Gemeentebestuur AARTSELAAR
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UITTREKSEL
van de gemeenteraadszitting
van 28 januari 2013
Aanwezig:
Jan Van der Heyden, raadslid-voorzitter - Sophie De Wit, burgemeester - Edouard Vermoesen,
Mark Vanhecke, Bart Lambrecht, René Lauwers, Willem Hameau, schepenen - Glenn Anné, Anouk Beels,
Walter De Bie, Paula De Leeuw, Lea Den Abt, Nadine Francus, Jan Guns, Blondina Joosten, Annick Luyten,
Liliane Mariën, Joseph Mertens, Mia Moortgat, Marijke Vandebroeck, Rudolf Van Onckelen, Annie Van
Ruyssevelt, Kris Wils, raadsleden - Luc Van Limbergen, secretaris
FINANCIEN - BELASTINGEN

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Vaststelling voor de jaren 2013 tot en
met 2018. Goedkeuring.
De gemeenteraad,
Gelet op de artikelen 464 tot en met 470 bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
Gelet op artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 BB 2011/01 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele
belastingen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met 12 stemmen VOOR ( N-VA, sp.a, GROEN) en 11 stemmen TEGEN (Open Vld,
NAP, CD&V en Vlaams Belang):
Artikel 1
Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2018 een aanvullende gemeentebelasting te vestigen ten laste
van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van dat aanslagjaar.
Artikel 2
De belasting vast te stellen op 5% van het volgens artikel 466 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het rijk verschuldigd
is 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 deze gemeentebelasting zullen door toedoen van de administratie van

de directe belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen vervat in de artikelen 466 e.v. van
het wetboek op de inkomstenbelastingen.
Artikel 4
Dit belastingsreglement treedt op 29 januari 2013 in werking.
Artikel 5
Deze verordening naar de toezichthoudende overheid te zenden.
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