Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
Datum:
Aanwezig:

16 december 2019
Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, waarnemendburgemeester; Dirk Baekelandt, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, schepenen; Hilde
Stragier, voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst; Bernard Heens, Luc
Caenepeel, Geert Debergh, Bart Vanacker, Carla Cardinael, Ward Dierickx, Lieve D’Haene,
Eddy Gryson, Bieke Dewaele, Jolien Deklerck, Sarah Vandelanotte, Evelyne Gaudissabois,
Ivo Fonteyne, raadsleden; Jef Huyghe, algemeen directeur.

Openbare zitting. 5. Financiën – Goedkeuring algemene gemeentebelasting 2020-2025
De gemeenteraad
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen; gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op artikel 170§4 van de grondwet;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019;
Gelet op het voorstel van het schepencollege;
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van rendabele belastingen;
Gehoord de tussenkomst van Wieland De Meyer, waarnemend burgemeester en Geert Debergh, raadslid.
Gaat over tot de stemming:
Volgende raadsleden brengen een ja-stem uit:
Bert Doise, Wieland De Meyer, Dirk Baekelandt, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde Stragier, Luc
Caenepeel, Bart Vanacker, Lieve D’Haene, Eddy Gryson, Bieke Dewaele, Jolien Deklerck en Ward Dierickx.
Volgende raadsleden brengen een neen-stem uit:
Evelyne Gaudissabois, Sarah Vandelanotte, Carla Cardinael, Geert Debergh en Bernard Heens.
Besluit: – met 12 ja-stemmen en 5 neen-stemmen –
Artikel 1
TITEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 1. [Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025, ingaande op 01.01.2020 en eindigend op
31.12.2025 een algemene gemeentebelasting gevestigd (gewijzigd bij reglement gemeenteraad 27 april
2020).]
Er wordt voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025, ingaande op 01.01.2021 en eindigend op
31.12.2025 een algemene gemeentebelasting gevestigd. Er wordt voor het aanslagjaar 2020 geen
algemene gemeentebelasting geheven. (27 april 2020 - …)
Art. 2. De algemene gemeentebelasting is ten laste van:
1° Ieder gezin dat op 1 januari van het belastingjaar als zodanig is ingeschreven in de bevolkings- of
vreemdelingenregisters van de gemeente;
2° Ieder gezin, gebruiker, uitbater of eigenaar die op 1 januari van het belastingjaar op het grondgebied
van de gemeente om het even welke woning of woongelegenheid in gebruik of genot heeft of zich het
gebruik of genot ervan voorbehoudt, zonder nochtans ingeschreven te zijn in de bevolkings- of
vreemdelingenregisters van de gemeente.
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3° De natuurlijke en rechtspersonen die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de
gemeente een handels-, nijverheids- of ambachtsonderneming, een land- of tuinbouwbedrijf, een vrij
beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen.
TITEL 2: BIJZONDERE BEPALINGEN
Art. 3. Onder gezin wordt verstaan:
- hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft;
- hetzij een vereniging van twee of meer personen die, al of niet door verwantschap aan elkaar
verbonden, gewoonlijk eenzelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samenleven.
De belasting is hoofdelijk en ondeelbaar verschuldigd door alle gezinsleden. De gezinssituatie en de
hoofdverblijfplaats op 1 januari van het aanslagjaar blijken uit zowel de bevolkingsregisters van de
gemeente als uit het rijksregister van de natuurlijke personen.
Art. 4. De belasting is verschuldigd:
1° per woning of woongelegenheid, hoe dan ook genaamd, op het grondgebied van de gemeente gelegen
en door het gezin gebruikt of tot het gebruik voorbehouden, ongeacht of het om een hoofd- of een ander
verblijf gaat.
2° per exploitatie-adres indien het gaat om een natuurlijke of rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 2 3°
van onderhavig reglement. Indien het gezin van de belastingplichtige of een ander gezin evenwel op
hetzelfde adres is gehuisvest blijkens de gegevens uit het bevolkingsregister, is de belasting voor dat
adres slechts één maal verschuldigd.
Art. 5. Het jaarbedrag wordt vastgesteld op:
a) 60 €;
b) 40 € voor gezinshoofden die op 1 januari van het belastingjaar gedomicilieerd zijn in Heuvelland en
waarvan de gezinstoestand als “alleenstaand” is aangegeven volgens de gegevens van het
bevolkingsregister op dezelfde datum en geldt enkel voor de woning waar men gedomicilieerd is;
c) 40 € voor éénoudergezinnen met kinderlast, indien alle kinderen op 1 januari van het belastingjaar de
leeftijd van 19 jaar niet bereikt hebben. De aanvraag voor het bekomen van dit verminderd tarief moet
voor 31 maart van het belastingjaar bij het gemeentebestuur ingediend worden, en moet gestaafd
worden door het attest gezinssamenstelling met toestandsdatum 1 januari van het belastingjaar.
Art. 6. De belasting is voor het volledige jaar verschuldigd.
Artikel 2.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 3.
De belasting wordt ingevorderd met toepassing van de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 en
haar latere wijzigingen.
Artikel 4.
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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Namens de gemeenteraad
w.g. Jef Huyghe
Secretaris

w.g. Bert Doise
Voorzitter gemeenteraad
Voor eensluidend afschrift

Jef Huyghe
Algemeen directeur
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Marc Lewyllie
Burgemeester
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