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Goedkeuring algemene gemeentebelasting voor de aanslagjaren 2017 tot en met
2019

Raadslid Tim Deweerdt merkt op dat deze belastinggoed is voor 8 procent van de fiscale
inkomsten. Dit is echter volgens het raadslid geenrechtvaardige belasting omdat iedereen
evenveel moet betalen. Het raadslid is van mening dat het erg moeilijk is om een correct
fiscaal beleid te voeren. De Spazou dezebelasting graag zien verdwijnen, maar weet dat dit

moeilijk realiseerbaar is. Daarom vraagt men om te kijken of er geen altematieven mogelijk
zijn.

Burgemeester ToonVancoillie beaamt dat dit op zich een onrechtvaardige belasting is, ook al
is dit in veel gemeenten zo. Persoonlijk vindt de burgemeester de belasting ook niet helemaal
correct.

Burgemeester ToonVancoillie vervolgt met te zeggen dat dezebelasting eigenlijk ook
voortvloeit uit het feit dat de gemeente de vennootschappen niet kan belasten. Er worden
steeds meer vennootschappen opgericht maar daar kan de gemeente geen belasting op heffen.
De gemeente is het slachtoffer van die fiscale optimalisatie. Verder is hij van mening dat de

totale inkomsten van deze belasting gelijk moeten blijven, maar er eventueel een verschuiving
binnen de groepen kan gebeuren. De burgemeester is van mening dat dit zeker kan verbeteren
en daarwil hij overnadenken. Misschien moet de belasting voor de individuen zakken en
moet de belasting voor de vennootschappen wat stijgen. Temeerdat de mensen die in de
gemeente wonenen een vennootschap hebben dit toch bijna niet gaan voelenaangezien de
individuele belasting zou verminderen. Enkel voorvennootschappen waarbij de
aandeelhouders niet in de gemeente wonen zou dit nadelig zijn. Burgemeester Toon

Vancoillie wil dit volgend jaargerust wijzigen, ook al zai er dan waarschijnlijk gezegd

worden dat dit is omdat we juist voor verkiezingen zitten. Als hierover binnen de
gemeenteraad eensgezindheid kan bestaan, kan dit misschien zelfs nog in de loop van 2017

aangepast worden. Het voorstel zal besproken worden, maar moet door de raad gedragen
worden.

Raadslid Tim Deweerdt is blij dat er over nagedacht wordt. Burgemeester Toon Vancoillie

vult nogaan dat 1 procent APB ongeveer 400.000 euro inkomsten binnenbrengt. Echter is het
niet aan de orde om de personenbelasting te laten stijgen.

Raadslid Mark Pollentier merkt nog op dat hij iemand kent die een overlevingspensioen heeft
en toch niet het verlaagde tariefbetaald. De financieel beheerder verduidelijkt dat we als
gemeente geen inzage hebben wie er recht heeft op een overlevingspensioen. Van zodra

iemand dit doorgeeft wordt dit aangepast, ook voor de voorbije jaren.

De Gemeenteraad,

Gelet op de financiele toestand van de gemeente;

Gelet op het decreet van30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en later wijzigingen;
Gelet op de artikelen 42, §3 van het gemeentedecreet;

Gelet op de artikelen 110, 112 en 170 § 4 van de grondwet;

Overwegende dat een bijdrage van de gezinnen en de bedrijven in de kosten die de gemeente
zichgetroost in de dienstverleningen en voorzieningen noodzakelijk en billijk is;
Overwegende dat het wenselijk is een sociale correctie in te voeren voor alleenstaande ouders
met kinderen;

Besluit, met zestienja-stemmen(Marc Vulsteke, Toon Vancoillie, Stefaan Vercooren,
Karolien Damman, Johan Braem, Ronny Vierstraete, Michel Deseure, Luc Vandermeersch,
Rosa Moutton, Mamik Vanbecelaere, Lynn Vermote, Tom Comette, Jan Stoens, Dries
Uyttenhove, Koen Decleir en Jelle Vercoutere) en zes neen-stemmen (Rita Tyvaert, Noel
Bryon, Isabelle Doom, Geert Vercruysse, Mark Pollentieren Tim Deweerdt):
Titel 1: algemene bepalingen.

Artikel 1: Erwordt voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019 een algemene gemeentebelasting
gevestigd.

Artikel 2: De algemene gemeentebelasting is verschuldigd door ieder gezin dat als zodanig
ingeschreven is in de bevolkingsregisters of inhet vreemdelingenregister van de gemeente en
werkelijk op hetdomicilieadres verblijvend op 1januari van het aanslagjaar.
De andere leden van het gezin zijn hoofdelijk aansprakelijk voor debetaling van de belasting.
Onder "gezin" dient te worden verstaan:

a) hetzij een persoon die alleen leeft;

b) hetzij een vereniging van twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden
gebonden, gewoonlijk eenzelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen leven.

Artikel 3: De algemene gemeentebelasting is eveneens verschuldigd door de rechtspersonen
die op 1 januari van het belastingjaar, als hoofd- en/of bijkomende activiteit op het
grondgebied van de gemeente:

- een nijverheids-, landbouw-, veeteelt-, tuinbouw- of handelsbedrijf exploiteren;

- een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen, inbegrepen de vennootschappen in
vereffening en de vennootschappen die roerende en/of onroerende goederen beheren.
Rechtspersonen waarvan de maatschappelijke of exploitatiezetel gelegen is op het
grondgebied van Kortemark zijn ook de belasting verschuldigd.
Artikel 4: De belasting wordt als volgt vastgesteld per belastingplichtige:
Voor de gezinnen:

• 50 euro: de rechthebbendenop een verhoogde tegemoetkoming (RVV). Hiervoor zal
de gemeente Kortemark een contract afsluiten met de KSZ om te weten welke

personen op hun grondgebied recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.
• 75 euro: de persoon die als enige meerderjarige gedomicilieerd is op de woonentiteit.
Meerderjarigen die een recht op kinderbijslag genereren, worden niet meegeteld bij het
vaststellen van het aantal meerderjarigen gedomicilieerd op de woonentiteit. Het
bewijs wordt elk jaar voorgelegd aan de financiele dienst.

• 100 euro: het gezinshoofd dat op 1januari van het aanslagjaar geniet van een rust- of
overlevingspensioen.
• 150 euro: overige gezinnen

Het laagste tariefwordt steeds toegepast indien de belastingsplichtige zich bevindt in
meerdere categorieen.

Voor de rechtspersonen:
• 200€

Titel 11: Invordering en bezwaarschriften.

Artikel 5: De belasting wordt ingevorderd door de financieel beheerder door middel van een

kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en
schepenen.

Artikel 6: De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van
30 mei 2008 en latere wijzigingen.

Artikel 7: Afschrift van dit besluit toe te zenden aan de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid met het oog op het afsluiten van een overeenkomst.

Artikel 8: Deze verordening wordt aan het bestuurlijk toezicht gezonden.

Aldus gedaan in zitting van 19 december 2016.
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