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ALGEMEN
NE GEMEE
ENTEBELA
ASTING
De Gemeennteraad van de
d stad Menen, vergaderrd volgens heet decreet en
n in openbarre zitting;
v de Gron dwet;
Gelet op arrtikel 170, § 4 eerste lid van
uwe Gemeenntewet en heet Gemeente
edecreet;
Gelet op dee bepalingen van de Nieu
Gelet op het Koninklijkk Besluit van
n 16 april 19997 houdende maatrege
elen om hett recht op een
e verhoogd
de
tegemoetko
oming van dee verzekeringg voor geneeeskundige veerzorging uit te breiden ttot andere caategorieën vaan
rechthebbenden; (B.S. 30
3 april 1997
7)
Gelet op heet decreet vaan 30 mei 20
008 betreffennde de vestigging, de invordering en dde geschillenp
procedure vaan
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;
v 17 decem
mber 2012;
Gelet op dee voorgaandee beslissing van
d bedoeling is om iedereeen die gebrruik maakt vaan de algemeene gemeentelijke
Overwegennde dat het de
dienstverlenning, door inn de gemeentte te wonen of er een ecconomische activiteit in uuit te oefene
en, te laten
bijdragen;
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

VASTGE
ESTELD

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 jaarlijkse algem ene gemeentebelasting
Vanaf 1 januuari 2014 en eindigend op 31 decembber 2019 wo
gevestigd.

ARTIKEL 2
De belasting is ten laste van
a) elk gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar ingeschreven is in het bevolking-, vreemdelingen- of
wachtregister van de gemeente;
b) de natuurlijke personen, de rechtspersonen en de feitelijke verenigingen, die op 1 januari van het
aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente Menen een handels-, nijverheids- of
ambachtsonderneming, een land - of tuinbouwbedrijf, een vrij beroep of een zelfstandige activiteit
uitoefenen;
c) de rechtspersonen die volgens de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) op 1
januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente een maatschappelijke zetel en/of
vestiging hebben;
ARTIKEL 3
Onder 'gezin' dient te worden verstaan:
a) hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft;
b) hetzij een vereniging van twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden gebonden,
gewoonlijk eenzelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen leven, en ook als dusdanig
zijn ingeschreven in het bevolking-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente;
Alleen de op 1 januari bestaande toestand wordt in aanmerking genomen, zodat ieder begonnen jaar volledig
verschuldigd is.
De belasting kan vastgesteld en ingekohierd worden op naam van één van de gezinsleden, met dien verstande
dat alle gezinsleden hoofdelijk en solidair de belasting verschuldigd zijn.
ARTIKEL 4
De belasting wordt vastgesteld op 100,00 euro per gezin per jaar.
ARTIKEL 5
De belasting wordt vastgesteld op 60,00 euro voor de belastingplichtige die op 1 januari van het aanslagjaar
recht heeft op verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging (RVV-statuut
= Rechthebbende Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming).
ARTIKEL 6
Voor de natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen, volgens artikel 2b) wordt de
belasting als volgt vastgesteld:
Hinderlijke inrichting klasse I (volgens Vlarem I)
250,00 €
Hinderlijke inrichting klasse II, klasse III en andere (volgens Vlarem I)
100,00 €
De belasting is verschuldigd overeenkomstig de op 1 januari bestaande toestand.
De belasting wordt berekend en gevestigd per afzonderlijke activiteit kern of bedrijfsvestiging op het
grondgebied van de stad Menen.
ARTIKEL 7
Voor inrichtingen die een meervoudige graad van hinder hebben, wordt de graad van hinder slechts éénmalig
toegepast, nl. de graad van de hoogste categorie.
Als zeer hinderlijk wordt beschouwd, de inrichting zoals bepaald in de bijlage I van het “Vlarem I”.
Alle belastingplichtigen worden geacht over een belastbare activiteit kern of bedrijfsvestiging te beschikken
waarvoor minstens de minimumbelasting verschuldigd is.

Alle belastingplichtigen die hun activiteit zoals voorzien in artikel 2 b) uitoefenen op het adres van de
verblijfplaats van het gezin, worden belast volgens de regels opgesomd in artikel 7 en vallen niet onder de
bepalingen die van toepassing zijn op de gezinnen zoals gedefinieerd in artikel 4.
ARTIKEL 8
De belasting is niet toepasselijk wat betreft de onroerende goederen of delen van onroerende goederen
bestemd voor:
a. openbare diensten;
b. de onderwijsinstellingen, gesubsidieerd door de openbare besturen;
c. de gebouwen waar diensten van de Staat of Provincie zijn ondergebracht
Deze kosteloosheid is niet van toepassing op de gedeelten van gemelde goederen die de bedienaars van de
eredienst, het onderwijzend personeel of de aangestelde van de openbare besturen, ten privaten titel of voor
hun persoonlijk gebruik betrekken.
ARTIKEL 9
De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt
door het College van Burgemeester en Schepenen.
ARTIKEL 10
De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
ARTIKEL 11
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de aanslag 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 lopen vanaf de derde werkdag volgend op de
datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
ARTIKEL 12
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.
Huidige beraadslaging wordt, voor algemeen toezicht, in drievoud aan de hogere overheid toegezonden.
Alzo beraadslaagd in zitting van de gemeenteraad van 16 december 2013
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