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Belastino oo het uitoefenen van een economische activiteit

Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;

BEVOEGDHEID

Grondwet, artikel 4t, L62 en 170 94.
Decreet van 22 december 2OL7 over het lokaal bestuur, artikel 41 tweede l¡d 14o.

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari2OL2.

JURIDISCH KADER

Omzendbrief KB/ABB 2OL9lOZ van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

Gemeenteraadsbesluit van 21 december 2015 houdende vaststellen van een belasting op het uitoefenen
van een economische activiteit.
Gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2019 houdende vaststellen van een retributie op de
invorderingskosten van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve
sancties.

MOTIVERING

Gemeenten die de economische activiteit op hun grondgebied willen belasten, doen dat best op een
algemene manier zonder een onderscheid in te stellen naargelang van de hoedanigheid als rechtspersoon
of natuurlijke persoon van de economische speler. De rechtspraak van de Raad van State maakt duidelijk
dat een verschillende fiscale behandeling van rechtspersonen en natuurlijke personen die beide
economische activiteiten uitoefenen, niet gemotiveerd kan worden. Een belasting op de oppervlakte van
de vestigingen van een ondernem¡ng, zelfstandige of vrije beroeper, wordt bijvoorbeeld algemeen
aanvaard.

De verordening van 21 december 2015 betreffende het uitoefenen van een economische activiteit vervalt
op 31 december 2019 en dient worden vervangen. Er wordt voorgesteld om de belastingtarieven en de
vrijstellingen te behouden.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT

Art. 1:

Art.2

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting geheven op het uitoefenen van
een economische activiteit.
De belasting is per afzonderlijke vestiging verschuldigd door de natuurlijke personen, de
vennootschappen en de feitelijke verenigingen die op 1 januari van het aanslagjaar op het
grondgebied van de gemeente Gavere één of meerdere vestigingen gebruiken of tot gebruik
voorbehouden voor het uitoefenen van een economische activiteit.
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

1. vestiging: elk (gedeelte van een) onroerend goed of meerdere onroerende goederen die
een samenhangend geheel of complex vormen/ dat voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden

Art. 3



Art.4:

Art. 5:

wordt benut of wordt voorbehouden, evenals een maatschappelijke zetel en/of een zetel
of lokaliteit van bestuur, beheer of administratie of BTW-registratie;

2. economische activiteit: het in hoofd- of in bijberoep:
. exploiteren van een landbouw-, tuinbouw- of veeteeltbedrijf;
. voeren van een industriële-, nijverheid-, handel-, commerciële of

dienstverlenende activiteit;
. uitoefenen van een vrij beroep of zelfstandige activiteit en/of zich met

verrichtingen van winstgevende aard bezighouden (inclusief het beheer
van roerende en/of onroerende goederen).

Van de belasting wordt vrijgesteld:
. depubliekrechtelijkerechtspersonen,
. deonderwijsinstellingen,
. de erkende Gaverse verenigingen,
. de nachtwinkels.

De belasting wordt vastgesteld rekening houdend met de hinderlijkheid van de economische
activiteit en rekening houdend met de belastbare oppervlakte van de vestiging, met
uitzondering van de landbouw-, tuinbouw- en veeteeltbedrijven:

1. tot en met 20 mz belastbare oppervlakte: € 100

2. > 20 mz tot en met 60 mz belastbare oppervlakte: € 120

3. > 60 m2 tot en met 120 m2 belastbare oppervlakte:€ 160

4. > 720 m2 tot en met 200 m2 belastbare oppervlakte: €220
5. > 200 m2 tot en met 300 mz belastbare oppervlakte: € 300

6. > 300 m2 tot en met 400 m2 belastbare oppervlakte:€ 400

7. > 400 mz tot en met 500 mz belastbare oppervlakte: € 520

B. > 500 mz tot en met 600 m2 belastbare oppervlakte: € 660

9. > 600 m2 tot en met 7OO m2 belastbare oppervlakte:€ 820

10. > 700 m2 tot en met 800 m2 belastbare oppervlakte: € 1.000

11. > 800 mz tot en met 900 m2 belastbare oppervlakte:€ 1.200

12. > 900 mz tot en met 1.000 m2 belastbare oppervlakte: € L.42O

13. > 1.000 m2 tot en met 1.500 m2 belastbare oppervlakte:€ 1.680

14. > 1.500 m2 tot en met 2.000 m2 belastbare oppervlakte:€ 2.000

15. > 2.000 m2 tot en met 5.000 mz belastbare oppervlakte:€2.400
16. > 5.000 m2 tot en met 10.000 m2 belastbare oppervlakte:€ 3.000

17. > 10.000 m2 tot en met 20.000 mz belastbare oppervlakte: € 3.750

18. > 20.000 m2 belastbare oppervlakte: € 4.750
Voor de exploitanten van een landbouw-, tuinbouw- of veeteeltbedrijf geldt onderstaand tarief:

1. tot en met 100 m2 belastbare oppervlakte: € 100

2. > 100 m2 tot en met 1000 m2 belastbare oppervlakte: € 200

3. > 1.000 mz belastbare oppervlakte: € 300

Deze belasting wordt verhoogd met :

1. 10olo in geval van een hinderlijkheid (Vlarem) van de derde klasse;

2. 2Oo/o in geval van een hinderlijkheid (Vlarem) van de tweede klasse;

3. 30o/o in geval van een hinderlijkheid (Vlarem) van de eerste klasse.

Voor inrichtingen die een meervoudige graad van hinder hebben wordt de graad van hinder
slechts eenmaal toegepast, namelijk de hoogste graad van hinder.

Als belastbare oppervlakte komt enkel de totale bebouwde grondoppervlakte in aanmerking,
dus niet de onbebouwde oppervlakte, die voor de uitoefening van de economische activiteit
wordt voorbehouden, wordt gebruikt of hiervoor noodzakelijk is.

Als bebouwde oppervlakte wordt elke bovengrondse verdieping van het gebouw in aanmerking
genomen. De optelsom van elke verdieping resulteert in de totale belastbare oppervlakte van
de vestiging.

Indien op een goed onderscheiden vestigingen voorkomen, wordt de aanslag vastgesteld op
basis van de belastbare oppervlakte die de belastingplichtige in gebruik heeft of tot zijnlhaar



Art.6:

Art.7

Art. 8

Art. 9

Art. 10:

Art. 11:

Art. L2:

Art. 13

gebruik voorbehoudt. Wordt de oppervlakte van het goed gemeenschappelijk gebruikt dan
wordt de belastbare oppervlakte per vestiging berekend door de gemeenschappelijk
ingebruikgenomen oppervlakte te delen door het aantal vestigingen.
De toestand op 01 januari van het aanslagjaar is bepalend voor de belastbaarheid. De op basis
van deze toestand gevestlgde belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar. Noch de
stopzetting, noch de vermindering van economische activiteiten, noch de vermindering van de
graad van hinderlijkheid, noch de vermindering van de belastbare oppervlakte in de loop van
het jaar geven aanleiding tot belastingvermindering of teruggave van belasting.

De belastingplichtige heeft een aangifteplicht voor elke nieuwe vestiging, bijkomende vestiging
of maatschappelijke zetel op het grondgebied van de gemeente Gavere.
Deze aangifteplicht geldt voor elke wijziging van belastbare gegevens en voor elke stopzetting.
De nodige bewijsstukken dienen worden bijgevoegd.
Het aangifteformulier dat het gemeentebestuur ter beschikking stelt, kan gedownload worden
via de website van de gemeente of op eenvoudig verzoek toegestuurd worden.
De belastingplichtige die een vooraf ingevuld voorstel van aangifte ontvangt, moet de nodige
aanpassingen en verbeteringen doen indien de gegevens niet overeenstemmen met de toestand
op 1 januari van het aanslagjaar. Het verbeterde aangifteformulier moet worden ingediend voor
30 augustus van het betrokken aanslagjaar op volgend adres: dienst financiële organisatie,
Markt 1, 9890 Gavere of financien@gavere.be.
Een belastingplichtige is vrijgesteld van aangifteplicht als hij het vorige aanslagjaar een tijdig
ingediend aangifteformulier of een voorstel van aangifte tijdig verbeterd en vervolledigd heeft.
Bij gebrek aan aangifte binnen de in de in artikel 7 gestelde termijn, of in geval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting
ambtshalve worden ingekohierd.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent
het college van burgemeester en schepenen 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.

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 25olo indien het een eerste
overtreding van de aangifteplicht betreft en met 50o/o vanaf de tweede overtreding binnen een
periode van vijf jaar.
Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op strafte
van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de
indiening ervan.

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 moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist) 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 zij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.

Deze verordening treedt in werking op 01 januari 2020.Art. 14



Dea

Aldus besl¡st in zltting, de datum als voormeld.
Namens de gemeenteraad,

De voorzítter van de gemeenteraad,
D¡eter De Mets

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT,
Te Gavere, 19 november 2019

DeDe algemeen directeur,

Ronsse
directeu


