
Taksreglement betreffende de gebouwen bestemd voor kantoren. 
 
De gemeenteraad, in openbare vergadering van 11/12/2017, heeft het ondervermeld 
reglement goedgekeurd. 
 
Dit reglement werd bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 14/12/2017 tot 
28/12/2017 en ligt ter inzage bij de Dienst der Gemeentetaksen van het Gemeentebestuur 
van Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2, alle werkdagen van 8u.30 tot 12u. en van 
13u. tot 15u. en tijdens de zomerdienst (juli en augustus) van 7u. tot 15u. 
 
Artikel 1. 
Er wordt vanaf 01/01/2018 tot en met 31/12/2018 een belasting gevestigd op de gebouwen 
bestemd voor kantoren. 
De bestemming vloeit voort uit een effectief gebruik van de gebouwen als kantoren of, bij 
gebrek van dit gebruik, van de stedenbouwkundige vergunning. 
De belasting heeft als basis de bruto bovengrondse vloeroppervlakte van de gebouwen. 
 
Onder “bruto bovengrondse vloeroppervlakte” wordt verstaan, het totaal van de bedekte 
vloeren met uitsluiting van de lokalen die zich onder de grond bevinden en bestemd zijn voor 
het parkeren, als kelders, voor de technische uitrustingen en als opslagplaatsen. De 
afmetingen van de vloeren zijn gemeten tussen de buitenkanten van de muurgevels; de 
vloeren worden verondersteld doorlopend te zijn, zonder rekening te houden met een 
onderbreking door wanden, binnenmuren, kokers, trappenhuizen en liften. 
 
Wordt geacht als effectief gebruikt als “kantoren”, het lokaal bestemd: 
- ofwel voor beheers- of bestuurswerken van een industrieel, commercieel of 

landbouwbedrijf of een openbare dienst; 
- ofwel voor de activiteit van een vrij beroep, van een ambt of een dienst of een 

winstgevende bezetting met uitsluiting van geneeskundige of paramedische beroepen; 
- ofwel voor de activiteiten van de dienstenbedrijven, inbegrepen de activiteiten van 

productie van immateriële goederen zoals de conceptieactiviteiten en/of de productie van 
immateriële goederen die berusten op een intellectueel of een communicatieproces of 
gebonden aan de kennismaatschappij (productie van audiovisuele goederen, van 
software, opnamestudio’s, gespecialiseerde professionele vormingen, voorafgaande 
persdienst, call centers…) of behoren aan de technologieën inzake leefmilieu. 

 
Artikel 2. 
§ 1. De aanslagvoet is vastgesteld op 15,26 EUR per jaar en per vierkante meter. 
 De belasting wordt gevestigd op basis van het effectief aantal trimesters dat het goed 

bestemd wordt als kantoor, waarbij iedere begonnen trimester als volledig wordt 
aangerekend. 

 
§ 2. Wanneer de belastbare oppervlakte effectief is gebruikt voor kantoren wordt de 

aanslagvoet verminderd tot 11,69 EUR per jaar en per vierkante meter. 
Deze verminderde aanslagvoet wordt gevestigd op basis van het aantal volledige, 
effectieve trimesters van ingebruikname. 

 
Artikel 3. 
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de gebouwen bestemd voor kantoren. 
In geval van erfpacht of van opstal, is de belasting hoofdelijk verschuldigd door de 
opstalgever en respectievelijk door de erfpachter en de opstalhouder.  
In geval van vruchtgebruik, is de belasting hoofdelijk verschuldigd door de blote eigenaar en 
de vruchtgebruiker.  
In geval van huur, is de belasting hoofdelijk verschuldigd door de eigenaar en de huurder. 
 



Artikel 4. 
Zijn vrijgesteld van de belasting, de oppervlakten: 
§ 1. in gebruik door de publiekrechtelijke personen met uitzondering van alle oppervlakten 

gebruikt zoals vermeld in artikel één, in het kader van praktijken met winstgevende of 
handelsdoeleinden; 

§ 2. dienende voor erediensten, onderwijsinstellingen, hospitalen, klinieken, dispensaria of 
werken van liefdadigheid; 

§ 2bis. dienende voor verenigingen zonder winstoogmerk en andere groeperingen en 
verenigingen die geen winstbejag nastreven, vermeld in artikel 145/33 § 1 van het 
W.I.B. 1992 (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992); 

§ 3. die geen 100 m2 overtreffen; 
§ 4. uitgebaat in woonruimten, waar de er gedomicilieerde gebruiker een loontrekkend, een 

vrij of zelfstandig beroep uitoefent, wanneer zij niet groter zijn dan een derde van de 
volledige oppervlakte. 

 
Artikel 5. 
5.1. Het gemeentebestuur stuurt een aangifteformulier naar de belastingplichtige die dit 

formulier binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de verzending van dat 
aangifteformulier degelijk ingevuld en ondertekend moet terugsturen. 

 Indien de belastingplichtige dit aangifteformulier op 30/09 van het aanslagjaar niet 
ontvangen heeft, wordt hij eraan gehouden er een bij het gemeentebestuur aan te 
vragen. 

 Het aangifteformulier moet binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de 
verzending van dat aangifteformulier degelijk ingevuld en ondertekend teruggestuurd 
worden.  

 De verklaringen opgesteld bij toepassing van de voorgaande reglementen worden als 
nietig beschouwd voor de toepassing van onderhavig reglement.  

 

5.2. In het geval waar, tijdens het verloop van het fiscaal dienstjaar, de belastingplichtige 
voor het eerst onder de toepassing van onderhavig reglement valt of wanneer een of 
meer elementen die dienen voor het vaststellen van de belasting gewijzigd worden, 
wordt hij eraan gehouden een aangifteformulier aan te vragen bij het gemeentebestuur.  

 Dit aangifteformulier moet binnen een termijn van 30 dagen worden aangevraagd, te 
rekenen vanaf het ogenblik waarop hij onder de toepassing van de belasting valt of 
vanaf de datum waarop een of meer elementen die dienen voor het vaststellen van de 
belasting gewijzigd werden. 

 De belastingplichtige is eraan gehouden het aangifteformulier waarvan sprake in 
onderhavig punt binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de verzending van dat 
aangifteformulier degelijk ingevuld en ondertekend terug te sturen. 

 
 In de hypothese waar, in de loop van het fiscaal werkjaar, de belastingplichtige afstand 

doet van de eigendom van het goed, is de belastingplichtige (bedoeld in artikel 3) eraan 
gehouden de identiteit en de gegevens van de nieuwe eigenaar binnen een termijn van 
30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de afstand, per aangetekend schrijven aan het 
gemeentebestuur over te maken. 

 

5.3. Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige 
of onnauwkeurige aangifte, zal de belastingplichtige van ambtswege belast worden. 

 Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent 
de gemeente aan de belastingplichtige dat het tot deze procedure overgaat, en dit 
conform de beschikkingen van artikel 7 van de ordonnantie van 03/04/2014 betreffende 
de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. De 
belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen van de 
derde werkdag volgend op de datum van de verzending van de betekening om zijn 
opmerkingen schriftelijk over te maken. 

 



5.4. De ambtshalve ingekohierde belastingen worden met 30 % verhoogd tijdens de 
toepassing van de ambtshalve uitgevoerde belastingsprocedure die in onderhavig artikel 
wordt beschreven. 

 Het bedrag van deze verhoging wordt samen ingekohierd met de ambtshalve 
ingekohierde belasting.  

 
Artikel 6.  
De belastingplichtige wordt eraan gehouden aan het gemeentebestuur alle inlichtingen te 
bezorgen waar het om vraagt en dit om de exacte inning van de belasting te kunnen nagaan.  
 
Iedere persoon die over boeken of documenten beschikt die nodig zijn voor het bepalen van 
de belasting is verplicht, zodra hij of zij hiertoe wordt aangemaand door het 
gemeentepersoneel dat door het College van burgemeester en schepenen werd aangeduid, 
deze zonder verplaatsing voor te leggen.  
Iedereen wordt eraan gehouden vrije toegang te verlenen tot al dan niet bebouwde 
onroerende goederen die een belastbaar element kunnen vormen of inhouden of waar er 
een belastbare activiteit wordt uitgevoerd aan de gemeentepersoneelsleden die door het 
College van burgemeester en schepenen werden aangeduid en die het bewijs van hun 
aanstelling kunnen voorleggen, dit met de bedoeling om de onderwerping aan de belasting 
vast te stellen of om de grondslag vast te leggen of te controleren. Deze personeelsleden 
mogen de bewoonde gebouwen of lokalen echter slechts betreden tussen vijf uur ‘s morgens 
en negen uur ‘s avonds en enkel mits de toestemming van de rechter van de 
politierechtbank, tenzij deze toegang met vrije wil wordt gegeven.  
 
Artikel 7.  
Om de toepassing van dit taksreglement te kunnen controleren of onderzoeken, zijn de 
personeelsleden die hiertoe aangeduid werden door het College van burgemeester en 
schepenen, gemachtigd alle fiscale controlebevoegdheden uit te oefenen die betrekking 
hebben op de gemeentetaksen krachtens artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
De personeelsleden die door het College van burgemeester en schepenen werden 
aangeduid, zijn gekwalificeerd om de grondslag vast te leggen en/of te controleren alsook 
om in dit reglement voorziene overtredingen vast te stellen. 
De door hen opgestelde processen-verbaal zijn geldig tot bewijs van het tegendeel. 
 
Artikel 8. 
Onderhavige belasting wordt ingekohierd en uitvoerbaar verklaard door het College van 
burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 9 
De belastingplichtige ontvangt zonder kosten een aanslagbiljet. De betekening geschiedt 
onverwijld. 
Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4 § 2 van de 
ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen. 
De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
 
Artikel 10. 
Het innen van de taks gebeurt volgens de regels voor de invordering van de Rijksbelasting 
op de inkomsten, in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
 



Artikel 11. 
De belastingplichtige kan een schriftelijk, ondertekend en met redenen omkleed 
bezwaarschrift indienen aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente 
Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, dit binnen 
de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de 
verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat, en zoals die 
voorkomt op voormeld aanslagbiljet. 
 
Wanneer de belastingplichtige hierom in zijn bezwaarschrift gevraagd heeft, wordt hij 
uitgenodigd om tijdens een hoorzitting gehoord te worden. In dat geval worden hem de 
datum van zijn hoorzitting en de dagen en uren waarop het dossier kan worden ingekeken, 
minstens vijftien kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting meegedeeld. 
De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, moet zijn aanwezigheid op zijn hoorzitting 
minstens 7 kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen aan het College van 
burgemeester en schepenen.  
 
 

 

 


