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06. Aanvullende belasting op de personenbelasting
Motivering
Aanleiding en context
Elke gemeente kreeg eind december 2015 van de FOD Financiën een raming toegestuurd van wat de
taxshift de komende jaren aan minderontvangsten zou betekenen. Die bedragen hielden echter geen
rekening met de jaarlijkse normale stijging van de APB-ontvangsten door inflatie, economische groei
of een hoger aantal inwoners.
De gemeente nam deze vaststelling ter harte om op haar beurt een gemeentelijke taxshift door te
voeren en de belasting op het inkomen goedkoper te maken. Als compensatie worden de
opcentiemen onroerende voorheffing verhoogd.
Juridische grond
Het Wetboek van de inkomsten-belastingen, artikelen 465 tot en met 470bis.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, na wijzigingen artikel 42 en 43.
Financiën
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van rendabele belastingen.
Bespreking
Dhr. D. Verhaert verwijst naar zijn tussenkomst van 16.12.2013 en 15.02.2016 waar hij voorstelde om
de personenbelasting te laten dalen en waar hij telkens het verwijt van populisme kreeg. Nu, minder
dan 10 maand na zijn laatste tussenkomst gaat het plots wel. Hij stelt zich dan ook vragen bij de
timing tegen de verkiezingen van 2018. Hij wil trouwens van elke partij de belofte om volgende
legislatuur de belastingen niet te laten stijgen. Tot slot stelt hij zich de vraag of er een wissel in het
college is gezien de berichtgeving waar de schepen van onderwijs aan het woord kwam in plaats van
de burgemeester of de schepen van financiën.
Schepen L. Wouters antwoordt dat zij in haar inleiding misschien had moeten zeggen dat de
aanpassing in de personenbelasting geïnspireerd was door verschillende partijen ook bv. door CD&V,
omdat dit in het verleden ook al meer was gevraagd. Verder is er na de commissie financiën een
persbericht gestuurd met twee contactpersonen, één van elke meerderheidspartij..
Dhr. D. Verhaert vindt dat dit neigt naar verdeeldheid binnen het college, waarop de schepen
antwoordt dat dit juist het tegengestelde is, namelijk dat goed nieuws vanuit de twee partijen wordt
gebracht.
Dhr. G. Patteet vindt dat beide partijen beter gewacht hadden met communiceren tot na de
gemeenteraad.
Dhr. G. Beddegenoodts gaat akkoord met de punten, maar vindt ook dat er veel te vroeg naar de pers
is gegaan.
Besluit
De raad beslist eenparig:
Artikel 1
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 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 5,5% 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 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.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op 01.01.2017.
Artikel 5
Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.
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