GEMEENTERAAD 4 FEBRUARI 2014
BELASTING OP HET AFLEVEREN VAN EEN RIJBEWIJS

Context
De gemeenteraad keurde op 26/03/2013 het belastingreglement op het afleveren van het rijbewijs
goed. Hierin werd beslist om 4,75 euro belasting te heffen voor de afgifte van een internationaal
rijbewijs. Op 19/04/2013 laat de toezichthoudende overheid weten dat er onterecht een kost wordt
aangerekend voor de afgifte van een internationaal rijbewijs in papier. Dit rijbewijs valt immers
onder het KB van 23/03/1998. Voor het rijbewijs in papier ontvangt de gemeente een gemeentetaks
van 3,75 euro van de FOD. Hier mogen geen wijzigingen aan gebeuren. Op 07/05/2013 herziet de
gemeenteraad daarom het belastingreglement op het afleveren van een rijbewijs en schrapt de extra
belasting op het papieren internationaal rijbewijs. Op 03/12/2013 laat de FOD mobiliteit weten dat
de retributie voor het afleveren van een internationaal rijbewijs vanaf 01/02/2014 wordt vastgesteld
op 16 euro. Indien gewenst kan de gemeente bovenop dit bedrag nu wel een gemeentetaks
vaststellen, naar analogie met de voorlopige en definitieve rijbewijzen. Het belastingreglement moet
aangepast worden. Het college van burgemeester en schepenen keurde het voorstel op 13/01/2014
principieel goed.
Argumentatie
Door de federale retributie voor een internationaal rijbewijs op 16 euro te brengen, blijft er geen
gemeentetaks meer over. In plaats van 3,75 euro ontvangt de gemeente vanaf 01/02/2014 geen
belasting meer op het afleveren van een internationaal rijbewijs.
Gemiddeld werden er in Herentals tijdens de voorbije 5 jaren 7,2 internationale rijbewijzen per
maand afgeleverd. Op jaarbasis is dit een verlies van 324 euro aan inkomsten.
Naar analogie met de voorlopige en definitieve rijbewijzen stelt de dienst burgerzaken voor om 5
euro belasting te heffen op de afgifte van een internationaal rijbewijs. De belasting wordt verhoogd
met de kosten aangerekend door de FOD Mobiliteit voor een internationaal rijbewijs. Om deze
belasting te kunnen heffen moet het belastingreglement worden aangepast.
BESLUIT
1. Algemene bepalingen
De stad heft met ingang van 1 april 2013 tot en met 31 december 2019 een belasting op de afgifte
van rijbewijzen in ID-1-formaat (bankkaartformaat).
De stad heft met ingang van 10 februari 2014 tot en met 31 december 2019 een belasting op de
afgifte van een internationaal rijbewijs in papier.
2. Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de persoon aan wie het rijbewijs wordt afgeleverd.
3. Grondslag en tarief
De stad berekent het tarief op de volgende manier:
• 5 euro voor de afgifte van een rijbewijs in ID-1-formaat (bankkaartformaat).
• 5 euro voor de afgifte van een voorlopig rijbewijs in ID-1-formaat (bankkaartformaat).
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• 5 euro voor de afgifte van een internationaal rijbewijs in papier.
De belasting wordt verhoogd met de kosten aangerekend door de FOD Mobiliteit voor het aanmaken
van een rijbewijs.
4. Vrijstellingen
Voor dit reglement zijn er geen verminderingen van toepassing.
5. Contantbelasting
Deze belasting wordt betaald bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs. Wanneer de belasting niet
contant kan worden geïnd, wordt ze een kohierbelasting.
6. Procedure
De vestiging van, de invordering van en de geschillen over de belasting gebeuren volgens het
decreet van 30 mei 2008 inzake de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen
7. Bezwaren
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van verval, schriftelijk worden
ingediend en gemotiveerd. De belastingschuldige dient het bezwaar in binnen een termijn van 3
maanden, te rekenen vanaf de datum van contante inning.
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