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Juridische grond
Het gemeenteraadsbesluit van 16 december
gemeentebelasting bedrijven 2020 — 2025.

2019

houdende

de

algemene

Decreet van 30 mei 2008 (metlatere wijzigingen) betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 d.d. 15 februari 2019 houdende coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
Decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikelen 40 en 41 (houdende de bevoegdheden van de gemeenteraad), 177 (houdende de

bevoegdheid van de financieel directeur), de artikelen 286 tot en met artikelen 288
(houdende de bekendmaking besluiten en de gemeentelijke webtoepassing) en de artikelen
326 tot en met 341 (houdende het bestuurlijk toezicht).

Motivering
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 3 november 2020 beslist om
startende ondernemingen een vrijstelling gedurende 1 jaar voor de algemene belastingen
bedrijven te geven. Aldus dient het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 betreffende
de algemene belastingen bedrijven 2020-2025 aangepast te worden.
Er wordt geopteerd voor enerzijds een algemene gemeentebelasting gezinnen en anderzijds
een algemene gemeentebelasting bedrijven.
Naast de gezinnen moeten ook de bedrijven worden belast aangezien zij niet of minder
bijdragen tot de gemeentelijke financiering dan de inwoners van de gemeente.
De opdeling in twee afzonderlijke reglementen laat de gemeente toe adequater te sturen
zowel qua tarieven als naar vrijstellingen toe.

De invoering van de Beleids- en Beheers Cyclus bij de gemeenten, OCMW's en provincies
zorgt voor nieuwe regelgeving (in het bijzonder aangaande het structureel evenwicht (met
de autofinancieringsmarge als indicator).
Het komt redelijk voor en getuigt van goed bestuur om te streven naar een billijke en
evenwichtige, rechtmatige verdeling van de belastingdruk tussen gezinnen en bedrijven en
tussen de verschillende bedrijven onderling, die voordeel halen uit de gemeentelijke
infrastructuur en algemene dienstverlening en dit onder meer volgens hun invloed op de
gemeentelijke uitgaven en met inachtneming van onder meer hun financiële draagkracht
en/of economische rentabiliteit.
Het is aangewezen om de personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, die op het
grondgebied van de gemeente een economische activiteit (in de ruime zin) uitoefenen en
daardoor in belangrijke mate gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur en de
dienstverlening, onder meer op het vlak van wegen, riolering, ruimtelijke ordening en
milieubeleid, te doen bijdragen in de gemeentelijke uitgaven door hen aan een
gemeentebelasting te onderwerpen.
De belasting beoogt belastingplichtigen met verschillende toestanden en die
verscheidenheid moet noodzakelijkerwijs worden opgevangen in vereenvoudigde
categorieën. De normen van een belasting kunnen niet worden aangepast naargelang de
eigenheid van elk individueel geval. Er kan niet voor alle mogelijke soorten bedrijven (elk met
hun eigen en meest uiteenlopende kenmerken) worden voorzien in een specifieke
belastingregeling.
Het is billijk het bedrag van de belasting te laten afhangen van een eenvoudig meetbare
grondslag, namelijk de oppervlakte van de vestigingen die de bedrijven gebruiken of tot
gebruik voorbehouden.
Een gedifferentieerd tarief voor de bedrijven is verantwoord in het licht van de evenwichtige
verdeling van de belastingdruk.
Het is verantwoord om voor openluchtrecreatieve bedrijven en agrarische bedrijven een
tarief vast te stellen rekening houdende met de oppervlakte die zij als natuurlijk
productiemiddel of voor specifieke openluchtrecreatieve doeleinden aanwenden. Voor de
overige bedrijven (andere dan openluchtrecreatieve of agrarische) wordt de belasting
vastgesteld rekening houdende met de totale belastbare gebouwde oppervlakte, wat in het
licht van het doel van de belasting zorgt voor een evenwichtige verdeling van de
belastingdruk over de verschillende categorieën van bedrijven. Er wordt aldus rekening
gehouden met het overwegend belang dat de gebouwde, dan wel ongebouwde oppervlakte
heeft voor elk van de categorieën van bedrijven in hun bedrijfsmatige exploitatie.
Rechtspersonen zonder winstoogmerk hebben in de regel een lagere financiële draagkracht
dan rechtspersonen met winstoogmerk.
Rechtspersonen zonder winstoogmerk voeren veelal taken uit die anders door de gemeente
of door andere publieke instellingen moeten worden uitgevoerd en aldus kostenbesparend
zijn voor de gemeente.
Teneinde het ondernemerschap te stimuleren worden bedrijven die ten hoogste 12 maanden
voor het eerst in het KBO zijn ingeschreven vrijgesteld van de algemene gemeentebelasting
bedrijven.
Financieel kader

De ontvangst van deze belasting is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.

Stemresultaat
11
stemmen
voor
(Dirk De Maeseneer,
Freddy Van De Putte,
Erwin Van Heesvelde,
Lieselot Bleyenberg,
Dirk Gistelinck,
Frederik De Buck,
Frank De Vis,
Sibylle Moreels,
Anne Dalemans, Kelly Dermul, Gilbert Van Maele)
9 stemmen tegen (Wim Verween, Dominique Vandermeersch, Lieven Volckaert, Tijl De Witte,

Tim Dhondt, Kathleen Snyers, Rose Botelberge, Thomas Petit, Christoph Saerens)
1 onthouding (Ellen Swennen)
Besluit

Artikel 1

Er wordt met ingang van 01 januari 2021 voor een termijn eindigend op 31
december 2025, ten behoeve van de gemeente een Algemene Gemeentebelasting
Bedrijven geheven hierna afgekort als “AGB — Bedrijven”. Het gemeenteraadsbesluit
van 16 december 2019 houdende de algemene gemeentebelasting bedrijven 20202025 wordt opgeheven per 01 januari 2021.

Artikel 2

Aan de AGB-Bedrijven zijn onderworpen:
de bedrijven die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de
gemeente één of meerdere vestigingen gebruiken of tot gebruik voorbehouden

Artikel 3

Voor de toepassing van dit besluit wordt het volgende verstaan onder:
1° bedrijf: een zelfstandige of een vennootschap;
2° zelfstandige: elke natuurlijke persoon die in hoofd- of bijberoep een nijverheids-,
ambachts-, landbouw-, tuinbouw- en/of handelsonderneming exploiteert, een

economische activiteit op zelfstandige basis verricht en/of een intellectueel, vrij of
dienstverlenend beroep of een andere beroeps- of bedrijfsactiviteit zelfstandig
uitoefent, inclusief elke zelfstandige helper;
3° vennootschap: elke rechtspersoon die een nijverheids-, ambachts-, landbouw-,

tuinbouw- en/of handelsonderneming exploiteert, een economische activiteit op
zelfstandige basis verricht, een intellectueel, vrij of dienstverlenend beroep
zelfstandig uitoefent en/of zich met verrichtingen van winstgevende aard of het
beheer van roerende en/of onroerende goederen bezighoudt, evenals elk van deze
rechtspersonen in vereffening. Worden eveneens bedoeld zowel rechtspersonen die
vallen onder het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting als
rechtspersonen die een winstoogmerk hebben, maar niet onderworpen zijn aan de
vennootschapsbelasting;

4° vestiging: elk (gedeelte van een) onroerend goed of meerdere onroerende
goederen 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 of tot gebruik voorbehouden 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 of tot gebruik wordt voorbehouden, evenals een
maatschappelijke zetel, een administratieve zetel of lokaliteit en/of een (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) of de vestigingseenheden waarvoor een bedrijf een inschrijving heeft
in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
5° agrarisch bedrijf: een zelfstandige of een vennootschap van wie de beroeps- of
bedrijfsdoeleinden uitsluitend bestaan uit landbouw en/of tuinbouw;

6° landbouw: een bedrijfsmatige exploitatie gericht op akkerbouw en/of weidebouw
en/of bosbouw en/of veeteelt;

7° akkerbouw: een bedrijfsmatige exploitatie gericht op het telen van granen,
nijverheidsgewassen, voedergewassen, aardappelen, peulvruchten, pootgoed,
landbouwzaden en/of aanverwante gewassen;

8° weidebouw: een bedrijfsmatige exploitatie gericht op het exploiteren van blijvend
grasland als voedselbron voor dieren welke door het bedrijf voor gebruiks- of
winstdoeleinden worden gehouden;

9° bosbouw: een bedrijfsmatige exploitatie gericht op het aanleggen en exploiteren
van bossen, met inbegrip van de bosboomkwekerij;
10° veeteelt: een bedrijfsmatige exploitatie gericht op het kweken/fokken,
vetmesten en/of houden van dieren voor de vlees-, melk- of eierproductie, voor de

vacht of voor het bekomen van jongen;

11° tuinbouw: een bedrijfsmatige exploitatie gericht op groenteteelt, fruitteelt,
boomkwekerij andere dan bosboomkwekerij, sierteelt, kweek van tuinbouwzaden,

plantgoed en/of aanverwante teelten;

12° landbouw- en/of tuinbouwoppervlakte: oppervlakte die een bestemming kreeg
voor landbouw en/of tuinbouw en als zodanig door een agrarisch bedrijf wordt
gebruikt of tot gebruik wordt voorbehouden als teeltgrond, oppervlakte in serres....;
13° serre: elke duurzame constructie die bestemd is of gebruikt wordt voor
tuinbouw;

14° teeltgrond: grond waarvan de bodem bestemd is of gebruikt wordt als
voedingsbodem voor de producten die erop worden geteeld in het kader van
landbouw en/of tuinbouw;
15° openluchtrecreatief bedrijf: een zelfstandige of een vennootschap van wie de
beroeps- of bedrijfsdoeleinden uitsluitend bestaan uit het exploiteren van
kampeerterreinen en andere openluchtrecreatieve accommodaties van toeristische
aard, infrastructuur/installaties in open lucht voor recreatieve sportbeoefening,
dieren- en botanische tuinen/parken/markten, openluchtmusea en natuur- en
wildreservaten;
16° bedrijfsmatige exploitatie: een exploitatie waarbij met een duurzame organisatie
en inzet van arbeid en kapitaal aan het economische productieproces wordt
deelgenomen, met de bedoeling de voortgebrachte producten gestadig te
verkopen en daarmee bedrijfswinst te realiseren.
Artikel 4

5 1 Elke belastingplichtige is de belasting verschuldigd afzonderlijk per vestiging hoe
ook genoemd, die door hem/haar wordt gebruikt of tot gebruik wordt
voorbehouden en op het grondgebied van de gemeente is gelegen.
§ 2 Voor alle belastingplichtigen (uitgezonderd openluchtrecreatieve en agrarische
bedrijven) wordt de belasting vastgesteld rekening houdend met de totale
gebouwde oppervlakte van het goed waarop de vestiging zich bevindt.

§ 3 Voor de openluchtrecreatieve en agrarische bedrijven zijn alle oppervlakten van
het goed waarop de vestiging zich bevindt, die door de belastingplichtige worden
gebruikt of tot gebruik worden voorbehouden, belastbaar.
§ 4 Oppervlakte die bestemd is voor of in aanmerking kan komen voor gebruik
door de belastingplichtige, is een onderdeel van en wordt ook meegerekend tot de
gebruikte of tot gebruik voorbehouden oppervlakte. Om belastbaar te zijn, volstaat
het dat oppervlakte eventueel (nog) kan worden gebruikt, ook al wordt deze
oppervlakte op 1 januari van het aanslagjaar niet effectief gebruikt (bv.
braakliggende of woeste gronden, improductieve oppervlakte, oppervlakte zonder
economisch rendabel gebruik…).
Onder "gebruik" moet elke vorm van gebruik worden verstaan, met inbegrip van
het gebruik als (toegangs)weg, parking, plantsoen, grasstrook, groenzone, vijver,
sportterrein, laad-, los- of stortplaats, opslag- of overslagruimte, bufferzone,
weiland, onderbenutte grond… (niet limitatieve opsomming).

Onroerende goederen die palen aan, behoren tot of gelegen zijn nabij de door de
belastingplichtige gebruikte of tot gebruik voorbehouden vestiging en die een
bestemming kregen voor een beroeps- of bedrijfsgebruik eigen aan deze
belastingplichtige en/of hiermee een functionele band hebben, maken sowieso voor

de vaststelling van de belasting steeds integrerend deel uit van het goed waarop de
vestiging van deze belastingplichtige zich bevindt en worden voor de vaststelling
van de belasting uitsluitend gerekend tot de door deze belastingplichtige gebruikte
of tot gebruik voorbehouden oppervlakte.
5 5 De gebouwde gedeelten van het goed die gemeenschappelijk door meerdere
belastingplichtigen worden gebruikt of tot gebruik worden voorbehouden, worden
voor de vaststelling van de belasting evenredig verdeeld over het aantal
belastingplichtigen dat op het goed een vestiging gebruikt of tot gebruik
voorbehoudt. Voor de ongebouwde gedeelten van het goed die
gemeenschappelijk door meerdere belastingplichtigen worden gebruikt of tot
gebruik worden voorbehouden, wordt het gedeelte dat per belastingplichtige in
aanmerking te nemen is, vastgesteld pro rato van de voor elke belastingplichtige
belastbare gebouwde oppervlakte ten opzichte van de totale belastbare gebouwde
oppervlakte op het gehele goed.
§ 6 Voor de vaststelling van de gebouwde oppervlakte van het goed waarop de
vestiging zich bevindt, wordt die van de laagste bovengrondse verdieping in
aanmerking genomen.
Onroerende goederen die van elkaar zijn gescheiden door een weg, een gracht,
een waterloop, één of meerdere andere percelen, … en die belastbaar zijn in hoofde
van dezelfde belastingplichtige, worden beschouwd als één goed waarop de
vestiging van deze belastingplichtige zich bevindt. Desgevallend wordt voor de
vaststelling van de belasting de som of het geheel van de belastbare oppervlakten
in aanmerking genomen.
Artikel 5

Elke zelfstandige en elke vennootschap die:
- voor het eerst de hoedanigheid van belastingplichtige aanneemt of die de
hoedanigheid van belastingplichtige volledig en definitief stopzet;

- op het grondgebied van de gemeente één of meerdere nieuwe/bijkomende
vestigingen zal gebruiken of tot gebruik voorbehouden en/of die één of meerdere
vestigingen sluit;
- zijn/haar naam, rechtsvorm, briefwisselings- en/of vestigingsadres(sen) op
grondgebied van de gemeente wijzigt of die voor een bepaalde vestiging
wijziging van de belastbare oppervlakte kent; moet binnen de maand nadat één
de voormelde feiten of handelingen zich voordoen, uit eigen beweging,
gemeentebestuur — dienst Belastingen hiervan schriftelijk in kennis stellen.
dergelijke kennisgeving dient te worden gedag- en genaamtekend.

het
een
van
het
Een

Indien de hoedanigheid van belastingplichtige volledig en definitief wordt
stopgezet en/of indien één of meerdere vestigingen worden gesloten en/of indien
de belastbare oppervlakte wijzigt, is het vereist dat de zelfstandige of de
vennootschap spontaan de nodige bewijzen hieromtrent bij de kennisgeving voegt.
Artikel 6

§ 1 Elke belastingplichtige moet uiterlijk op 30 april van het aanslagjaar per vestiging
afzonderlijk aangifte doen op een aangifteformulier dat het gemeentebestuur —
dienst Belastingen ter beschikking stelt.
De correct ingevulde, gedag- en genaamtekende aangifte(n) moet(en) binnen de
hiervoor gestelde termijn toekomen bij het gemeentebestuur - dienst Belastingen.
§ 2 Een belastingplichtige is voor een vestiging vrijgesteld van de in § 1
voorgeschreven aangifteplicht, op voorwaarde dat hij/zij voor het vorige
aanslagjaar voor deze vestiging werd aangeslagen op basis van een tijdig ingediend
aangifteformulier of op basis van een voorstel van aangifte dat zo nodig tijdig werd
verbeterd of vervolledigd.
Een belastingplichtige kan niettemin worden verplicht voor een dergelijke vestiging
— waarvan sprake in het eerste lid - een aangifteformulier in te dienen, indien

hem/haar dat uitdrukkelijk wordt gevraagd door het gemeentebestuur - dienst
Belastingen.
§ 3 Voor de vestiging waarvoor overeenkomstig 8 2, eerste lid, een vrijstelling van
de aangifteplicht geldt, wordt aan de belastingplichtige een voorstel van aangifte
ter beschikking gesteld.
Het voorstel van aangifte wordt uitgereikt door het gemeentebestuur - dienst
Belastingen en vermeldt gegevens inzake de vestiging.
5 4 Indien op het voorstel van aangifte onjuistheden of onvolledigheden zijn
vermeld of indien de voorgedrukte gegevens niet overeenstemmen met de
belastbare toestand op 1 januari van het aanslagjaar, moet de belastingplichtige
uiterlijk op 1 mei van het aanslagjaar het voorstel van aangifte gedag- en
genaamtekend indienen bij het gemeentebestuur - dienst Belastingen, met een
duidelijke en volledige vermelding en opgave op het voorstel van aangifte van de
correcte gegevens en/of alle verbeteringen of vervolledigen. Het is de
belastingplichtige die dient te bewijzen dat hij/zij het (verbeterd of vervolledigd)
voorstel van aangifte tijdig indiende.
Indien het voorstel van aangifte evenwel geen onjuistheden of onvolledigheden
bevat en alle voorgedrukte gegevens stroken met de belastbare toestand op 1
januari van het aanslagjaar, moet de belastingplichtige het voorstel van aangifte
niet indienen bij het gemeentebestuur - dienst Belastingen.

§ 5 Het voorstel van aangifte, dat zo nodig wordt verbeterd of vervolledigd binnen
de in 8 4 vermelde termijn, heeft dezelfde waarde als een tijdig ingediende aangifte.
Indien de belastingplichtige evenwel de in $ 4, eerste lid, voorziene verplichting niet
tijdig naleeft en/of onjuiste en/of onvolledige gegevens vermeldt en/of foutieve
verbeteringen aanbrengt op het voorstel van aangifte, wordt het voorstel van
aangifte gelijkgesteld met een gebrek aan aangifte binnen de in 8 1 gestelde termijn
en/of met een onjuiste aangifte en zijn de bepalingen van artikel 11 van toepassing.
§ 6 Voor elke vestiging waarvoor een belastingplichtige niet overeenkomstig 6 2,
eerste lid, vrijgesteld is van de aangifteplicht en waarvoor hij/zij vanwege het
gemeentebestuur geen aangifteformulier ontvangt, moet de belastingplichtige het
aangifteformulier afhalen of aanvragen bij het gemeentebestuur - dienst
Belastingen.
Voor elke vestiging waarvoor een belastingplichtige overeenkomstig § 2, eerste lid,
vrijgesteld is van de aangifteplicht en waarvoor hij/zij vanwege het
gemeentebestuur geen voorstel van aangifte ontvangt, moet de belastingplichtige
het voorstel van aangifte afhalen of aanvragen bij het gemeentebestuur - dienst
Belastingen.
Artikel 7

$ 1 De belasting wordt per vestiging als volgt vastgesteld:
A.

Voor alle belastingplichtigen (uitgezonderd openluchtrecreatieve
agrarische bedrijven) met een totale belastbare gebouwde oppervlakte

en

a) kleiner dan 100m2: 75,00 EUR
b) vanaf 100m? tot en met 500m?: 1,50 EUR/m?

c) vanaf 501m? tot en met 750m?: 678 EUR + 1,40 EUR/m? voor de oppervlakte
boven de 500m?
d) vanaf 751m?: 1028

EUR + 0,90 EUR/m? voor de oppervlakte boven de

750m?.

Belastingplichtigen die door hun aard en voor de uitvoering van hun bedrijvigheid
ook effectief teeltgronden en/of serres voor landbouw en/of tuinbouw gebruiken,

worden - naast de gewone taxatie voor de andere belastbare gebouwde
oppervlakten - voor bedoeld areaal belast tegen het tarief voor agrarische
bedrijven.
B.

Voor openluchtrecreatieve bedrijven wordt naast een forfaitaire taxatie van
75,00 EUR de ongebouwde oppervlakte boven de 10 000m? belast tegen
0,021 EUR/m?

C.

Voor agrarische bedrijven:
- forfaitair: 75,00 EUR tot 20 ha landbouwoppervlakte of 5 ha
tuinbouwoppervlakte in open lucht en 3 000 m? tuinbouwopperviakte in
serres;
- meer dan 20 ha landbouwoppervlakte of 5 ha tuinbouwoppervlakte in open
lucht en 3 000 m2 tuinbouwoppervlakte in serres: 75,00 EUR, vermeerderd
met:

- 7,50 EUR per bijkomende ha of gedeelte van ha boven de 20 ha
landbouwoppervlakte;

- 37,50 EUR per bijkomende ha of gedeelte van ha boven de 5 ha
tuinbouwoppervlakte in open lucht;
- 0,075 EUR per bijkomende m? of gedeelte van m? boven de 3 000 m?
tuinbouwoppervlakte in serres.
§

2

Een

fractie

van

één

m?

wordt

als

een

eenheid

beschouwd.

Voor

landbouwoppervlakte en/of tuinbouwoppervlakte in open lucht wordt een fractie
van één hectare als een eenheid beschouwd.
Artikel 8

S 1 Elkeen die de hoedanigheid heeft van zelfstandige of vennootschap op het
grondgebied van de gemeente, heeft er minstens één belastbare vestiging - zoals
bedoeld in artikel 3 - en behoort als zodanig tot de belastingplichtigen.
§ 2 Een zelfstandige of een vennootschap van wie de beroeps- of
bedrijfsdoeleinden uitsluitend een ambulant karakter hebben, heeft een belastbare
vestiging op het adres van zijn/haar in de gemeente gelegen verblijfplaats (waar in
het kader van de beroeps- of bedrijfsdoeleinden de opslag van goederen of
materiaal, de voorbereiding, de planning, de organisatie, de administratieve

ondersteuning of het beheer in de ruimste zin gebeurt of kan plaatsvinden) of
maatschappelijke zetel.
Artikel 9

§ 1 De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor de belastingplicht
en de belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het gehele jaar. Het feit dat in de
loop van het aanslagjaar een natuurlijke persoon zijn/haar hoedanigheid van
zelfstandige beëindigt, een vennootschap ophoudt te bestaan, de belastbare
oppervlakte vermindert en/of een belastbare vestiging wordt gesloten, geeft geen
aanleiding tot enige belastingvermindering.
5 2 Indien bewezen wordt dat een natuurlijke persoon zijn/haar hoedanigheid van
zelfstandige uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar volledig en definitief
beëindigde of indien bewezen wordt dat een vennootschap uiterlijk op 1 januari van
het aanslagjaar volledig en definitief ophield te bestaan, gaat de hoedanigheid van
belastingplichtige verloren. Bij een tijdelijke onderbreking van de werkzaamheden
of bij een inactiviteit of zolang de vereffening van een vennootschap niet is
afgesloten,blijft de hoedanigheid van belastingplichtige verder bestaan.

Artikel 10

Bedrijven die sinds ten hoogste 12 maanden voor het eerst in de Kruispuntbank van
Ondernemingen zijn ingeschreven, zijn vrijgesteld van de belasting. Deze termijn
van 12 maanden vangt aan op de eerste dag volgend op de eerste inschrijving.
Wanneer de oprichting van een bedrijf kadert in de voortzetting onder een
gewijzigde ondernemingsvorm van een ander bedrijf of voortvloeit uit een inbreng
door, een (verrichting gelijkgesteld met een) fusie met of een (verrichting
gelijkgesteld met een) splitsing van een ander bedrijf, vangt- in afwijking van het
eerste lid — de termijn van 12 maanden aan op de eerste dag volgend op de eerste
inschrijving door dat ander bedrijf.

Artikel 11

Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 6 8 1 gestelde termijn, of in geval van
onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, kan de belasting ambtshalve
worden ingekohierd.
Een voorstel van aangifte waarop onjuistheden of onvolledigheden zijn vermeld of
indien de voorgedrukte gegevens niet overeenstemmen met de belastbare
toestand op 1 januari van het aanslagjaar en dat door de belastingplichtige niet

uiterlijk op 1 mei van het aanslagjaar gedag- en genaamtekend wordt ingediend bij
het gemeentebestuur - dienst Belastingen, met een duidelijke en volledige
vermelding en opgave op het voorstel van aangifte van de correcte gegevens en/of
alle verbeteringen of vervolledigen wordt tevens beschouwd als een onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte waarop het eerste lid van toepassing is.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent
het College van Burgemeester en Schepen aan de belastingplichtige, per
aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze
elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de
derde werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn
opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Artikel 12

De aangifteformulieren en de voorstellen van aangifte - waarvan sprake in dit
besluit — worden uitgereikt door de dienst Belastingen van het gemeentebestuur en
dienen aan deze dienst te worden teruggezonden of afgegeven.
De gegevens van de ingediende documenten uitgereikt door de dienst Belastingen
van het provinciebestuur en de kennisgevingen zoals bedoeld in artikel 5, die door
het gemeentebestuur fotografisch, optisch, elektronisch of volgens een andere
informatica- of telegeleidingstechniek worden geregistreerd, bewaard of
weergegeven, evenals hun weergave op een leesbare drager, hebben bewijskracht
voor de toepassing van de belasting.

Artikel 13

Indien het gezin van de natuurlijke persoon of zaakvoerder van het bedrijf op
hetzelfde adres is gevestigd kan een aanvraag tot terugbetaling van AGB-Gezinnen
worden ingediend.

Artikel 14

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 15

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

Artikel 16

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college
van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend
en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen
een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de
verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. Van het
bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen 15 dagen na de
indiening ervan.

Artikel 17

De vestiging en de invordering van de belastingen, alsook de regeling van de
geschillen ter zake, gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.

Artikel 18

Deze verordening wordt online bekendgemaakt op
webtoepassing en gemeld aan de toezichthoudende overheid.
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