REGLEMENT INZAKE DE ALGEMENE GEMEENTEBELASTING VOOR DE
PERIODE 2020-2025

Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019 en bekendgemaakt op de
gemeentelijke website op 20 december 2019 (van toepassing vanaf 1 januari 2020).

artikel 1: Met ingang van het aanslagjaar 2020 en voor een periode die eindigt op 31 december 2025
wordt een jaarlijkse algemene gemeentebelasting gevestigd. De algemene gemeentebelasting is
ondeelbaar voor het gehele jaar.
artikel 2: De algemene gemeentebelasting is verschuldigd:
1. Door elk gezin dat als zodanig ingeschreven is in de bevolkingsregisters of het
vreemdelingenregister of het wachtregister van de gemeente als hebbende er zijn
hoofdverblijfplaats op 1 januari van het aanslagjaar.
Onder gezin dient verstaan te worden;
a. hetzij een persoon die alleen leeft
b. hetzij een vereniging van twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden
gebonden, gewoonlijk eenzelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen leven.
2. Door natuurlijke en rechtspersonen die op 1 januari van het aanslagjaar, als hoofdactiviteit of als
bijkomende activiteit, op het grondgebied van de gemeente, een dienstverlenend, nijverheids-,
landbouw-, veeteelt-, tuinbouw – of handelsbedrijf exploiteren, of een vrij beroep of een
zelfstandige activiteit uitoefenen ( economische activiteiten ) alsook rechtspersonen waarvan de
maatschappelijke zetel gelegen is op het grondgebied van ICHTEGEM en hun exploitatie hebben
buiten de gemeente, hierna genoemd economische entiteiten.
artikel 3: De belasting wordt als volgt vastgesteld per belastingplichtige:
Categorie 1 : 25 euro voor ;
•

De persoon die als enige meerderjarige gedomicilieerd is op de woonentiteit

•

Het gezinshoofd of iemand die deel uitmaakt van het gezin dat op 1 januari voorkomt in het
bestand van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en recht heeft op een verhoogde
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in toepassing van het
K.B. van 16.04.1997.

Categorie 2 : 55 euro voor :
Elk gezin dat op 1 januari niet behoort tot de categorie 1
Categorie 3 : de economische entiteiten :
a) landbouw-, tuinbouw en – veeteeltbedrijven
•

forfaitair

95 euro

b) overige
De belasting wordt vastgesteld rekening houdend met de belastbare oppervlakte van de vestiging:
•

Tot en met een belastbare oppervlakte van 249 m2

•

Tot en met een belastbare oppervlakte van 250 tot 999 m2

250 euro

•

Tot en met een belastbare oppervlakte van 1.000 tot 2.999 m2

300 euro

•

Vanaf 3.000 m2 en meer

350 euro

95 euro

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.
Als belastbare oppervlakte komt de oppervlakte van groenzones en/of braakliggende grond niet in
aanmerking en dient dienvolgens niet aangegeven te worden.
Indien op een onroerend goed verschillende vestigingen voorkomen, wordt de aanslag vastgesteld op
basis van de belastbare oppervlakte die de belastingplichtige in gebruik heeft of tot zijn/haar gebruik
voorbehoudt. Wordt de oppervlakte van het goed gemeenschappelijk gebruikt dan wordt de
belastbare oppervlakte per vestiging berekend door de gemeenschappelijk ingebruiksgenomen
oppervlakte te delen door het aantal vestigingen.
artikel 4: § 1 Elke belastingplichtige moet per vestiging afzonderlijk aangifte doen op een
aangifteformulier dat het gemeentebestuur ter beschikking stelt.
De correct ingevulde, gedag- en genaamtekende aangifte(n) moet(en) binnen een periode van één
maand na postdatum toekomen bij het gemeentebestuur - dienst Belastingen.
Belastingplichtigen die geen aangifteformulier ontvangen dienen dit zelf aan de vragen bij de dienst
Belastingen van de gemeente Ichtegem.
§ 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 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 § 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.
§ 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 binnen een periode van één maand na postdatum 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 § 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 §
1 gestelde termijn en/of met een onjuiste aangifte en wordt de belasting ambtshalve ingekohierd ,
onverminderd het recht van bezwaar of beroep en verhoogd met 25 %, indien het een eerste
overtreding van de aangifteplicht betreft en met 50 % vanaf de tweede overtreding binnen een periode
van 5 jaar . Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Vooraleer over te gaan tot ambtshalve vaststelling van de belasting, 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 kalenderdagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn/haar opmerkingen schriftelijk voor te
dragen.
§ 6 Voor elke vestiging waarvoor een belastingplichtige niet overeenkomstig § 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.
§ 7 Aangifte kan eveneens worden gedaan door middel van procedures waarbij informatica- en
telegeleidingstechnieken worden aangewend en die het behoud van de integriteit van de elektronische
documenten waarborgen, evenals de toerekening aan de belastingplichtige.
artikel 5: Van de belasting op de economische entiteiten zijn vrijgesteld :
a. de publiekrechterlijke rechtspersonen
b. de onderwijsinstellingen
c.

erkende Ichtegemse verenigingen

artikel 6: Vrijstelling voor startende economische entiteiten
Economische entiteiten welke nieuw worden opgestart worden vrijgesteld van de belasting voor drie
opeenvolgende aanslagjaren, vanaf 1 januari van het jaar volgend op de opstart van de economische
entiteit.
artikel 7: Geen cumul met de gezinsbelasting.
De belasting op de economische entiteiten is niet cumuleerbaar met de gezinsbelasting . Indien het
gezinshoofd of iemand die deel uitmaakt van het gezin valt onder de aanslag van de economische
entiteiten, die gevestigd is op hetzelfde adres als de hoofdverblijfplaats waarvoor de gezinsbelasting
zou worden gevestigd, vervalt de aanslag van de gezinsbelasting.

artikel 8: Het belastingbedrag wordt jaarlijks aangepast op 1 januari volgens de schommelingen van
het indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die
wordt bekomen door het indexcijfer van de maand december die voorafgaat aan de aanpassing te
delen door het indexcijfer van de maand december 2013 (100,36, basis 2013). Het bedrag dat het
resultaat is van deze berekening wordt afgerond naar de hogere euro

artikel 9: De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig de bepalingen van
het decreet van 30 mei 2008.
De belasting moet worden betaald binnen de 2 maanden na verzending van het aanslagbiljet.

artikel 10: De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen de belasting bij het college van
burgemeester en schepenen, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie – en
gemeentebelastingen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn en op straffe van verval ingediend worden 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.

artikel 11. Het reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen opgenomen in het decreet over
het lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 5, hoofdstuk 1, afdeling 2 betreffende de bekendmaking
en inwerkingtreding, met vermelding van de datum waarop ze zijn aangenomen en de datum waarop
ze via de webtoepassing worden bekendgemaakt.

artikel 12. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020, voor de periode 2020 tot en met 2025.

