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Gemeenteraad
14 december 2015

Algemene financiering
AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING
Aanslagjaar 2016
ranwezig Odette VAN HAMME, voorzitter
Koen LOETE - burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE
CONINCK, Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Koen WATERSCHOOT,
Rosita MEIRESONNE, Caroline D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel
DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, PauIVERSTRAETE, Filip SMET,
Rita GYSELS, Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT en Peter DE GRAEVE, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN - stadssecretaris.

De Gemeenteraad,
Gelet op zijn beslissing van 15 december 2014, waarbij voor het dienstjaar 2015 een aanvullende
gemeentebelasting op de personenbelasting van 8,0 % werd geheven;
Overwegende dat het wenselijk is, gelet op de financiële toestand van de stad, de belasting te behouden

voor 2016;
Gelet op het Wetboek van de lnkomstenbelastingen, meer bepaald de artikelen 465 tot en met 470bis;
Gelet op de omzendbrief dd. 10 juni 2O11 van de Vlaamse minister van bestuurszaken, binnenlands
bestuur, inburgering, toerisme en Vlaamse rand houdende coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit;
Gelet op het Gemeentedecreet van

l5 juli 2005, zoals gewijzigd;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen

;

BESLUIT

Artikel I
Voor het aanslagjaar 2016 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die
belastbaar zijn in de gemeente op 1 januarivan het aanslagjaar.

Artikel2
De belasting wordt vastgesteld op 8,0% 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.
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Artikel3
De vestiging en de inning van deze gemeentebelasting zullen door het toedoen van het bestuur van de
directe belastingen geschieden, zoals bepaald volgens de bepalingen in artikel 469 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen.

Artikel4
Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden

Namens de gemeenteraad,
De stadssecretaris,
get. Meike VAN GREMBERGEN

De voorzitter,
get. Odette VAN HAMME
Voor eensluidend uittreksel
Voor de burgemeester,
(art.

:

De stadssecretaris,
nieuwe gemeentewet)
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