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Titel 
Agendapunt:  Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 2020: 7,5% 

  

Toelichting 
 

De gemeente stelt haar percentage van de APB vast in een belastingreglement, dat 
uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar in werking treedt. 

 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 
De gemeente stelt haar percentage van de APB vast in een belastingreglement, dat 
uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar in werking treedt. Aangezien een reglement 
normaal gezien in werking treedt op de vijfde dag na zijn bekendmaking (zie artikel 

288 DLB), kan het nodig zijn om een vervroegde inwerkingtreding te bepalen. De 
gemeenteraad kan uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar de gemeentelijke APB 
vaststellen en op dezelfde dag publiceren, met de uitdrukkelijke vermelding dat het 
reglement ‘met onmiddellijke ingang’ in werking treedt. 
 
Feiten en context 

Artikel 468 van het WIB 1992 bepaalt dat de aanvullende belasting voor alle 
belastingplichtigen van de gemeente vastgesteld wordt op een eenvormig 
percentage van de rijksbelasting. Als dat percentage een breukgedeelte omvat, 
moet het breukgedeelte tot één decimaal worden beperkt. 
Op de aanvullende belasting mogen geen bijkomende verminderingen, vrijstellingen 
of uitzonderingen worden toegepast. 

 
De federale overheid int het aandeel van de gemeenten samen met de 
hoofdbelasting. Voor die inning houdt ze 1% administratiekosten in op de 
doorstortingen. 
 
Juridische grond 

• artikel 170, §4 van de Grondwet 
• het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 40, §3 en artikel 
41, tweede lid, 14°.  Ook de artikelen 286 tot en met 288 en artikel 330  
• Artikel 464-470/2 Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 
 

Advies 

Zoals andere gemeentebelastingen kan ook de APB voor meerdere jaren worden 
vastgesteld. 
 
Argumentatie 

Om de uitgaven van de meerjarenplanning te financieren moet de gemeente een 

aanvullende personenbelasting ontvangen. 
 
Financiële gevolgen 

Financiële gevolgen voorzien 2025B1-1      
 



Besluit 
 
Artikel 1 

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 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 7,5% 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 

 Dit besluit treedt heden in werking. 
 
Artikel 5 

Deze beslissing wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden. 
 
Federale Overheidsdienst Financiën 
Stafdienst Beleidsexpertise en –ondersteuning 
Studie- en documentatiedienst 
Cel Begroting, fiscale ontvangsten en statistiek 

North Galaxy – Toren B – 25ste verdieping 
Koning Albert II-laan 33 bus 73 
1030 BRUSSEL 
 
 

Opmerkingen algemeen directeur 
 

 


