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ONDERWERP: Algemeen reglement inzake al de gemeentelijke
belastingen. Aanpassing vanaf 2009.
DE GEMEENTERAAD,
BESLIST:
Enig artikel
Volgend gecoördineerd reglement aangepast aan de verwijzingen van
het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering
en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen
goed te keuren:
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
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het
jaar dat volgt op het aanslagjaar.
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overhandigd aan de financieel
beheerder.
Artikel 5 - de kohieren
De kohieren bevatten:
1° de naam “Grimbergen”;
2° de voornaam, achternaam of de maatschappelijke benaming en
adres van de belastingplichtige;
3° de datum en benaming van het reglement krachtens welke de
belasting is gevestigd;
4° het belastbaar feit, de berekening en het bedrag van de
belasting, evenals het aanslagjaar waarop de belasting
betrekking heeft;
5° het nummer van het kohierartikel;
6° de datum van uitvoerbaarverklaring.
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Artikel 6 - het aanslagbiljet
De financieel beheerder zorgt onverwijld voor de verzending van de
aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de
belastingplichtige.
Het aanslagbiljet bevat:
1° de verzendingsdatum van het aanslagbiljet;
2° de uiterste betalingsdatum;
3° de termijn waarbinnen een bezwaarschrift kan worden
ingediend;
4° de benaming, het adres en de contactgegevens van het college
(instantie die bevoegd is om bezwaarschriften te ontvangen en te
onderzoeken);
5° de vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger
die wenst gehoord te worden dit
uitdrukkelijk moet vragen in
het bezwaarschrift;
6° de gegevens vermeld in artikel 5.
Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van het
reglement krachtens hetwelk de belasting is verschuldigd.
Artikel 7 - de betaling
De kohierbelasting moet worden betaald binnen twee maanden na de
verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 8 - de vaststelling van de aanslag
De belastingen in het kohier gebracht, 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, tenzij ervan afgeweken
wordt in het bijzonder reglement van de gemeentebelasting.
Artikel 9 - de aangifteverplichting
Enkel inzake de belastingreglementen aangaande kohierbelastingen
wordt voorzien in een verplichting van aangifte.
Indien het belastingreglement de verplichting van de aangifte
voorschrijft, ontvangt de belastingplichtige kosteloos een
aangifteformulier. De belastingplichtige moet het toegezonden
aangifteformulier vóór de erin vermelde datum, ingevuld en
ondertekend, terugsturen naar het gemeentebestuur.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is
gehouden uiterlijk op 1 oktober van het belastingjaar aan het
gemeentebestuur de noodzakelijke gegevens voor de aanslag ter
beschikking te stellen.
Artikel 10 - de ambtshalve inkohiering - verhoging
§ 1. Als de belastingverordening voorziet in de verplichting van
aangifte, zal de belasting ambtshalve gevestigd worden in het geval
van een onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte of bij
gebrek aan aangifte vóór 31 mei van het aanslagjaar, tenzij een
andere aangiftetermijn in het specifieke belastingreglement werd
gesteld.

In geval van ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op
basis van gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt.
In het geval van ambtshalve aanslag wordt de belasting verhoogd met
een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting, met een maximum
verhoging gelijk aan 500,00 euro.
Het bedrag van de verhoging wordt gelijktijdig en samen met de
ambtshalve belasting ingekohierd.
§ 2. Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van
de belastingaanslag betekent het gemeentebestuur aan de
belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de redenen om gebruik
te maken van deze procedure, de elementen waarop de belasting 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
dagen volgend op de datum van de verzending van die kennisgeving om
schriftelijk opmerkingen te maken.
§ 4. De belastingen kunnen ambtshalve worden ingekohierd gedurende
een periode van drie jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het
aanslagjaar.
Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van het
belastingreglement met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling
om schade te berokkenen.
§5. Als een belasting ambtshalve is gevestigd, moet de
belastingplichtige het bewijs leveren van de juistheid van de door
hem ingeroepen elementen.
Hoofdstuk 3 - Contantbelastingen.
Artikel 11 - de invordering
De belastingen die niet bij wege van een kohier, doch contant worden
ingevorderd, zijn contantbelastingen.
Artikel 12 - de betaling
De contantbelasting moet onmiddellijk worden betaald tegen afgifte
van een betalingsbewijs.
Artikel 13 - de inkohiering
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de
contantbelasting een kohierbelasting.
Hoofdstuk 4 - Gemeenschappelijke bepalingen.
Artikel 14 – Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Zijn van toepassing op de gemeentebelastingen voor zover zij met
name niet de belastingen op de inkomsten betreffen:
De bepalingen ondergebracht in de volgende hoofdstukken 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
Aanslag

Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9

Artikel
§ 1. De
aanslag
college

Rechtsmiddelen,
Invordering van de belastingen, waaronder de
nalatigheids- en de moratoriumintresten,
Rechten en voorrechten van de schatkist inzake
invorderingen, van het wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 evenals de artikelen 126
tot 175 van het uitvoeringsbesluit van 27 augustus
1993 van dit wetboek.

15 - het bezwaar
belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een
of een belastingverhoging een bezwaar indienen bij het
van burgemeester en schepenen.

§ 2. Het bezwaar moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden
ingediend, hetzij door verzending per post, hetzij door
overhandiging bij de daarvoor speciaal aangewezen gemeentedienst.
Het wordt gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend door de eiser of
zijn vertegenwoordiger.
Onder “vertegenwoordiger” moet hier worden verstaan:
- de natuurlijke persoon die speciaal is gemachtigd door de
eiser, ofwel een advocaat, ofwel een rechthebbende van de
eiser;
- evenals het orgaan of de aangestelde die gemachtigd is om
een rechtspersoon te vertegenwoordigen.
Het bezwaarschrift moet verder vermelden:
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. De gemeentedienst die daarvoor speciaal wordt aangewezen stuurt
binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening van het
bezwaarschrift een schriftelijke ontvangstmelding enerzijds naar de
belastingplichtige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger
en anderzijds naar de financieel beheerder.
§ 4. Het bezwaarschrift moet op straffe van verval worden ingediend
binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde
kalenderdag volgend op:
- de datum van de verzending van het aanslagbiljet waarop de
bezwaartermijn vermeld staat, of
- de kennisgeving van de aanslag, of
- de datum van contante inning van de belasting.
§ 5. Enkel wanneer de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger
dat in het bezwaarschrift heeft gevraagd, zal de belastingplichtige
of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd worden op een hoorzitting. In
dit geval deelt de stafdienst planning en gemeentekas de datum van
de hoorzitting mee waarop het bezwaarschrift zal worden behandeld,
evenals de dagen en uren waarop het dossier geraadpleegd kan worden.
Deze mededeling moet tenminste vijftien kalenderdagen voor de dag
van de hoorzitting plaatshebben.

§ 6. De aanwezigheid op de hoorzitting moet door de
belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger aan het college of aan
de stafdienst planning en gemeentekas schriftelijk worden bevestigd
ten minste zeven kalenderdagen vóór de dag van de hoorzitting.
§ 7. Het college van burgemeester en schepenen doet binnen een
termijn van zes maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van
het bezwaarschrift uitspraak op basis van een met redenen omklede
beslissing. Die termijn van zes maanden wordt met drie maanden
verlengd als de betwiste aanslag ambtshalve werd gevestigd.
De bevoegde overheid kan bij zijn beslissing de betwiste belasting
of belastingverhoging niet vermeerderen.
De beslissing van de bevoegde overheid wordt met een aangetekende
brief betekend aan de belastingschuldige en, in voorkomend geval,
zijn vertegenwoordiger en wordt tevens ter kennis gebracht van de
financieel beheerder. Deze aangetekende brief vermeldt de instantie
waarbij beroep kan worden ingesteld, evenals de ter zake geldende
termijn en vormen.
De beslissing van het college is onherroepelijk wanneer het beroep
niet tijdig bij de bevoegde instantie is ingesteld.
§ 8. Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële
vergissing, kan het geldig worden ingediend binnen de drie jaar
vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting werd gevestigd
indien de aanslag niet al het voorwerp is geweest van een
bezwaarschrift dat reeds aanleiding heeft gegeven tot een
definitieve beslissing én op voorwaarde dat de materiële vergissing
door de administratie werd vastgesteld of door de belastingschuldige
aan de administratie werd bekendgemaakt.
Het college van burgemeester en schepenen betekent haar beslissing
per aangetekende brief aan de eiser en, in voorkomend geval, aan
zijn vertegenwoordiger.
Artikel 16 - het beroep
Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen of
bij gebrek aan een beslissing binnen de termijnen zoals vermeld
onder artikel 15, §6, kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank
van eerste aanleg te Brussel.
Artikel 17 - inwerkingtreding
Onderhavig reglement vervangt het algemeen reglement inzake al de
gemeentelijke belastingen zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit
van 20 december 2007, en dit met ingang van 1 januari 2009.
Onderhavig reglement zal aan het administratief toezicht van de
bevoegde overheid worden onderworpen.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen
186 en 187 van het gemeentedecreet.”

