
Zitting Gemeenteraad 18/12/2019
Aanwezig: J.M. Dedecker, burgemeester;

T. Dedecker, voorzitter;

H. Dierendonck, N. Lejaeghere, E. Van Muysewinkel, schepenen;

D. Gilliaert, voorzitter BCSD;

B. Vandekerckhove, F. Annys, F. Ampe-Duron, M. Declerck, L. Landuyt, G. Galle, C. Niville, 
D. De Poortere, S. Van den Bossche, A. Goethaels, L. Verstraete, H. Vanheste, R. Vangenechten, 
M. Van Boven, F. Spaey, J. Töpke, R. De Lille, raadsleden;

J. Vergauwe, algemeen directeur wnd.;

Verontschuldigd: K. Claeys-Goemaere, B. Ryckewaert, raadsleden;

11. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 
aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 - goedkeuring 
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;

Gelet op de artikelen 41, 162 en 170, §4 van de grondwet; 

Gelet op de artikelen 464 tot en met 470/2 van het wetboek van inkomstenbelastingen 1992;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 2, 40, 41, 252, 
286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335; 

Gelet op de omzendbrief ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van R. De Lille die tegen stemt 
Beslist: 
Artikel 1: 
Voor de aanslagjaren 2020 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 onderstaande percentages van de overeenkomstig artikel 466 van 
het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. 

Aanslagjaar Percentage
2020 4%
2021 3%
2022 2%
2023 1%



2024 0%
2025 0%

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.

Stemming: 22 stemmen voor, 1 stem tegen

Gedaan in zitting als hoger vermeld. Namens de gemeenteraad.

Getekend op origineel door de algemeen directeur wnd., Jurgen Vergauwe en de voorzitter, Tom 
Dedecker.

de algemeen directeur wnd. de voorzitter

Jurgen Vergauwe Tom Dedecker
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