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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAAD

z¡tt¡ng van 18 november 2019

åe-nwez¡ft: Dieter De Mets, voorzitter van de gemeenteraad

Den¡s D¡er¡ck, burgemeester

Peter Declercq, christophe De Boever, Dirk Martens, peggy Demoor, Tanja Eeckhout, schepenen
Hugo Leroy, Karel Hubau, Paul Carion, Nadine De Stercke, JefVermaere, W¡m Malfroot, LucGoemaere,
Veronique Dedeyne, Jean-Pierre Sprangers, Roland De Bosscher, Christine De Cooman, Isabelle Tuypens, Nele
Melkebeke, Steffi Beyaert, Peter De Rycke, raadsleden

Serge Ronsse, algemeen directeur

Verontschuldiod: AnkieD'Hollander,gemeenteraadslid

Aisszlg: /

Aanvullende belastinq oo de oersonenbelastinq - vaststellen aanstaqvoet 2O2O-2O25

Vergaderd in openbare zitting, met het vere¡ste quorum;

BEVOEGDHEID

Grondwet, artikel 4I,762 en 170 94.
Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, artikel 464 tot en met 47Obis.

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

JURIDISCH KADER

Omzendbrief KB/ABB 2OL9/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
Gemeenteraadsbesluit van 21 december 2015 houdende vaststellen van de aanslagvoet 2016-2019 van
de aanvullende belasting op de personenbelasting.

MOTIVERING

Artikel 468 van het WIB 1992 bepaalt dat de aanvullende belasting voor alle belastingplichtigen van de
gemeente vastgesteld wordt op een eenvormig percentage van de rijksbelasting. Indien dat percentage
een breukgedeelte omvat, moet het breukgedeelte beperkt worden tot één decimaal.
Zoals andere gemeentebelastingen kan ook de aanvullende belasting op de personenbelasting voor
meerdere jaren worden vastgesteld. Op de aanvullende belasting mogen geen evenwel bijkomende
verm inderingen, vrijstellingen of uitzonderingen worden toegestaan.
De federale overheid int het aandeel van de gemeente samen met de hoofdbelasting. Voor die inning
houdt ze !o/o administratiekosten in op de doorstoftingen.
De gemeentelijke verordening van 21 december 2015 houdende vaststellen van de aanslagvoet 2016-
2019 van de aanvullende belasting op de personenbelasting vervalt op 31 december 2019 en dient te
worden vervangen. Er wordt voorgesteld om het tarief van de aanvullende personenbelasting te
behouden op 7,3o/o.

Met 12 stemmen voor (Dieter De Mets, Denis Dierick, Peter Declercq, Christophe De Boever, Dirk
Martens, Peggy Demoor, Tanja Eeckhout, Paul Carion, Jean-Pierre Sprangers, Roland De Bosscher,
Christine De Cooman, Steffi Beyaert), 10 stemmen tegen (Hugo Leroy, Karel Hubau, Nadine De Stercke,
lef Vermaere. Wim Malfroot, Luc Goemaere, Veronique Dedeyne, Isabelle Tuypens, Nele Melkebeke,
Peter De Rycke)

BESLUIT

Art. 1: Voor de aanslagjaren2O2O 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.

Art. 2: De belasting wordt vastgesteld op 7 ,3o/o 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.



Art. 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
inkomsten belastingen.

Art. 4: Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Art. 5: Een afschrift van dit besluit wordt via aangetekende zending overgemaakt aan de federale
overheidsdienst Financiën, stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning, Studie- en
documentatíedienst, Cel begroting, fiscale ontvangsten en statistiek, North Galaxy - Toren B -
25ste verdieping, Koning Albert ll-laan 33 bus 73 te 1030 Brussel.

Aldus besfist in zitting, de datum als voormeld.
Namens de gemeenteraad,

De voorzitter van de gemeenteraad,
Dieter De Mets

VOOR EENSLUIDEND AFSCHR]FT,
Te Gavere, 19 november 2019
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