Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van woensdag 08 december 2021
Aanwezig:

Dirk Verwilst, burgemeester
Katrien Seys, Danny Bossuyt, Jean-Marie Gunst, Anneke Dejonghe,
Rik Priem, schepenen
Rita De Costere, Amelie Soenens, Kristof Vande Walle, Bernard De Marez,
Guido Demeyer, Machteld Vanhee, Antal Soete, Lieve Germonprez,
Peter D'haeyere, Mouna Belkadi, Nele Gelaude, Marina Duyck,
Peter Raedt, raadsleden
Bert Verdru, voorzitter gemeenteraad
Britt Schouppe, algemeen directeur
Verontschuldigd: Benedikt Van Staen, raadslid

4. GEMEENTE - ALGEMENE BEDRIJVENBELASTING 2022.
DE RAAD,
In openbare zitting vergaderd;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en zijn latere wijzigingen;
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 financiële toestand van de gemeente en overwegende dat de financiële
toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele belastingen;
Gelet op de noodzaak om het budgettair evenwicht te houden;
Een algemene en evenwichtige spreiding van de belastingdruk wordt nagestreefd over alle
bedrijven op het grondgebied van de gemeente Meulebeke;
Overwegende dat het billijk is dat de rechtspersonen bedoeld in de artikelen 180 en 181 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 worden vrijgesteld van deze belasting
omdat deze entiteiten zich exclusief of hoofdzakelijk bezighouden met onbaatzuchtige
activiteiten;
Gelet op het visum van de financieel directeur, verleend op 17/11/21: GOEDGEKEURD.
Op voorstel voor het College van Burgemeester en Schepenen;

Na tussenkomst door raadslid D’Haeyere en burgemeester Verwilst;
DE RAAD BESLIST:

11 ja-stemmen (Dirk Verwilst, Katrien Seys, Danny Bossuyt, JeanMarie Gunst, Anneke Dejonghe, Rik Priem, Rita De Costere,
Amelie Soenens, Kristof Vande Walle, Bernard De Marez,
Guido Demeyer)
9 neen-stemmen (Machteld Vanhee, Antal Soete,
Lieve Germonprez, Peter D'haeyere, Mouna Belkadi, Nele Gelaude,
Marina Duyck, Peter Raedt, Bert Verdru)

Artikel 1
Er wordt voor het aanslagjaar 2022, ten behoeve van de gemeente, een algemene belasting
geheven op bedrijven.
Artikel 2
§1. Aan de algemene gemeentebelasting op bedrijven zijn onderworpen:
De natuurlijke personen, de rechtspersonen en de feitelijke verenigingen die op 1 januari
van het aanslagjaar op het grondgebied Meulebeke
-

Een vrij beroep uitoefenen

-

Een handels-, nijverheids-, land- of tuinbouwbedrijf exploiteren of een andere
economische activiteit uitoefenen.

§2. De belasting wordt berekend en gevestigd per afzonderlijke activiteitskern of
bedrijfsvestiging op het grondgebied Meulebeke.
Artikel 3
Worden van de belasting onder artikel 6 vrijgesteld:
De rechtspersonen bedoeld in de artikelen 180 en 181 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992.
Artikel 4
Voor de toepassing van dit besluit wordt het volgende verstaan onder:
1/activiteitskern/bedrijfsvestiging: elk (gedeelte van een) onroerend goed of meerdere
onroerende goederen (los van het feit dat ook een deel van het onroerend goed of
onroerende goederen voor woondoeleinden worden gebruikt) die samen een geheel, een
entiteit of een complex vormen, dat/die voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden is bestemd of
in het kader van beroeps- of bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt en/of elke activiteitskern,
elk(e) lokaliteit of centrum van werkzaamheden of elk (geheel van) ruimte(n), onder gelijk
welke vorm en van individuele of collectieve aard, die/dat voor beroeps- of
bedrijfsdoeleinden is bestemd of in het kader van beroeps- of bedrijfsdoeleinden wordt
gebruikt, evenals een maatschappelijke zetel of een administratieve zetel of lokaliteit, alsook
elk (gedeelte van een) onroerend goed of lokaliteit dat/die bijdraagt tot de
realisatie/uitvoering van de beroeps- of bedrijfsdoeleinden (met inbegrip van bestuur of
beheer, in de ruimste zin).

Artikel 5
De belasting wordt als volgt vastgesteld: 100,00 EUR per vestiging (conform artikel 2).
Artikel 6
De belasting is jaarlijks ondeelbaar met dien verstande dat enkel de op 1 januari bestaande
toestand in aanmerking genomen wordt.
Artikel 7
De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen en is betaalbaar binnen
twee maand volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 8
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting een bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening
moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop
de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag. De indiening kan
gebeuren door verzending of door overhandiging.
Artikel 9
Het reglement treedt in werking op 1 januari 2022.
Artikel 10
Deze beslissing wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website overeenkomstig artikel
285, 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur en de toezichthoudende overheid wordt op
dezelfde dag op de hoogte gebracht van de bekendmaking ervan.

Gedaan te Meulebeke, woensdag 08 december 2021
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