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C. BONTE--VANRAES, raaadslid - voorzittter
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INDIRECT
TE BELAST
TING OP HET
H
PLAA
ATSEN VAN
N TERRAS
SSEN, KRA
AMEN, TAF
FELS EN
STOELEN
N, KOOPW
WAAR EN ALLE
A
AND
DERE VOORWERPEN
N OP HET O
OPENBAA
AR DOMEIN
De Gemeennteraad van de
d stad Menen, vergaderrd volgens heet decreet en
n in openbarre zitting;
Gelet op arrtikel 170, § 4 eerste lid van
v de Gron dwet;
Gelet op dee bepalingen van de Nieu
uwe Gemeenntewet en heet Gemeente
edecreet;
008 betreffennde de vestigging, de invordering en dde geschillenp
procedure vaan
Gelet op heet decreet vaan 30 mei 20
provincie- een gemeenteebelastingen, gewijzigd bijj decreet van
n 28 mei 2010 en 17 febrruari 2012;
Gelet op dee bepalingen in het Algem
meen Politierreglement en
n de diverse aanvullingenn;
de beslissing van 17 deceember 2012;
Gelet op zijjn voorgaand
Gelet op dee specifieke situatie
s
in Me
enen om voo
or grote terrrassen een re
edelijke prijss te vragen;
Overwegennde dat de opbrengst
o
van
n deze belassting onmisbaar is tot he
et behoudenn van het eve
enwicht in het
h
budget;
Gelet op hhet proces-vverbaal van onderzoek de commo
odo et incommodo en op het gettuigschrift vaan
ruchtbaarheeid;
penen;
Op voordraacht van het College van Burgemeestter en Schep

ESTELD
VASTGE

EENPARIG

330 JA

NEEN

ONTHOUDING(EN)

vul hier
h de nameen van de raaadsleden en hun stemgeddrag in, indie
en geen
eenp
parige beslisssing
ARTIKEL 1
ordt een belaasting gevesttigd op het plaatsen van
Vanaf 1 januuari 2014 en eindigend op 31 decembber 2019 wo
terrassen, kkramen, tafels en stoelen, koopwaar een alle anderre voorwerp
pen op het o penbaar dom
mein, tenzij
deze ingebrruikname hett voorwerp uitmaakt
u
vann een overeeenkomst.
ARTIKEL 2
De belastingg is verschuldigd door de
e gebruiker vvan het open
nbaar domein
n.

ARTIKEL 3
De indirecte belasting voor het gebruik van het voetpad of andere delen van de openbare weg wordt, voor
de duur van het hele jaar, vastgesteld als volgt:
 10,00 euro/m² voor alle open terrassen van consumptie-inrichtingen met een oppervlakte gelijk aan of
kleiner dan 20 m²;
 12,50 euro/m² voor alle terrassen van consumptie-inrichtingen met een totale oppervlakte groter dan 20
m²
 5,00 euro/m voor alle aan gevels vastgehechte handelsuitstallingen die ruimte benemen van de openbare
weg;
 5,00 euro/m² voor alle op het voetpad of op een ander deel van de openbare weg geplaatste
handelsuitstallingen.
Elk gedeelte van een meter of vierkante meter wordt voor een volle meter of vierkante meter aangerekend.
De minimum aanslag per ingebruikname wordt vastgesteld op 25,00 euro.
ARTIKEL 4
Een afgevaardigde van het stadsbestuur zal de opmetingen nagaan.
ARTIKEL 5
Het bedrag van de belasting mag ingekohierd worden vanaf de dag van het plaatsen.
ARTIKEL 6
De belastingplichtige moet bij het gemeentebestuur uiterlijk de dag voor het plaatsen hiervan aangifte doen
en alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens verstrekken.
ARTIKEL 7
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige
ambtshalve belast worden volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt onverminderd het
recht van bezwaar en beroep.
Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt de bevoegde overheid de belastingplichtige met een
aangetekende brief op de hoogte van de redenen waarom ze gebruik maakt van deze procedure, de
elementen waarop de belasting is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van die elementen en het bedrag
van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag
die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. De belasting
mag niet worden gevestigd voor die termijn verstreken is, behoudens als de rechten van de provinciale of
gemeentelijke thesaurie in gevaar verkeren ingevolge een andere oorzaak dan het verstrijken van de
aanslagtermijnen.
Als een belasting ambtshalve is gevestigd, moet de belastingplichtige het bewijs leveren van de juistheid van de
door hem ingeroepen elementen.
Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging van 50% worden toegepast en
afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet worden vermeld.
ARTIKEL 8
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt
door het College van Burgemeester en Schepenen.
ARTIKEL 9
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

ARTIKEL 10
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de aanslag of de belastingverhoging bezwaar
indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de
datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
ARTIKEL 11
De vorige belastingverordening dd. 17 december 2012 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van het
huidig reglement, dit is vanaf 1 januari 2014 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van
het Gemeentedecreet.
ARTIKEL 12
Deze belastingverordening zal in drievoud, voor algemeen toezicht, aan de hogere overheid worden
toegezonden.
Alzo beraadslaagd in zitting van de gemeenteraad van 16 december 2013.
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