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Aanleiding, feiten en context





De financiële toestand van de gemeente en de noodzaak om het budget van
de gemeente in evenwicht te houden.
De gemeente wenst een billijke bijdrage van de gezinnen en de bedrijven voor
de kosten van de gemeente voor de noodzakelijke dienstverleningen en
voorzieningen.
Het is wenselijk een sociale correctie in te voeren voor alleenstaande ouders
met kinderen en alleenstaanden.
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Relevante documenten


De gemeenteraadsbeslissing d.d. 19 december 2016 houdende de
goedkeuring van de algemene gemeentebelasting voor de aanslagjaren 2017
tot en met 2019.

Juridisch kader







Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en later
wijzigingen.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 d.d. 15/02/2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit.
Het bestuursdecreet d.d. 7 december 2018.
Het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017.
De artikelen 41, 162 en 170 § 4 van de grondwet.

Publieke stemming:
Met 18 stemmen voor (Karolien Damman, Ronny Vierstraete, Stefaan Vercooren, Rik
Waeyaert, Toon Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Luc Vandermeersch,
Jelle Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Jan
Stoens, Laurens Vandewalle, Dries Uyttenhove, Rita Tyvaert, Steven Provoost), 3
onthoudingen (Mark Pollentier, Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt)
Besluit
Titel I: Algemene bepalingen- belastbaar feit - belastbare grondslag.
Artikel 1: Er wordt voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 een algemene
gemeentebelasting gevestigd.
Artikel 2: De algemene gemeentebelasting is verschuldigd door ieder gezin dat als
zodanig ingeschreven is in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister
van de gemeente en werkelijk op het domicilieadres verblijvend op 1 januari van het
aanslagjaar.
De andere leden van het gezin zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling 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 éénzelfde woning of woongelegenheid
betrekken en er samen leven.
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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.
titel II: Tarief
Artikel 4: De belasting wordt als volgt vastgesteld per belastingplichtige:
Voor de gezinnen:






20 euro: de rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming (RVV).
Hiervoor zal de gemeente Kortemark een contract afsluiten met de
Kruispuntbank sociale zekerheid om te weten welke personen op hun
grondgebied recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.
30 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 financiële dienst.
60 euro: overige gezinnen.

Het laagste tarief wordt steeds toegepast indien de belastingplichtige zich
bevindt in meerdere categorieën.
Voor de rechtspersonen:
 200 €

Titel III: kohierbelasting en invordering
Artikel 5: De belasting wordt ingevorderd door de financieel directeur 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.
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Artikel 7: Dit besluit wordt gestuurd naar de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
met het oog op het afsluiten van een overeenkomst.
Aldus gedaan in zitting van 18 november 2019
Namens de Gemeenteraad:
Algemeen Directeur

Voorzitter Gemeenteraad

Sara De Meyer

Ronny Vierstraete
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