
Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het 
dienstjaar 2009 
 
artikel 1: Er wordt voor het dienstjaar 2009 een aanvullende gemeentebelasting gevestigd 

ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van 
dit dienstjaar. 

artikel 2: De belasting wordt vastgesteld op 7% van het volgens artikel 466 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992 berekend gedeelte van de personenbelasting 
die aan het rijk verschuldigd is voor hetzelfde dienstjaar. Het dienstjaar is hetzelfde 
als het aanslagjaar volgens de terminologie die gebruikt wordt in het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen. 

artikel 3: Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige 
heeft verworven in het aan het dienstjaar voorgaande jaar, dus in 2008. 

artikel 4: Afschrift van dit besluit zal voor kennisgeving aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen worden overgemaakt. 

 

Goedkeuring opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2009 

artikel 1: Voor het dienstjaar 2009 worden 1.700 opcentiemen op de onroerende voorheffing 
geheven. 

artikel 2: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 

Goedkeuring retributie op de afgifte van administratieve stukken en prestaties 

artikel 1: Ten behoeve van de gemeente wordt, voor een termijn eindigend op 31 december 
2009 een retributie geheven op het afleveren van documenten en inlichtingen 
inzake stedenbouw: 

a. op administratieve afhandeling van stedenbouwkundige aanvragen voor 
technische werken, terreinaanlegwerken of aanvragen waarvoor een 
eenvoudige dossiersamenstelling volstaat overeenkomstig besluit van de 
Vlaamse regering van 28 mei 2004 betreffende de dossierstelling van de 
aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning: 30,00 euro per 
aanvraag. 

b. Op administratieve afhandeling van stedenbouwkundige aanvragen met een 
uitgebreide dossiersamenstelling overeenkomstig besluit van de Vlaamse 
regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de 
aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning: 50,00 euro per 
aanvraag, vermeerderd met 25,00 euro per bijkomende 
woongelegenheid. 

c. Op de administratieve afhandeling van verkavelingsaanvragen: 50,00 euro 
per aanvraag, vermeerderd met 50,00 euro per lot in de verkaveling. 

d. Op de administratieve afhandeling van aanvragen tot verkavelingswijziging: 
25,00 euro, vermeerderd met 50,00 euro per lot indien bijkomende 
loten ten opzichte van de oorspronkelijke verkaveling worden 
toegevoegd. 

e. Voor de administratieve afhandeling van stedenbouwkundige attesten in de 
zin van het decreet van 18 mei 1999, artikel 135 § 2, of planologische 
attesten in de zin van artikel 145ter van het decreet van 18 mei 1999, 
gewijzigd door het decreet van 26 april 2000, artikel 136: 25,00 euro per 
aanvraag. 

f. Op de organisatie van bekendmakingen bij bouwaanvragen en 
verkavelingsaanvragen: de werkelijk gemaakte kosten voor de 
(aangetekende) zendingen. 

g. Op het afleveren van vastgoedinformatie: 



2. 60,00 euro per aanvraag naar alle vereiste vastgoedinformatie 
betreffende één volledig dossier. Éen dossier is alle noodzakelijke 
informatie betreffende één perceel of verschillende percelen aan 
elkaar grenzend en in handen van dezelfde eigenaar. 

3. 25,00 euro per aanvraag naar één type vastgoedinformatie. 

De retributie is verschuldigd op het ogenblik van het indienen van het dossier. 

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de invordering geschieden, overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 94 van het gemeentedecreet. 

artikel 2: Ten behoeve van de gemeente wordt, voor een termijn eindigend op 31 december 
2009 een retributie geheven op het afleveren van administratieve stukken: 

De bedragen van de belasting zijn als volgt vastgesteld: 
1. Afgifte, vernieuwing, verlenging of vervanging van verblijfsbewijzen voor 

vreemdelingen: 11,00 euro; 
 Afgifte reispassen: 5,00 euro 

De afgifte van een reisdocument aan een minderjarige geschiedt kosteloos (KB 
van 5/9/2001); 

 Trouwboekjes (met inbegrip van de taks voor het huwelijksgetuigschrift in het 
boekje aangebracht): 22,00 euro; 

 Afleveren pasjes kinderen jonger dan 12 jaar, dienstig voor buitenland: 1,50 
euro; 

artikel 3: Voor de afgifte van identiteitskaarten aan onvermogenden wordt geen belasting 
geëist. De staat van onvermogen wordt door alle bewijsstukken vastgesteld. 

artikel 4: De retributie moet bij het afleveren van het stuk contant worden betaald, tegen 
afgifte van een vignet of kwitantie. Bij gebrek aan contante betaling, wordt de 
belasting van ambtswege ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar. 

artikel 5: De belastingplichtige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het College 
van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. 
De bezwaren moeten schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en 
overhandigd of per post verzonden worden binnen drie maanden na de contante 
betaling. 

artikel 6: Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake de 
rijksbelastingen op de inkomsten. 

artikel 7: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 

Goedkeuring tarieven plaatsrecht op de markt en elders- dienstjaar 2009 en 2010 
 
artikel 1: Voor een termijn eindigend op 31 december 2010, wordt een belasting gevestigd 

op het gebruik van het openbaar domein op de markt ter gelegenheid van markt- 
of foordagen of op andere plaatsen voor andere gelegenheden, tenzij deze 
ingebruikname onderworpen is aan een andere gemeenteverordening inzake 
belasting of retributie of toegestaan is krachtens een contract. 

artikel 2: De belasting is verschuldigd door de gebruiker. 

artikel 3: De belasting wordt vastgesteld op 1,00 euro/lopende meter en per dag. 
Abonnementen van 1 jaar genieten een tarief van 0,70 euro/lm. 
Abonnementen van 6 maanden genieten een tarief van 0,75 euro/lm. 

artikel 4: De belasting moet vanaf het ogenblik van het plaatsen contant worden betaald, 
tegen afgifte van een vignet. 
De abonnementen worden op een invorderingsstaat gebracht en geïnd tegen 
ontvangstbewijs. 
Bij gebreke van contante betaling wordt de belasting van ambtswege ingekohierd 
en is ze onmiddellijk eisbaar. 

artikel 5: De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het College van 
Burgemeester en Schepenen. De bezwaren moeten om ontvankelijk te zijn, 



schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post 
gezonden binnen drie maanden te rekenen vanaf de contante betaling. 

artikel 6: Verwijl- en moratoriumintresten zijn op de belasting toepasselijk zoals inzake 
rijksbelastingen op de inkomsten. 

artikel 7: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 

Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort en achtergelaten op 
daartoe niet voorziene plaatsen - dienstjaren 2009 en 2010 
 
artikel 1: Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2010 een gemeentebelasting 

gevestigd op het weghalen en verwijderen door het gemeentebestuur van 
afvalstoffen achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen. 

artikel 2: De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten 
heeft. Desgevallend zijn diegene die daartoe opdracht of toelating gaf en/of de 
eigenaar van de afvalstoffen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de 
belasting. 

artikel 3: De belasting wordt vastgesteld als volgt: 
a. klein afval (hondepoep, flessen, blikken, …): 75,00 euro 

b. middelgroot afval (vuilniszakken, grote kartonnen dozen, kleine huisraad, …): 
150,00 euro 

c. groot afval (vanaf drie huisvuilzakken, groot huisraad, TV’s, ijskasten, 
matrassen, …): 300,00 euro 

artikel 4: De belasting wordt contant ingevorderd tegen de afgifte van een kwitantie. Bij 
gebrek aan onmiddellijke betaling wordt de belasting ingevorderd bij middel van 
een kohier. 

artikel 5: De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende het decreet 
van 30 mei 2008. 

artikel 6: De belastingplichtige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het College 
van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. 
De bezwaren moeten, schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en 
overhandigd of per post verzonden worden binnen drie maanden na de contante 
betaling. 

artikel 7: Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake 
rijksbelasting op de inkomsten. 

artikel 8: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 
Belasting op gebouwen of woningen die beschouwd worden als verwaarloosd of 
bouwvallig 
 
artikel 1: De verordening van belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden 

als verwaarloosd of bouwvallig, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd 
voor het dienstjaar 2009. 

artikel 2: Aan de Huisvestingsdienst Regio Izegem zal opdracht gegeven worden om de 
inventaris te beheren van woningen en gebouwen die op basis van de verordening 
belast worden. 

artikel 3: Deze verordening wordt aan de heer Provinciegouverneur toegestuurd 
overeenkomstig artikel 253 van het gemeentedecreet. 

 
 



Belasting op gebouwen of woningen die beschouwd worden als leegstaand of 
onafgewerkt 
 
artikel 1: De verordening van belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden 

als leegstaand of onafgewerkt, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd 
voor het dienstjaar 2009. 

artikel 2: Aan de Huisvestingsdienst Regio Izegem zal opdracht gegeven worden om de 
inventaris te beheren van woningen en gebouwen die op basis van de verordening 
belast worden. 

artikel 3: Deze verordening wordt aan de heer Provinciegouverneur toegestuurd 
overeenkomstig artikel 253 van het gemeentedecreet. 

 

 
Belasting op gebouwen of woningen die beschouwd worden als ongeschikt of 
onbewoonbaar 
 
artikel 1: De verordening van belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden 

als ongeschikt of onbewoonbaar, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd 
voor het dienstjaar 2009. 

artikel 2: Aan de Huisvestingsdienst Regio Izegem zal opdracht gegeven worden om de 
inventaris te beheren van woningen en gebouwen die op basis van de verordening 
belast worden. 

artikel 3: Deze verordening wordt aan de heer Provinciegouverneur toegestuurd 
overeenkomstig artikel 253 van het gemeentedecreet. 

 

Belasting op de tweede verblijven 

 
artikel 1: Er wordt voor het dienstjaar 2009 een gemeentebelasting gevestigd op de tweede 

verblijven. 

artikel 2: Als tweede verblijf wordt beschouwd elke constructie met woon- of 
verblijfsgelegenheid waarvoor niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters of 
het vreemdelingenregister voor het hoofdverblijf. 

artikel 3: De belasting valt ten laste van diegene die op het adres van het tweede verblijf niet 
in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister is ingeschreven voor het 
hoofdverblijf en, hetzij als eigenaar, hetzij als huurder of als gebruiker, een tweede 
verblijf betrekt of kan betrekken.  
De belasting is verschuldigd door diegene die op 1 januari van het belastingjaar 
eigenaar is van het tweede verblijf. 

artikel 4: De belasting wordt vastgesteld op 650 euro per tweede verblijf. 

artikel 5: Vallen niet onder toepassing van de belasting: 

 Het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit. 

 De tenten, verplaatsbare caravans en mobilhomes, kampeerauto’s, woonauto’s, tenzij 
zij minstens zes maanden opgesteld blijven om als woongelegenheid te kunnen dienen. 

 De leegstaande woongelegenheid waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat zij tijdens 
het aan het belastingjaar voorafgaand kalenderjaar niet als tweede verblijf werd 
aangewend. 

 De tweede verblijven opgesteld op een reglementair erkend terrein voor 
openluchtrecreatieve verblijven. 

artikel 6: De belastingplichtige moet uiterlijk op 31 maart van het belastingjaar aangifte doen 
van het belastbaar tweede verblijf, door middel van het formulier vastgesteld door 
het gemeentebestuur. 

artikel 7: De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 



artikel 8: De belasting moet betaald worden binnen de 2 maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 

artikel 9: De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college 
van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van 
nietigheid, schriftelijk worden ingediend, en worden gemotiveerd. De indiening kan 
gebeuren door verzending of door overhandiging. Deze indiening moet, op straffe 
van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden vanaf de verzending van 
het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat. Het indienen van het 
bezwaar ontslaat de belastingplichtige niet van de verplichting de belasting binnen 
de gestelde termijn te betalen. 

artikel 10: Wanneer een zelfde situatie aanleiding kan geven tot de toepassing van deze 
verordening en de verblijfsbelastingverordening, is alleen deze laatste verordening 
van toepassing. 

artikel 11: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 

 


