PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
STAD WERVIK
UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN DE
GEMEENTERAAD
Zitting van 15 december 2020
Aanwezig :

Afwezig :
Verontschuldigd :

Marc Kino, voorzitter;
Youro Casier, burgemeester;
Bert Verhaeghe,
Geert Bossuyt,
Ann Degroote,
Bart Pynket,
Sonny Ghesquiere, schepenen;
Alexander Vantomme,
Hendrik Ingelbeen,
Bercy Slegers,
Dominique Marecaux, Belinda Beauprez, Yves Obin, Etienne Pillaert,
Johan Deneut,
Tom Durnez,
Nino DHellem,
Lien Deblaere,
Kristof Vandamme,
Yara Bogaert,
Els Scheirlynck,
Nele Leroy,
Robin Depoorter, Jari Denorme, raadsleden;
Philippe Verraes, algemeen directeur
Cindy Vienne, raadslid

Agendapunt: Algemene gemeentebelasting (dienstjaren 2021 tot en met 2024) - goedkeuring.
Gelet op het decreet over het lokaal 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 dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele
belastingen;
Na beraadslaging;
BESLUIT, met 21 ja-stemmen en 3 onthoudingen :
Ja-stemmen :
Voorzitter Marc Kino
Burgemeester Youro Casier
Schepenen Bert Verhaeghe, Geert Bossuyt, Ann Degroote, Bart Pynket en Sonny Ghesquière
Raadsleden Hendrik Ingelbeen, Bercy Slegers, Dominique Marecaux, Yves Obin, Etienne Pillaert,
Johan Deneut, Tom Durnez, Nino D’Hellem, Lien Deblaere, Kristof Vandamme, Yara Bogaert, Els
Scheirlynck, Nele Leroy en Robin Depoorter
Onthoudingen :
Raadsleden Alexander Vantomme, Belinda Beauprez en Jari Denorme
Artikel 1 :

Er wordt voor de jaren 2021 tot en met 2024 een algemene gemeentebelasting geheven.
Artikel 2 :
De belasting is verschuldigd :
a. Hoofdelijk door de leden van elk gezin dat op 1 januari van het financieel boekjaar
ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de gemeente;
b. Door de natuurlijke personen en rechtspersonen die op 1 januari van het financieel boekjaar
als hoofd- en/of bijkomende activiteit, op het grondgebied van de gemeente een handels-,
nijverheids- of ambachtsonderneming, een land- of tuinbouwbedrijf, een vrij beroep of een
zeflstandige activiteit uitoefenen;
c. Door elke groep van 5 personen die op 1 januari van het financieel boekjaar ingeschreven zijn
in de bevolkingsregisters en die in communauteit leven, of in rust- of pensionhuizen wonen.
Iedere breuk van 5 wordt aangerekend voor één geheel en de belasting is verschuldigd door
de verhuurder of door het beheer van de instelling.
Artikel 3:
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder gezin :
a. Hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft
b. Hetzij een éénoudergezin met kinderlast, t.t.z. met kinderen waarvan geen enkel kind op 1
januari van het aanslagjaar de leeftijd van 19 jaar heeft bereikt (wordt gelijkgesteld met een
kind dat op 1 januari van het aanslagjaar de leeftijd van 19 jaar niet heeft bereikt : een kind in
staat van verlengde minderjarigheid)
c. Hetzij een vereniging van twee of meer personen die, al dan niet door verwantschap aan
elkaar verbonden, gewoonlijk éénzelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen
wonen. Uitzondering wordt gemaakt voor bewoners van collectieve inrichtingen, zoals
rusthuizen, pensionhuizen en communauteiten.
Artikel 4:
Wanneer een natuurlijk persoon, die een activiteit uitoefent, zoals bedoeld in artikel 2 b. van deze
beslissing, samen met zijn gezin hoofdverblijf heeft in hetzelfde gebouw als waarin hij deze activiteit
uitoefent, zal uitsluitend de belasting van toepassing op artikel 2 a. geheven worden.
Artikel 5 :
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het ganse jaar en bedraagt :
a. 72 euro voor een gezin dat bestaat uit één persoon die gewoonlijk alleen leeft
b. 72 euro voor een gezin, zijnde een éénoudergezin met kinderlast, t.t.z. met kinderen waarvan
geen enkel kind op 1 januari van het aanslagjaar de leeftijd van 19 jaar heeft bereikt (wordt
gelijkgesteld met een kind dat op 1 januari van het aanslagjaar de leeftijd van 19 jaar niet
heeft bereikt : een kind in staat van verlengde minderjarigheid)
c. 105 euro voor een gezin dat bestaat uit een vereniging van twee of meer personen, die al dan
niet door verwantschap aan elkaar verbonden, gewoonlijk een zelfde woongelegenheid
betrekken en er samen wonen
d. 105 euro per groep van vijf personen die in communauteit leven of in rust- of pensionhuizen
wonen. (Iedere breuk van 5 wordt gerekend voor één geheel en de belasting is verschuldigd
door de verhuurder of door het beheer van de instelling.)

e. 105 euro voor natuurlijke personen en rechtspersonen die als hoofd- en/of bijkomende
activiteit op het grondgebied van de gemeente, een handels-, nijverheids- of
ambachtsonderneming, een land- of tuinbouwbedrijf, een vrij beroep of een zelfstandige
activiteit uitoefenen.
Artikel 6 :
De belastingbedragen vermeld onder artikel 5 a, b en c. worden met 1/3 verminderd voor de gezinnen
waarvan het gezinshoofd geniet van een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor
geneeskundige verzorging op 1 januari van het financieel boekjaar.
Artikel 7 :
De belasting vermeld in artikel 2 b is verschuldigd per vestiging, locatie of inplanting, hoe dan ook
genaamd, op het grondgebied van de gemeente gelegen en door de belastingplichtige gebruikt of tot
zijn gebruik voorbehouden.
Artikel 8 :
De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier, dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9 :
De belasting wordt ingevorderd met toepassing van de bepalingen van 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.
Artikel 10 :
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het besluit
overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
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