Financiën - Belasting op de kantooroppervlakten - Reglement - Wijzigingen.
DE RAAD,
Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;
Gelet op artikelen 117 en 118 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet waarbij het begrotingsevenwicht wordt
opgelegd aan de gemeenten;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillen inzake gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op het belastingreglement op de kantooroppervlakten, gestemd door de gemeenteraad
op 16 december 2014;
Overwegende dat de verhoging van het tarief van deze belasting gerechtvaardigd blijkt
aangezien het tarief gedurende twaalf jaar niet gewijzigd werd;
Overwegende dat het tarief van de belasting gebaseerd is op een objectief criterium, namelijk
het aantal vierkante meter die bestemd zijn voor kantoorgebruik.
Overwegende dat de solidariteit die voorzien is tussen de gebruiker en de houder(s) van een
zakelijk recht op de gebouwen waarin de kantoren zijn gevestigd, gerechtvaardigd is
aangezien deze houders tevens voordeel trekken uit de uitbating van de deze kantoren
waarvan ze het gebruik mogelijk maken.
Overwegende dat de vrijstellingen voorzien door het belastingreglement redelijkerwijs
verantwoord zijn: zo vindt de Gemeente het nodig om de kantooroppervlakten van de
openbare personen vrij te stellen met uitzondering van de oppervlakten gebruikt in het kader
van de uitoefening van winstgevende of commerciële operaties, wetende dat de voornoemde
oppervlakten reeds een openbaar nut nastreven en dat het niet redelijk zou zijn om ze te
onderwerpen aan een belasting die erop gericht is de financiering van de publieke zaak
mogelijk te maken;
Overwegende dat de door deze belasting nagestreefde doelstelling erin bestaat aan de
gemeente Vorst de financiële middelen te verschaffen die noodzakelijk zijn om haar taken en
beleidsmaatregelen te kunnen uitvoeren alsook om haar financieel evenwicht te verzekeren en
overwegende dat het, in het nastreven van deze doelstelling, gerechtvaardigd blijkt om
rekening te houden met de financiële capaciteit van de belastingplichtigen vanuit het
gegronde streven naar een evenwichtige verdeling van de belastingdruk;
Overwegende dat de gebruikers van de kantooroppervlakten gevestigd op het grondgebied
van de gemeente Vorst gebruik kunnen maken van alle gemeentelijke infrastructuren die ter
beschikking staan van de natuurlijke personen die al dan niet op het grondgebied van de
gemeente wonen, met inbegrip van het wegennet en parken waarvan het onderhoud een
zekere en niet verwaarloosbare kost vertegenwoordigt zowel op gebied van netheid,
feestelijke of bloemenversieringen, veiligheid, verlichting, en dat al deze voordelen voor hen
een zekere meerwaarde vormen;

Overwegende dat het tarief van de belasting op de kantooroppervlakten niet gewijzigd werd
sinds 2008 en dat het aangewezen is het aan te passen voor het jaar 2020 conform de evolutie
van de gezondheidsindex;
Overwegende dat dit tarief de volgende jaren met 2% per jaar geïndexeerd zal worden tot in
2025;
BESLIST:
Het belastingreglement op de kantooroppervlakten als volgt te wijzigen:

Artikel 1
Er wordt, voor de dienstjaren 2020 tot 2025, een belasting gevestigd op de
kantooroppervlakten. Deze belasting heeft als basis de bruto bovengrondse oppervlakte.
Artikel 2
Voor de toepassing van dit reglement bedoelt men met:
Kantoren:
Elke ruimte die beschikt over een aangepaste uitrusting en/of meubilair, waar informatie in de
brede zin kan verwerkt worden (teksten, verslagen, studies, conferenties, boekhoudkundige
gegevens, brevetten, geluid, beeld,...) op eender welke informatiedrager (documenten,
informaticabestanden, stalen, prototypen,...).
Bovengrondse oppervlakte :
De oppervlakte vanaf de gelijkvloerse verdieping.
Bruto-oppervlakte :
De oppervlakte betrokken door de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met inbegrip van de
onrechtstreeks benutte oppervlakken (doorgangs- en ontvangstruimten, conferentiezalen,
opslagplaatsen en archieven, eetzalen, sanitair, technische verdiepingen,...), de
gemeenschappelijke delen en de oppervlakken toegankelijk voor het publiek, met
uitzondering van de parking. De bruto bovengrondse oppervlakte wordt berekend door de som
te maken van alle overdekte vloeroppervlakten die een vrije hoogte bieden van minstens 2,20
m in lokalen die niet onder het niveau van de grond liggen. De afmetingen van de vloeren
worden gemeten aan de onbeklede buitenzijde van de gevels. Hier gaat men er dan van uit dat
de vloeren doorlopen en houdt men geen rekening met de onderbrekingen erin door wanden
en binnenmuren, kokers, trappenhuizen en liftkooien.

Artikel 3:
Het tarief van de belasting op de kantooroppervlakten wordt vastgesteld op 14,93 € per m²
voor het jaar 2020. De volgende jaren zal het jaartarief, vastgesteld op 1 januari, met 2 %
per jaar geïndexeerd worden overeenkomstig de volgende tabel:

2021

2022

2023

2024

2025

15,22 €

15,52 €

15,83 €

16,14 €

16,46 €

Artikel 4
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) die de kantoren
betrek(t)(ken).
Is solidair gehouden, de houder(s) van een zakelijk recht op het gebouw dat de kantoren
onderdak biedt.

Artikel 5
In geval van overdracht of van begin van bezetting van de kantooroppervlakten in de loop van
het dienstjaar wordt de belasting gevestigd op basis van het aantal maanden dat de
oppervlakten effectief betrokken waren.
Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere aangevatte maand voor een gehele
maand gerekend.

Artikel 6
Zijn van de belasting vrijgesteld :
De eerste 74 m2 van de totale kantooroppervlakte.
De oppervlakten gebruikt door publiekrechtelijke personen, met uitzondering evenwel van de
oppervlakten gebruikt in het kader van winstgevende of commerciële doeleinden;
De oppervlakten die gebruikt worden voor erediensten, onderwijsinstellingen, hospitalen,
ziekenhuizen, consultatiebureaus of werken van liefdadigheid.

Artikel 7
Wanneer het gemeentebestuur het bestaan van kantooroppervlakten vaststelt, stuurt het aan de
belastingplichtige een aangifteformulier dat behoorlijk ingevuld en ondertekend moet worden

teruggestuurd vóór de op het formulier vermelde vervaldag. Dit ondertekende formulier blijft
geldig tot herroeping ervan, gericht aan de Dienst Belastingen.

De belastingplichtige die geen aangifteformulier ontvangen heeft, dient er een aan te vragen
bij het gemeentebestuur ten laatste tegen 31 december van het lopende jaar.

Artikel 8
Indien de aangifte niet binnen de in artikel 7 gestelde termijnen ingediend wordt of in geval
van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte door de belastingplichtige, zal de
belasting ambtshalve ingekohierd worden conform artikel 7 van de geldende wettelijke
bepalingen betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen;
Vooraleer over te gaan tot de belastingheffing van ambtswege, betekent het College van
Burgemeester en Schepenen aan de belastingplichtige, via aangetekend schrijven, de redenen
waarom tot deze procedure overgegaan wordt, de elementen waarop de belastingheffing
gebaseerd is, evenals de wijze waarop deze elementen vastgesteld werden en het bedrag van
de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf het verzenden van dit
bericht om schriftelijk zijn opmerkingen te laten geworden.
In geval van inkohiering van ambtswege wordt de belasting verhoogd met een bedrag gelijk
aan dat van de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt eveneens
ingekohierd.

Artikel 9
Elke wijziging aan de belastbare grondslag of elke oprichting van kantoren (door nieuwbouw
of wijziging van bestemming) moet binnen de maand gemeld worden aan de belastingdienst
van het gemeentebestuur.

Artikel 10
De belastingplichtige ontvangt gratis een aanslagbiljet. De belasting dient betaald binnen de
twee maanden na het versturen van het aanslagbiljet. Bij niet-betaling binnen de
voorgeschreven termijn zullen de invorderingsregels inzake de inkomstenbelasting toegepast
worden.

