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beslissing
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De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader

-  artikelen 464 tot en met 470bis van het wetboek van de inkomstenbelasting 1992

-  artikelen 40 en 41.14° van het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017

Aanleiding

-  de huidige belastingreglementen eindigen op 31 december 2019 en moeten worden herstemd 

-  het vaststellen van de aanvullende belasting op de personenbelasting is de bevoegdheid van de gemeenteraad

Procedure

-  principiële beslissing college van burgemeester en schepenen

-  goedkeuring beslissing door de gemeenteraad

-  bekendmaking op de gemeentelijke website

Adviezen

INTERN

- eigen dienst: positief 

Krediet

Exploitatie - ontvangsten

algemene 

rek.

beleidsitem kostenplaats actie bedrag

7301000 002000    

Motivering

-  de gemeente haalt een groot deel van haar inkomen uit belastingen, dit is nodig om de uitgaven van de 

gemeente te bekostigen 

-  de aanvullende personenbelasting is samen met de opcentiemen op de onroerende voorheffing de voornaamste 

bron van inkomsten voor de gemeente

-  de aanslagvoet is dezelfde als de voorgaande jaren 

-  de financiële toestand van de gemeente in evenwicht houden

Besluit

Artikel 1.- Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een aanvullende belasting gevestigd ten laste van 

de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het betreffende aanslagjaar.

Artikel 2.- De belasting wordt vastgesteld op 8 % van de overeenkomstig artikel 466 van het wetboek van 

inkomstenbelasting 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op 

basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

Artikel 3.- De vestiging en inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur der 

directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het wetboek van de inkomstenbelasting.

Artikel 4.- Het belastingreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 286, 287 en 288 van het 

decreet lokaal bestuur.

Artikel 5.- De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 

overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
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