Belastingreglement op de economische bedrijvigheid voor de aanslagjaren 2016-2019
Artikel 1
Het belastingreglement d.d. 19/12/2013 op de economische bedrijvigheid voor de aanslagjaren
2014-2019 wordt opgeheven vanaf het aanslagjaar 2016.
Artikel 2
Er wordt voor de aanslagjaren 2016-2019 een belasting geheven op de economische bedrijvigheid.
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke personen, de rechtspersonen en de feitelijke
verenigingen die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente Bredene:
- een vrij beroep of zelfstandige activiteit uitoefenen;
- een handels-, nijverheids-, land- of tuinbouwbedrijf exploiteren;
- een andere economische activiteit uitoefenen.
Artikel 3
De belasting is verschuldigd per activiteitskern of bedrijfsvestiging, als hoofdactiviteit en/of
bijkomende activiteit, op het grondgebied van de gemeente Bredene.
Artikel 4
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
jaar
2016
2017
2018
2019

bedrag per m² belastbare oppervlakte
0,42 EUR
0,43 EUR
0,44 EUR
0,45 EUR

minimale aanslag
82,00 EUR
83,00 EUR
84,00 EUR
85,00 EUR

Artikel 5
Als belastbare oppervlakte wordt in aanmerking genomen de door het gemeentebestuur gekende
bedrijfsoppervlakte. Deze is gebaseerd op de zowel bebouwde als onbebouwde delen van het
bedrijf die voor de uitoefening van de beroepsactiviteit of voor de uitbating worden gebruikt of
daarvoor noodzakelijk zijn, vermeerderd met de oppervlakte van de aanliggende terreinen met
inbegrip van alle aanhorigheden die een functionele band hebben met het bedrijf.
Komt niet in aanmerking en dient vervolgens niet aangegeven te worden:
a. voor alle bedrijven: de oppervlakte van groenzones en/of braakliggende grond,
b. voor land- en tuinbouwbedrijven: de oppervlakte van het woonhuis, de onbebouwde hofplaats,
de weilanden en cultuurgronden.
Alle belastingplichtigen worden geacht over een belastbare activiteitskern of bedrijfsvestiging te
beschikken waarvoor ten minste de minimumbelasting is verschuldigd.
Artikel 6
De rechtspersonen bedoeld in artikels 180, 181 en 182 van het Wetboek van Inkomstenbelasting
1992 zijn niet aan deze belasting onderworpen.
Artikel 7

De belasting is niet van toepassing voor de belastingplichtigen die voor hetzelfde aanslagjaar vallen
onder het belastingreglement op:
- de openluchtrecreatieve verblijven.
- het in huur stellen van kamers.
Artikel 8
De belastingplichtige is er toe gehouden, ongeacht of zij er al dan niet toe werd uitgenodigd, per
activiteitskern of bedrijfsvestiging aangifte te doen van de belastbare oppervlakte per 1 januari van
het aanslagjaar, en dit bij het gemeentebestuur van Bredene, dienst belastingen.
De aangifte moet gedaan worden op het daartoe ter beschikking gestelde aangifteformulier dat bij
voormelde dienst moet toekomen binnen een periode van een maand vanaf de verzending ervan.
Belastingplichtigen die geen aangifteformulier of onvoldoende aangifteformulieren ontvingen, zijn
er toe gehouden voor 15 oktober van het aanslagjaar bij het gemeentebestuur de nodige
aangifteformulieren aan te vragen.
Artikel 9
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het volledig jaar. De stopzetting of vermindering van
de activiteit of bedrijvigheid in de loop van het aanslagjaar, evenals de vermindering van de
belastbare oppervlakte tijdens dezelfde periode, geven geen aanleiding tot enige
belastingvermindering.
Artikel 10
In geval van een ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op basis van de gegevens
waarover het gemeentebestuur beschikt. Ambtshalve belastingen kunnen ingekohierd worden
gedurende een periode van drie jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Die termijn
van drie jaar wordt verlengd met twee jaar bij overtreding van de belastingverordening met het
oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen.
Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt een door het gemeentebestuur aangesteld
personeelslid, de belastingplichtige op de hoogte van de redenen waarom ze gebruikt 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
30 kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving
om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. De belasting mag niet worden gevestigd voor die
termijn verstreken is.
Als een belasting ambtshalve is gevestigd, moet de belastingplichtige het bewijs leveren van de
juistheid van de door hem ingeroepen elementen.
In geval van aanslag van ambtswege, wordt de belasting vermeerderd met een belastingverhoging.
Bij ontstentenis van kwade trouw of bij een eerste inbreuk wordt een belastingverhoging van 10%
toegepast. Bij kwade trouw of bij een tweede en volgende inbreuk binnen een periode van drie
jaar wordt een belastingverhoging van 25% toegepast.
Artikel 11
De belasting en de eventuele belastingverhoging worden ingevorderd door middel van een kohier.

