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25. Gemeentelijk belastingreglement op personenbelasting, periode 2020-2025. Goedkeuring.
Bevoegd

Leen Goossens
Bevoegdheid
Artikelen 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335 van het Decreet Lokaal Bestuur
Wetten en reglementen

Artikelen 41, 162, 170, §4 van de Grondwet
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
De artikelen 465 t.e.m. 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Verwijzingsdocumenten
/
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Verantwoording
Twee belangrijke stabiele belastingen die in grote mate de gemeentelijke fiscaliteit bepalen, zijn de
aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing
(OV). Die belastingen hebben, zoals aangegeven in de hierboven vermelde omzendbrief inzake
gemeentefiscaliteit, de volgende voordelen:


ze hebben een breed draagvlak;



ze bieden een belangrijke belastingopbrengst voor de gemeente;



ze houden rekening met de draagkracht van de belastingplichten, doordat in de basisheffing
sociale correcties verwerkt zijn;



de inningskosten zijn laag voor de gemeente, doordat aanvullende belastingen samen met de
hoofdbelasting geïnd worden door de bevoegde overheid;



eventuele bezwaren worden samen met de hoofdbelasting behandeld door de overheid die de
hoofdbelasting int;



voor beide belastingen geldt een voorschottensysteem, waardoor de gemeentelijke thesaurie
minder afhankelijk is van het inkohieringsritme door de centrale overheden.

De gemeente wenst dus haar percentage van de APB vast te stellen, want het verwerven van inkomsten
via belastingen is noodzakelijk om de algemene uitgaven van de stad te financieren.

De bevoegde schepen, de schepen van rechtswege, de schepen van onderwijs, de burgemeester,
de schepen van mobiliteit, de schepen van sport, de schepen van personeel, de voorzitter en een aantal
raadsleden komen tussen.
Stemmen

24 ja-stemmen (Peter Lagaert, Jenne De Potter, Evelien De Both, Leen Goossens, Lieselotte De Roover,
Evert De Smet, Brecht Cassiman, Peter Vansintjan, Paul Lievens, Joost Franceus, Nadine Stalpaert,

Dieter Everaert, Matthias Diependaele, Peter Roman, Cyntia Braems, Ann De Smet, Cynthia Van den Steen,
Heidi Schuddinck, Kurt De Loor, Louie Van Rysselberge, Yana Giovanis, Karel Busschop, Joke Rossel,
Filip Morre)
5 onthoudingen (Dirk Minnaert, Jan De Maesschalck, Lode Bruneel, Sven Mornie, Marnic De Clercq)
BESLIST
Artikel 1. Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari
van het aanslagjaar.

Artikel 2. De belasting wordt vastgesteld op 7,50 % van het volgens het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is
voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de
belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 3568-1509-6925-1853.

Artikel. 3. De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het
bestuur der directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 466 e.v. van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.

Artikel 4. Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met
vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de
webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op
de webtoepassing van de gemeente.
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