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De Raad, vergaderd in openbare zitting, 

 

•  Bevoegdheid 

Artikel 40 en 41 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

 

•  Feiten en context 

De gemeente is voor de financiering van de uitgaven genoodzaakt om gemeentelijke 

belastingen te heffen. 

 

•  Juridische gronden 

Artikel 41, 162 en 170§4 van de Grondwet. 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 

voor provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 

2012. 

De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 vanwege de Vlaams minister van 

Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding betreffende 

de gemeentefiscaliteit. 

 

•  Verwijzingsdocumenten 

- 

 

Besluit 

 

Artikel 1: 

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een algemene gemeentebelasting geheven. 

 

Artikel 2: 

Deze algemene gemeentebelasting is ten laste van ieder gezin dat op 1 januari van het 

aanslagjaar is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de stad Lo-

Reninge. 

 

Artikel 3: 

Onder gezin wordt verstaan: 

− een persoon die gewoonlijk alleen leeft 

− een vereniging van 2 of meer personen die gewoonlijk éénzelfde woongelegenheid 

betrekken en er samenleven, ongeacht of deze personen door familiebanden zijn verbonden. 

 

Artikel 4: 

De belasting is solidair per gezin en wordt gevestigd ten laste van één van de gezinsleden. 

Alle gezinsleden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 

 



Artikel 5: 

De belasting is verschuldigd per woongelegenheid, gelegen op het grondgebied van de stad Lo-

Reninge, door het gezin gebruikt als hoofdverblijf. 

 

Artikel 6: 

De belasting bedraagt: 

− 62,00 EUR voor een gezin dat bestaat uit één persoon die gewoonlijk alleen leeft. 

− 100,00 EUR voor een gezin dat bestaat uit een vereniging van 2 of meer personen die 

gewoonlijk éénzelfde woongelegenheid betrekken en er samenleven, ongeacht of deze 

personen door familiebanden zijn verbonden. 

 

Aan de gezinnen met jonge kinderen wordt een belastingvermindering toegekend van 25 EUR 

per inwonend kind dat geboren is in één van de twee kalenderjaren voorafgaand aan het 

aanslagjaar en ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister op het adres van de 

woongelegenheid op 01 januari van het aanslagjaar. Het bedrag van de belastingvermindering 

wordt beperkt tot het bedrag van het basistarief van respectievelijk 62,00 EUR of 100,00 EUR. 

 

Artikel 7: 

De telling en meting van de belastbare elementen worden uitgevoerd door de ambtenaren van 

het gemeentebestuur. 

 

Artikel 8: 

De belastingkohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het College van 

Burgemeester en Schepenen overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, 

gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012, betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure voor provincie- en gemeentebelastingen. 

 

Artikel 9: 

De belasting wordt ingevorderd door de financieel directeur. De belastingschuldigen ontvangen 

de aanslagbiljetten kosteloos door bemiddeling van de financieel beheerder. De belasting moet 

betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

 

Artikel 10: 

De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het College van 

Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend 

en ondertekend en gemotiveerd zijn. Het moet, 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 waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de 

kennisgeving van de aanslag. De belastingschuldigen kunnen de verbetering aanvragen van 

materiële vergissingen zoals dubbele aanslag, rekenfouten enz. zolang de Gouverneur de 

jaarrekening van het dienstjaar waarop de belasting betrekking heeft, niet goedgekeurd heeft. 


