
Provincie 
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 

Oost-Vlaanderen  

Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 27 februari 2018 

Sint-Niklaas  

Gemeente 

Beveren 

WAREN AANWEZIG : 

Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; 

Marc Van de Vijver, burgemeester; 

J.Smet, K. Claus, B. Vlegels, I. De Meulemeester, R. Van Roeyen, F. Kegels, D. Tielens 

, schepenen; 

R. Heirwegh, B. Stevenheydens, J. Schelfhout, L. Maes, W. Maes, G. Tindemans, E. 

Smet, A. Buyl, L. Smet, J. Weyers, M. Goeminne, K. Hulstaert, V. Vincke, A. Cools, J. 

De Kerf, L. Van Dooren, M. Apers, H. Maes, I. Benali, J. Van De Perre, G. Noppe, H. 

Uyttersprot,  I. Lemmens, S. De Munck en L. Van Den Bossche, raadsleden. 

Jan Noppe, secretaris. 

 
 

Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van klein- en 

groothandelszaken, distributiebedrijven, vrije beroepen en commerciële 

dienstverstrekkers, gelegen in het handelscentrum van de gemeente Beveren 2014-2019 

-aanpassing 

 

DE RAAD 

Overwegende dat het belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten, 

gestemd door de gemeenteraad van 17 december 2013 en gewijzigd door het 

gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2014 moet aangepast worden; 

Overwegende het feit dat deze belasting een belasting met aangifteplicht is; 

Overwegende dat, aangezien er zeer vaak niets wijzigt ten opzichte van voorgaande jaren, het  

wenselijk is de aangifteplicht te vereenvoudigen; 

Overwegende dat hiervoor artikel 5 van het huidige belastingreglement dient aangepast te 

worden; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet; 

BESLUIT MET ALGEMENE STEMMEN : 

 

ARTIKEL 1 – Artikel 5 van het belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke 

ruimten van klein- en groothandelszaken, distributiebedrijven, vrije beroepen en 

commerciële dienstverstrekkers, gelegen in het handelscentrum van de gemeente Beveren 

2014-2019 te wijzigen als volgt : 

‘Artikel 5 - De in art. 3 van dit reglement vernoemde belastingplichtigen ontvangen vanwege 

het gemeentebestuur een aangifteformulier, hetzij per post of per elektronische post, dat 

door hen, behoorlijk ingevuld en ondertekend, binnen de opgelegde termijn in het 

aangifteformulier, moet worden teruggestuurd. 

Hierbij telt de postdatum of de datum van de verzonden e-mail als bewijs.  

 

Om de aangifteplicht te vereenvoudigen dient de belastingplichtige de aangifte niet terug te 

sturen indien zich geen wijzigingen voordoen in de belastbare grondslag of de 

administratieve gegevens en dit vanaf het aanslagjaar volgend op het aanslagjaar waarin de 

belastingplichtige een volledig en behoorlijk ingevuld en ondertekend aangifteformulier 

heeft bezorgd aan de financiële dienst, Stationsstraat 2 te 9120 Beveren. 

 

Indien de belastingplichtige gebruik maakt van deze vereenvoudigde aangifte, zal de 

belasting berekend worden op basis van de laatst ingediende aangifte. 

 



Zodra zich een wijziging voordoet aan de belastbare grondslag of de administratieve 

gegevens, moet de belastingplichtige opnieuw het aangifteformulier invullen en ondertekend 

terugsturen. 

 

De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is ertoe gehouden, uiterlijk 

op 30 september van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag 

noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.’ 

 

ARTIKEL 2 – De gecoördineerde versie van het belastingreglement op de voor het publiek 

toegankelijke ruimten van klein-en groothandelszaken, distributiebedrijven, vrije beroepen 

en commerciële dienstverstrekkers, gelegen in het handelscentrum van de gemeente 

Beveren 2014-2019, goed te keuren.  

 

ARTIKEL 15  -  Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid gezonden. 

 

ARTIKEL 16 - Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig 

artikel 186 en 187 van het Gemeentedecreet. 

 

NAMENS DE RAAD: 

Beveren, 27 februari 2018 

de gemeentesecretaris, de voorzitter, 

J.Noppe  J. De Wael 

 


