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GEMEENTE PELT
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET GEMEENTERAAD
VERGADERING VAN 19 DECEMBER 2019
Aanwezigen:
Juul Vrolix, voorzitter;
Frank Smeets, burgemeester, en Raf Drieskens, Ann Van Dorpe, Leen Gielen, Liesbeth Fransen, Jaak Fransen, Niels
Valkenborgh, Dirk Vanseggelen, Marc Geerts en Katrien Kenis, schepenen;
Jef Van Bree, Frank Seutens, Linda Vissers, Tonny Kauffmann, Gilbert Van Baelen, Carine Van Gerven, Anita Horions,
Katrijn Conjaerts, Kim Strzebonski, Cindy Schildermans, Dennis Fransen, Fien Nouwen, Els Kuppens, Ann Kauffmann,
Hans Proost, Louis Dirkx, Benny Bax, Sofie Monsieurs en Stijn Philippe, raadsleden;
Peter Spooren, secretaris van de vergadering.
Aanvullende belasting op de personenbelasting van de staat 2020-2025.
Aanleiding en doel
Goedkeuring voor de aanslagjaren 2020-2025 van de aanvullende personenbelasting.
De aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) wordt gevestigd als een percentage op de
inkomstenbelastingen, die geregeld, gevestigd, en ingevorderd worden door de federale overheid.
Juridische gronden
De grondwet, meer bepaald artikel 170, §4.
Het Wetboek van de inkomstenbelastingen, meer bepaald de artikelen 465 tot en met 470bis.
De Bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en
de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering
van nieuwe bevoegdheden dd. 6 januari 2014.
Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Motivering
De financiële toestand van de gemeente vereist dat diverse belastingen worden geheven waarbij een rechtmatige
verdeling van de belastingdruk wordt nagestreefd. De invoering van dit belastingreglement heeft een gunstige
invloed op de financiële toestand van de gemeente.
Stemming
Aantal ja stemmen: 25.
Aantal neen-stemmen: 5, nl. van Jef Van Bree, Frank Seutens, Linda Vissers, Kim Strzebonski, en Benny Bax.
BESLUIT
Artikel 1.Voor de aanslagjaren 2020-2025 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 6 % 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.Van dit belastingreglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330
van het Decreet Lokaal Bestuur.

Het belastingreglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd
en bekendgemaakt.
Artikel 5.Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de FOD Financiën.
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