Algemene gemeentebelasting
(gemeenteraad 14/12/2016)
Artikel 1
Herziet het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2013 betreffende het goedkeuren van het reglement van
de algemene gemeentebelasting.
Artikel 2
Heft ten behoeve van de gemeente, met ingang van 1 januari 2017 en eindigend op 31 december
2019 een algemene gemeentebelasting volgens onderstaande modaliteiten.
Artikel 3
De belasting bedraagt 55,00 euro per jaar en per gezin zoals bepaald in art 5 van dit besluit.
Artikel 4
De belasting wordt berekend per jaar. Ieder begonnen jaar wordt hierbij als volledig aangerekend,
met dien verstande dat alleen de toestand op 1 januari in aanmerking wordt genomen. De leden van
ieder gezin ingeschreven in de bevolkingsregisters en werkelijk verblijvend in de gemeente op
1 januari van het aanslagjaar. De inschrijving in de bevolkingsregisters is beslissend tenzij
andersluidend bewijs.
Artikel 5
Het begrip 'gezin' wordt verstaan als hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft, hetzij een
vereniging van twee of meer personen die -al dan niet door familiebanden gebonden- gewoonlijk
eenzelfde woning of woongelegenheid betrekken en samen wonen.
Artikel 6
De belasting is solidair per gezin en wordt gevestigd ten laste de referentiepersoon van het gezin.
Artikel 7
Onderhavige belasting is niet verschuldigd door de inwoners van de assistentiewoningen opgericht
door het OCMW Berlare.
Artikel 8
a)
Brengt de belasting terug naar 20,00 euro per jaar en per gezin:
voor gezinnen waarvan de referentiepersoon of lid van het gezin recht heeft op een
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging op basis van
de wet betreffende de verplichte verzekering, gecoördineerd op 14/07/1994 met latere
wijzigingen en woonachtig is in de gemeente Berlare op 01 januari van het aanslagjaar.
Hiertoe dient de gemeente jaarlijks een aanvraag in bij de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid (KSZ), die via magneetband de gegevens ter beschikking stelt teneinde deze te
integreren in het bestand met de
belastingplichtige inwoners.
b)
Brengt de belasting terug naar 40,00 euro per jaar en per gezin:
voor gezinnen die het bewijs leveren dat de referentiepersoon van het gezin op 1 januari van
het aanslagjaar geniet van de toekenning van het leefloon op basis van de wet van
07/08/1974 tot instelling van het recht op een leefloon, met latere wijzigingen.
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Artikel 9
Belastingschuldigen die niet met verlaagd tarief op het belastingkohier werden opgenomen en
niettemin menen ervoor in aanmerking te komen, dienen hun aanspraak op het verlaagd tarief te
doen uiterlijk binnen de twee maanden na het overhandigen van het aanslagbiljet. De na vermelde
termijnen ontvangen aanspraken doen het recht op vermindering vervallen.
Artikel 10
De behoorlijk ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvragen dienen ingediend te worden bij
het gemeentebestuur Berlare, Dorp 22 te 9290 Berlare en vergezeld te zijn van het attest van het
ziekenfonds of van het OCMW waaruit blijkt dat de belastingschuldige of, in geval van toepassing van
art. 8 punt a, lid van het gezin, op 1 januari van het aanslagjaar genieter was van het verlaagd tarief.
Artikel 11
Vordert de belasting in door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt
door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 12
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 13
De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
schepenen, Dorp 22 te 9290 Berlare.
Het bezwaar moet schriftelijk of via een duurzame drager worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk
vragen in zijn bezwaarschrift.
De bevoegde overheid stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift
een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en anderzijds naar de financieel
beheerder.
Artikel 14
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30/05/2008 zijn de bepalingen van
titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en
artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing voor zover zij
niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 15
Maakt dit besluit bekend conform art. 186 van het gemeentedecreet.
Artikel 16
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
* * *
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