UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 OKTOBER 2019
Aanwezig:

Jordi Boulet, voorzitter
Werner Raskin, burgemeester
Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, schepenen
Alfons Capiot, Serge Voncken, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts,
Christiaan Hex, Mieke Claesen, Heidi Berx, Liesbeth Werelds, Marc Bamps, Stanny Crommen,
Eddy Vandecaetsbeek, Jasper Goffin, raadsleden
Geert Rouffa, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Bert Vertessen, schepen
Carine Moors, raadslid

Voorwerp: Financiën (gemeente) - Dienstenbelasting voor het aanslagjaar 2020 - Goedkeuring
De gemeenteraad,
Gelet op artikel 170 van de Grondwet;
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van
de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen;
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 financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat het voor het behoud van het financieel evenwicht noodzakelijk is een dienstenbelasting te
heffen ten laste van gezinnen en bedrijven als tussenkomst in de grote algemene uitgaven door de gemeente
gedaan ten behoeve van de bevolking en het onderhoud van de gemeente;
Besluit,
12 stemmen voor: Werner Raskin, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Michel Vanroy, Wim Hellinx, Wendy
Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds, Stanny Crommen en Jordi Boulet.
7 stemmen tegen: Alfons Capiot, Serge Voncken, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps, Eddy
Vandecaetsbeek en Jasper Goffin.
Art. 1 - Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 wordt ten voordele van de gemeente een jaarlijkse
dienstenbelasting geheven.
Art. 2 - De belasting is hoofdelijk verschuldigd door:
- De meerderjarige leden van elk gezin als zodanig ingeschreven in het bevolkingsregister van de
gemeente op 1 januari van het aanslagjaar of die effectief en duurzaam verblijven op het
grondgebied van de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. Deze belasting is verschuldigd per
woongelegenheid. De belasting is niet verschuldigd indien het bewijs geleverd wordt van een
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effectief en duurzaam verblijf op het grondgebied van een andere gemeente op 1 januari van het
aanslagjaar. Elk gezinslid dat ouder is dan 18 jaar is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van
de belasting.
- Iedere natuurlijke – of rechtspersoon of hoofdelijk de leden van elke vereniging, die als hoofd
en/of bijkomende activiteit op 1 januari van het aanslagjaar een zelfstandig of vrij beroep
uitoefent of een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent op
het grondgebied van de gemeente, verder bedrijven genoemd. Deze belasting is verschuldigd per
bedrijfseenheid. Als bedrijfseenheid geldt elke ruimte of verzameling van ruimten (gebouwen of
gedeelten van gebouwen) niet uitsluitend gebruikt als woongelegenheid en dienstig voor de
uitoefening van om het even welke activiteiten, zoals hierboven genoemd.
Art. 3 - §1. Een gezin bestaat uit hetzij één persoon die gewoonlijk alleen leeft, hetzij uit twee of meer personen
die, al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden, gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en er
samenleven.
§2. De belasting wordt gevestigd op naam van de referentiepersoon van het gezin, die op 1 januari van het
aanslagjaar zijn/haar hoofdverblijfplaats heeft in de gemeente Hoeselt.
§3. De referentiepersoon van het gezin met hoofdverblijfplaats in Hoeselt, is deze die als dusdanig is
ingeschreven in het bevolkingsbestand van de gemeente.
Art. 4 - De belasting bedraagt 90,00 EURO per belastingplichtige.
Art. 5 - De belasting van 90,00 EUR wordt verminderd tot 43,00 EUR indien de aangeslagene bewijst dat hij/zij op
1 januari van het aanslagjaar geniet van het voorkeurtarief inzake de gezondheidszorg op basis van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli
1994, met latere wijzigingen.
De lijst van de personen die recht hebben op vermindering zal opgevraagd worden bij de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid.
De genieters van de verminderde aanslagvoet dienen hun aanspraak op het verminderd tarief uiterlijk binnen de
drie maanden na overhandiging van het aanslagbiljet kenbaar te maken voor zover ze op het kohier werden
gebracht voor een bedrag dat hoger is dan datgene waarvoor ze reglementair konden worden aangesproken. De
na de voormelde termijn ontvangen aanspraken doen het recht op vermindering vervallen.
Art. 6 - De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar. Voor de vaststelling van de belasting wordt de
toestand op 1 januari van het aanslagjaar in aanmerking genomen.
Art. 7 - Indien de woongelegenheid van het gezin en de bedrijfseenheid een harmonieus geheel vormen en één
van de leden van het gezin zijn bedrijfsactiviteit uitoefent in dit gebouw dan is men de belasting slechts éénmaal
verschuldigd.
Art. 8 - De belasting is niet verschuldigd door de meerderjarige leden van het gezin dat louter om administratieve
redenen in het bevolkingsregister is ingeschreven en dus geen verblijf houdt op het grondgebied van de
gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.
Art. 9 - De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
door het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar.
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de financieel directeur die onverwijld zorgt voor de
verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen. Het
aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld in het kohier ook de verzendingsdatum, de uiterste
betalingsdatum, de termijn waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, de benaming, het adres en de
contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de vermelding dat
de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in
het bezwaarschrift. Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van onderhavig reglement.
Art. 10 - De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. Wanneer
de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn, worden de regels toegepast betreffende de
nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten.
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Art. 11 - De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een
administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat
handelt als administratieve overheid.
Het bezwaarschrift 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 of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de
contante inning. Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat door het college van
burgemeester en schepenen speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de
indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige (en in voorkomend
geval zijn vertegenwoordiger) en anderzijds naar de financieel directeur.
Art. 12 - Van dit belastingreglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig
artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.
Het belastingreglement wordt overeenkomstig de artikelen 285, 286, 287 en 288 van het Decreet over het Lokaal
Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.
Namens de gemeenteraad,
I.o.
algemeen directeur
(get.) Geert Rouffa

voorzitter
(get.) Jordi Boulet

Voor eensluidend uittreksel,
I.o.

Geert Rouffa
algemeen directeur
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Werner Raskin
burgemeester
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