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Punt 9 :

Goedkeuring van een algemene belasting voor de aanslagjaren
2014 tot en met 2019.
______________________________________________________________________________

De Raad,
Gelet op de grondwet;
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 financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met
260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ;
Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 ;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van
het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en
betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;

Na beraadslaging,
Met 23 ja-stemmen (algemeen stemmen).
BESLUIT :
Artikel 1:
Met ingang van 1.01.2014 tot en met 31.12.2019 wordt ten behoeve van de gemeente een
jaarlijkse algemene belasting geheven.
§1

De belasting is verschuldigd door de referentiepersoon van ieder gezin die op 1
januari van het aanslagjaar is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de
gemeente. De andere leden van het gezin zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van de belasting.

§2

Gezin wordt gebruikt in dezelfde zin als in de bepaling gegeven door de laatste
onderrichtingen inzake het houden van de bevolkingsregisters.

§3

De belasting is eveneens verschuldigd door al wie een zelfstandig beroep uitoefent of
de effectieve leiding heeft van gelijk welk organisme, instelling of vereniging, die
onder gelijk welke benaming ook werkt en wat het nagestreefd doel weze, voor zover
tenminste één lokaal voor die activiteit gebruikt wordt.
Indien het gezin op hetzelfde adres verblijft als het adres waar voormelde activiteit
plaats vindt, is de belasting evenwel éénmaal verschuldigd door het gezin.

Artikel 2:
De belasting bedraagt:
40 EUR per jaar en per gezin, (bestaande uit één of meerdere personen,) verhoogd met
8 EUR per jaar en per gezinslid, met een maximum van 5 gezinsleden.
Zij wordt ten laste gelegd van elk gezin die op 1 januari van het aanslagjaar is ingeschreven
in de bevolkingsregisters van de gemeente.
Voor de belastingplichtigen vermeld onder Art. 2 §3 bedraagt de belasting 40 EUR per jaar.
Artikel 3:
De belasting is niet van toepassing wat betreft de onroerende goederen bestemd voor een
dienst van openbaar nut, kosteloos of niet, zelfs wanneer deze goederen geen domeingoed
zijn of in huur werden genomen, rechtstreeks of onrechtstreeks door de Staat of door haar
aangestelden.
Deze ontlasting betreft niet de delen van deze onroerende goederen betrokken door de
aangestelden van de Staat ten private titel en voor hun persoonlijk gebruik.
Artikel 4:
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier.

Artikel 5:
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Aldus beslist in voormelde zitting.
In opdracht :
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get. Mevr. K. Biesemans

de voorzitter,
get. Mevr. J. Vermeir

Voor eensluidend uittreksel,
Opwijk, 29 november 2013
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