Aanvullende belasting op personenbelasting
(goedgekeurd in zitting van 13 december 2021)
DE RAAD,
• Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
• Gelet op de artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen;
• Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele
belastingen;
• Gehoord dat de onthouding wordt gemotiveerd; dat men wel beseft dat het percentage niet
wijzigt, maar dat men niet akkoord is met de accenten die men legt in het gevoerde beleid.
• Gehoord de bespreking zoals opgenomen in het zittingsverslag;
BESLUIT:

15 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Carine Meyers,
Urbain Van Boven, Gunther Cooreman, Wim Arbijn, Kim Haentjens, Marc Van Driessche, Wettinck Denny ,
Lieve Van Cauteren, Callaert Gino, Ruben De Backer, Wim Verdonck)
7 onthoudingen (Francky Verhofstadt, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Yves Poppe, Bert Van de Velde, D'heer
Hilde, Jan Van Hee)

ART. 1
Heft voor het aanslagjaar 2022 een aanvullende belasting ten laste van de rijksinwoners die
belastbaar zijn in de gemeente Berlare op 1 januari van het aanslagjaar.
ART. 2
Stelt het percentage van de belasting vast op 7% 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.
ART. 3
Bepaalt dat de vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting door toedoen van het bestuur
der directe belastingen zullen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.
ART. 4
Maakt dit besluit bekend conform art. 285 t.e.m. 287 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017.

ART. 5
Maakt dit besluit over aan de FOD Financiën via aangetekend schrijven aan:
Federale Overheidsdienst Financiën
Stafdienst Beleidsexpertise en –ondersteuning
Studie- en documentatiedienst 35 Cel Begroting
fiscale ontvangsten en statistiek
North Galaxy – Toren B – 25ste verdieping
Koning Albert II-laan 33 bus 73
1030 BRUSSEL.
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