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Algemene financiering

BELASTING OP DE WEDKANTOREN
Aanslagjaar 2017
aanwezig Odette VAN HAMME, voorzitter
Koen LOETE - burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE
CONINCK, Bob D’HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D’AUBIOUL, Filip
LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke
VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann EGGERMONT,
Hilde LAMPAERT, Peter DE GRAEVE, Sofie VERMEULEN en Janick SMESSAERT,
gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN - stadssecretaris.

De Gemeenteraad,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 december 2015 houdende heffing van een belasting op de
wedkantoren ;
Overwegende dat van deze beslissing kennis werd genomen door de Provinciegouverneur ;
Overwegende dat de vestigingstermijn van deze belasting vervalt op 31 december 2016 en dat om het
evenwicht van de gemeentebegroting te bereiken, het noodzakelijk is de inkomsten van deze belasting te
behouden ;
Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet ;
Gelet op het gemeentedecreet ;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op de omzendbrief dd. 10 juni 2011 van de Vlaamse minister van bestuurszaken, binnenlands
bestuur, inburgering, toerisme en Vlaamse rand houdende coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;

BESLUIT: 15 ja-stemmen en 11 neen-stemmen
Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2017 wordt een belasting geheven op de wedkantoren.
Artikel 2
De belasting bedraagt 750 EUR per volledig kalenderjaar.
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Zo het wedkantoor evenwel slechts gedurende een gedeelte van het jaar werkzaam was, is een belasting
verschuldigd van 62,50 EUR per maand bedrijvigheid, met dien verstande dat elke begonnen maand
volledig verschuldigd is en dat de minimumaanslag niet minder mag bedragen dan het wettelijk toegelaten
maximum per maand.
Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de uitbater van het agentschap.

Artikel 4
De natuurlijke of rechtspersoon die een agentschap opent, overbrengt, overlaat of sluit, is verplicht hiervan
vooraf aangifte te doen bij het stadsbestuur.
De wedkantoren die op het ogenblik van de bekendmaking van dit belastingreglement reeds bestaan dienen
hiervan binnen de maand na deze bekendmaking aangifte te doen.
Artikel 5
Bij gebrek aan aangifte of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting
ambtshalve ingekohierd.
Artikel 6.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt verklaard
door het College van Burgemeester en Schepenen.
De belasting is te betalen binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 7.
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.
De indiening moet gebeuren, op straffe van verval, binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de
aanslag.
Het bezwaar wordt gedagtekend en ondertekend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en
vermeldt :
1° de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige;
2° het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen;
3° de uitdrukkelijke vraag om gehoord te worden op de hoorzitting op de hoorzitting.

Namens de gemeenteraad,
De stadssecretaris,
get. Meike VAN GREMBERGEN

De voorzitter,
get. Odette VAN HAMME
Voor eensluidend uittreksel :
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
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