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Verontschuldigd:

Afwezig:

5. GOEDKEURING BELASTINGREGLEMENT VOOR EEN AANVULLENDE BELASTING OP 
PERSONENBELASTING 

Feiten en context

De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen. Zuinigheid, 
creativiteit en efficiëntie zijn de begrippen die de basis moeten vormen om de gemeentelijke uitgaven 
beheersbaar te houden. Een dergelijk beleid moet toelaten de huidige belastingdruk niet te laten 
stijgen. Er wordt dan ook voorgesteld om voor de aanvullende gemeentebelasting op de 
personenbelasting dezelfde belastingvoet van 2020 aan te houden.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

Bevoegdheid

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3.

Juridische grond

Artikelen 464 tot en met 470/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2021 tot en met het aanslagjaar 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 % 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.

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 
inkomstenbelastingen.



Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.
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