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Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
Feiten, context en argumentatie
Naar aanleiding van de zesde staatshervorming wijzigde de belastbare basis van de aanvullende
personenbelasting. Vanaf aanslagjaar 2015 worden de gemeentelijke opcentiemen geheven op de
'totale belasting' (artikel 5/3, §2, tweede lid, Bijzondere wet betreffende de financiering van de
Gemeenschappen en de Gewesten). Deze totale belasting is gelijk aan de som van de federale
personenbelasting en de gewestelijke personenbelasting. Door de zesde staatshervorming kunnen
de gewesten namelijk opcentiemen heffen op de 'gereduceerde belasting Staat' (art. 5/1, §1, 1°
Bijzondere Wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten).
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
Juridische overwegingen
Artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
Artikel 170 §4 van de Grondwet.
Artikel 40 en 41, 14° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.
Plaats in beleidsplan en budget
Budgetcode 0020/73010000 van het overig beleid.
Besluit:
Met 16 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert
Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Clémence Maes, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers,
Hannelore Velaerts, Ronny De Caerlé, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy
Lepage, Yvette Van Daele), 3 stemmen tegen (Karel Servranckx, Annie Berckmans, Alen
Cilic), 3 onthoudingen (Jan Van hoof, Ann Goovaerts, Griet Deroover)
1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste
van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.
2. De belasting wordt vastgesteld op 6,7% 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.
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 469 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.
4. Dit besluit treedt heden in werking.

5. Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over
het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
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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