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Algemene gemeentebelasting op gezinnen 
Belastingreglement 

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2013 
Gepubliceerd op de website op 23 december 2013 

Artikel 1.- 

Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn van zes jaar, eindigend op 31 
december 2019, wordt jaarlijks een algemene gemeentebelasting op gezinnen 
gevestigd. 

Artikel 2.- 

De belasting is verschuldigd door ieder gezin, dat op 1 januari van het dienstjaar, 
ingeschreven staat in de bevolkingsregisters van de gemeente. 

“Gezin” wordt gebruikt volgens de bepalingen gegeven in M.O. van 7 oktober 1992 
(Belgisch Staatsblad 15.10.1992) inzake de “Algemene onderrichtingen betreffende 
het houden der bevolkingsregisters” nl. het gezin bestaat, hetzij uit een persoon die 
gewoonlijk alleen leeft, hetzij uit twee of meer personen, die al dan niet door 
verwantschap aan elkaar verbonden, gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven 
en er samenleven. 

Artikel 3.- 

De belasting wordt ingekohierd op naam van de gezinsverantwoordelijke zoals dat 
blijkt uit de inschrijving in het bevolkingsregister en is onverdeelbaar verschuldigd 
voor het volledige dienstjaar. 

De betaling van de belasting is hoofdelijk verschuldigd door elk lid van het gezin. 

Artikel 4.- 

Het aanslagbedrag van de belasting wordt vastgesteld op: 

a. voor alleenwonenden: 60 euro; 
b. voor gezinnen bestaande uit meerdere personen: 75 euro. 

De gezinstoestand op 1 januari van het dienstjaar wordt in aanmerking genomen. 

Artikel 5.- 

Aan volgende categorieën belastingplichtigen wordt een belastingvermindering van 
15 euro verleend: 

a. weduwnaars en weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen (m.a.w. de 
oude WIGW-categorieën) (hoedanigheidscode 001); 

b. rechthebbenden op maatschappelijke integratie (leefloon) en personen die 
steun ontvangen van een OCMW die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt 
genomen door de federale staat (hoedanigheidscode 002); 

c. rechthebbenden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of die het recht 
op rentebijslag behouden of rechthebbenden op de inkomensgarantie voor 
ouderen (hoedanigheidscode 003); 
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d. gerechtigden aan wie een tegemoetkoming voor personen met een handicap 
wordt verleend (hoedanigheidscode 004); 

e. gezinnen met een gehandicapt kind (hoedanigheidscode 005). 

Deze belastingvermindering kan niet worden gecumuleerd door meerdere leden van 
een gezin. Een belastingvermindering is dus beperkt tot 15 euro per aanslag. 

Artikel 6.- 

De belastingvermindering in de gevallen bedoeld in artikel 5 zal ambtshalve worden 
toegepast op basis van de informatie ter beschikking gesteld door de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid (hoedanigheidscodes 001, 002, 003, 004 en 005). 

De belastingplichtigen bij wie de vermindering in de gevallen bedoeld in artikel 5 niet 
ambtshalve werd toegepast, kunnen de belastingvermindering schriftelijk aanvragen  
bij het gemeentebestuur binnen de twee maanden na toezending van het 
aanslagbiljet en vergezeld van de volgende bewijsstukken: 

• voor categorie a: een kleefetiket van het ziekenfonds; 
• voor categorie b: een verklaring van het O.C.M.W.; 
• voor categorie c: een verklaring van de uitbetalende pensioendienst; 
• voor categorie d en e: een verklaring van het Ministerie van Sociale Voorzorg. 

Artikel 7.- 

De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen 
terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het Decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- 
en gemeentebelastingen. 

Artikel 8.- 

Afschrift van deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid worden 
overgemaakt. 


