Uittreksel uit het register
van de beraadslagingen van
de gemeenteraad
ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015
Aanwezig: Dumont Henri - burgemeester
Pirard Kristof - schepen
Leus Jan - wnd. voorzitter
Houbar Sonia - schepen
Leenaers Marcel - voorzitter van het OCMW-schepen
Kindermans Gerald, Dawans Freddy, Geuten Julien, Schroyen Benny,
Henry Christiane, Vandermeer Romain, Schalenbourg Luc, Pirlotte Heidi,
Matheï Laurent, Volont Carina, Smolders Mieke, Smets Nadia, Machiels
Brigitte - raadsleden
Cosemans Wendy - secretaris wnd
Aanvullende belasting op de Personenbelasting
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2014 betreffende
de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de Staat;
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering
vergt van alle rendabele belastingen;
Gelet op de artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
BESLUIT: 11 stemmen voor en 6 onthoudingen
Artikel 1: De gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2014 betreffende
de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de Staat
wordt ingetrokken.
Artikel 2: Voor de aanslagjaren 2016 t.e.m. 2019 wordt een aanvullende
belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de
gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.
Artikel 3: De belasting wordt vastgesteld op 7,5% 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 4: 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 5: Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid
gezonden.

Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Namens de gemeenteraad,
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De wnd. secretaris
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De wnd. secretaris
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De voorzitter wnd.
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