
Financiën - Belasting op de samenstelling van administratieve dossiers - Reglement - 

Hernieuwing - Wijzigingen.  
 

DE RAAD, 

 
Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet; 

 

Gelet op artikelen 117 en 118 van de Nieuwe Gemeentewet;  

 

Gelet op artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet waarbij het begrotingsevenwicht wordt 

opgelegd aan de gemeenten;  

 

Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen 

inzake gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de Omzendbrieven van de FOD Binnenlandse Zaken van 20/05/2016 en 5/07/2016 

betreffende de toepassing "Mijn Dossier", nieuwe verbeterde webservice op maat van de 

gemeenten: administratieve vereenvoudiging bij de afgifte van getuigschriften; 

 

Gelet op de verdere ontwikkelingen die de rechtstreekse computerverbinding tussen de federale 

toepassing "Mijn Dossier" en het gewestelijke e-loket "Irisbox" mogelijk hebben gemaakt; 

 

Overwegende de permanente wil om de geest van administratieve vereenvoudiging te promoten, 

alsook het makkelijker maken van het vervullen van online-formaliteiten en van de algemene 

toegankelijkheid tot de afgifte van administratieve documenten; 

 

Gelet bovendien op de overdracht op 1 januari 2018 van de bevoegdheden voor paspoorten en 

reisdocumenten van de provincies naar de gemeenten en het algemeen beginsel van gelijke 

behandeling van alle burgers; 

 

Gelet op het belastingreglement op de samenstelling van administratieve dossiers, gestemd door 

de gemeenteraad op 24 januari 2017; 

 

Overwegende dat de door deze belasting nagestreefde doelstelling erin bestaat aan de gemeente 

Vorst de financiële middelen te verschaffen die noodzakelijk zijn om haar taken en 

beleidsmaatregelen te kunnen uitvoeren alsook om haar financieel evenwicht te verzekeren en 

overwegende dat het, in het nastreven van deze doelstelling, gerechtvaardigd blijkt om rekening te 

houden met de financiële capaciteit van de belastingplichtigen vanuit het gegronde streven naar 

een evenwichtige verdeling van de belastingdruk; 

 

Overwegende dat de gemeente Vorst zich gastvrije gemeente noemt; 
 

Overwegende dat de gemeente inkomsten dient te ontvangen om uitgaven te kunnen verzekeren; 
 

BESLIST: 

  

Het belastingreglement op de samenstelling van administratieve dossiers te hernieuwen. 

 

 



Artikel 1.  

Er wordt van 01/01/2020 tot 31/12/2025 een belasting op de samenstelling van 

administratieve dossiers gevestigd.  

  

Artikel 2.  

De belasting is verschuldigd door de persoon die de aanvraag indient. 

 

Artikel 3: 

Het bedrag van de belasting wordt als volgt vastgesteld : 

1. op de aanvraag tot inschrijving in de 

bevolkingsregisters 

- van een Belg die van ambtswege geschrapt 

werd of van het buitenland komt 10,00 € 

- van een buitenlander die sinds minder dan één 

jaar van ambtswege geschrapt werd uit de 

bevolkingsregisters, of geschrapt voor het 

buitenland uit dezelfde registers sinds minder 

dan één jaar 10,00 € 

2. op de aanvraag tot afwijking voorzien in 

artikel 18 bis van de wet van 15 december 1980 

10,00 € 

3. op de regularisatie-aanvragen voorzien door 

de wet van 15 december 1980 (per persoon 

ouder dan 12 jaar) 

10,00 € 

4. op de aanvraag tot adreswijziging 

(interne mutatie of komende van een andere 

gemeente) 

5,00 € 

5 op de samenstelling van een dossier met 

betrekking tot de wijziging van naam, 

geboorteplaats of geboortedatum 

65,00 € 

6. op de aanvraag tot rechtzetting van de 

gegevens in het rijksregister omwille van 

een buitenlandse akte of een buitenlandse 

beslissing van wijziging van naam, 

voornaam, geboorteplaats of geboortedatum 

65,00 €  

7. op de samenstelling van een dossier met 

betrekking tot de aanvraag van concessie 

50,00 €  

8. op de samenstelling van een dossier van 

wijziging van voornaam. 

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan 

dit bedrag eventueel verlagen naar 49€ 

indien de voornaam van de burger: 

 

 

 

 

 

 



• Belachelijk of hatelijk is (op zichzelf 

genomen, of in combinatie met zijn 

naam of omdat hij ouderwets is); 

• Een buitenlandse klank heeft; 

• Tot verwarring leidt (bijvoorbeeld 

als hij op het andere geslacht duidt 

of door elkaar gehaald wordt met de 

naam); 

• Enkel verandert door een 

koppelteken of een teken dat de 

uitspraak ervan verandert (accent); 

• Louter afgekort wordt. 

Voor personen die de overtuiging hebben 

dat het geslacht vermeld op hun 

geboorteakte niet overeenkomt met hun 

innerlijke beleefde genderidentiteit, 

bedragen de kosten tevens 49€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

450,00 € (per persoon) 

9. op de aanleg van het dossier teneinde de 

Belgische nationaliteit te bekomen 

65,00 € 

10. op de samenstelling van een dossier 

omtrent de eenzijdige opheffing van 

wettelijke samenwoning    

 

65,00 € 

 

 

Artikel 4.  

De belasting is contant betaalbaar op het ogenblik van de aanvraag, in handen van de 

gemeenteontvanger of aangestelde van de gemeente.  

  

Artikel 5.  

De belastingplichtige kan een met redenen omkleed schriftelijk bezwaarschrift indienen dat 

afgegeven of per post verzonden wordt aan het college van burgemeester en schepenen, en dit 

binnen de drie maanden te rekenen vanaf de datum der contante betaling. 


