Gemeenteraad
Zitting van 17 december 2019
Uittreksel

Jean-Pierre Deven: voorzitter;
Kurt Windels: burgemeester;
Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: schepenen;
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD);
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, Bart Buyse,
Lucas Staes, Ann Vandevelde, Dries Couckuyt, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy
Becquart: raadsleden;
Dominik Ronse: algemeen directeur
Goedkeuren van een algemene financieringsbijdrage voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025
De GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het Invorderingswetboek van 13 april 2019;
Gelet op de omzendbrief BB 2001/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen
over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat het er op aan komt om alle personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, die op het
grondgebied van de gemeente wonen, verblijven of een economische bedrijfsruimte gebruiken en daardoor
gebruik maken of genieten van de gemeentelijke investeringen, infrastructuur en/of dienstverlening, aan een
algemene financieringsbijdrage te onderwerpen;
Overwegende dat geopteerd wordt om de bijdrageplicht te diversifiëren rekening houdende, onder meer,
met de mate waarin men wordt geacht gebruik te maken van de algemene dienstverlening, met de uitoefening van
bepaalde activiteiten, en de aard en de omvang van die activiteiten, met de draagkracht van de belastingplichtigen
en met de mate waarin men reeds bijdraagt in de kosten van de voorzieningen van diensten van algemeen nut via
andere belastingen, heffingen of bijdragen;
Overwegende dat derhalve gekozen wordt voor een algemene financieringsbijdrage op gezinnen en
bedrijven, op basis van respectievelijk de hoofdverblijfplaats en de afzonderlijke activiteitskern of bedrijfsvestiging;
Overwegende dat een algemene financieringsbijdrage zowel een luik “gezinnen”, als een luik “bedrijven”
vermag te bevatten, naast een aantal voor de verschillende luiken gemeenschappelijke algemene- en
slotbepalingen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
eenparig
Artikel 1 – Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een algemene financieringsbijdrage geheven,
overeenkomstig de verordening die in bijlage bij deze beslissing wordt gevoegd.
Artikel 2 – Deze belastingverordening treedt in werking vanaf 1 januari 2020.
Artikel 3 – Deze beslissing wordt bekendgemaakt zoals decretaal voorzien.
Namens de gemeenteraad,
In opdracht,
De algemeen directeur,
(get.) ir. Dominik Ronse
Voor eensluidend afschrift, na delegatie,

De voorzitter,
(get.) Jean-Pierre Deven

Ingelmunster, 18 december 2019

ir. Dominik Ronse

Belastingverordening betreffende de Algemene Financieringsbijdrage
ALGEMENE FINANCIERINGSBIJDRAGE
1. DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
De belasting valt ten laste van:
§1. De gezinnen en alleenstaanden die als zodanig ingeschreven zijn in het bevolkings‐, vreemdelingen of
wachtregister van de gemeente als hebbende er hun hoofdverblijfplaats op 1 januari van het aanslagjaar.
§2. De natuurlijke personen, de rechtspersonen en de feitelijke verenigingen die op 1 januari van het
aanslagjaar op het grondgebied Ingelmunster:


Een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen.



Een handels‐, nijverheids‐, land‐ of tuinbouwbedrijf exploiteren of een andere economische
activiteit uitoefenen.

Artikel 2
Voor de toepassing van deze belasting wordt verstaan onder:
Gezin: een vereniging van twee of meer meerderjarige personen, die al of niet door verwantschap aan
elkander verbonden zijn en gewoonlijk in één of dezelfde woning verblijven en er samenleven.
Alleenstaande: Een meerderjarig persoon die hetzij alleen leeft, hetzij met minderjarige personen in
één en dezelfde woning verblijft en er samenleeft. Als minderjarige wordt beschouwd elke persoon die
op 1 januari van het aanslagjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.
Referentiepersoon: Is het gezinslid dat gewoonlijk met de administratie in contact komt voor het regelen
van aangelegenheden die het gezin aangaan.
Hoofdverblijfplaats: De plaats waar de leden van een gezin, dat uit verscheidene personen is
samengesteld, gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet door verwantschap verbonden zijn of
de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk leeft.
Voor de toepassing van dit reglement worden de individuele leden van een leefgemeenschap als
alleenstaanden beschouwd.
Vestiging: Elk (gedeelte van een) onroerend goed of meerdere onroerende goederen die samen een
geheel, een entiteit of een complex vormen, dat voor beroeps‐ of bedrijfsdoeleinden is bestemd of
wordt gebruikt of elke activiteitskern, elk(e) lokaliteit of centrum van werkzaamheden of elk(e) (geheel
van) ruimte(n), onder gelijk welke vorm van individuele of collectieve aard, die voor beroeps‐ of
bedrijfsdoeleinden is bestemd of wordt gebruikt, evenals een maatschappelijke zetel, een administratieve
zetel of lokaliteit of een (gedeelte van een) onroerend goed of lokaliteit die bijdraagt tot de tot de realisatie
of uitvoering van de beroeps‐ of bedrijfsdoeleinden (met inbegrip van bestuur of beheer in de
ruimste zin). Vestigingseenheden waarvoor een bedrijf een inschrijving heeft in de Kruispuntbank der
Ondernemingen, worden eveneens beschouwd als een vestiging.
Artikel 3
De belasting ten laste van de belastingplichtigen bedoeld in artikel 1, §1 wordt in dit besluit “Algemene
Financieringsbijdrage – Gezinnen” genoemd.
De belasting ten laste van de belastingplichtigen bedoeld in artikel 1, §2 wordt in dit besluit “Algemene
Financieringsbijdrage – Bedrijven” genoemd.
2. BEPALINGEN EIGEN AAN DE “ALGEMENE FINANCIERINGSBIJDRAGE – GEZINNEN”
Artikel 4
De belasting wordt gevestigd op naam van de alleenstaande of de referentiepersoon van het gezin. De

samenstelling en de referentiepersoon van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar zal blijken uit de
bevolkings‐ en vreemdelingenregisters.
Artikel 5
De belasting wordt als volgt vastgesteld:


Een bedrag van 86,00 euro per gezin, zoals omschreven in artikel 2.



Een bedrag van 43,00 euro per alleenstaande, zoals omschreven in artikel 2.

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 het loop van het aanslagjaar de verblijfplaats,
de referentiepersoon of de samenstelling van het gezin wijzigt, heeft geen invloed op de belastingplicht
en geeft geen aanleiding tot enige belastingvermindering.
3. BEPALINGEN EIGEN AAN DE “ALGEMENE FINANCIERINGSBIJDRAGE – BEDRIJVEN”
Artikel 6
De belasting wordt berekend en gevestigd per afzonderlijke activiteitskern of bedrijfsvestiging op het
grondgebied Ingelmunster.
Artikel 7
Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt op basis van de belastbare oppervlakte per 1 januari
van het aanslagjaar per vestiging vastgesteld op:


Vanaf een oppervlakte van meer dan 0 tot en met 1.000 m²: Forfait 120,00 euro.



Vanaf een oppervlakte van meer dan 1.000 m² tot en met 10.000 m²: 0,16 euro per m².

 Vanaf een oppervlakte van meer dan 10.000 m²: 0,14 euro per m² met een minimum van
1.600 euro en met een maximum van 70.000 euro.
Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt steeds afgerond naar de lagere euro.
Artikel 8
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:
Voor alle bedrijven:
De oppervlakte van groenzones en/of braakliggende grond.
Voor alle 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 9
Worden van de belasting onder artikel 7 vrijgesteld:
 De rechtspersonen bedoeld in de artikelen 180 en 181 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992.
 De natuurlijke personen, inwoners van de gemeente Ingelmunster, die voor het aanslagjaar ook de
algemene financieringsbijdrage ‐ gezinnen zijn verschuldigd.
Artikel 10
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar. De stopzetting, vermindering of uitbreiding

van de economische activiteit in de loop van het aanslagjaar, evenals de vermindering van de oppervlakte
tijdens dezelfde periode, geven geen aanleiding tot belastingvermindering.
Artikel 11
Er wordt jaarlijks een lijst aangeleverd door de Provincie West‐Vlaanderen die als basis dient voor de
inkohiering van de belastbare feiten.
4. SLOTBEPALINGEN
Artikel 12
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen,
betreffende de vestiging, de invordering en geschillenprocedure van provincie‐ en gemeentebelastingen.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 13
De belasting moet betaald worden binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 14
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaar
moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe 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.

