Reglement

Belasting op de inname van het openbaar domein door
de uitstalling van koopwaren en allerhande toestellen
Vastgesteld door de gemeenteraad op 23 november 2017
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 30 november 2017

Argumentatie
•
Het is wenselijk om het belastingreglement op de privatieve ingebruikneming van het openbaar domein te herwerken

•
•
•

aangezien het reglement voor wat betreft het onderdeel "bouw- en onderhoudswerken" opgeheven en vervangen werd
door het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2016 en voor het onderdeel "terrassen" opgeheven en vervangen door het
gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2017. Alleen het onderdeel betreffende de ingebruikname van het openbaar
domein voor het uitstallen van koopwaren en van allerhande toestellen, opstelling en voorwerpen zoals drank-, brooden snoepgoedautomaten.
Het is billijk dat belastingplichtigen die een toelating krijgen om een deel van de openbare weg privatief in gebruik te
nemen hiervoor een bijdrage leveren via een belasting.
De tarieven werden herbekeken en billijker gemaakt.
De financiële toestand van de gemeente.

Artikel 1: Belastbaar voorwerp
Voor de aanslagjaren 2018 tot en met 2019 wordt, ten behoeve van de gemeente Maldegem, een
belasting geheven op de inname van het openbaar domein door uitstallingen van koopwaren en,
opstellingen en voorwerpen zoals drank-, brood- en snoepgoedautomaten, om de verkoop te
bevorderen.
Artikel 2: Definities
Uitstalling: Inname van het openbaar domein door koopwaren en voorwerpen die nodig zijn om
koopwaren te tonen, als de inname niet onder de wet op ambulante handel valt.
Artikel 3: Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de exploitant van de uitstalling.
Artikel 4: Tarief en berekening
De belasting wordt als volgt vastgesteld :
- voor uitstallingen van koopwaren en ermee verband houdende voorwerpen: 30 euro/jaar/m² ×
oppervlakte uitstalling
- voor automaten: drank-, brood-, en gelijkaardige toestellen: 150,00 euro/jaar/m²
Met de gedeelten kleiner dan een halve m² wordt geen rekening gehouden, de gedeelten gelijk
aan of boven een halve m² worden aangerekend als volledige m².
De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd.
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De tarieven vermeld hierboven worden geïndexeerd als volgt :
De basistarieven zijn verbonden aan het gezondheidsindexcijfer van oktober 2017 (=
aanvangsindex) en worden jaarlijks op 1 januari door het college van burgemeester en
schepenen aangepast aan het gezondheidsindexcijfer van oktober ervoor (= nieuwe index),
volgens volgende formule :
basisbedrag x nieuwe index = nieuw bedrag
aanvangsindex
Het nieuw bedrag (bekomen na indexatie) wordt afgerond als volgt :
Van 0 tot 0,99 euro : op dichtste veelvoud van 5 cent
Van 1 tot 19,99 euro : op dichtste veelvoud van 50 cent
Vanaf 20 euro : op dichtste veelvoud van één euro
Als twee veelvouden even dicht liggen, wordt het bedrag afgerond naar boven.
Artikel 5: Vrijstellingen
Worden vrijgesteld van de belasting:
- de innamen tijdens soldenperioden, sportwedstrijden, kermissen, braderieën en bijzondere
feestdagen
- de innamen van oppervlakten waarvoor marktgeld betaald wordt
- de inname van de oppervlakten die belast worden onder de horecabelasting.
Artikel 6: Wijze van inning
De gemeente Maldegem vestigt de belasting door middel van een kohier dat vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 7: Aangifteplicht
De belastingplichtige moet ten laatste 4 weken voor aanvang aangifte doen van inname
openbaar domein bij de dienst lokale economie of op de website op www.maldegem.be door
middel van het bekomen van een vergunning.
De belastingplichtige is vrijgesteld van aangifteplicht indien hij voor het vorig aanslagjaar werd
aangeslagen en de belastbare toestand ongewijzigd is gebleven.
Artikel 8: Looptijd
De belasting is verschuldigd zolang de stopzetting van de privatieve ingebruikneming van het
openbaar domein niet werd betekend aan het Gemeentebestuur. Ook een voortijdige stopzetting
moet aan het Gemeentebestuur worden gemeld, zo niet blijft de belasting verschuldigd.
Artikel 9: Procedure van ambtshalve vaststelling
Bij gebrek aan aangifte binnen de in de in artikel 7 gestelde termijn, of in geval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting
ambtshalve worden ingekohierd.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het
college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de
motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is
gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te
dragen.
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Artikel 10: Belastingverhoging
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50 euro. Het bedrag van deze
verhoging wordt ook ingekohierd.
Artikel 11: Betaaltermijn
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 12: Bezwaarprocedure
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting 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.
Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt:
1° de naam, hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de
belasting gevestigd wordt;
2° het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen.
Het vermeldt eveneens of de belastingplichtige wenst gehoord te worden.
Artikel 13: Verwijzing naar het W.I.B.
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen
van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen),
3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9bis (bezwaar,
ontheffing van ambtswege en voorziening; invordering van de belasting waaronder de
nalatigheids- en moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist;
strafbepalingen) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikels 126 tot 175 van
het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van
toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
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