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Voorgeschiedenis
•

•

17 december 2018: goedkeuring retributie gevestigd voor het opzoeken, het
samenstellen en het afleveren van allerhande administratieve stukken en
inlichtingen tijdens de gemeenteraadszitting voor de periode van 1 januari 2019 tot
en met 31 december 2021.
1 januari 2020: het Invorderingswetboek treedt in werking. Via een aanpassing van
het decreet van 30 mei 2008 wordt het meteen ook van toepassing op de fiscale
schuldvorderingen van de gemeenten en de provincies.

Feiten en context
Naar aanleiding van een wijziging van het decreet van 30 mei 2008 worden alle
belastingreglementen terug voorgelegd op de gemeenteraad ter goedkeuring.
De retributie op het opzoeken, het samenstellen en het afleveren door het
gemeentebestuur van allerhande administratieve stukken en inlichtingen, werd
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2018 voor de periode van
1 januari 2019 tot en met 31 december 2021.
Juridische gronden
•
•
•
•

Artikel 170 § 4 van de grondwet;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 41, 14°;
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
De artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.
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Advies
/
Argumentatie
Het retributiereglement werd hernieuwd voor de aanslagjaren 2019 tot en met 2021. Naar
aanleiding van een wijziging van het decreet van 30 mei 2008 worden alle
belastingreglementen terug voorgelegd op de gemeenteraad ter goedkeuring. De
aanpassingen beperken zich tot de gebruikte terminologie en de verwijzigingen naar de
juridische gronden.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT:
15 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Luc Meganck,
Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies,
Marijke Belsack, Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en Steven Coppens
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue,
Jo Portois en Youri Vandervaeren
Artikel 1
Er wordt, voor een termijn ingaande op 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2024,
een gemeentelijke retributie gevestigd voor het opzoeken, het samenstellen en het
afleveren door het gemeentebestuur van allerhande administratieve stukken en
inlichtingen.
Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de persoon die het stuk of de inlichting vraagt.
Artikel 3
De retributie wordt vastgesteld op 60,00 euro per aanvraag en per onderwerp waarover
inlichtingen gevraagd wordt.
Artikel 4
Van de betaling van de retributie zijn vrijgesteld:
1) de aanvragen om inlichtingen, uitgaand van gerechtsdeurwaarders, administratieve
en gerechtelijke overheden, openbare besturen en daarmee gelijkgestelde
instellingen van openbaar nut;
2) de aanvragen om inlichtingen en stukken die in uitvoering van een wet of van een
reglement van de administratieve overheid kosteloos moeten worden afgeleverd;
3) de aanvragen om inlichtingen of stukken die als dusdanig reeds het voorwerp zijn
van een beslissing of een retributie ten voordele van de gemeente.
Artikel 5
De retributie moet betaald worden bij het afleveren van het stuk of de inlichting. Indien
het stuk wordt verzonden moet de retributie betaald worden binnen de 30 dagen na
ontvangst van het stuk door middel van het bij de zending gevoegde
overschrijvingsformulier.
Artikel 6
Bij gebreke aan betaling wordt de retributie ingevorderd overeenkomstig de regels van de
burgerlijke rechtspleging.
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Artikel 7
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter
zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Artikel 8
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Artikel 9
Dit reglement wordt, overeenkomstig artikel 286 van het Decreet van 22 december 2017
over het Lokaal Bestuur, bekendgemaakt en treedt in werking op 1 januari 2022.
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