Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Ieper

Stad MESEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 30 DECEMBER 2019
Aanwezig : EVRARD Sandy, burgemeester-voorzitter; DEVELTER Kim, HELLEM Maïté, VERDRU
Melanie, schepenen; TANCRE Guy, GHESQUIERE Chantal, VERAMME Kristof,
LIPPINOIS Alien, WYBO Evelyne, gemeenteraadsleden; FLORISSOONE Patrick,
algemeen directeur.
Punt 18 van de dagorde : Heffing van een contantbelasting op afgifte van administratieve
bescheiden voor de jaren 2020 – 2025.
DE RAAD,
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere
wijzigingen;
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot
wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen en de opeenvolgende wijzigingen;
Gelet op het decreet van 9 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en het besluit van de
Vlaamse regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteitsbewaking en veiligheidsnormen voor
woningen;
Gelet op de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting
voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende
identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 maart 2017 tot bepaling van de verblijfsvergunningen
waarvoor de gemeenten retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen
ervan en tot bepaling van het maximumbedrag bedoeld in artikel 2 §2 van de wet van 14 maart
1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen,
gecoördineerd op 12 oktober 1953;
Gelet op de artikelen 50-67 van het Consulair Wetboek van 21 december 2013;
Gelet op artikel 2 van het Ministerieel Besluit van 19 april 2014 aangaande de afgifte van
paspoorten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de
retributies;
Gelet op Titel V van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid;
Gelet op Titel IV, Hoofdstuk II van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei
2009;
Gelet op het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige
handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van de handelingen
waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 tot wijziging van diverse
besluiten naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning;
Gelet op de omzendbrief BA 2019/2 dd. 15 februari 2019 van het Agentschap Binnenlands
Bestuur, houdende coördinatie van de onderrichtingen inzake de gemeentefiscaliteit;
Gelet op zijn besluit dd. 30 december 2013, houdende de heffing van een gemeentebelasting op
de afgifte van administratieve bescheiden;
Overwegende dat deze belasting afloopt op 31 december 2019;
Gelet op het schrijven van 05 november 2019 van de FOD Binnenlandse Zaken, houdende de
nieuwe tarieven van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de
elektronische identiteitskaarten en –documenten vanaf 01 januari 2020;
Overwegende dat de financiële toestand van de stad het invoeren van fiscale maatregelen vergt;
Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken en de behandeling van de
aanvraag voor diverse administratieve vergunningen zware lasten voor de gemeente meebrengt
en dat het aangewezen is dat hiervoor van de belanghebbenden een gematigde vergoeding wordt
gevraagd;
Op de voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen;
Na beraadslaging;
B E S L U I T eenparig :

Art. 1 : Voor een termijn die aanvangt op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2025 wordt
een contantbelasting gevestigd op de afgifte van de hierna vermelde administratieve
stukken :
1) het aanvraagformulier van vastgoedinformatie, aangevraagd door notarissen en
vastgoedmakelaars : 65,00 euro.
2) het conformiteitsattest voor een huurwoning : 62,50 euro.
3) het elektronische rijbewijs : 5,00 euro, bovenop de kostprijs voor het vervaardigen van
het document.
4) paspoorten : 5,00 euro, bovenop de kostprijs voor het vervaardigen van het document.
5) Elektronische identiteitskaarten en –documenten (bedragen met inbegrip van de
kostprijs die de stad betaalt aan de Federale Overheid) :
a) Normale procedure :
- elektronische identiteitskaarten voor Belgen :
€ 20,00
- elektronische identiteitskaarten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar :
€ 9,00
- elektronische verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op
€ 20,00
het grondgebied van het Rijk verblijven (art. 1, 1° lid, 4°, f) tot i))
- elektronische verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op
€ 20,00
het grondgebied van het Rijk verblijven (art. 1, 1° lid, 4°, a) tot e))
b) Spoedprocedure met gecentraliseerde levering van de kaart en pin/puk bij de
algemene directie instellingen en bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken –
Brussel :
€
- elektronische identiteitskaarten voor Belgen :
145,00
€
- elektronische identiteitskaarten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar :
140,00
c) Spoedprocedure met gecentraliseerde levering van de kaart en pin/puk op de
gemeenten :
€
- elektronische identiteitskaarten voor Belgen :
110,00

- elektronische identiteitskaarten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar :
- elektronische verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op
het grondgebied van het Rijk verblijven (art. 1, 1° lid, 4°, f) tot i))
- elektronische verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op
het grondgebied van het Rijk verblijven (art. 1, 1° lid, 4°, a) tot e))
d) Aanvragen nieuwe pin/puk code :
6) Aanvraag van omgevingsvergunningen :
- melding :
- digitale aanvraag zonder openbaar onderzoek :
- digitale aanvraag met openbaar onderzoek :
- analoge aanvragen

€
100,00
€
110,00
€
110,00
€ 3,00

10,00 euro
20,00 euro
30,00 euro
30,00 euro

Art. 2 : De belasting is verschuldigd door de betrokken persoon aan wie het administratief stuk
wordt afgeleverd.
Het bedrag van de belasting dient bij aanvraag van het document betaald te worden in
handen van de financieel directeur (gewestelijk ontvanger) of zijn gemachtigde, tegen
afgifte van een betalingsbewijs.
Bij gebreke van betaling, wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.
Art. 3 : De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
De indiening en de behandeling van het bezwaar gebeurt volgens de bepalingen van het
decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Art. 4 : Voor de aflevering van trouwboekjes wordt geen gemeentebelasting aangerekend.
Alleen de kosten die aan het gemeentebestuur aangerekend worden door de leverancier
van het document, worden integraal door verrekend aan de aanvrager.
Deze kosten zijn verschuldigd door de aanvrager, zij moeten worden betaald bij de
aanvraag in handen van de financieel directeur (gewestelijk ontvanger) of zijn
gemachtigde, tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
Art. 5 : Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, zijn de bepalingen van titel VII,
(vestiging en invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3
(onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7
tot en met 9 (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist, strafbepalingen) van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het
uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van
toepassing, voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Art. 6 : Dit reglement wordt ter kennis gebracht van de toezichthoudende overheid.
Art. 7 : Het reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 285 t/m 288 van het
Decreet Lokaal Bestuur.
=========================
Namens de gemeenteraad,
De algemeen directeur,
(get.) P. FLORISSOONE

De burgemeester-voorzitter,
(get.) S. EVRARD
Voor eensluidend uittreksel,

De algemeen directeur,
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