
BESLUITEN

VOOR: De GEMEIiNTE ZONHOVËN, verleÊenrvoordigd door haar College van
Burgemeester en Schepenen, nret vestiging te 3520 Zonhoven, Kerkplein I

Verweerster

N4r. _D-g[ VAN COPPENOLi.F,

TEGEN: 1. Dc Hcer A.M.L. VAN ROOIJ. zaakvoerder, wonende te 3520 Zonhoven,
Hazendanswes 36A

2. Mevrour.v.t.lil.M. VAI'I NUi''lEf{, iiuisvrciuw, '*'onende te 3520 Zonhi:ven,
Hazendanswes 36A

Aanleggers

ln persoon

RIICHTBANK VAN EERSTE AANLNG LIMBURG
AT'DELING HASSELT

Att l1136414
1lC Kamer

Gelet op de bestreden beslissing dd" 03/01/2013;

Gelet op het op 1,210712014 door aanleggers neergelegde vcrzoeksohrift;

I. VOORWRRP VAN DE VORDERING

Het door aanleggers geredigeerde verzoekschrift strekt er toe te horen zeggen voor recht dat
de cloor concluante genomen beshssing dd" 03i01/2013 dient te worden vemietigd en
vervolgens dat voor recht wordt gezegci dat:

- De Heer VAN ROOU Adrianus over de jaren 201 1,2012 en 2013 in het totaal
€ 165,00 aan dienstenbelasting voor gezinnen aan de GEMEF,NTE ZONHOV!.N
moet betalen

- De CEMFENTE ZONHOVEN een schadevergoeding vzur € 2.000,00 ntoet betalen
aan VAN ROOIJ Adrianus als compensatie voor de extra gemaakte kosten als gevolg
van de niet verkregen diensten, welke rvel zouden zijn verl<regen als over de-iaren



2011,2012 en20l3 door de GL,MDINT'I zoNI]ovEN een aanslagbil jet
dienstenbelasting voor gezinnen aan VAN ROOIJ Adrianus, zou zijnverstuurd

- DAt dC GEMEE.NTE ZONHOVEN aaTT het ECOLOGISCH KE]\INIS CENTRUM
B.V., haar directeur A.M.L. VAN ROOI.I, een proccskostenvergoeding moet betalen
als compensatie van de gemaakte kosten in deze zzntri.

II. VOOIIGAANDEN

t.l

Aanleggers vroegen concluante in het verleden meermaals om erkenning in hoedanigheid van
politiak vluchteling.

Aangezien het verlenen van politiek asiel duidcliik nict tot dc bcvocgdheid van ccn
gemeenteli.jke cverlteid behoort werden aaiileggcrs telkcnmaie cioorverwezen naar cie Dienst
Vreemdelingenzaken Brussel.

Inmiddels maakten aanleggers lalloze procedures tegen talloze partijen en voor ÍalIoze
burgerlijke 'en strafiechtbanken ten lande aanhangig.

Uiteindelijk werd op 1511012012 cen aanvraag voor ccn verklaring van inschrijving in
hoedmigheid van irouder vau toereikende bestaansnriddelen voor aanleggers ais burger van
cic Europcse Unie aan aanleggers overgemaakt (stuk i).

Deze verkiaring heeft er toe geleid dat aanleggers in afwachting van uit te voeren controles
conform de toepasselijke wetgeving werden irrgcsclircvcn in hct vreemdelingenregister (stuk
4).

Bii beslissing dd' 23 0112013 werd het door aanleggers getbrmuleerde verzoek ongegrond
verklaard (stuk 2).

Beiden aanleggers voldeden niet aan de voorlvaarcien voor een verblijf van nieer dan 3
maanden en kregen het bevel om hct grondgebied binnen de 30 dagen te verlaten.

Dezc bcslissing werd hen op 2810112013 ter kenlis gebracht.

Aanleggers tekenden beroep aan doch werden nzi aÍwijzing van clit beroep op 28/08/201 3 uit
het bevolkingsregister aÍgevoerd wegens verlies van hct vcrblijfsrecht. (stuk 4),

2.t

Aangezien eerste aanlegger ten gevolge van het hierboven vermelde verzoekschrill op
01 10112013 effectiel in he1 vreemdelingeruegister ingescluevcn stond werd de litigieuze
aansiag wat betreft het aanslagjaar 2013 op 28/10i2013 jegens deze laatste gevestigd (stuk 5).

Dit conform de beslissing van de Gerneenteraad van 21 0512013 waarbij werd gesteld dat c1e
dienstenbelasting verschuldigd is voor elk gezin waarvan minstens één gezinslid ingesclueven
is tn het bevolkings-vreetndelingen -of wachtregister van de GEMEENTII ZONHOVEN op 1



januari van hct belastingiazu of die effectief en cluurzaam verblijven op het grondgebied van
de gemeente op I ianuari van het belastingjaar (sttrk 3.1.

Aadeggers tekenden op 2311212013 bezwaar aan tegen deze aanslag.

Ztj verzochten echter niet om ontheven tc wordcn van dcze aanslag doch stelden ook voor de
aansiaglaren 201 I en 2012 dienstenbelasting te willen r.,oldoen (stuk 6).

Gelet op alle voorgaanden van huidig dossier gaf concluantc eersre aanlegger aanvankelijk
per e-mailbericht ddo 0310112014 te kennen ook de aanslag voor het jaar € 55,00 niet te zuilen
opeisen en dienvolgens af te z.ien van haar vorderingen (str.rk 7).

Eerste aanlegger reageerde onmiddellijk per e-mailbericht dd l0l0ll2014 stellende dat de
hierboven verrnelde brief diende te rvclrden ingetrokl<en aangezien het Sohepencollege op
formele wijze standpunt diende in te nemen met betrekking tot het bezwaarschrift dd'
2311212013 (stuk 8).

In vergadcring van ZIl0l12014 van het Schepencollege rverd het litigier"rze bezwaar dan ook
op fbnnele wiize behandeld doch onontvankelijk en nrinstcns ongegrond verklaard
overwegende dat dit bezwaar (stuk 9)t

- niet met relevaffe redenen omkleed is
- nict de juridische en feitelijke elementen bevat, dit tot staving van de betwisring

worden ingeroepen
- niet duideirjk gemoriveerd is
- vermeldt dat eigenlijk de dienstcnbclasting van 2013 verschuldigd is doch ook het

gebrek aan belasting voor de aanslagj aren 20 12 en 201 1 rvordt bestreden.

Deze beslissing vermeldt denrenboven dat wat betreli cle dienstjaren 2011 en 2012 de
Gemeente eerste aanleggel niet kàn opncmen in het kohier omdat het decreet van 30/05/200t]
betreffende de vestiging van provincie --en gemeentebelastingen aangeeÍï dat de bevoegde
overheid de kohieren van een diensdaar ten laatste op 30 jLrni van het.jaar dat volgt op het
aanslagjaar kan vaststellen en uitvoerbaar vericlaren.

Zowel voor de dienstenbelasting 201 1, als voor 2012 was deze uiterste datum voorbij (stuk
12).

Wat betreft de dienstenbelasting voor 2013 stelde concluantc dat eerste aanlegger op
0110112013 van ltet betrefÍbnde aanslagiaar in de GllMFillN'fE ZONHOVEN ingcschreven
was en betaling dus weldegelijk confornt de betwiste aanslag verschuldigd is.

Deze beslissing werd eerste aanlegger aanvankelijk per e-mailbericht overgemaakt om
vcrvolgens na ondertekening door Burgemeester op 2910112014 nogmaais aan ccrstc
aanlegger te worden overgemaakt. Dit rnaal per e-mailbericht en per post (stukken 9 - 1 1).

De beiasting voor de aansiagiaren 201 1 cn 2012 rvelke door eerste aanlegger op eigen
initiatief werden voldaan werden terug gestort (stukl<en 13),

III. IN RECHTE



A. Olpttyanksliits

1.t

Het door aanleggers aangetekende beroep dient onontvanlielijk te lvorden verklaard.

Aanleggers tekenen beroep aan tegen de beslissine dd" 03/0 en vragen dat deze
beslissing wordt vernietigd (stuk 7).

Na protest van eerste aanlegger werd dcze beslissing echter reeds vemietigd, t.t.z. allcszins
verïangen.

Het College van Burgcmeester en Schepencn kwanr op2110112014 samen en oorcleelcle op
uitdrukkelijk verzoek van eerste aanlegger op formele wijze over het door deze laatste
aangetekende bezwaar.

Deze beslissing ddo 2110112014 werd eerste aaniegger per e-mailbericht en per post
overgemaakt.

Eerste aanlegger tekende geen beroep aan en de beslissing van het college van Burgemeester
en Schepenen ddo Zll0ll20l4 werd iruniddeis dan ook definitief.

Het nu door aanleggers aangetekende beroep is dan ook zonder voorwerp en onontvankelijk.

2.t

Alleszins dient te worden vastgestcld clat dc litigier"rzc aanslag je gens eerste aanieggcr
gevestigd werd waardoor het door tweede aanlegster aangetekende beroep onontvankelijk
dient tc wordcn verklaard.

B. Ongegroq{

t.t

Aanleggers vorderen rniddels huidige procedure te worden onderworpen aan de
dienstenbelasting voor de aanslagjaren 2011.2012 en 2013.

Dit aangczien zijn scderl20i I woonachtig zouden zijn te Zonhoven,

Deze vordering dient alleszins ongegrond te ',vorden verklaard.

De litigieuze aanslag heeft enkel betreltking op het aanslagiaar 2013 en werd geïnd op basis
van de besiissing van de Gemeenteraad dd' 2710512013.

Op basis van deze beslissirrg kan concluanie onnogelijk worden gehouden
dienstenbelastingen te heffen voor dc aanslagjaren 201 1 en 2012.

Zoals ook in de beslissing van het College van 13urgemeester en Schepenen dd" 2110112014
werd aangegeven dient te worden vastgesleld dat een retroactieve belasting met betrekking



voorgaande aanslagiaren gelet op art. 4 : 3 van het Decreet van 30/05/2008 betreffende de
vestiging, rje invordering en de geschillenproceclure van provincie - en gemeentebelastingen
aangeell dat de bevoegde overheid de kohicren van een dienstjaarten laatste op 30 juni va1
hetjaar dat volgt op het aanslagjaar kan vaststellcn en uitvoerbaar verklaren.

Zowcl voor de dienstenbelasting 2011, als voor 2012 is deze uiterste datum voorbij.

Bovendien dient te worden opgemerkt dat eerste aanlegger slechts van 1511012012 tot elt met
2810812013 stond ingeschreven in iiet vreemdelingenrcgister van de GEMEENTE
ZONHOVEN.

Confotm de op 27105/2013 door de Gerneenteraad in overeenstemming rnet he1 Decreet {cio
30/05/2008 genomen beslissing tot lret invoeren van Gemeentelijke Dienstenbelasting voor
particulieren en bedrijven voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2015 is de litigieuze bclasting
dan ook enkei voor het aanslagjaar 2013 verschuldigd (stuk 3):

"Elk gezinvrlarvttn rniri,rÍens één gezin,slicl ingeschreven i:; iii her bevalkings-vrce'nidclingen-
o.f wachn'egister van de gemeente Zonlnven op I janucn'i vun het belastinglaar of die effectief
en duurzaam verblijven op heí grondgebíytl vun de g:em(enLe ctp I junuuri vun hel
belastingsiaar. De hela,sting is niet verschuldigd indien het bewijs geleverd wrtrcl t,an een
fficlief en duurzaamverblijJ'op heí grondgebied van een andere gemeente op I januart van
het belastingioar."

Het door concluante ingenomen standpunt is dan ook ontegensprekelijk conect en het door
aanleggcrs aangetekencie beroep dient dan ook minstens ongegrond te worden verklaard.

Louter volledigheidshalve wijst conchlante nog op het feit dat eerste aanlegger beweert sedert
201 1 in Zonhoven op duurzamc wijze te zijn gevestigd doch uit dienst betaiing ddo
2810112014 het tegendeel biijkt (stuk 13).

Een illegaal verbliif in de Gemeente Zonhoven kan ook onmogelijk worden aangewend om
enige veroordeling jegens concluanle te verkrijgen.

2.1

De vordering van aanleggers is ontegensprekeli.jl< ingegeven uit andere dan fiscale
ovcrwegingen.

ilekening houdende met de inhoud van het gedinginleidend verzoekschrift dient dan ook
samenvattend te worden vastgesteid dat de beslissing dd" 0310112014 reeds ten gevolge van
de inzalie op2Il0112014 door het College van Burgenreester en Schepenen vernietigd en
vervangen werd.

Tegen deze beslissing dd" 2110112014 werd op geen enkel ogenblik hoger beroep
aangetekend.

De rechtspraak waarnaar door aanleggers wordt verwezcn is niet ter zake dienend en toont de
gegrondheid van hun vordering op geen enl<ele wijzc aan.



Ook de vordering lot het bekomen vall een 'schaclevergoecling' ten bedrage van € 2.000,00
wordt op geen enkele wijze aangetoond en dient ongegrond te worden verklaard.

Tot s10t zal de Rechtbank vastsrellen dar de BV ECOLOGISCH KENNts CENTRUM
helemaal geen partij is in hr-ri<lig geding waardoor de voor dcze onderueming ingcstelclc
vordering alleszins om deze reden onontvarilelijk, minstens ongegrond dienr te worden
verklaard.

OM DBZT] RI{DIiNEN :

BEHAGE HET DE RECHTBANK :

De voor aanleggers ingestelde vorderingen oirontvankelijk, minstens ongegrond te verhlarel;

Aanleggers te veroordeien iot betaling van de kosten van her geding, met inbegrip van de
toepassclijke rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van € 1.320,00.

Hasselt, ?11unt2014

Met eerbied,
Voor conciuante.
Flaar raadsman.

Mr. Dirk VAN COPPENOLLE

Inventaris

i. Aanvraag voor een verklaring van inschrijving dd" l5llAD01Z
2. Beslissing dd 2310112013 van de FOB tlZ
3, Uittreksel uit de beraadslagingen van de Gemeenteraad dcl" 2710512013
4. Getuigschriften van woonst
5. Litigieus aanslagbiljet diensrenbelasting 20 I 3
6, Bezwaarschrift dd' 2311212013
7. Schrijvcn dd" 0310112014 vanwege l3urgemeesrer DE RAEVE
8. E-mailbericht dd" 1010112014 vanwege de Heer VAN ROOI.I
9. Beslissing Gemeente Zonhovcn dd'21 10112013 overgemaakt per e-rnailberíc1it rjdo

?8t01t20r4
10. Reactie van dc Heer VAN ROOIJ dd" 28101120t4
1 1. Kerurisgeving beslissing dd' 2l l0ll20l4 per posr d.d" Zgl01l20l4
12. Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van

provincie *en gemeente belastingen
1 3. Betaling -en terugbetalingsbewiizen


