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BESLISSING

AGENDAPUNT NR. Ió

aanwezig M.M.
TTAD ¡4ENEN

C. BONTE-VANRAES, raadslid - voorzitter
M. FOURNIER - burgemeester
E. LUST, L. COPPENS, G. VANRYCKEGEM, M. SYSSAUW, B. BOGAERT, D.
R. VANDENBULCKE (zonder stemrecht) - schepen

VANHOLME, T. VLAEMINCK - schepenen

K. DEBUCK, C. DEPOORTERE, R. NUìT|EN, C. LECOINTRE, T. PORTE, P. MINGELS, S. CALLEWAERT, C. DEMAN, H.
PONNET, M. WAIGNETN, S. PRtNGELS, J. VANLANGENDONCK, V. DUMORTTER, A. DECALUWE, A. DECLERCQ, E.
BAEKELANDT, F. ELGERS, V. BREYE, F. HABBAZ - raadsleden
E. ALGOET, stadssecreraris - secretaris
niet aanwezig M. PAELINCK, C. GARREYN, D. VANDAMME - raadsleden

FINANCI EN - gemeentebelastingen

BRON AB

DOSSIER NR. Ió

INDIRECTE BELASTING OP DE AFGIFTE YAN ADMINISTRATIEYE STUKKEN
De Gemeenteraad van de stad Menen, vergaderd volgens het decreet en in openbare z¡tting;
Gelet op artikel 170,

$

4 eerste lid van de Grondwet;

Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet en het Gemeentedecreet;

Gelet op de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer over de verwerking
van persoonsgegevens; (BS l8 maaft 1992)
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de Openbaarheid van Bestuur; (BS

I iuli

2004)

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewilzigd bij decreetvan 28 mei 2010 en l7 februari20lT;
Gelet op artikel 22 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 waar de maximale vergoeding
vastgelegd die het stadsbestuur kan vragen voor de afgifte van een conformiteitsattest voor een
(kamer)woning;

wordt

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met art. 5.1.1 en het conform verklaren van het
plannenregister op I I oktober 2013;
Gelet op zijn voorgaande beslissing van l6 december 2013;

Gelet op de omzendbrief dd.

I

december 2004 pagina

l5 met betrekking tot

afgifte elektronische

identiteitskaarten;
Gelet op de verordening dd. 27 december 7007 waarbii het zegelrecht is afgeschaft;

Geletopdeomzendbrievendd. l0 januari 2007,31 januari 2007en l4 juni 200Tbetreffendedeinvoeringvan
de KIDS-lD;
Gelet op de omzendbrief dd. 2l december 2012 met referentie lll.2ll724lV56ll12waarbii de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken de prijs voor elektronische identiteitskaarten verhoogt aan de
gemeentebesturen;

Gelet op de brief dd. l9 juni 20 I 3 waarbij het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
de Wetvan l0 mei 200Taanhaaltter bestrijdingvan bepaalde vormen van discriminatie op grond van
burgerlijke staat;
Gelet op de mail dd. 20 mei 2014 waarbij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken de
productiekosten voor een gewoon paspoort van 32 bladzijden aangevraagd in normale procedure vermindert;

Gezien het wenseliik is de financiële weerslag voor het verstrekken van inlichtingen en het afleveren
administratieve stukken in het budget op te vangen of te verminderen;
Overwegende dat de opbrengst van deze belasting onmisbaar is

vl+n

tot het behouden van het evenwicht in het

budget;

Gelet op het proces-verbaal van het onderzoek de commodo et incommodo en op het getuigschrift van
ruchtbaarheid;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

VASTGESTELD

I
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vul hier de namen van de raadsleden en hun stemgedrag in, indien geen
eenparige beslissing

ARTIKEL

I

Vanaf I juli 2014 en eindigend op
ad mi n istratieve stukken.

3l

december 2019 wordt een belasting geheven op de afgifte van

ARTIKEL 2
De bedragen worden als volgt vastgesteld:
o
O

a

EID + EID vreemdelingen: normale procedure: 20,00 €
EID + EID vreemdelingen: dringende procedure: 121,00 €
EID + EID vreemdelingen: zeer dringende procedure: 185,00 €
Verblijfsvergunning vreemdelingen ( I't" afgifte): 10,00 €
Verblijfsvergunning vreemdelingen (duplicaat): I 1,50 €
ldentiteitskaart < l2 jaar vreemdelingen: 10,00 €

normale procedure: 10,00 €
dringende procedure: I 13,00 €
zeer dringende procedure: 177,00 €
pin/puk code EID: 2,00 €
Reispas < l2 jaar: 39,00 €
Reispas < 12 iaar: dringende procedure: 2l 5,00 €
Reispas I 2- l8 jaar: 44,00 €
Reispas l2- l8 jaar: dringende procedure: 220,00 €
Kids-lD:
Kids-lD:
Kids-lD:
Nieuwe

Reispas
Reispas

a

a
a

a
a
a
O

> l8 jaar: 74,00 €
> l8 iaar: dringende procedure:

250,00 €
+
lnternationaal Europees rijbewijs: 25,00 €
Europees rijbewils (duplicaat): 25,00 €
Voorlopig rijbewijs (model 3-18-36): 25,00 €
Voorlopig rijbewijs (model 3-18-36) (duplicaat): 7,50 €
Trouwboekje: 20,00 €
Opmaak geboorteakte: 15,00 €
Opmaak huwelijksakte: 20,00 €
Afsluiten samenlevingscontract: 20,00 €
Beëindiging samenlevingscontract: 20,00 €
Eenzijdige beëindiging samenlevingscontract: I 80,00 €
Opmaak overlijdensakte: 15,00 €
Kopie A4 formaat: 0,25 €
Kopie A3 formaat: 0,50 €
Kleurenkopie A4 formaac 1,00 €
Kleurenkopie A3 formaac 2,00 €
Afdruk kopie plannen: 6,5 €/m2
Afdruk plotter: 2,50 €

.
¡
o
o

Afgifte conformiteitsattest voor een kamerwoning: 62,50 € verhoogd met 12,50 €/kamer vanaf de
kamer en met een maximum van 1.250,00 €
Afgifte conformiteitsattest voor een woning: 62,50 €

6d"

Stedenbouwkundige documenten:

a) lnlichtingen vastgoedinformar¡e: 50,00 €
b) Stedenbouwkundig uittreksel conform Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:

30,00 €
lndienen van een stedenbouwkundige aanvraag:
la) stedenbouwkundige aanvraag waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat 15,00 €
b) stedenbouwkundige aanvraag voor technische werken of terrein aanlegwerken: I 5,00 €
c) aanvraag stedenbouwkundig attesü 15,00 €

2) stedenbouwkundige aanvraag voor werken met een uitgebreide dossiersamenstelling: 25,00 €
3) verkavelingsaanvraag: 50,00

€ per lot

4) aanvraag verkavelingswijziging: 25,00 €

ARTIKEL 3
Deze belasting is te betalen door de personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente, op
verzoek of ambtshalve, worden afgegeven.

ARTIKEL 4
Bij gebrek aan onmiddellijke betaling wordt de belasting een kohierbelasting.

ARTIKEL 5
Deze belasting is niet toepasselijk op de aangifte van stukken die krachtens een wet, een Koninklijk
Besluit of enig ander overheidsbesluit reeds aan de betaling van een recht ten behoeve van de
gemeente onderworpen zijn.
Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten, die de met het afgeven van paspooften belaste
gemeenten ambtshalve bekomen en waaryan sprake in het Regentbesluit van26 juli 1948.

ARTIKEL 6
Huidige beraadslaging wordt, voor algemeen toezicht, in drievoud aan de hogere overheid toegezonden

ARTIKEL 7
De vorige belastingverordening dd. I 6 december 201 3 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van het
huidig reglement, dit is vanaf I juli 2014 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en l97 van het
Gemeentedecreet.

Alzo beraadslaagd in zitting van de gemeenteraad van 30 juni 2014.
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