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Zitting van dinsdag L7 december 2O19

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter

Eddy Bevers, burgemeester-

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts,
Michel Eeraerts, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain
Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever, Robbe Carleer,
Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke Van de Ven, Gert
Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden.

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse
Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen,

Dirk Blommaert, algemeen directeur

Verontschuldigd : Thierry Serrien, raadslid

10 2. AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING
(APB)

Juridische grond

Gelet op de artikelen 464 tot en met 470/2 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992;

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van22 december 2017, artikel 40 S3 en 4L,74o;
zoals gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het
Decreet van22 december 2Ol7 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft;

Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement d.d. 15 december 2OI5;

De gemeente wil het eigentijds en leefbaar houden, waar het aangenaam en veilig is om te wonen
en wil voortdurend blijven investeren in het voordeel van de inwoners op alle domeinen. Hierdoor
dienen middelen gezocht te worden, die op een evenwichtige en herverdeelbare wijze en volgens
de draagkracht van de inwoners kunnen gevestigd worden. De financiële toestand van de
gemeente vergt om die redenen de invoering van alle rendabele belastingen;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen

Besluit:

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen
Van Santvoort
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyclg Gert Boey, Murat Oner,
Maaike Bradt

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid I onthouden zich: Kevin Eeraerts
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Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony
Vanoverschelde
Artikel 1

Voor de aanslagjaren 2O2O 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.

Artikel 2
De belasting wordt vastgesteld op 7 ,5 o/o VêÍr 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.

Artikel 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
i nkomstenbelasti nqen.

Artikel 4
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2O2O en wordt bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van22 december 2Ot7 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 2OI7 en
latere wijzigingen.
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het
lokaal bestuur van 22 december 2OI7 en latere wijzigingen.

get. Dirk Blommaert
Algemeen Directeur

get. Eddy Moens
Voorzitter

donde

Handtekeni ng CA-medewerker
Gemachtigd bij besluit burgemeester d.
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