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14. Vaststelling van de aanvullende belasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren

2020 tot en met 2025

BEVOEGDHEID

De raad, gelet op:
- het decreet over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 40 en artikel 41, tweede lid, 14°;
- de grondwet, in het bijzonder artikel 170, §4;

REGELGEVING

Met toepassing van:
-- de grondwet, meer bepaald artikel 172;
- het decreet over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 2, artikel 285, artikel 256, artikel 287 en
artikel 330;
- het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid artikel 359 en de artikelen 464 tot en
met 470/2;
- het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid artikel 200, en Hoofdstuk IV (Belastingwezen van de
provincies, de agglomeraties en de gemeenten) en Hoofdstuk IVbis (Bijzondere regels omtrent de
invordering en de informatieverstrekking inzake de toekenningen aan de provincies, de
agglomeraties en de gemeenten en de voorschotten aan de gemeenten);
- het koninklijk besluit van 18 februari 2018 tot wijziging en aanvulling van het KB/WIB 92 in
uitvoering van artikel 470/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
- de omzendbrief KB/ABB 2019/02 van 15 februari 2019 uitgaande van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, betreffende de
gemeentefiscaliteit.

FEITEN, CONTEXT EN OVERWEGINGEN

De financiële toestand van de stad vergt de invoering van rendabele fiscale maatregelen.

De aanslagvoet werd destijds vastgelegd op 7,7 %, bij gemeenteraadsbeslissing van 21 december
2017, voor het aanslagjaar 2018, en is sedertdien onveranderd gebleven.
Er zijn geen redenen om de aanslagvoet te wijzigen.
Net zoals de andere gemeentebelastingen kan ook de aanvullende belasting op de personenbelasting
voor meerdere jaren worden vastgesteld
FINANCIËLE IMPACT
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De opbrengst van de aanvullende belasting op de personenbelasting zal per aanslagjaar worden
voorzien in de financiële nota van het meerjarenplan voor de periode 2020-2025, meer bepaald in het
exploitatiebudget, gekoppeld aan beleidsitem 0020-01, op algemene rekening 7301000.
PLANNINGSCONTEXT

Het betreft het gelijkblijvend beleid inzake algemene financiering. Deze beslissing is bovendien in
overeenstemming met de engagementen aangegaan in het kader van het lokaal pact met de Vlaamse
regering (zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2008).

BERAADSLAGING EN STEMMING

Na toelichting, bespreking en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met ****.
BESLUIT

artikel 1: Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten
laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de stad Oudenburg op 1 januari van het aanslagjaar.
artikel 2: De aanvullende belasting wordt voor alle belastingplichtigen van de stad eenvormig
vastgesteld op 7,7 % van de volgens artikel 466 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
berekende grondslag op de totale belasting voor hetzelfde aanslagjaar.
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in
het jaar dat aan het aanslagjaar voorgaat.
artikel 3: Het aanslagjaar valt samen met het financiële boekjaar.
artikel 4: De vestiging en de inning van de aanvullende belastingen zullen geschieden door toedoen
van de bevoegde diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën, overeenkomstig artikel 469
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
artikel 5: Dit besluit zal binnen de tien dagen door de burgemeester worden bekendgemaakt via de
webtoepassing van de gemeente, met vermelding van zowel de datum waarop het reglement werd
aangenomen als de datum waarop het reglement via de webtoepassing werd bekendgemaakt.
De bekendmaking en de datum van bekendmaking van het reglement zullen moeten blijken uit de
aantekening in een speciaal daartoe gehouden register.
artikel 5bis: Op dezelfde dag als de bekendmaking van het besluit via de webtoepassing van de
gemeente wordt de toezichthoudende overheid (in casu de provinciegouverneur die handelt
overeenkomstig de instructies van de Vlaamse Regering) op de hoogte gebracht van de
bekendmaking ervan, ter kennisgeving en met het oog op de uitoefening van het algemeen
bestuurlijk toezicht. Dit zal geschieden met een beveiligde zending via het (digitaal) Loket voor
Lokale Besturen (de online toepassing van het Agentschap Binnenlands Bestuur voor
gegevensdeling tussen de lokale besturen en het agentschap). Een afschrift van deze beslissing zal
worden meegestuurd.
artikel 6: Kennisgeving van deze beslissing zal onverwijld worden gedaan aan de Federale
Overheidsdienst Financiën, Stafdienst beleidsexpertise en –ondersteuning, Studie- en
documentatiedienst, Cel Begroting, fiscale ontvangsten en statistiek, t.a.v. Anneliese D’haeseleer,
North Galaxy Toren B6, Koning Albert II-laan 33 bus 22, 1030 Brussel. Dit zal geschieden per
aangetekende brief.
artikel 7: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de dienst communicatie, aan de
dienst financiën en aan de financieel directeur.
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Aldus besloten in zitting, datum als boven.
Namens de Raad,
De algemeen directeur
(Get.) Johan Rosseel

De voorzitter
(Get) Stefaan Reynaert

Voor eensluidend uittreksel,
De algemeen directeur

De burgemeester

Johan Rosseel

Anthony Dumarey

