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Ref. 484.519
BELASTING OP TWEEDE VERBLIJVEN - AANSLAGJAAR 2019
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, artikel 41, 14°, 285-287, 330;
Gelet op de grondwet, inzonderheid artikel 170§4;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op het wetboek van de inkomstenbelastingen;
Overwegende dat de gemeente ook heel wat inspanningen levert voor personen die niet zijn ingeschreven in de
bevolkingsregisters van de gemeente, maar die er toch dikwijls verblijven en dus ook gebruik maken van de
gemeentelijke infrastructuur en dienstverlening die niet worden aangeslagen in de aanvullende
personenbelasting;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat het raadzaam is de belastingvoet van de vorige legislatuur ook voor het aanslagjaar 2019 aan
te houden;
BESLUIT : eenparig.
Artikel 1. :

Er wordt voor het aanslagjaar 2019 een belasting gevestigd op de tweede verblijven gelegen op
het grondgebied van de gemeente Galmaarden.

Artikel 2. :

Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die niet het hoofdverblijf is van de eigenaar
of de huurder, maar die op elk moment door hen kan worden bewoond. Tweede verblijven zijn
landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste
woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans, die al of niet
ingeschreven zijn in de kadastrale legger.
Als vast wordt beschouwd, de inrichtingen die aangesloten zijn op het water-, het
elektriciteitsnet of andere nutsvoorzieningen.
Als tweede verblijf worden niet beschouwd :
- het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit ;

- de tenten, de verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij ze tenminste 6 maand
van het belastingjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid aangewend te worden;
Artikel 3. :

Voor het aanslagjaar 2019 wordt de belasting forfaitair vastgesteld op 990 euro per jaar en per
tweede verblijf.

Artikel 4. :

De belasting is hoofdelijk en ondeelbaar en voor het gehele aanslagjaar verschuldigd door de
natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is op 1 januari van het aanslagjaar.

Artikel 5. :

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 6. :

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.

Artikel 7. :

De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden
gemotiveerd. Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger
en vermeldt:
- de naam, hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige of zijn
vertegenwoordiger ten laste van wie de belasting gevestigd wordt;
- het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen.
De indiening, moet op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden die
aanvangt vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
De bezwaarindiener moet, indien hij wil uitgenodigd worden op de hoorzitting, dit uitdrukkelijk
in zijn bezwaarschrift vermelden.
Het bezwaarschrift kan via één van volgende kanalen worden ingediend :
e-mail: financien@galmaarden.be
per post: College van burgemeester en schepenen gemeente Galmaarden, Marktplein 17, 1570
Galmaarden.
Van het bezwaarschrift wordt door het college van burgemeester en schepenen of een speciaal
daartoe aangewezen personeelslid binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan een
ontvangstmelding verzonden, enerzijds naar de belastingschuldige, en in voorkomend geval zijn
vertegenwoordiger, en anderzijds naar de financieel directeur.

Artikel 8. :

Het indienen van het bezwaar ontslaat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger niet van
de verplichting de belasting binnen de gestelde termijn te betalen.

Artikel 9. :

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het invorderingsdecreet van 30 mei 2008, 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 9 bis (rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder
de nalatigheids- en moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist;) 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.

Artikel 10. :

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur van de gemeente
Galmaarden.
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