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AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN
ZITTING VAN 18/12/2019
Referentienummer agendapunt: GR/2019/282

AANVULLENDE GEMEENTEBELASTING OP DE PERSONENBELASTING - BESLUIT
Toelichting
Dit is een aanvullende belasting die de gemeente vestigt op de personenbelasting. Deze belasting wordt
berekend door een percentage toe te passen op de basispersonenbelasting. Alle inwoners van de
gemeente die onderworpen zijn aan de personenbelasting zijn ook onderworpen aan deze
gemeentebelasting.
De gemeentebelasting wordt samen met de personenbelasting geïnd. Je vindt de bedragen van de
gemeentebelasting helemaal op het einde van het aanslagbiljet. Je krijgt geen aparte aanslag voor deze
belasting.
Elke gemeente legt elk jaar het tarief van de gemeentebelasting voor haar grondgebied vast. Voor de
gemeente Hamme blijft dit percentage 8%.
Besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
REGELGEVING:
 Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2018 betreffende de aanvullende
gemeentebelasting op de personenbelasting.
 De artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40§3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.
OVERWEGINGEN:
 De financiële toestand van de gemeente.
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Raadslid T.Waterschoot, Open VLD; raadslid M.Michils, Vl.Bel.
STEMMING: Met 20 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, Kim Peelman,
Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum,
Agnes Onghena, Gülcan Unan, Christel Vanhoyweghen), 2 onthoudingen (Leo Van der Vorst, Mario
Michils)


Motivering onthouding Vlaams Belang door raadslid M.Michils: Deze belasting blijft aan de hoge
kant, wat de gemeente er niet bepaald aantrekkelijker op maakt.
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BESLUIT:
Artikel 1: Er wordt voor het aanslagjaar 2020 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 8,00 % 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, overeenkomstig de bepalingen vervat in de artikelen 466 e.v.
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

