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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Patrick De Smedt, Voorzitter; de heer Albert Beerens; mevrouw Lutgard Van der Borght; de
heer William Engels; de heer Johan Deleu; de heer Jan Couck; mevrouw Marijke De Vis; mevrouw
Joske Vermeir; mevrouw Inez De Coninck; de heer Jeroen Eenens; mevrouw Els Van Buggenhout;
mevrouw Annelies De Pauw; de heer Luc De Ridder; de heer Wouter Van Driessche; de heer Roland
Mortier; de heer Floris Van den Broeck; mevrouw Els Van Gucht; mevrouw Evelien Beeckman; de heer
Willem De Pauw; de heer Jasper Baeyens; mevrouw Linda Verbesselt; de heer Bert De Wel; mevrouw
Eliane Laurent; mevrouw Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Het oude belastingsreglement loopt tot 31/12/2019.
Argumentatie
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
Deze belasting is de laatste jaren onveranderd gebleven en niet aangepast aan de stijgende
levensduurte. De gezondheidsindex is sinds 2010 met meer dan 16,7 % toegenomen.
Een aanpassing aan de index is dan ook wenselijk.
Juridische grond
Gelet op de artikelen 464 tot en met 470/2 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het
college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het vaststellen van de
gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de
voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
In het meerjarenplan is voor deze belasting een jaarlijkse ontvangst van € 420.000 voorzien.
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Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 17 stem(men) voor: Evelien Beeckman; Albert Beerens; Jan Couck; Inez De Coninck; Annelies De
Pauw; Willem De Pauw; Patrick De Smedt; Johan Deleu; William Engels; Eliane Laurent; Roland
Mortier; Els Van Buggenhout; Wouter Van Driessche; Els Van Gucht; Floris Van den Broeck; Linda
Verbesselt; Joske Vermeir
- 4 stem(men) tegen: Jasper Baeyens; Bert De Wel; Jeroen Eenens; Lutgard Van der Borght
- 2 onthouding(en): Luc De Ridder; Marijke De Vis

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de algemene belasting 2020-2025 goed.

Bijlagen
1. oud- Goedkeuring algemene belasting 2007-2012.doc
2. oud - algemene belasting
3. algemene belasting.doc
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

Algemene belasting voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025.
___________________________________________________________________________

Artikel 1:
Met ingang van 1.01.2020 tot en met 31.12.2025 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
(winkelruimte, magazijn, spreekruimte, wachtzaal, … ) voor die activiteit gebruikt wordt.

Artikel 2:
De belasting bedraagt:
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€ 40 per jaar en per gezin, (bestaande uit één of meerdere personen,) verhoogd
met € 8 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 is in de bevolkingsregisters van de gemeente.
Voor de belastingplichtigen vermeld onder Art. 2 §3 bedraagt de belasting € 40 per
jaar.
Deze bedragen worden elke dienstjaar aangepast aan de gezondheidsindex van
december van het jaar voorafgaand aan het dienstjaar. Als basis geldt de
gezondheidsindex van december 2006.
Deze bedragen worden steeds afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal
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
Dit reglement gaat in vanaf 1 januari 2020.

Algemeen Directeur
Katleen Biesemans

Voorzitter
Patrick De Smedt
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