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ONDERWERP:

Verblijfsbelasting. 2008-2013

DE GEMEENTERAAD BESLIST:
Artikel 1 – belastbaar feit
Voor de dienstjaren 2008-2013 wordt een gemeentebelasting
gevestigd op het verblijf van personen die voor de in gebruik
genomen
woongelegenheid
niet
ingeschreven
zijn
in
de
bevolkingsregisters.
Art. 2. - belastingplichtigen
De belasting is verschuldigd
woongelegenheid verhuurt.

door

de

persoon

die

de

Art. 3. - aanslagvoet
De belasting wordt vastgesteld op 5 % van het bedrag ontvangen
voor elke afzonderlijke verhuring.
Art. 4. - vrijstelling van belasting
Is van de belasting vrijgesteld het verblijf van personen:
•
in ziekenhuizen en rust- en verzorgingsinstellingen.
•
in internaten en onderwijsinstellingen.
•
in instellingen met filantropisch of sociaal doel, met
inbegrip van jeugdherbergen.
•
die wettelijk niet verplicht zijn tot inschrijving in het
bevolkingsregister van de gemeente Grimbergen, omwille van
hun professioneel statuut. Daaronder wordt niet begrepen,
personen
die
niet
ingeschreven
zijn
in
de
bevolkingsregisters omwille van hun verblijf als hotelgast.
Art. 5. - wijze van invorderen
De belasting zal worden ingekohierd.
Art. 6. - de aangifteverplichting
De belastingplichtige is gehouden, ten laatste de 15e van de
maand volgend op het afsluiten van een kwartaal, aan het
gemeentebestuur de bedragen, ontvangen in hoofde van de
verhuringen, in de loop van dit kwartaal, aan te geven.
Art. 7.
Wanneer eenzelfde situatie aanleiding kan geven tot de
toepassing van deze verordening en de belastingverordening op
de tweede verblijven, is alleen deze verordening van
toepassing.
Art. 8. - verwijzing
Het huidig in voege zijnde algemeen reglement inzake al de
gemeentelijke belastingen, is op onderhavige belasting van

toepassing, in zoverre daarvan niet
voorgaande bijzondere bepalingen.

wordt

afgeweken

door

Art. 9.
De bovengenoemde beslissing van 28 november 2002 is opgeheven.
Art. 10.
Deze beslissing wordt aan het administratief toezicht van de
hogere overheid onderworpen.
Na verloop van de vijfde dag van de bekendmaking van het
reglement door middel van de aanplakking, overeenkomstig de
artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet, is het
toepasselijk.

