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UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE 
GEMEENTERAAD 

 

 
Vergadering van :  29 november 2019 
 

Aanwezig: Els Robeyns, Burgemeester 
Herman Pipeleers, Voorzitter 
Johan Cabergs, Ilse Bosmans, Kristien Treunen, Schepenen 
Sandra Jans, Marc Weeghmans, Frank Cornitensis, Stijn Vandersmissen, Ellen 
Punie, Stéphanie Billen, Els Billen, Marina Scholts, Gerry Briers, Ronald Kenis, 
Fabienne Vanmuysen, Willy Bex, Raadsleden 
Mia Cuppens, Algemeen directeur 
 

Verontschuldigd: Eric Martens, Schepen 
Luc Knuts, Raadslid 
 

 
 
Domein: Algemene financiering 
PUNT 4 : AANVULLENDE GEMEENTEBELASTING OP DE PERSONENBELASTING - AANSLAGJAAR 2020 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis/aanleiding 
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen 
 
Juridische grondslag 
Artikel 465 tot en met 470bis van het Wetboek van Inkomstenbelastingen houdende aanvullende 
gemeentebelasting op de personenbelasting van de Staat; 
 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd en inzonderheid op artikel 252 en 253 van het 
gemeentedecreet houdende het algemeen bestuurlijk toezicht; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Zoals voor alle gemeentebelastingen mag de gemeenteraad de aanvullende belasting op de 
personenbelasting ook voor meerdere jaren vaststellen.  Dat doet geen afbreuk aan de 
beleidsvrijheid van het nieuwe bestuur voor de komende jaren.  De raad kan namelijk jaarlijks de 
aanslagvoeten herzien en opnieuw vaststellen. 
Artikel 3 van de wet van 24 juli 2008 bepaalt dat de aanslagvoet van de aanvullende 
gemeentebelasting moet vastgesteld zijn in een gemeenteraadsbesluit dat uiterlijk op 31 januari van 
het aanslagjaar in werking kan treden.  Tenzij het anders bepaald is, treedt een 
gemeenteraadsbesluit in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, overeenkomstig artikel 
187 van het Gemeentedecreet.  De aanslagvoet van de APB moet dus ten laatste vastgesteld zijn in 
een gemeenteraadsbesluit van 31 januari van het aanslagjaar . In dat geval moet het raadsbesluit 
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uitdrukkelijk vermelden dat het "heden" in werking treedt.  Dat geldt trouwens voor alle besluiten 
tot vaststelling van de APB die nog in januari genomen zouden worden om te voorkomen dat de 
effectieve inwerkingtreding pas na januari zou kunnen. 
De laatste zin van artikel 3 van de wet van 24 juli 2008 voorziet nog in een opvangregeling: voor 
gemeenten die toch geen belastingreglement hebben dat op 31 januari in werking kan treden, wordt 
de APB gevestigd op basis van het percentage dat van toepassing was tijdens het vorige aanslagjaar. 
Artikel 468, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen bepaalt dat het percentage 
van de aanvullende belasting niet meer dan 1 decimaal mag bevatten. De vestiging van bijvoorbeeld 
6,25% of 6,75% APB is dus strijdig met het Wetboek. 
 
Toelichting (feiten en context) 
Het gemeentebestuur heeft er alle belang bij om nieuwe besluiten betreffende de APB zo vlug 
mogelijk, dit is in het begin van het aanslagjaar, aan de provinciegouverneur te bezorgen. De 
provinciegouverneur geeft namelijk jaarlijks de aanslagvoeten van de APB door aan de bevoegde 
federale overheid die instaat voor de inkohiering en de invordering. 
Met het oog op de vereenvoudiging van de aangifteprocedure van sommige categorieën van 
belastingplichtigen beschikt de FOD Financiën graag al eind januari over de toe te passen 
aanslagvoeten. Er wordt daarom verzocht, om de beslissingen tot vaststelling van de aanslagvoeten 
zowel naar de provinciegouverneur als rechtstreeks naar de FOD Financiën te versturen op volgend 
adres, per brief of per e-mail: 
FOD FINANCIEN 
Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning 
Studie- en documentatiedienst 
Cel Begroting, fiscale ontvangsten en statistiek ter attentie van mw. Anneliese D'haeseleer 
North Galaxy - Toren B 25e verdieping 
Koning Albert II-laan 33, bus 73 
1030 Brussel 
E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be 
 
BESLUIT: goedkeuren 
13 stemmen voor: Els Robeyns, Johan Cabergs, Ilse Bosmans, Kristien Treunen, Herman Pipeleers, 
Frank Cornitensis, Ellen Punie, Els Billen, Marina Scholts, Gerry Briers, Ronald Kenis, Fabienne 
Vanmuysen en Willy Bex 
4 onthoudingen: Sandra Jans, Marc Weeghmans, Stijn Vandersmissen en Stéphanie Billen 
 
De raad beslist: 
 
Art 1 Voor het aanslagjaar 2020 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de 
rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het betreffend aanslagjaar.  
 
Art 2 De belasting wordt vastgesteld op 7,8 % 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, dus in 2019.  
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Art 3  De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door toedoen van het Bestuur 
der Directe Belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen vervat in de artikelen 466 e.v. van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. 
 
Art 4 Dit besluit dient zo vlug mogelijk ondertekend overgemaakt te worden aan: 

• de provinciegouverneur 
• FOD FINANCIEN 

               Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning 
               Studie- en documentatiedienst 
               Cel Begroting, fiscale ontvangsten en statistiek ter attentie van mw. Anneliese D'haeseleer 
               North Galaxy - Toren B 25e verdieping 
               Koning Albert II-laan 33, bus 73 
               1030 Brussel 
               E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be  
 
 
 

NAMENS DE GEMEENTERAAD 
Op bevel: 
De algemeen directeur De voorzitter gemeenteraad 
get. Mia Cuppens get. Herman Pipeleers 
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Algemeen directeur 
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Burgemeester 
 
 

 


