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Elke Allard, Rik Lassaut, Roland Strouven, Ria Schepmans, schepenen
Bart Andries, Kevin Huybrechts, gemeenteraadsleden
In openbare zitting
Aanvullende belasting op de personenbelasting.
De gemeenteraad
Juridische basis:
1. Het gemeentedecreet, inzonderheid art.42 § 3 en 253 § 1,3°.
2. Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
3. De omzendbrief BA-2008/07 van 18 juli 2008.
4. De omzendbrief BB-2011/01 “Coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit” van 10
juni 2011.
Voorgaande:
1. De gemeenteraadsbeslissing dd. 30 december 2013 houdende “Aanvullende belasting op de
personenbelasting”.
2. De gemeenteraadsbeslissing dd. 21 december 2017 houdende “Aanvullende belasting op de
personenbelasting”.
Probleemstelling:
De aanvullende belasting op de personenbelasting dient door de gemeenteraad vastgesteld te worden.
Motivering:
De financiële toestand van de gemeente vergt de heffing van alle rendabele belastingen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1.
Er wordt voor de dienstjaren 2019 tot en met 2024 een aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari
van het betrokken dienstjaar.

Artikel 2.
Het bedrag van deze belasting wordt voor alle belastingplichtigen vastgesteld op 8 % van de
overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van de 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 de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen der directe belastingen
geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
Artikel 4.
Afschrift van deze beslissing zal via het digitaal loket overgemaakt worden aan de toezichthoudende
overheid.
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