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Geert Asman, Isab
Vuyst, schepenen;

urgemeester,

houdende de
stukken te
volgt:
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el Del-l-aert, Luc Van Vüaesberghe' en Steven De

Martin Acke, Frank Bruggeman, FiJ-ip Bruggheman, Matthias Cassier,
Jan De Beule, Debbie De Vleesschauwer, Gino DtHaene, Guy
D'Haeseleer, Vincent Dierickx, Rik Laureys, Karl Segers, Kristof
Stevelinck, Kevin Uytterhaegher, Karel Van Bever en Lucien Van de
Velde, raadsleden.
Guy Verbuyst, algemeen directeur.

Verontschuldigd: Kurt Van Vüeynsber9he, raadsl-id.
Afwezig: Marleen Maenhout, raadslid.

OPENBARE ZITTING _ PUNT 9 _ BELAST]NG BETREFFENDE DE CONTANTE BELASTING OP DE
AFG]FTE VAN GETUIGSCHRIFTEN OF ANDERE STUKKEN - INTREKKEN
GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 29 APR]L 2019 EN NEMEN NIEUI/üE BESLISSING INZAKE
AANPASSING BEDRAG VAN DE BELAST]NG OP DE AFGIFTE VAN EEN DAGVISVERGUNNING

DE RAAD

- Gelet op het decreet lokaal- bestuur van 22 december 2011;

- Gelet op het gemeenLeraadsbesluit. dd. 2B december 2016 houdende de
contante befasting op de afgifte van getuígschriften of andere stukken;

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 29 aprit. 2019 houdende de
goedkeuring aan de aanpassing van het bel-astingreglement betreffende de
contante befasting op de afgifte van getuigschriften of andere stukken
waarbij het bedrag van de belasting op de afgift.e van een
dagvisvergunning, aangekocht aan het l-oket of bij een door het college van
burgemeester en schepenen aangeduide handelszaak werd verhoogd naar 5 euro
en het bedrag van de befasting op de afgifte van een dagvisvergunning
aangekocht n.a.v. een control-ebezoek door politie of qemachtiqde
controleur naar 72 euro;

- Gel-et op de gemeenteraadsbeslissing dd. 1B mei- 2017 houdende een wij ziqing
aan het reglement betreffende de contante belasting op de afgifte van
getuigschriften of andere stukken;

- Overwegende dat bij de opmaak van het gemeenteraadsbesluit van 29 april
2019 geen rekening werd gehouden met de beslissing van 18 mei 2011 tot
wijzígen van het reglement;

- Overwegende dat het besluit van 29 april 2019 dient te worden ingetrokken
en een nieuwe besl-issing dient te worden genomen waarbij het vergeten
gedeelte wel is opgenomen.

BESLUIT:

in openbare zitting, met 76 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert
Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, Cassier Matthì-as,
De Vl-eesschauwer Debbie, DtHaene Gino, D'Haeseleer Guy, Goemaere Dirk,
Laureys Rik, Segers KarI, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel en Van De
Velde Lucien) bij 5 onthoudingen (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, De Beule
Jan, Dierickx Vincent en St.evelinck Kristof):
Artikel 1 - De gemeenteraadsbesl-issing van 29 apriL 2019 wordt ingetrokken.

- Artikel 2 o) van het. gemeenteraadsbesluit van 2B december 2016
contante belasting op de afgifte van getuigrschriften of andere

heffen, gewijzigd bij besluit van 18 mei 2017, wordt gewijzigd a1s

Artikel 2:



o) op de afgifte van een visvergunning:

- dagverqunning aangekocht aan het loket of bij een door het college van
burgemeester en schepenen aangeduide handel-szaak: 5 euro;

- dagvergunning aanqekocht n.a.v. een controlebezoek door politie of
gemachtigde control-eur: 12 euro;

- jaarvergunning voor inwoners: L5 euroi
- jaarvergunning voor niet-inwoners: 25 euro.

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op
24 juni 2019.

In opdracht:
Guy Verb
algemeen

N

cteur nteraad



Provincie OOST-VLAAN DEREN

Gemeente Zelzale CONTANTE BELAST]NG OP DE AFGIFTE VAN GETUIGSCHRIFTEN OF
ANDERE STUKKEN

GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN 28 DECEMBER 2016 EN
AANGEPAST IN ZITTING VAN 18 MEI 2OT1 EN 24 JUNI 2OI9

Artikef 1: - Er wordt voor de aansJ-agjaren 207'7 t.e.m. 2019 een contante
befasting geheven op de afgifte van getuigschriften of andere stukken. De
belasting valt ten laste van natuurl-ijke of rechtspersonen of instellingen
aan wj-e deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden
uitgerei kt .

Artikel 2 Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:
a) op de afgifte, vernieuwing of vervanging (bi¡ verlies/diefstal) van

elektronische identit.eitskaarten (afgekort eID) :

- 5,00 EUR gemeentebel-asting verhoogd met de kostpri¡s aangerekend door
de FOD Binnenlandse Zaken;

- op een el-ektronische identiteitskaart waarvan blijkt dat deze niet
funct.ioneert ingevolge een technisch defect wordt bij vervanginq geen
gemeentebelasting aangerekend.

b) op de afgifte van nieuwe PIN/PUK code (bij verl-j-es/diefstal van het
document PUK code) van el-ektronische identiteitskaart (afgekort eID) :

- 5,00 EUR gemeentebelasting;
c) op de afgifte, vernieuwing, verlenging of vervanging van een efektronische

vreemdelingenkaart (afgekort eVK) :

- 5,00 EUR gemeentebelasting verhoogd met de kostprijs aangerekend door
de FOD Binnenlandse Zaken;

- op een el-ektronische vreemdelingenkaart waarvan blijkt dat deze niet
functioneert ingevolge een technisch defect wordt bi¡ vervanging geen
gemeentebel-asting aangerekend.

d) op de afgifte van reispassen:
minderjarigen jonger dan 12 ¡aar:
2,75 EUR taks voor legalisatie van de handtekening door de persoon die
het ouderlijk gezaq uitoefent, verhoogd met de aanmaakkosten ons
medegedeeld en aangerekend door het Ministerie van Buitenlandse Zaken;
minderjarigen van f2 tot 1B jaar:
5,50 EUR voor een reispas getdig gedurende vijf jaar + 2,J5 EUR taks
voor legalisatie van de handtekening door de persoon die het ouderli¡ k
qezaq uitoefent, verhoogd met de aanmaakkosten ons medegedeeld en
aangerekend door het Ministerie van Buitenl-andse Zaken;
meerderjarigen vanaf 1B jaar:
Br25 EUR voor een rei-spas geldig gedurende vijf jaar, verhoogd met. de
aanmaakkosten ons medegedeeJ-d en aangerekend door het Ministerie van
Buitenlandse Zaken en met eventuefe kanselarijrechten.

e) op de afgifte van huwelijksboekjes: 20,00 EUR.per boekje.
deze belasting dekt tezelfdertijd de afgifte van het huwelijksattest dat
in het boekje is opgenomen en de leverinq van het boekje zel-f.

f) op de afgifte van huisnunmers: een huisnummer wordt gratis terbeschikking
qestel-d;
indien een persoon zich niet of niet tijdiq aanmefdt ter afhaling van het
huisnummer wordt voor elke nieuwe oproeping een befasting van 1,50 euro
aangerekend.

q) op de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een openbaar
onderzoek noodzakefijk was: aan werkelijke kostprijs;



h) op de afgifte van inlichtingen op vlak van stedenbouw en milieu:
-uittreksel uit het vergunningenregister: 25,00 EUR per stuk
-uittreksel uit het plannenregi-ster: 25,00 EUR per stuk
- inlichtingenformul- j-er: 10,00 EUR per stuk
- inlichtingenformufier + uittreksel uit het vergunningenregister +

uittreksel- uit het plannenregister: 80,00 EUR;
de bel-asting is verschuldiqd per aanvraag en per kadastraal perceel
r^/aarover inlichtingen opgevraagd worden.

i) op de afgifte van een badge voor het recyclagepark: 25,00 euro
j ) op de afgifte van of de procedure tot het bekomen, veranderen, overname

van een (tijdelijke) mil-ieuvergunning:
o 28 r 00 euro voor een melding klasse 3;
o 82,00 euro voor een mil-ieuvergunni-nq klasse 2 of wij zigen van de

milieuvoorwaarden ervan;
¡ 400,00 euro voor een miJ ierrvergunning kl-asse 1 of wijzigen van de

mil-ieuvoorwaarden ervan;
o 55,00 euro voor een aktename van mededeling kleine verand.ering indien

de beslissing dient genomen te worden door het college van burgemeester
en schepenen

. op de organisatie van een openbaar onderzoek: frankeerkosten voor de
aangetekende verzendingen en publicatiekosten worden gedragen door de
aanvrager

. op de bekendmaking van een besl-issing in een regionaal dag- of
weekblad: publicatiekosten worden door de aanvrager gedragen

k) op de afgifte van een omgevingsvergunning of - weigering:
. de portkosten van de gewone of bevelligde zendingen naar aanl-eiding van

de individuel-e kennisgeving van een aanvraag bij het houden van een
openbaar onderzoek

. de publicatiekosten
o 400,00 euro voor een aanvraag - bijstelling tot een omgevingsvergunning

met betrekking tot de exploitatie van een íngedeel-de inrichting of
activiteit wel-k een rubriek uit de eerste kfasse omvat

1) op de afgifte van een rijbewijs in bankkaartmodel:
-5,00 EUR gemeentebel-asting verhoogd met de kostprijs aangerekend door de

FOD Mobiliteit en Vervoer.
m) op de afglft.e van een internationaal rijbewij s:

- 4,00 EUR gemeentebelasting verhoogd met de kostprijs aangerekend door
de FOD Mobiliteit en Vervoer.

n) op de afgifte van een conformiteitsattest:
- 62,5 EUR per aangevraagd/afgeleverd conformiteitsattest verhoogd met

12,5 EUR per kamer vanaf de zesde kamer ín een kamerwoning en met een
maximum van 1.250,00 EUR.

o) op de afgifte van een visvergunning:
- dagvergunning aangekocht aan het loket of bij een door het col-l-ege van

burgemeester en schepenen aangeduide handel-szaak: 5 euro;
- dagverqunning aangekocht n.a.v. een control-ebezoek door politie of

gemachtigde controleur: 12 euro;
- jaarvergunning voor inwoners: 15 euro;
- jaarvergunning voor niet-inwoners: 25 euro.

Artikel 3: - De belasting wordt contant betaal-d op het ogenblik van de
afgifte van het belastbaar stuk of door voorafgaandelijke storting op de
rekening IBAN BE53 0910 0035 1653, BIC GKCCBEBB) van de gemeente ZeLzate.
De aan de bel-asting onderh/orpen personen of instellingen die een verzoek tot
bekomen van een of ander stuk indienen, moeten op het ogenblik van hun
aanvraag het bedrag van de belasting in bewarj-ng geven indien dit document
nlet onmiddellijk bij de aanvraag afgegeven kan worden.

Bij gebreke aan contante betaling wordt de bel-asting een kohierbelasting.



Artikel 4: - Zíjn van de belasting vrijgesteld:
a) de stukken wel-ke krachtens een wet, een Koninklijk Besl-uit of een andere

overheidsverordening kostel-oos door het gemeentebestuur dienen afgel-everd;
b) de machtiging met betrekking tot godsdienst.ige of politieke demonst.raties;
c) de machtiging met betrekking tot activiteiten, die aIs dusdanig reeds het

voorwerp zijn van de heffing van een bel-asting of retributie ten behoeve
van de gemeente;

d) alle getuigschriften en uittreksel-s wanneer deze worden afgeJ-everd aan
eenieder die verklaart dat voormel-de stukken dienen te worden voorgelegd
om een tewerkstelllng te bekomen, te kunnen sol-l-iciteren of aan examens of
proeven deel- te nemen met het oog op een eventuel-e aanwerving;

e) all-e identiteitsstukken die aan een kind jonger dan 12 jaar (met of zonder
foto) afgegeven worden

Artikel 5: - De bel-asting
wel-ke krachtens een wet,
reeds aan de betaling van

De gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmede qefilk-
gestelde instell-ingen van openbaar nut zijn eveneens van deze belasting
vrij gesteld.
Artikel 6: - V\ianneer het gemeentebestuur ertoe gehouden is de door
particulieren of privé-instellingen gevraagde administratieve stukken op te
sturen via de postdiensLen, wordt een bijkomend recht geheven, gefijk aan de
verzendingskosten waartoe deze stukken aanleiding hebben gegeven, ook al-s de
afgifte ervan kosteloos is, te betalen door diegenen die erom verzoeken.

Artikel'l:. - Degenen dj-e menen ten onrechte te zijn belast kunnen een
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenenf Grote
Markt 1 te 9060 ZeLzaLe.
Het moet schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zi¡n en overhandigd
of per post verzonden worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het
aanslagbil¡et of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum
van de contante inning.
Artj-kel B: - Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de wet van
24 december 1996 zijn de bepalingen van titel VII (Vesti-ging en invordering
van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepal-ingen), 3 (onderzoek en
controle), 4 (bewijsmiddel-en van de admj-nistratie), 7 t.ot. 9bis
(rechtsmiddelen, invordering van de belasting \^/aaronder de nalatigheids- en
moratoriumintresten, rechten en voorrechten van de schatkist,
strafbepalingen) van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en de artikelen 126
tot 175 van het uitvoeringsbesl-uit van dit V,letboek (betreft onder andere de
verjaringen en de vervolgingen) van toepassing voor zover zi) met name met de
bel-astingen op de j-nkomsten betreffen.
Artikel 9: - Verwi jl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting
toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op de inkomst.en.

Artikel 10: - Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid en aan de
financieel- beheerder overgemaakt

is niet toepasselijk op de afgifte van stukken
een KoninkJ-ijk Besl-uit. of een overheidsverordening
een recht ten behoeve der gemeente onderworpen is.




