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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
ZITTING VAN 19 DECEMBER 2019
Aanwezig:

Jan Stevens, burgemeester;
Filiep De Vos, Daisy Haydon, Magda Deprez, schepenen;
Rachida Abid, voorzitter BCSD/schepen;
Mia Deloddere, Guido Callewaert, Rik Buyse, Filip Dinneweth, Jan De Potter,
Caroline Lannoo, Vincent Herman, Frédéric Depypere, Geert Snoeck,
Emilie Clinckemaillie, Ellen Rogge, Griet Ameye, Benedikt Planckaert,
Wout Verheye, Frank Soetaert, gemeenteraadsleden;
Carlos Verbrugghe, voorzitter gemeenteraad;
Bruno Debrabandere, algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:
Dossierbeheerder: Ingrid De Belser

Vaststelling aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2020
De gemeenteraad,
Gelet op de artikelen 464 tot en met 470/2 van het Wetboek van inkomstenbelasting 1992;
Gelet op het koninklijk besluit van 1992 tot uitvoering van het Wetboek van
Inkomstenbelasting;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen
over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 december 2019;
Gelet dat de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting wordt vastgesteld op 7,5
% voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020;
Gelet dat deze belasting van toepassing is op 1 januari 2020;
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht de aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting – aanslagjaar 2020 vast te stellen;
Gelet dat de Vlaams Belang fractie zich onthoudt;
Uitslag van de stemming:
20 ja-stemmen
1 onthouding
BESLUIT:
Artikel 1: Er wordt voor het aanslagjaar 2020 een aanvullende belasting 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 7,5 % van de overeenkomstig artikel 466 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 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 toedoen van
het bestuur der directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen.
Artikel 4: Een afschrift van deze verordening wordt toegestuurd aan:
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- de Federale Overheidsdienst Financiën
- de financieel directeur
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.
Namens de gemeenteraad:
Bij bevel:
get. Bruno Debrabandere
Algemeen directeur

Carlos Verbrugghe
Voorzitter gemeenteraad

Voor eensluidend uittreksel:
Bruno Debrabandere

Carlos Verbrugghe

Algemeen directeur

Voorzitter gemeenteraad
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Handtekening(en)
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