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aanwezig M.M.
C. BONTE--VANRAES, raaadslid - voorzittter
M. FOURNIER - burgemeeester
UW, B. BOGAE
ERT, D. VANHOLME, T. VLA
AEMINCK - schepenen
E. LUST, L. COPPENS, G. VANRYCKEGEM, M. SYSSAU
NBULCKE (zonnder stemrecht) - schepen
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E. ALGOET
T, stadssecretarris - secretaris
niet aanwezzig M. PAELINC
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FINANCIËN - gemee
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N KREDIET
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d stad Menen, vergaderrd volgens heet decreet en
n in openbarre zitting;
De Gemeennteraad van de
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 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;
t
dat bankinstellin
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g
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Gelet op heet verhoogd politioneel toezicht
en nu nog vversterkt wo
orden in een periode van economisch
he recessie;
de beslissing van 17 deceember 2012;
Gelet op zijjn voorgaand
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

223 JA

N
7 NEEN

ONTHOUDING(EN)

23 JA
A-stemmen: C. BONTE--VANRAES, gemeenteraaad - voorzittter; M.
FOU
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C
G
G. VANRYCKEGHEM, M.
M
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RTIER, D.
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7 NE
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O DEBOEL, C. GARREY
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P
A.
A DECLERC
CQ, raadsleden.
ARTIKEL 1
ordt een jaarlijkse belasti ng geheven op
o de voor
Vanaf 1 januuari 2014 en eindigend op 31 decembber 2019 wo
het publiek toegankelijkke bank-, finaancierings- enn kredietinsttellingen.

Wordt voor toepassing van onderhavige belasting als dusdanig aangezien, alle in de stad gevestigde bank-,
financierings- en kredietinstellingen, haar agentschappen en bijkantoren, evenals spaarkassen, particuliere
uitbatingen, eenmanszaken en geldautomaten.
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen, onder wiens handelsnaam de
vorenbedoelde instellingen, agentschappen of bijkantoren worden uitgebaat.
ARTIKEL 2
Het bedrag van de jaarlijkse belasting wordt als volgt vastgesteld :
 150,00 euro per loket
 150,00 euro per automatisch geldapparaat
 150,00 euro voor eenmanszaken die voor exploitant enkel een nevenberoep uitmaken
ARTIKEL 3
Voor de instellingen zonder specifiek afgescheiden loketten, wordt voor "loket", bedoeld in artikel 2,
aangezien :
1. een bedieningsruimte aan een balie van 1,5 strekkende meter;
2. een bedieningslokaal geschikt om een klant te ontvangen als zulks niet aan een loket of balie gebeurt.
ARTIKEL 4
De belasting is niet verschuldigd voor de instellingen die krachtens de wet vrijgesteld zijn van de
gemeentebelasting.
ARTIKEL 5
De belasting is ondeelbaar en voor het gehele jaar verschuldigd, welke ook de datum is waarop de
dienstverlening van de instelling aanvangt of eindigt, tenzij de aanvangsdatum valt na 30 november, in welk
geval voor het lopende jaar geen belasting wordt toegepast. Bij overname van de instelling is de nieuwe
houder eveneens belastingplichtig.
ARTIKEL 6
De belastingplichtigen zijn ertoe gehouden aangifte te doen bij het College van Burgemeester en Schepenen.
De aangifteformulieren die hiertoe door het College van Burgemeester en Schepenen, op verzoek, ter
beschikking gesteld worden, vermelden de periode binnen dewelke de aangifte dient te geschieden.
Het niet ontvangen van een dergelijk formulier ontslaat de gebruiker niet van zijn aangifteplicht.
Van de verandering van houder of van definitieve stopzetting van bedrijvigheid dient binnen de maand aangifte
te worden gedaan bij het College van Burgemeester en Schepenen.
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 dagen te lopen de derde werkdag volgend op de
verzending van de 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 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 lopen vanaf de derde werkdag volgend op de
datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
ARTIKEL 11
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op de
inkomsten.
ARTIKEL 12
Dit besluit wordt, voor algemeen toezicht, in drievoud aan de hogere overheid overgemaakt.
ARTIKEL 13
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.

Alzo beraadslaagd in zitting van de gemeenteraad van 16 december 2013.
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