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Afwezig:

11. ALGEMENE FINANCIERING Belastingen/fiscale aangelegenheden.
Belastingreglementen over de algemene gemeentelijke milieubelasting, de
leegstand van gebouwen en woningen, de masten en pylonen, de tweede
verblijven en weekendhuisjes en de verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken en van gelijkgestelde producten, goedgekeurd door de
gemeenteraad van 19 december 2019. Aanpassing van de artikelen betreffende
de invordering. Goedkeuring.
Juridische grondslag
De gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994, artikel 170 § 4.
Het decreet van 30 mei 2008 inzake de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, met latere aanvullingen en wijzigingen.
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
Het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2019 houdende de vestiging van een algemene
gemeentelijke milieubelasting voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025.
Het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2019 houdende de vestiging van een
gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen voor de aanslagjaren 2020 tot en met
2025.
Het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2019 houdende de vestiging van een
gemeentebelasting op de tweede verblijven en de weekendhuisjes voor de aanslagjaren 2020 tot en
met 2025.
Het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2019 houdende de vestiging van een
gemeentebelasting op masten en pylonen voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025.
Het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2019 houdende de vestiging van een
gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde
producten voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025.
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Feiten en context
De belastingreglementen over de algemene gemeentelijke milieubelasting, de leegstand van gebouwen
en woningen, de tweede verblijven en weekendhuisjes, de masten en pylonen en de verspreiding van
niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, goedgekeurd in de gemeenteraad van
19 december 2019, bevatten volgende clausules met betrekking tot de invordering van de belasting:
“De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. Bij het
aanslagbiljet wordt een beknopte samenvatting gevoegd van het reglement krachtens hetwelk de
belasting verschuldigd is.”
“Bij niet betaling binnen de termijn van twee maanden na verzending van het aanslagbiljet stuurt de
financiële dienst een 1ste herinnering, ‘aanmaning’ genoemd, waarbij een bijkomende betaaltermijn
van 15 dagen wordt toegekend vanaf de dag volgende op de 1ste herinneringsdatum.”
“Indien binnen de bijkomende betaaltermijn van 15 dagen na de 1ste herinnering niet betaald wordt,
verstuurt de financiële dienst een 2de herinnering, ‘laatste waarschuwing’ genoemd. Hierbij wordt
een 2de bijkomende betaaltermijn van 15 dagen toegekend vanaf de dag volgend op de 2de
herinneringsdatum. Deze 2de herinnering vermeldt tevens dat, bij niet betaling binnen de gestelde
termijn, via een gerechtsdeurwaarder een dwangbevel zal betekend worden en de kosten hiervoor
ten laste zijn van de schuldenaar. Deze 2de herinnering wordt verstuurd via aangetekende zending.
De administratiekost voor deze aangetekende ‘laatste waarschuwing’ wordt vastgesteld op 15,00
euro en wordt samen met de openstaande belasting ingevorderd.”
“Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij de
decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en
invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle),
4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9bis (rechtsmiddelen ;
invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest ; rechten en
voorrechten van de schatkist ; strafbepalingen) van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en
de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de
vervolgingen) van toepassing, voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten
betreffen.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 stelt dat het geen vereiste is om de
herinneringsbrief of herinneringsbrieven per aangetekende verzending te versturen.
Het is bijgevolg niet langer aangewezen om kosten aan te rekenen voor de 2e herinnering/aanmaning.
Bovendien stelt het Agentschap Binnenlands Bestuur in haar e-mail van 8 april 2021 dat het
aangewezen is om de artikelen met betrekking tot de vestiging en invordering van de belasting waarin
verwezen wordt naar het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB) in hun volledigheid te schrappen
omdat deze bepaling reeds opgenomen is in het invorderingsdecreet en dit decreet en zijn bepalingen
in elk geval van toepassing zijn, en omdat een aantal hoofdstukken en bepalingen van het WIB 1992
en het KB WIB 1992 intussen opgeheven zijn.
Het is aangewezen om de gemeenteraadsbesluiten van 19 december 2019 in die zin aan te passen.
BESLUIT:

met algemeenheid van stemmen

Art.1. De gemeenteraad beslist om de gemeenteraadsbesluiten van 19 december 2019 over de
algemene gemeentelijke milieubelasting, de leegstand van gebouwen en woningen, de tweede
verblijven en weekendhuisjes, de masten en pylonen en de verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken en van gelijkgestelde producten, aan te passen voor wat betreft de
invorderingsprocedure, als volgt:
 Het artikel 7 van het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 houdende de vestiging van
een algemene gemeentelijke milieubelasting voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt
aangepast als volgt:
“De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Bij een niet-betaling binnen deze wettelijke termijn van 2 maanden wordt een 1ste
aanmaning verzonden. Volgt hierop nog steeds geen betaling dan wordt een 2de aanmaning
verzonden. Deze laatste aanmaning vermeldt dat, bij een niet-betaling binnen de gestelde
termijn, een bevel tot betaling betekend wordt door de gerechtsdeurwaarder en de kosten
hiervoor ten laste zijn van de schuldenaar.”
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De artikelen 8, 9 en 11 worden geschrapt.
 Het artikel 9 van het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 houdende de vestiging van
een gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen voor de aanslagjaren
2020 tot en met 2025 wordt aangepast als volgt:
“De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Bij een niet-betaling binnen deze wettelijke termijn van 2 maanden wordt een 1ste
aanmaning verzonden. Volgt hierop nog steeds geen betaling dan wordt een 2de aanmaning
verzonden. Deze laatste aanmaning vermeldt dat, bij een niet-betaling binnen de gestelde
termijn, een bevel tot betaling betekend wordt door de gerechtsdeurwaarder en de kosten
hiervoor ten laste zijn van de schuldenaar.”
De artikelen 10,11 en 13 worden geschrapt.
 Het artikel 10 van het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 houdende de vestiging
van een gemeentebelasting op de tweede verblijven en de weekendhuisjes voor de
aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt aangepast als volgt:
“De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Bij een niet-betaling binnen deze wettelijke termijn van 2 maanden wordt een 1ste
aanmaning verzonden. Volgt hierop nog steeds geen betaling dan wordt een 2de aanmaning
verzonden. Deze laatste aanmaning vermeldt dat, bij een niet-betaling binnen de gestelde
termijn, een bevel tot betaling betekend wordt door de gerechtsdeurwaarder en de kosten
hiervoor ten laste zijn van de schuldenaar.”
De artikelen 11,12 en 14 worden geschrapt.
 Het artikel 10 van het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 houdende de vestiging
van een gemeentebelasting op masten en pylonen voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025
wordt aangepast als volgt:
“De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Bij een niet-betaling binnen deze wettelijke termijn van 2 maanden wordt een 1ste
aanmaning verzonden. Volgt hierop nog steeds geen betaling dan wordt een 2de aanmaning
verzonden. Deze laatste aanmaning vermeldt dat, bij een niet-betaling binnen de gestelde
termijn, een bevel tot betaling betekend wordt door de gerechtsdeurwaarder en de kosten
hiervoor ten laste zijn van de schuldenaar.”
De artikelen 11,12 en 14 worden geschrapt.
 Het artikel 9 van het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 houdende de vestiging van
een gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van
gelijkgestelde producten voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt aangepast als
volgt:
“De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Bij een niet-betaling binnen deze wettelijke termijn van 2 maanden wordt een 1ste
aanmaning verzonden. Volgt hierop nog steeds geen betaling dan wordt een 2de aanmaning
verzonden. Deze laatste aanmaning vermeldt dat, bij een niet-betaling binnen de gestelde
termijn, een bevel tot betaling betekend wordt door de gerechtsdeurwaarder en de kosten
hiervoor ten laste zijn van de schuldenaar.”
De artikelen 10,11 en 13 worden geschrapt.
Art.2. Onderhavige wijziging is van kracht vanaf 1 januari 2022. Alle andere bepalingen van de
betreffende gemeenteraadsbesluiten van 19 december 2019 blijven onverminderd gelden.

Namens de gemeenteraad,
De Algemeen directeur
get. Buysschaert An

De Voorzitter gemeenteraad,
get. Desloovere Koen
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Voor eensluidend afschrift,
De Algemeen directeur,

Buysschaert An.

De Voorzitter gemeenteraad

Desloovere Koen.
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