GEMEENTE
KNOKKE-HEIST

Overzichtslijst overgemaakt op 6 JUNI 2017

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAADZITTING VAN
woensdag, 31 mei 2017
Aanwezig :

Afwezig :
Verontschuldigd:

Graaf L. Lippens, Burgemeester;
P. De Groote, D. De Vlamynck, A. Wittesaele, K. Demeyere, P. Geerinckx,
J. Morbee, D. Despiegelaere, K. van der Hooft, Schepenen;
I. Reubens, M. Rombout, H. De Plecker, L. Lierman, A. Vervarcke-Pattyn,
A. Vandenbussche, P. Vlietinck, V. Engelrelst, O. Bodyn, C. Coudyser, K.
Lanckriet - Van Steen, B. De Brabandere, S. Vandierendonck - Van De
Sompele, L. Dieltiens, G. Deman, F. Pottier, F. Bienstman-De Vreeze,
Raadsleden;
M. Gobert, Secretaris
F. Naert, J. Verbouw, A. Rappé, C. Trio, A. Maertens, Raadsleden

De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen, in het bijzonder op de bepalingen
van artikel 42§3, artikel 43§2,15°, artikel 94 en artikel 253§1,3°;
Gelet op de wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de
bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de Wet van 8 augustus 1983 tot regeling
van een Rijksregister van de natuurlijke personen;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende het rijbewijs, meer bepaald artikel 62 betreffende de vergoeding voor de gemeentebesturen;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 oktober 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart
2003 betreffende de identiteitskaarten;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart
1998 betreffende het rijbewijs zal de verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs categorie A, B,
B+E om medische redenen (groep 1) niet meer tegen betaling van een kostprijs worden doorgevoerd;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998
betreffende het rijbewijs, meer bepaald hoofdstuk X “het rijbewijs kaartmodel” artikelen 64bis tot
64septies;
Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, in het bijzonder bijlage 1 van Titel II van het Vlarem;
Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse regering houdende uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
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, de elektronische
identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en
verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, waarbij de bijlage is gewijzigd bij ministerieel
besluit 27 maart 2013 (B.S. van 21 en 29 maart 2013);

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende vaststelling van de retributie op
administratieve prestaties;
Gelet op de omzendbrief van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken van 12 februari 2010
m.b.t. de internationale paspoorten;
Gelet op de omzendbrief van de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken van 6 september 2016
betreffende de nieuwe prijs van de elektronische identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten vanaf 1
januari 2017;
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering,
toerisme en Vlaamse rand van 10 juni 2011 houdende coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit;
Gelet op het Burgerlijk Wetboek, meer bepaald artikel 1476 betreffende de eenzijdige beëindiging van de
wettelijke samenwoning;
Overwegende dat de benaming milieuvergunning dient aangepast te worden aan de nieuwe terminologie
van het omgevingsvergunningendecreet;
Overwegende dat de retributie voor de milieuvergunningen/omgevingsvergunningen klasse 1 wordt
teruggebracht naar 250,00 EUR, maar verhoogd zal worden met de effectieve kosten van aangetekende
zendingen. De retributie van 650,00 EUR was voor sommige vergunningen niet voldoende door het hoge
aantal aangetekende zendingen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1. : doel
Met ingang van 1 juni 2017 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie
doorgerekend op administratieve prestaties voor :
-

afgifte elektronische identiteitsbewijzen, reispassen en rijbewijzen,
registratie verklaring eenzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning,
afgifte trouwboekjes,
opzoeken en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie,
opzoekingen in het archief m.b.t. plannen van stedenbouwkundige vergunningen,
aanvragen van milieuvergunningen/omgevingsvergunningen of meldingsaktes voor projecten, die
onderworpen zijn aan de vergunningsplicht of de meldingsplicht voor inrichtingen of
activiteiten uit de indelingslijst van bijlage 1 van titel II van het Vlarem.

Art. 2. : retributieplichtige
Deze retributie valt ten laste van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op
verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.
Art. 3. : tarieven
Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld :
Elektronische identiteitsbewijzen

Kostprijs aangerekend door de
FOD Binnenlandse Zaken naar
boven afgerond tot op de euro.

Reispassen

Kostprijs aangerekend door de
FOD Buitenlandse Zaken

Rijbewijzen

Kostprijs aangerekend door de
FOD Mobiliteit en Vervoer

Verklaring van eenzijdige beëindiging van de wettelijke

Kostprijs aangerekend door de

samenwoning

deurwaarder voor betekening

Afgifte trouwboekjes

15,00 EUR

Opzoeken en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie

65,00 EUR per aanvraag die
niet via het E-loket op de
website van de gemeente
gebeurt
50,00 EUR per aanvraag die via
het E-loket op de website van
de gemeente gebeurt
(www.knokke-heist.be)

Opzoekingen in het archief m.b.t. plannen van
stedenbouwkundige vergunningen/omgevingsvergunningen (1
planafdruk inbegrepen)
Per extra planafdruk
Inscannen en doormailen of op een USB-stick per planafdruk

50,00 EUR
5,00 EUR
3,00 EUR

Aanvragen van milieuvergunningen/omgevingsvergunningen of
meldingsaktes voor projecten, die onderworpen zijn aan de
vergunningsplicht of de meldingsplicht voor inrichtingen of
activiteiten uit de indelingslijst van bijlage 1 van titel II van het
Vlarem:

o

Inrichtingen of activiteiten klasse 1 ->

o
o

Inrichtingen of activiteiten klasse 2 ->
Inrichtingen of activiteiten klasse 3 ->

250,00 EUR + kosten
aangetekende zending(en)
250,00 EUR
75,00 EUR

Wanneer een inrichtingen slechts gedeeltelijk op het
grondgebied van de gemeente is gevestigd, wordt de retributie
verrekend in verhouding tot de op het grondgebied van de
gemeente bezette oppervlakte.
Art. 4. : vrijstellingen
M.b.t. de retributie voor aanvragen van milieuvergunningen/omgevingsvergunningen of meldingsaktes
voor projecten, is er vrijstelling voor :
-

inrichtingen geëxploiteerd door beschutte werkplaatsen;
inrichtingen bedoeld in artikel 1, 8° van het Vlarem (tijdelijke inrichtingen);
imkers;
vogelopvangcentra;
gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen
inrichtingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en/of verenigingen
van gemeenten (intercommunales)
- inrichtingen van de staat, de gemeenschap, het gewest, de provincie en/of van andere openbare
instellingen.
Art. 5 : aanvraag opzoekingen in het archief m.b.t. plannen stedenbouwkundige vergunningen
De aanvraag tot opzoekingen moet schriftelijk gebeuren (brief – fax – e-mail of digitaal).
Art. 6. : betaling
§1. De kostprijs voor elektronische identiteitsbewijzen, reispassen, rijbewijzen, verklaring eenzijdige
beëindiging wettelijke samenwoning en trouwboekjes dient contant betaald te worden bij de aanvraag
van de administratieve stukken.

§2. De retributie voor opzoekingen in het archief m.b.t. plannen van stedenbouwkundige
vergunningen/omgevingsvergunningen dient contant betaald te worden bij de afgifte van de
planafdruk(ken).
§3. De retributie voor aanvragen van milieuvergunningen/omgevingsvergunningen of meldingsaktes voor
projecten en opzoeken en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie wordt contant betaald of door
overschrijving op het rekeningnummer van het gemeentebestuur Knokke-Heist, zoals vermeld op de
factuur.
Art. 7. : invordering
§1. Met het oog op de invordering van de onbetwiste en opeisbare schuldvordering kan de financieel
beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij
gerechtsdeurwaardersexploot.
§2. Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare schuldvordering kan beroep gedaan
worden op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure.
Art. 8. : algemene bepalingen
§1. Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende de vaststelling van de retributie op
administratieve prestaties wordt opgeheven vanaf 1 juni 2017.
§4. Een kopie van dit besluit wordt binnen twintig dagen naar de provinciegouverneur verzonden.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Secretaris,
(get.) Miet Gobert

De Voorzitter,
(get) Graaf Leopold Lippens
Voor eensluidend uittreksel :
De gemachtigde ambtenaar,
(Art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)
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