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Punt 2 :

Aanpassing algemeen reglement m.b.t. belastingen welke door de gemeente
worden geheven, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november
2013 .
______________________________________________________________________________

De Raad,
Gelet op artikel 162, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de grondwet ;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28
mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken en
de wijzigingen hieraan;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 maart 1999 tot uitvoering van artikel 7 van
voornoemde wet van 23 maart 1999;
Gelet op het wetboek van inkomstenbelastingen, in het bijzonder titel VII, hoofdstukken
1,3,4,7 tot 10, in het bijzonder artikel 371;
Gelet op het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, in het bijzonder de artikelen 126 tot 175;
Gelet op het gerechtelijk wetboek, in het bijzonder artikel 569, 32°;
Gelet op het schrijven vanwege het Agentschap Binnenlands Bestuur, dd 13/02/2009,
betreffende de gemeentefiscaliteit (ref. VGF / BEL / 196630);

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd; 26 november 2013, houdende de
goedkeuring van een reglement m.b.t. belastingen welke door de gemeente worden
geheven.
Gelet op de mail dd. 16 december 2013, vanwege Olivia Solemé, team belastingen, Vlaamse
Overheid, waarin megedeeld wordt dat artikel 7 van het reglement niet strookt met artikel
298 §2 van WIB.
De kosten aangerekend voor een aangetekende zending mogen niet meer bedragen dan de
verzendingskosten.
Overwegende dat artikel 7 van het reglement dient aangepast te worden, aangezien enkel
de verzendingskost mag gerekend worden;
Gelet op de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en
met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ;
Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 ;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en
van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005
en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;
Na beraadslaging.
Met 23 ja-stemmen (Algemeen stemmen) ;
BESLUIT
Artikel 1:
Artikel 7 van het algemeen reglement m.b.t. belastingen welke door de gemeente worden
geheven, goedgekeurd door de gemeenteraad van . 26 november 2013 wordt aangepast.
Artikel 2:
De gemeente keurt een aangepast algemeen reglement m.b.t. belastingen welke door de
gemeente worden geheven goed. Dit reglement luidt als volgt:

HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED
Artikel 1
Dit reglement is van toepassing op iedere gemeentelijke belasting, door de gemeenteraad
vastgesteld of vast te stellen, voor zover er niet van afgeweken wordt in het bijzonder
reglement van de gemeentebelasting.
Artikel 2
Dit reglement is niet van toepassing op de aanvullende belastingen ten gunste van de
gemeente.
HOOFDSTUK 2 - KOHIERBELASTINGEN
Artikel 3 - De invordering
De belastingen die door middel van een kohier worden ingevorderd, zijn
kohierbelastingen.

Artikel 4 - De uitvoerbaarverklaring
De kohieren worden door het college van burgemeester en schepenen opgemaakt en
uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar. Het
kohier wordt tegen ontvangstbewijs overhandigd aan de gemeenteontvanger.
Artikel 5 - De kohieren
De kohieren bevatten:
1) de naam van de gemeente;
2) de naam, de voornamen of de maatschappelijke benaming en het adres van de
belastingplichtige;
3) de datum en benaming van het reglement krachtens de belasting is gevestigd;
4) het belastbare feit, de berekening en het bedrag van de belasting, evenals het
aanslagjaar waarop zij betrekking heeft;
5) het nummer van het kohierartikel;
6) de datum van de uitvoerbaarverklaring;
Artikel 6 - Het aanslagbiljet
De gemeenteontvanger staat onverwijld in voor de verzending van de aanslagbiljetten.
Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtige.
Het aanslagbiljet bevat de gegevens vermeld in artikel 5 en de volgende gegevens:
1) de verzendingsdatum;
2) de uiterste betalingsdatum;
3) de termijn waarbinnen de belastingplichtige bezwaar kan indienen, de benaming en
het adres van de instantie die bevoegd is om deze te ontvangen;
Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van het reglement krachtens
welke de belasting is verschuldigd.
Artikel 7 - De betaling
De belasting moet worden betaald binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Bij niet tijdige betaling wordt eerst een gewone aanmaning en vervolgens een
aangetekende aanmaning verstuurd.
Bij een aangetekende aanmaning wordt de belasting verhoogd met de verzendingskost van
de aangetekende herinneringsbrief.
Artikel 8 - De vaststelling van de aanslag
De op het kohier gebrachte belastingen worden vastgesteld ingevolge een aangifte of aan
de hand van de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt. De toestand op 1
januari van het aanslagjaar wordt in aanmerking genomen.

Artikel 9 - De aangifte
Indien het belastingreglement voorziet in de verplichting van aangifte, ontvangt de
belastingplichtige kosteloos een aangifteformulier. De belastingplichtige moet het
toegezonden aangifteformulier binnen de dertig dagen na ontvangst (of vóór de erin
vermelde datum), ingevuld en ondertekend, terug sturen naar het gemeentebestuur.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk 15
januari van het jaar volgend op het belastingjaar aan het gemeentebestuur de voor de
aanslag noodzakelijke gegeven ter beschikking te stellen.

Artikel 10 - De ambtshalve inkohiering
§ 1. Bij gebrek aan aangifte of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige
aangifte vanwege de belastingplichtige kan de belasting ambtshalve ingekohierd
worden. In dit geval wordt de belasting verhoogd met een bedrag gelijk aan de
verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
§ 2. Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag
betekent het gemeentebestuur 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.
§ 3. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen
vanaf de derde werkdag die volgt op de verzending van de kennisgeving om zijn
opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
§ 4. De ambtshalve vaststelling van de belasting kan slechts geldig worden ingekohierd
gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het aanslagjaar. Deze
termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening
met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling om schade te berokkenen.
HOOFDSTUK 3 - CONTANTE BELASTINGEN
Artikel 11 - De invordering
De belastingen die niet bij wege van een kohier, doch contant worden ingevorderd, zijn
contante belastingen.
Artikel 12 - De vaststelling van de aanslag
De belastingplichtige is gehouden de noodzakelijke gegevens voor vaststelling van de
aanslag mede te delen aan het gemeentebestuur.
Artikel 13 - De betaling
Deze belasting moet onmiddellijk worden betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs.
Artikel 14 - De inkohiering
Bij gebreke aan contante betaling, wordt de belasting een kohierbelasting.

HOOFDSTUK 4 – GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
Arikel 15 - Het wetboek van inkomstenbelastingen
De bepalingen van Titel VII - Vestiging en invordering van de belastingen,
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen;
Hoofdstuk 3: Onderzoek en controle;
Hoofdstuk 4: Bewijsmiddelen van de administratie;
Hoofdstuk 6: Aanslagtermijnen
Hoofdstuk 7: Rechtsmiddelen;
Hoofdstuk 8: Invordering van de belastingen;
Hoofdstuk 9: Rechten en voorrechten van de schatkist inzake invordering van het wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit
van dit wetboek zijn van toepassing op de gemeentebelastingen voor zover zij met name
niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 16 - Het bezwaar
§ 1. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar tegen een
gemeentebelasting indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.
§ 2.

Het bezwaar moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend. Het
wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en
vermeldt:
1)
de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten
laste van wie de belasting gevestigd wordt;
2)
het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de
middelen.

§ 3.

Het bezwaarschrift moet op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn
van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van
verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de
datum van de contante inning.

Artikel 17 - Het beroep
Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen bedoeld in artikel 16,
§ 1, kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg.”
Artikel 3:
Dit reglement zal krachtens artikel 186 van het gemeente decreet worden bekendgemaakt op
de gemeentelijke website.
Deze beslissing zal worden overgemaakt aan :
•

de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant., de heer L. De Witte, Gouverneur
Vlaams- Brabant, ABB – Afdeling Vlaams-Brabant, Diestsepoort 6 bus 1, 3000
Leuven

Aldus beslist in voormelde zitting.
In opdracht :
de secretaris,
get. Mevr. K. Biesemans

de voorzitter,
get. Mevr. J. Vermeir
Voor eensluidend uittreksel,
Opwijk, 4 februari 2014

In opdracht :

Mevr. Katleen Biesemans
Gemeentesecretaris

Mevr. Joske VERMEIR
Voorzitter gemeenteraad

