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PUNT 15.
Aanvullende belasting op de personenbelasting 2014-2019
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Gelet op het hersteldecreet van 23 januari 2009
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op de wet van
bestuurshandelingen

29 juli

1991

betreffende

de

uitdrukkelijke motiveringsplicht

van

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het
administratief toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010
en 17 februari 2012
Overwegende:
- De extra inspanningen die het bestuur moet doen via het OCMW om het stijgend aantal
mensen met sociale achterstand bij te staan en de stijgende kosten verbonden aan de civiele
veiligheid zoals wordt bepaald door de federale overheid
- Het feit dat de drastische besparingen tot onvoldoende resultaten leiden en het financiële
evenwicht bewaard moet worden
- Het feit dat de voorspelde opbrengst van de Algemene Personenbelasting door de federale
overheidsdienst Financiën aan de lage kant blijven
- Dat de gemeente Voeren met deze verhoging nog steeds binnen het gemiddelde blijft van de
landelijke gemeenten
Overwegende de financiële toestand van de gemeente
besluit
met 9 stemmen voor, 5 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 0 ongeldige stemmen en 0 leden stemmen
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Artikel 1

Voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 wordt een aanvullende belasting geheven
op de personenbelasting ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de
gemeente Voeren op 1 januari van het dienstjaar

Artikel 2

De belasting wordt vastgesteld op 7,5% van het volgens artikel 466 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die
aan het Rijk verschuldigd is voor hetzelfde dienstjaar. Het dienstjaar is hetzelfde als
het aanslagjaar volgens de terminologie die gebruikt wordt in het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen

Artikel 3
overgemaakt

Deze verordening wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid
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