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Voorgeschiedenis
•
•

17 december 2018 : goedkeuring belastingreglement voor de periode van 1 januari
2019 tot en met 31 december 2021 tijdens de gemeenteraadszitting.
1 januari 2020: het Invorderingswetboek treedt in werking. Via een aanpassing van
het decreet van 30 mei 2008 wordt het meteen ook van toepassing op de fiscale
schuldvorderingen van de gemeenten en de provincies.

Feiten en context
De belasting op de paardenboxen werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 17
december 2018 voor een periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021.
Juridische gronden
•
•
•

De grondwet, artikel 170 § 4;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Advies
/
Argumentatie
De belasting op paardeboxen werd hernieuwd voor de periode van 1 januari 2019 tot 31
december 2021 tijdens de gemeenteraadszitting van 17 december 2018. Naar aanleiding
van een wijziging van het decreet van 30 mei 2008 worden alle belastingreglementen terug
voorgelegd op de gemeenteraad ter goedkeuring. De aanpassingen beperken zich tot de
gebruikte terminologie en de verwijzingen naar de juridische gronden.
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Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT:
15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen,
Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie Gahy,
Luc Meganck, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy
Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Steven Coppens
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, Jo
Portois en Youri Vandervaeren
Artikel 1
Er wordt voor de periode ingaand vanaf 1 juni 2020 en eindigend op 31 december 2021,
een gemeentebelasting gevestigd op de paardenboxen.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de paardenboxen op 1 januari van het
belastingjaar.
Artikel 3
De belasting wordt vastgesteld op 45,00 euro per paardenbox, zijnde een afgesloten
stalruimte voor één paard.
Ingeval meerdere paarden gestald worden in een stal, die evenwel niet beschikt over
paardenboxen, is de eigenaar zoveel maal het belastingtarief verschuldigd als er gelijktijdig
paarden kunnen gestald worden in de stal.
Artikel 4
De beroepskwekers van luxepaarden, met uitzondering van de manege-uitbaters of van
de personen die een gemengd beroep uitoefenen, wier stoeterij zich op het grondgebied
van de gemeente bevindt, en de handelaars in luxepaarden, als zodanig in het
handelsregister ingeschreven, zullen een forfaitaire belasting van 62,00 euro of 124,00
euro betalen, naargelang hun stallen minder dan tien of tien paardenboxen of meer
bevatten.
Dit forfaitair tarief dekt nochtans niet de eigendom of het bezit van paarden die aan
openbare wedrennen of aan paardenwedstrijden deelnemen of die in verhuring worden
gegeven. Voor deze paarden wordt de belasting overeenkomstig de bepalingen van artikel
3 toegepast.
Artikel 5
Van de belasting zijn vrijgesteld de paardenboxen die uitsluitend gebruikt worden op
wedstrijddagen of wedrendagen, ten behoeve van deelnemende paarden.
Van de belasting zijn eveneens vrijgesteld de paardenboxen die op geen enkel ogenblik
tijdens geheel het aanslagjaar aangewend worden voor het stallen van paarden.
Artikel 6
De belastingschuldige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat
door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet
worden teruggestuurd.
De belastingschuldige geeft het totaal aantal paardenboxen op waarvan hij eigenaar is,
rekening houdende met de bepalingen van artikel 3.
De belastingschuldige die geen aangifte heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op 15
januari van het jaar volgend op de het belastingjaar, aan de gemeente de voor de aanslag
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Wenst de belastingschuldige te genieten van de belastingvrijstelling voorzien in artikel 5
dient hij bovendien al zijn paardenboxen te nummeren en die nummers op een bestendige
wijze op zijn paardenboxen aan te brengen. Bij zijn aangifte, die melding maakt van het
aantal paardenboxen waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd, voegt de eigenaar een
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getekende schets met duidelijke vermelding van de nummering van de boxen voor dewelke
hij een belastingvrijstelling wenst.
Artikel 7
Bij gebrek aan aangifte of niet-tijdig ingediende aangifte, of in geval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingschuldige, wordt de belasting
ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent
het college van burgemeester en schepenen 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.
De belastingschuldige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum
van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan de
belasting en, ingeval van herhaling binnen de twaalf maanden, met het dubbele van de
belasting, onverminderd de betaling van de belasting en de verwijlintresten. Het bedrag
van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Artikel 8
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9
Aan de belastingschuldige wordt een aanslagbiljet toegezonden samen met een beknopte
samenvatting van het reglement krachtens welke de belasting is verschuldigd.
Artikel 10
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
Artikel 11
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter
zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 12
Dit reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en via het digitaal loket aan
de toezichthoudende overheid bezorgd.
Artikel 13
Dit besluit zal afgekondigd en bekendgemaakt worden volgens het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 287 en 288.
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