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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 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;
meen Politierreglement en
n de diverse aanvullingenn;
Gelet op dee bepalingen in het Algem
Gelet op vo
oorgaande beeslissing van 17 decembeer 2012;
Overwegennde dat deze belasting in hoofdzaak bbedoeld is om
m zwerfvuil tegen
t
te gaann, overlast te
e vermijden en
e
de gezondheid verder tee stimuleren
n;
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;
ollege van Bu
urgemeester en Schepeneen;
Op voorsteel van het Co

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 geheveen op automatische drankVanaf 1 januuari 2014 en eindigend op 31 decembber 2019 wo
en snoepauttomaten die rechtstreek
ks van op de openbare weg
w zichtbaar zijn, alsook de automate
en die
zichtbaar zijjn van op de openbare weg
w maar op privaat dom
mein staan. To
oestellen gepplaatst in ruimtes zonderr
bediening o
of permanentt persoonlijk toezicht val len eveneenss onder dit toepassingsge
t
ebied.
Als automattisch wordt beschouwd elk apparaat dat een mecchanisch, ele
ektrisch of el ektronisch onderdeel
o
bevat, diensstig voor hett op gang bre
engen, de weerking, of voo
or de bedien
ning ervan, enn waarvan de start

veroorzaakt wordt door het inbrengen van een geldstuk, van een penning of door gelijk welk ander middel
dat hiervoor in de plaats komt.
ARTIKEL 2
De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de houder en de eigenaar van het apparaat. De belasting is voor
het gehele jaar verschuldigd, te rekenen met ingang van 1 januari. Zij slaat zowel op de op die datum
geplaatste apparaten, als op die apparaten die in de loop van het jaar worden geplaatst. Zelfs wanneer de
apparaten voor het einde van het jaar weggenomen worden, blijft de belasting verschuldigd.
ARTIKEL 3
De belasting wordt vastgesteld op 200,00 euro per automaat.
ARTIKEL 4
De automatische ontspanningstoestellen onderworpen aan Rijksbelasting zijn vrijgesteld van de belasting.
ARTIKEL 5
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt
door het College van Burgemeester en Schepenen.
ARTIKEL 6
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
ARTIKEL 7
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 8
Alle eigenaars, ongeacht of zij er al dan niet toe werden uitgenodigd, dienen een aangifte te onderschrijven bij
het gemeentebestuur.
De aangifte kan enkel gedaan worden op het daartoe door het gemeentebestuur ter beschikking gestelde
aangifteformulier dat moet ingediend zijn binnen de gestelde termijn.
ARTIKEL 9
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 10
Deze verordening wordt, voor algemeen toezicht, in drievoud, aan de hogere overheid toegezonden.
ARTIKEL 11
De vorige belastingverordening met name belasting op de automatische apparaten langsheen de openbare
wegen 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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