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- Aanvullende belasting

Algemene Financiering
aanslagjaar 2019

op de personenbelasting'

Aanwezig
Odette Van Hamme,
Koen Loete, Freddy Depuydt, Christophe De Waele, Dirk Van de Velde, Ann Van den Driessche, Rita De Coninck, Bob
D'Haeseleer, Danny Smessaert,
Janvier Buysse, Marc Windey, Luc Vandevelde, Lutgarde De Jaeger, Caroline Goethals-D'Aubioul, Filip Lecompte, Wilfried
Van Kerrebroeck, Michel De Sutter, Gertjan Blomme, Tineke Verstraete, Rudi Desmet, Paul Verstraete, Filip Smet, Rita
Gysels, Ann Eggerrmont, Hilde Lampaert, Peter De Graeve, Sofie Vermeulen, Janick Smessaert,
Meike Van Grembergen

Afwezigen

BEVOEGDHEID
De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel42$1 van het gemeentedecreet.
JURIDISCH KADER
De artikelen 41, 162 en 170 van de grondwet.
De bijzondere wet betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten.
Het Wetboek van de lnkomstenbelastingen, meer bepaald de artikelen 465 tot en met 470 bis.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd.
De omzendbrief dd. 10 juni 2011 van de Vlaamse minister van bestuurszaken, binnenlands bestuur,
inburgering, toerisme en Vlaamse rand houdende coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit.
De gemeenteraadsbeslissing van 1B december 2O17, waarbij voor het aanslagjaar 2018 een
aanvullendegemeentebelasting op de personenbelasting van 8,0% werd geheven.

MOTIVERING
De stad Eeklo dient over de nodige financiële middelen te beschikken om de haar opgelegde taken
naar behoren te kunnen vervullen.
Hiervoor kan de stad een aanvullende belasting op de personenbelasting vestigen.
Gezien de financiële toestand van de stad is het wenselijk de belasting te behouden voor 2019.

FINANCIËLE VERANTWOORDING
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BESLISSING
Artikel I
Het reglement aanvullende belasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2019, als bijlage aan
deze beslissing gevoegd, wordt goedgekeurd.

Artikel2
Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het
gemeentedecreet en treedt in werking vanaf de vijfde dag na bekendmaking ervan.
STEMMING
Met 24 ja-stemmen en 3 onthoudingen

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt

Aanvullende belasting op de
personenbelasting - aanslagi aar 2019

goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van
17 december 2018.

Artikel

1

Voor het aanslagjaar 2019 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 voorafgaand e jaar.
Artikel3
De vestiging en de inning van deze gemeentebelasting zullen door het toedoen van het bestuur
van de directe befastingen geschieden, zoals bepaald volgens de bepalingen in artikel46g van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen.
Artikel4
Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden

Namens de gemeenteraad,
Meike Van Grembergen
algemeen directeur

Odette Van Hamme
voorzitter

Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de algemeen directeur
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
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