PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE
GEMEENTE DE PANNE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad in zitting van 13 mei 2019.
Aanwezig: B. Degrieck, burgemeester, S. Van Damme, voorzitter, W. Janssens, C. Verbrugge, S.
Buyens, N. Luyssen, M. Vandermeeren, schepenen, E. Vanhee, J. Blieck, P. George, A. Woestijn, F.
Buyse, C. Delrive, A. Vanheste, A. Debaeke, B. Dequeecker, M. Hauspie, P. Demuysere, D. Butstraen,
G. Vandevelde, D. Nevens, gemeenteraadsleden, A. Mouton, wnd. algemeen directeur
Belasting op de terrassen gelegen op het strandgedeelte tussen de rijweg van de Zeedijk en de
staande strandkabienen. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 artikel 170, §4 van de Grondwet;
 artikel 40, §3 van het Decreet over het lokaal bestuur;
 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 relevante documenten, zijnde:
 de omzendbrief betreffende de gemeentefiscaliteit – KB/ABB 2019/2 - van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding d.d. 15 februari 2019;
 het algemeen gemeentelijk politiereglement, hoofdstuk XI, afdeling 1, artikel 522 t.e.m. 534;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 Door het plaatsen van terrassen ontnemen de uitbaters van de respectieve horecazaken een gedeelte
van het strand aan het openbaar domein, dat aldus niet meer voor andere doeleinden kan worden
aangewend.
 De inname door strandterrassen is vastgelegd in het gemeentelijk politiereglement.
 De correcte plaatsing moet regelmatig door een beambte van de gemeente worden gecontroleerd.
Bovendien moet personeel worden ingezet voor het proper houden van de omgeving van de
strandterrassen. Voor de gemeente is dit een extra financiële last.
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

Voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 wordt een belasting geheven op de terrassen gelegen
op het strandgedeelte tussen de rijweg van de Zeedijk en de staande strandkabienen.

Art.2:

De belasting is verschuldigd door de uitbater van het terras.

Art.3:

De belasting is verschuldigd voor het volledige jaar, zelfs indien het terras slechts gedurende
een gedeelte van het jaar wordt uitgebaat.

Art.4:

De belasting wordt vastgesteld op 7 euro/m².
In de berekening van de te betalen belasting zal elk gedeelte van minder dan een halve
vierkante meter niet worden aangerekend en elk gedeelte daarboven voor een hele vierkante
meter worden aangerekend.

Art.5:

De oppervlakte van de terrassen wordt opgemeten door de bevoegde gemeentelijke diensten.

Art.6:

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.

Art.7:

De belasting moet worden betaald binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Art.8:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden ondertekend en 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 of
vanaf de kennisgeving van de aanslag.

Art.9:

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 (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de
nalatigheids- en moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist,
strafbepalingen) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175
van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van
toepassing voor zover zijn met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Art.10: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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