UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 17 december 2018.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S.
Hoppenbrouwers, S. Lathouwers, J. Oerlemans, schepenen ; M. Beyers, voorzitter RMW ;
D. Van Peel, R. Francken, H. De Schepper, C. De Rydt, L. Peeters, J. Breugelmans, S. Van
Heybeeck, A. Dierckx, D. Van Aert, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo, S. de
Koning, V. De Block, B. Veraart, N. Brosens, P. Brosens, J. Alen, raadsleden ;
V. Gabriels, algemeen directeur.
Verontschuldigd: /
Onderwerp: Punt 10: Goedkeuring van het belastingsreglement op de afgifte van een rijbewijs
in bankkaartmodel voor het dienstjaar 2019.
De gemeenteraad,vergaderd in openbare zitting,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2007 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de Europese richtlijn 2006/126/EG die elke Europese lidstaat verplicht om vanaf 2013
het nieuwe Europese rijbewijs in bankkaartmodel uit te reiken in plaats van het papieren
rijbewijs;
Overwegende dat met de invoering van de rijbewijzen in bankkaartmodel de door de Federale
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer aangerekende vergoeding 20 euro per uitgereikt
exemplaar van een rijbewijs in bankkaartmodel bedraagt, te storten door de gemeenten op de
rekening van de FOD Mobiliteit en Vervoer;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 maart
2013 om een belasting te heffen van 5 euro per afgeleverd rijbewijs in bankkaartmodel, te
verhogen met de kostprijs van 20 euro aangerekend door de FOD Mobiliteit en Vervoer;
Gelet op het goedgekeurde belastingsreglement op de afgifte van een rijbewijs in
bankkaartmodel, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 mei 2013; dat dit
reglement eindigt op 31 december 2018;
Gelet op het voorstel van het schepencollege in zitting van 19 november 2018 om de huidige
gemeentebelasting van 5 euro op de afgifte van een rijbewijs in bankkaartmodel niet te
wijzigen;
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Gelet op het voorstel om voor dit belastingsreglement een looptijd te voorzien van 1 januari
2019 tot en met 31 december 2019;
Gelet op de gevoerde bespreking tijdens de raadscommissie financiën in zitting van 11
december 2018;
Gehoord de schepenen bevoegd voor financiën;
BESLUIT: met 25 jastemmen van Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Maggy Beyers,
Joris Alen, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De
Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca
Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René
Francken en Lukas Jacobs.
Artikel 1:Ten bate van de gemeente wordt voor een termijn beginnend op 1 januari 2019 en eindigend
op 31 december 2019 een belasting geheven op de afgifte van een rijbewijs in bankkaartmodel.
Art. 2.De belasting wordt contant geeist op het ogenblik van de afgifte van het rijbewijs in
bankkaartmodel. De belasting is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 3.Het bedrag van de gemeentebelasting bedraagt 5 euro. Dit bedrag wordt verhoogd met de
kostprijs die aangerekend wordt aan de gemeenten door de FOD Mobiliteit en Vervoer.
Art. 4.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid, aan de
financieel directeur van de gemeente en aan de gemeentelijke dienst Burgerzaken. De
beslissing zal worden bekend gemaakt onder de bevolking.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:
Algemeen directeur

De voorzitter
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