Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Ieper

Stad MESEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 30 NOVEMBER 2020.
Aanwezig : MM EVRARD Sandy, burgemeester-voorzitter; DEVELTER Kim, HELLEM Maïté, VERDRU Mélanie,
schepenen; TANCRE Guy, GHESQUIERE Chantal, VERAMME Kristof, LIPPINOIS Alien, WYBO
Evelyne, gemeenteraadsleden; FLORISSOONE Patrick, algemeen directeur.
Punt 12 van de dagorde : Aanpassing van het gemeentelijke belastingreglement op de afgifte van administratieve
bescheiden.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40, 41, 279, 285 §1, 286 §1,
287, 288 en 330;
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 omzendbrief BA 2019/2 dd. 15 februari 2019 van het Agentschap Binnenlands Bestuur, houdende
coördinatie van de onderrichtingen inzake de gemeentefiscaliteit;
Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de
gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de elektronische verblijfsdocumenten, afgeleverd aan de
vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven (zoals gewijzigd op 28 oktober 2019), gelden
volgende bedragen voor de vergoedingen ten laste van de gemeenten:
Tarieven op 1
januari 2020
A. Normale Procédure:
Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1°

€ 16,10

Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, bedoeld in artikel
1, eerste lid, 3°

€ 6,40

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied
van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, f) tot i)

€ 16,10

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied
van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, a) tot e)

€ 16,60

Tarieven op 1
januari 2021
A. Normale Procédure:
Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1°

€ 16,30

Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, bedoeld in artikel
1, eerste lid, 3°

€ 6,60

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied
van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, f) tot i)

€ 16,30

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied
van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, a) tot e)

€ 16,80

Gelet op zijn besluit dd. 30 december 2019 houdende de heffing van een belasting op de afgifte van administratieve
bescheiden voor de jaren 2020 – 2025;
Gelet op het nazicht door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur en de opmerkingen die aangaande dit
belastingreglement werden geformuleerd op 28 oktober 2020;
Overwegende dat het noodzakelijk is om het reglement in overeenstemming te brengen met de gemaakte
opmerkingen;
Overwegende dat Mesen samen met Wervik en Menen deel uitmaakt van het intergemeentelijk project “kwalitatief
wonen in de grensstreek”;
Overwegende dat het subsidiedossier van dit intergemeentelijk project voor de periode 2020-2025 de actie omvat
waarbij we in Mesen de mogelijkheid voor een kwaliteitslabel voor private huurwoningen onderzoeken en een actie
opzetten om het gebruik van het conformiteitsattest te promoten;
Overwegende dat het aangewezen lijkt om de belasting voor afgifte van een conformiteitsattest voor een huurwoning
te verhogen;
Gelet op de bespreking in het lokaal woonoverleg te Mesen op 23 oktober 2020;
Na beraadslaging;
B E S L U I T eenparig :

Art. 1 : In artikel 1,2° van het gemeentelijk belastingreglement op de afgifte van administratieve bescheiden voor de
jaren 2020 – 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
- het bedrag van 62,50 euro wordt vervangen door 90,00 euro;
- de volgende bepaling wordt toegevoegd : de afgifte van een conformiteitsattest is kosteloos wanneer het
initiatief om een woningcontrole uit te voeren uitgaat van een sociale huisvestings-maatschappij, het
sociaal verhuurkantoor, de stad en het OCMW Mesen, of wanneer uit het conformiteitsattest blijkt dat een
huurwoning 0 tot 2 kleine gebreken van categorie I scoort, zoals vermeld in de Vlaamse Codex Wonen
2021, boek 3 (woningkwaliteitsbewaking).
Art. 2 : In het gemeentelijk belastingreglement op de afgifte van administratieve bescheiden voor de jaren 2020 –
2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht
- in artikel 1, 5° a) normale procedure, wordt de belasting voor afgifte van elektronische
verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven
(art. 1,1° lid 4°, a) tot e)) verhoogd van 20,00 euro tot 20,50 euro, zodat de vergoeding die de gemeente
vraagt dezelfde is voor Belgen als voor vreemdelingen.
- artikel 5 wordt geschrapt.
Art. 3 : Dit besluit treedt in voege overeenkomstig artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur, met uitzondering van
hetgeen bepaald is in artikel 1, dat in voege treedt op 01 januari 2021.
Art. 4 : Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de toezichthoudende overheid en bekendgemaakt overeenkomstig de
artikelen 285 t/m 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.
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Namens de Gemeenteraad,
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