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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Openbare zitting van 28 oktober 2010
Aanwezig: Mw. Carthé, Burgemeester-Voorzitter, HH. Van Laethem, Coppens, Mw. De Saeger,
Mw. Dehing-van den Broeck, M. Kompany, Mw. Bergers en M. Petrini, Schepenen;
HH. Scheepmans, Dolet, Beeckmans, Dewaels, Mw. De Greef-De Neef, M. Gillard, Mw. Debuyck,
M. Genard, Mw. De Bast, M. Van Gucht, Mwen Arend, Van Linter, HH. Van Dam, Alu, Delvaux,
Mw. Souiss, HH. Van Damme, Parmentier en Van Eyck, Leden;
M. Vanhove, Gemeentesecretaris.

8ste Voorwerp :

Belasting op de honden – Wijziging.

DE GEMEENTERAAD,
Herzien zijn beraadslaging van 26 maart 2009 betreffende de wijziging van de belasting op de honden,
goedgekeurd voor een termijn die eindigt op 31 december 2010;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1;
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en
gemeentebelastingen;
Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, gewijzigd door de
programmawet van 20 juli 2006;
Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken;
Gelet op de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 7 tot 10 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de Gouverneur of voor
het College van Burgemeester en Schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of
gemeentebelasting;
Gelet op de omzendbrief van 10 mei 2000 van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende het
Koninklijk Besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de Gouverneur of voor het College
van Burgemeester en Schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting;
Gelet op de gemeentefinanciën;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT :
1) Het aangepaste reglement luidt als volgt :
Hoofdstuk 1 – Belastinggrondslag
Artikel 1:
Voor de dienstjaren 2011, 2012 en 2013 wordt een gemeentelijke belasting vastgesteld op de honden.
Hoofdstuk 2 – Belastingplichtigen
Artikel 2:
De belasting is verschuldigd door ieder gezinshoofd dat een op het grondgebied van Ganshoren gelegen
bebouwde eigendom volledig of gedeeltelijk als eerste of tweede verblijfplaats bewoont. Volgens dit
reglement wordt als gezin beschouwd, ofwel een alleenstaande persoon, ofwel een vereniging van twee of
meerdere personen die gewoonlijk in eenzelfde woning verblijven en er in gemeenschap leven. In geval van
betwisting over de samenstelling van het gezin kan als bewijsstuk een attest betreffende de samenstelling
van het gezin, uitgereikt door het gemeentebestuur, geëist worden.
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Artikel 3:
De belasting is niet verschuldigd door de volgende gezinshoofden :
1° de personen die 65 jaar zijn of ouder,
2° de visueel gehandicapten,
3° de personen met een handicap van minstens 66%.
Bovendien zijn vrijgesteld de gezinshoofden van de gezinnen, zoals bedoeld in artikel 2, waar een persoon
die aan één van de in 1° tot en met 3° vermelde voorwaarden voldoet deel van uitmaakt.
Artikel 4:
De vrijstellingen zoals bedoeld in artikel 3 worden beperkt tot één hond per gezin.
Hoofdstuk 3 – Berekening van de belasting
Artikel 5:
De bedragen van de belasting worden als volgt vastgesteld :
Bedrag in EUR per jaar
voor de eerste hond gehouden per gezin
voor de tweede hond gehouden per gezin
voor de derde hond en volgende gehouden per gezin

2011
12,75 €
51,00 €
127,50 €

Dienstjaren
2012
13,00 €
52,00 €
130,00 €

2013
13,25 €
53,00 €
132,50 €

In geval van staking van het bezit van de hond(en) tijdens het dienstjaar, wordt de belasting gevestigd op
basis van de effectieve maanden van bezit.
Voor toepassing van de huidige bepalingen wordt iedere begonnen maand aangerekend als volledige.
Hoofdstuk 4 – De aangifte
Artikel 6:
Elk jaar zal het College van Burgemeester en Schepenen een telling laten uitvoeren van de belastbare
elementen. De houder wordt verplicht het aangifteformulier in te vullen dat werd vastgesteld door het
gemeentebestuur.
De houders van hond(en) die door deze telling niet konden bereikt worden, of die in het bezit treden van een
hond na de vastgestelde periode, zijn gehouden spontaan de verklaring ervan af te leggen binnen de maand
aan het College van Burgemeester en Schepenen bij middel van het voorgeschreven aangifteformulier.
De verklaring blijft gelden tot herroeping en geeft recht op de afgifte van een genummerde medaille.
Artikel 7:
Elke houder van de hond(en) moet een genummerde medaille per hond bezitten. Deze wordt door het
gemeentebestuur afgeleverd.
Het verlies van de medaille moet aan het gemeentebestuur gemeld worden en wordt in dit geval gratis
vervangen.
De teruggave van de medaille aan het gemeentebestuur geeft recht op vrijstelling van de belasting voor de
volgende aanslagmaand.
Elke wijziging van de belastingsbasis moet, schriftelijk, binnen een termijn van één maand aan het bestuur
worden meegedeeld.
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Artikel 8:
Bij gebrek aan aangifte binnen de in dit reglement voorziene termijn of bij onjuiste of onvolledige aangifte
vanwege de belastingplichtige zal de belasting ambtshalve ingekohierd worden overeenkomstig de artikelen
6 en 7 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en
gemeentebelastingen.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde
belasting.
Hoofdstuk 5 – De inning en de bezwaren
Artikel 9:
De belasting zal door middel van een kohier ingevorderd worden. Het belastingkohier wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard door het College van Burgemeester en Schepenen.
De inning en de geschillen die hiermee betrekking hebben worden geregeld volgens de bepalingen van de
wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 10:
De belastingplichtige ontvangt zonder kosten een aanslagbiljet. De kennisgeving geschiedt, op straffe van
verval, binnen zes maanden te rekenen vanaf de datum van uitvoerbaarheidverklaring van het kohier.
Artikel 11:
De belasting dient betaald te worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. Bij
gebrek aan betaling binnen deze termijn zullen ten bate van de gemeente de nalatigheidintresten worden
berekend volgens de regels van toepassing inzake inkomstenbelastingen. Dit zonder afbreuk te doen aan de
vervolgingen en straffen zoals voorzien door de wetten en reglementen.
Artikel 12:
De belastingplichtige kan een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, dat
als administratieve overheid optreedt.
Dat bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van zes maanden vanaf
de datum van de verzending van het aanslagbiljet met vermelding van de duur van het bezwaar .
Bovendien moet het, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend. Het moet met redenen omkleed
zijn. Het is gedateerd en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt de volgende
gegevens:
- de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de belasting
wordt gevestigd;
- het voorwerp van het bezwaar en een opgave van de feiten en middelen.

2) Deze beraadslaging zal aan de Toezichthoudende Overheid overgemaakt worden.

De Secretaris,
g/Marc VANHOVE

De Burgemeester-Voorzitter,
g/Michèle CARTHÉ
Voor eensluidend uittreksel:
Ganshoren, 03 november 2010

In opdracht:
De Gemeentesecretaris,

Marc VANHOVE

De Burgemeester,

Michèle CARTHÉ

