GEMEENTEBESTUUR

WEVELGEM

ALGEMENE GEMEENTEBELASTING OP BEDRIJVEN
(goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december
2013)

Artikel 1.
Voor een periode ingaande op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt ten
gunste van de gemeente Wevelgem een algemene gemeentebelasting geheven ten laste van de
natuurlijke personen, de rechtspersonen en de feitelijke verenigingen die op 1 januari van het
aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente :
- een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen;
- een handels-, nijverheids-, land- of tuinbouwbedrijf exploiteren, of een andere
economische activiteit uitoefenen.
Artikel 2.
De belasting wordt berekend en gevestigd per afzonderlijke activiteitskern of
bedrijfsvestiging op het grondgebied van de gemeente Wevelgem.
Artikel 3.
Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt op basis van de belastbare oppervlakte per
1 januari van het aanslagjaar per vestiging vastgesteld op:
- 75,00 euro voor bedrijf of vestiging met een oppervlakte tot en met 100 m²;
- 150,00 euro voor bedrijf of vestiging met een oppervlakte van meer dan 100 m².
Artikel 4.
Als belastbare oppervlakte komt in aanmerking: de totale oppervlakte, zowel bebouwde als
onbebouwde die voor de uitoefening van de beroepsactiviteit of voor de bedrijfsuitbating
wordt gebruikt of hiervoor noodzakelijk is, alsmede de oppervlakte van de aanliggende
terreinen met inbegrip van alle aanhorigheden die een functionele band hebben met de
uitoefening van de beroepsactiviteit of met de bedrijfsuitbating.
Komt niet in aanmerking en dient dienvolgens niet aangegeven te worden :
a) voor alle bedrijven: de oppervlakte van groenzones en/of braakliggende grond;
b) bovendien voor land- en tuinbouwbedrijven: de oppervlakte van het woonhuis, de
onbebouwde hofplaats, weilanden en cultuurgronden.
Alle belastingplichtigen worden geacht over een belastbare activiteitskern of bedrijfsvestiging
te beschikken waarvoor minstens de minimumbelasting verschuldigd is.
Artikel 5.
De belasting is niet verschuldigd door de rechtspersonen bedoeld in de artikelen 180 en 181
van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Artikel 6.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier en is ondeelbaar verschuldigd
voor het hele jaar.

De stopzetting of vermindering van de activiteit in de loop van het aanslagjaar, evenals de
vermindering van de oppervlakte tijdens dezelfde periode, geven geen aanleiding tot enige
belastingvermindering.
Artikel 7.
Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 8.
Dit besluit zal in drievoud aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd.

