
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLEN VAN DE 
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DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

 

- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

takenbehartiging), artikel 42, §2 en §3 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43 §2, 15° 

(bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 (bekendmaking);  

- artikel 90,2° van het provinciedecreet; 

- de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet;  

- de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen; 

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd bij de 

bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7; 

- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen; 

- het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de provincie in het 

algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven); 

- de heffing van de belasting moet zelf efficiënt en rendabel zijn. Aldus dienen de belastingopbrengsten 

de administratieve kosten verbonden aan de vestiging en de invordering van de belastingaanslagen te 

dekken; 

- het heffen van een minimumbelasting is gerechtvaardigd door enerzijds de noodzaak om de 

administratieve kost van de belastingheffing te dekken en anderzijds doordat kan worden aangenomen 

dat de voorziene minimumbedragen binnen de draagkracht liggen van elke belastingplichtige; 

- het oppervlaktecriterium met een daaraan gekoppelde gedifferentieerde tariefstructuur laat op 

adequate wijze toe om, bij benadering en in overeenstemming met het beginsel van de verdelende 

rechtvaardigheid, de belasting vast te stellen; 

- het oppervlaktecriterium wordt als berekeningsbasis redelijk en objectief beschouwd teneinde de 

provinciebelasting op bedrijven te berekenen; 

- 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 elk 

soort bedrijf (elk met hun eigen en meest uiteenlopende kenmerken) worden voorzien in een specifieke 

belastingregeling; 

- Verschillen inzake financiële draagkracht en/of economische rentabiliteit maken redelijk verantwoorde 

differentiatiecriteria uit voor de toepassing van het belastingreglement en het verschil in tarifering; 

- Categorieën van bedrijven die door hun aard de grond (bodem) als natuurlijk productiemiddel 

aanwenden en die in vergelijking met andere categorieën een lager rendement per vierkante meter 

oppervlakte hebben, hebben een uitzonderlijke nood aan grotere oppervlakten om een economisch 

leefbare (rendabele) exploitatie te kunnen realiseren. De tariefstructuur komt tegemoet aan de 

doelstelling van een evenwichtige spreiding in functie van de financiële draagkracht door voor land- en 

tuinbouwbedrijven hun weilanden en cultuurgronden niet te belasten; 

- het voorstel van de deputatie ; 

 

 

BESLUIT : 

 

Artikel 1 – 

 

§1 Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een belasting geheven ten laste van de 

natuurlijke personen, de rechtspersonen en de feitelijke verenigingen die op 1 januari van het 

aanslagjaar op het grondgebied van de provincie : 

 een vrij beroep (inclusief stagairs) of een zelfstandige activiteit uitoefenen; 

 een handels-, nijverheids-, land- of tuinbouwbedrijf exploiteren, of een andere economische 

activiteit uitoefenen. 



 

§2  Voor de toepassing van deze verordening wordt eenieder die houder is van een BTW-nummer 

en/of ondernemingsnummer op 1 januari van het aanslagjaar, beschouwd als een beoefenaar 

van een belastbare activiteit, behoudens bewijs van tegendeel. 

 

Art. 2 - De belasting wordt per belastingplichtige berekend en gevestigd per afzonderlijke activiteitskern 

of bedrijfsvestiging op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.  

 

Art. 3 - Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt op basis van de belastbare oppervlakte per 1 

januari van het aanslagjaar per vestiging vastgesteld op : 

 

 forfaitair 105,00 euro tot en met een oppervlakte van 1.000 m²; 

 voor de oppervlakte tussen 1.001 m² en 10.000 m²: 0,17 euro per m²; 

 voor de oppervlakte tussen 10.001 m² en 500.000 m²: 0,15 euro per m²; 

 de oppervlakte boven de 500.000 m² is niet belastbaar. 

 

Art. 4 - 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 en dient dienvolgens niet aangegeven te worden : 

 

a. voor alle bedrijven : de oppervlakte van groenzones en/of braakliggende grond; 

b. bovendien voor land- en tuinbouwbedrijven : de weilanden en cultuurgronden. 

 

Alle belastingplichtigen worden geacht over een belastbare activiteitskern of bedrijfsvestiging te 

beschikken waarvoor minstens de minimumbelasting verschuldigd is. 

 

Art 5 - 

 

§1 Alle belastingplichtigen zijn er toe gehouden, ongeacht of zij er al dan niet toe werden 

uitgenodigd, per activiteitskern of bedrijfsvestiging aangifte te doen per 1 januari van het 

aanslagjaar, en dit bij het provinciebestuur van West-Vlaanderen, dienst provinciebelastingen. 

 

De aangifte moet gedaan worden op het daartoe ter beschikking gestelde formulier dat bij 

voormelde dienst moet toekomen binnen een periode van één maand vanaf de verzending 

ervan. 

 

§2 De administratie kan aan de belastingplichtige een ‘aangifte van wijziging’ bezorgen. Dit 

formulier vermeldt de bij het provinciebestuur gekende gegevens op basis waarvan de aanslag 

zal worden gevestigd. 

 

§3 Indien op het formulier ‘aangifte van wijziging’ 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 binnen een periode van één maand vanaf de 

verzending ervan, het formulier ‘aangifte van wijziging’ met de nodige wijzigingen terugsturen 

naar het provinciebestuur West-Vlaanderen, dienst provinciebelastingen. 

 

Indien het formulier ‘aangifte van wijziging’ 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 formulier ‘aangifte van wijziging’ niet terugsturen 

naar het provinciebestuur van West-Vlaanderen, dienst provinciebelastingen. 

 

§4 Het formulier ‘aangifte van wijziging’, dat zo nodig wordt verbeterd of vervolledigd binnen de in 

§3 vermelde termijn, heeft dezelfde waarde als een tijdig ingediende aangifte. 

 



 Indien de belastingplichtige evenwel de in §3 , eerste lid, voorziene verplichting niet tijdig naleeft 

en/of onjuiste en/of onvolledige gegevens vermeldt en/of foutieve verbeteringen aanbrengt op 

het formulier ‘aangifte van wijziging’, wordt de ingediende aangifte gelijkgesteld met een gebrek 

aan aangifte binnen de in §1 gestelde termijn en/of met een onjuiste aangifte en zijn de 

bepalingen van artikel 16 van toepassing. 

 

§5 Voor elke vestiging waarvoor een belastingplichtige geen formulier ontvangt, moet de 

belastingplichtige vóór 1 juli van het aanslagjaar bij het provinciebestuur de nodige formulieren 

aanvragen. 

 

§6 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. 

Een correct ingediende elektronische aangifte wordt gelijkgesteld met een correct ingediende 

papieren aangifte of aangifte van wijziging. 

 

Art. 6 – Elke belastingplichtige die op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen één of 

meerdere nieuwe/bijkomende activiteitskernen of bedrijfsvestigingen zal gebruiken en/of die één of 

meerdere activiteitskernen of bedrijfsvestigingen sluit moet binnen de maand, uit eigen beweging, het 

provinciebestuur West-Vlaanderen – dienst provinciebelastingen hiervan schriftelijk in kennis stellen. 

 

Art. 7 - De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar. 

 

De stopzetting of vermindering van de activiteit in de loop van het aanslagjaar, evenals de vermindering 

van de oppervlakte tijdens dezelfde periode, geven geen aanleiding tot enige belastingvermindering. 

 

Art. 8 - De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de deputatie overeenkomstig de 

bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De financieel beheerder zorgt onverwijld 

voor de verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten voor de belastingschuldige. 

 

Art. 9 – De kohieren worden per gemeente aangelegd. De identiteit van de belastingplichtigen, evenals 

de cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de kohieren worden opgenomen. 

 

Art. 10 – Ambtshalve gevestigde aanslagen worden niet in eenzelfde kohier opgenomen met gewone 

aanslagen. 

 

Art. 11 - Het bedrag van de belasting dient ineens en binnen twee maanden volgend op de verzending 

van het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van het provinciebestuur. Na 

het verstrijken van deze termijn start de financieel beheerder in toepassing van artikel 90,2° van het 

provinciedecreet de dwanginvordering.  

 

Art. 12 - Overeenkomstig de decretale bepalingen moet elk bezwaarschrift, op straffe van verval, 

worden ingediend bij de deputatie, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend 

op de datum van verzending van het aanslagbiljet.  

Het bezwaarschrift kan ook online ingediend worden (www.west-vlaanderen.be/belastingen) binnen 

dezelfde termijnen en onder dezelfde voorwaarden. 

Aan de bezwaarindiener wordt binnen vijftien dagen na de verzending of de indiening een 

ontvangstbewijs uitgereikt dat de datum van ontvangst van het bezwaarschrift vermeldt. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst of stuit de inningstermijn van de belasting niet. 

Elk schrijven dat aan een andere instantie of persoon is gericht kan niet als geldig bezwaarschrift worden 

aangezien. 

 
  

http://www.west-vlaanderen.be/belastingen


Art. 13 - De deputatie doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de ontvangst van het 

bezwaarschrift uitspraak bij met redenen omklede beslissing. Deze termijn bedraagt negen maanden 

wanneer de betwiste aanslag van ambtswege door de deputatie is gevestigd.  

De deputatie betekent haar beslissing per aangetekende brief aan de belastingschuldige, en in 

voorkomend geval aan zijn vertegenwoordiger. 

Bij ontstentenis van een beslissing van de deputatie binnen deze termijnen van zes of negen maanden 

kan de belastingplichtige een einde stellen aan de administratieve procedure door een vordering in te 

stellen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 

 

Art. 14 - Tegen de beslissing genomen door de deputatie kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank 

van eerste aanleg te Brugge. 

De vordering moet binnen de drie maanden na de betekening van de beslissing van de deputatie worden 

ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Op straffe van nietigheid dient bij elk exemplaar van het 

verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing gevoegd. 

Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan hoger beroep ingesteld worden. 

 

Art. 15 - Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen zijn de bepalingen van 

titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en 

artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de 

provinciebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 

 

Art. 16 - Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 5 §1 bepaalde termijn, of in geval van onvolledige, 

onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige van ambtswege aangeslagen worden 

overeenkomstig de procedure voorzien in art. 7 van bovenvermeld decreet van 30 mei 2008. 

De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan: 

 0 % van de ontdoken belasting bij een eerste overtreding; 

 20 % van de ontdoken belasting bij een tweede overtreding, met een minimum van 25,00 euro; 

 50 % van de ontdoken belasting bij een derde overtreding, met een minimum van 55,00 euro; 

 100 % van de ontdoken belasting bij een vierde en volgende overtreding, met een minimum van 

105,00 euro. 

 

Art. 17 - Deze verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2018. 

 

 

 

Brugge,  

 

 

 

De Provinciegriffier,        De Voorzitter, 

Geert ANTHIERENS        Eliane SPINCEMAILLE 

 

 


