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Verontschuldigd:
Afwezig:
Dossierbeheerder: Ingrid De Belser

Vaststelling gemeentelijke kohierbelasting - algemene gemeentebelasting - aanslagjaar
2020
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28
mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende coördinatie van de onderrichtingen
over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2018 betreffende vaststellen
gemeentelijke kohierbelasting – algemene gemeentebelasting – aanslagjaar 2019;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat het de bedoeling is om iedereen die gebruik maakt van de gemeentelijke
dienstverlening, door in de gemeente te wonen, te verblijven te laten bijdragen;
Overwegende dat het niet wenselijk is een verhoging van de algemene gemeentebelasting
door te voeren;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 december 2019;
Gelet dat de gemeentelijke kohierbelasting - algemene gemeentebelasting - voor de periode
van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 wordt vastgesteld op € 75,00;
Gelet op de vermindering tot € 65,00 voor leefloners en gezinnen die van een verhoogde
tegemoetkoming in de ziekteverzekering genieten;
Gelet dat er slechts 1 aanslag is per adres;
Gelet dat deze belasting van toepassing is op 1 januari 2020;
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht de gemeentelijke kohierbelasting – aanslagjaar
2020 vast te stellen;
Gelet dat de Vlaams Belang fractie en de U. fractie zich onthouden;
Gelet dat de N-VA fractie tegen stemt;
Uitslag van de stemming:
11 ja-stemmen
4 neen-stemmen
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6 onthoudingen
BESLUIT:
Artikel 1: Er wordt voor een termijn van 1 jaar, ingaand op 1 januari 2020 en eindigend op 31
december 2020, ten voordele van de gemeente, een jaarlijkse algemene gemeentebelasting
vastgesteld.
Artikel 2: Deze belasting is ten laste van:
a. elk gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar als zodanig ingeschreven is in de
bevolkingsregisters of vreemdelingenregister van de gemeente;
b. elk gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente om het
even welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft of zich het gebruik ervan
voorbehoudt, zonder nochtans ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters van de
gemeente;
Artikel 3: Onder gezin wordt verstaan:
a. hetzij een persoon die gewoonlijk alléén leeft;
b. hetzij een vereniging van twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden
verbonden gewoonlijk éénzelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen wonen
en ook als dusdanig zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente. De
belasting is hoofdelijk verschuldigd door alle gezinsleden, en wordt gevestigd ten laste van
het gezinshoofd, zoals gekend bij de gemeentediensten.
c. hetzij een tweede verblijf betrekken zonder in het bevolkingsregister van de gemeente
ingeschreven te zijn.
Artikel 4: De belasting bedraagt € 75,00 voor alle categorieën bepaald in artikel 2 van dit
besluit.
Artikel 5: De belasting wordt berekend per kalenderjaar: elk begonnen jaar is volledig
verschuldigd, met dien verstande dat de op 1 januari bestaande toestand in aanmerking wordt
genomen.
Artikel 6: De belasting wordt herleid tot € 65,00 voor:
a) Een gezin waarvan de referentiepersoon op 1 januari van het aanslagjaar recht heeft op
maatschappelijke integratie (leefloon) op basis van de wet van 26 mei 2002 betreffende
het recht op maatschappelijke integratie of steun ontvangt van een OCMW dat geheel of
gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat.
b) Een gezin waarvan de referentiepersoon of een inwonende persoon met hetzelfde
domicilieadres als de referentiepersoon op 1 januari van het aanslagjaar geniet van de
voorkeurtarieven inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging op basis van de
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994, met latere wijzigingen.
c) Een gezin waarvan de referentiepersoon op 1 januari van het aanslagjaar ingevolge de
beslissing van de rechtbank in collectieve schuldenregeling verkeren en dit op voorlegging
van het attest waaruit blijkt dat zij in collectieve schuldenregeling verkeren.
Indien de vrijstelling of het verminderd tarief niet automatisch toegekend werd, kan deze
schriftelijk aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen, en dit binnen
twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. Elke aanvraag moet voorzien zijn van de
nodige bewijzen.
Artikel 7: De invordering van de belasting zal geschieden bij middel van kohier
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 voornoemd.
Het kohier wordt opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en
schepenen. De belasting kan vastgesteld en ingekohierd worden op naam van één van de
gezinsleden, met dien verstande dat alle gezinsleden hoofdelijk en solidair de belasting
verschuldigd zijn.
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Artikel 8: De belasting is in éénmaal verschuldigd en betaalbaar binnen de twee maanden na
verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 9: De bezwaarprocedure wordt geregeld door het decreet betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen van 30 mei
2008 en latere wijzigingen.
Artikel 10: De bezwaren waartoe deze belasting aanleiding zou geven, moeten schriftelijk en
met redenen omkleed, worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen
binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van
verzending van het aanslagbiljet. Bij een materiële vergissing, voortkomende uit dubbele
aanslagen, rekenfouten, enz., kan de belastingschuldige ontheffing vragen binnen vijf jaar
vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting is gevestigd (art. 3.6.0.0.1 Vlaamse Codex
Fiscaliteit).
Artikel 11: Wanneer de belastingschuldige, bij het indienen van een bezwaar, zich wil
beroepen op het hoorrecht, dient dit expliciet voorzien te worden in het bezwaarschrift.
Artikel 12: Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de gemeente- en
provinciebelastingen, met inbegrip van alle latere wijzigingen, zijn de bepalingen van titel
VII, hoofdstukken 1, 3,4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en
artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de
gemeentebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 13: Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan:
 de financieel directeur
 het personeelslid aangeduid conform artikel 5 van het decreet van 30 mei 2008.
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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