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VASTSTELLEN ALGEMENE GEMEENTEBELASTING GEZINNEN EN ONDERNEMINGEN – 2020-2025
Gelet op de artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 2, 40, 41,2e lid 14° , 252, 286
t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335;
Gelet op de omzendbrief ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;
Overwegende dat deze belasting een evenwichtig gespreide bijdrage beoogt van burgers, zelfstandigen, beoefenaars
van een vrij beroep en ondernemingen in de algemene bestuurlijke uitgaven van de gemeente;
Overwegende dat de gemeente vele inspanningen levert om de kwaliteit van haar dienstverlening optimaal te houden,
dat de gemeente investeert in de aanleg en het beheer van de gemeentelijke wegen en openbare ruimten, dat de
gemeente zorgt voor een veelzijdig lokaal en bovenlokaal sport- en cultuuraanbod, dat de gemeente inzet op
handelskernversterking en hiervoor diverse maatregelen treft, dat de gemeente inspanningen doet om de
verontreiniging van het leefmilieu te voorkomen en te beperken, dat de gemeente instaat voor de ordehandhaving en
noodhulp en nog zoveel meer, zoals opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025;
Overwegende dat deze dienstverleningen een belangrijke financiële last uitmaken voor de gemeente;
Overwegende dat het verantwoord is om van elke burger, zelfstandige, onderneming en beoefenaar van een vrij
beroep een bijdrage te vragen voor deze kosten;
Overwegende dat het verantwoord is om een gedifferentieerd tarief te voorzien voor gezinnen en ondernemingen,
gelet op de verschillende mate waarin zij gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur en dienstverleningen,
gelet op het verschil in draagkracht van gezinnen en onderneminingen, alsook gelet op de impact die de verschillende
categorieën hebben op het leefmilieu en de infrastructuur van de gemeente;
Overwegende dat het billijk is een verminderd tarief vast te stellen inzake de belasting voor alleenstaande die in
aanmerking komt voor en gezinnen waarvan minstens één gezinslid in aanmerking komt voor de voorkeurtarieven
inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging op basis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met latere wijzigingen;
Overwegende de financiële toestand van de gemeente;
BESLUIT: Met 21 stemmen voor (Charlotte Castelein, Marc Vanden Bussche, Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte,
Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan Vancayseele, Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos,
Greta Delie, Benedicte Dalle, Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones,
Patricia Vandenbroucke, Julie Paelinck, Sam De Rechter), 6 stemmen tegen (Elwin Van Herck, Suze Bogaerts, Bart
Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, Dirk Decorte)
Artikel 1:
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt ten behoeve van de gemeente Koksijde een algemene
gemeentebelasting geheven ten laste van de alleenstaanden en gezinnen, die op 1 januari van het aanslagjaar zijn
ingeschreven in de bevolkings- en vreemdelingenregisters van de gemeente, en van de zelfstandigen en de
vennootschappen die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente één of meerdere
vestigingen gebruiken of tot gebruik voorbehouden.
Artikel 2:
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
- Gezin: een vereniging van minimaal twee meerderjarige personen die, al dan niet verwant, gewoonlijk in één en
dezelfde woning of woongelegenheid verblijven en er samenwonen;
- Alleenstaande: een meerderjarig persoon die gewoonlijk alleen leeft of één meerderjarige persoon die met één (of
meerdere) minderjarige perso(o)n(en) samenleeft op hetzelfde domicilie-adres. Een minderjarige persoon is jonger
dan 18 jaar oud.
- Zelfstandige: elke natuurlijke persoon die in hoofd- of bijberoep een nijverheids-, ambachts-, landbouw-,
tuinbouwen/of handelsbedrijf exploiteert, een economische activiteit op zelfstandige basis verricht en/of een
intellectueel, vrij of dienstverlenend beroep of een andere beroeps- of bedrijfsactiviteit zelfstandig uitoefent, inclusief
elke zelfstandige helper.
- Onderneming: elke rechtspersoon die een nijverheids-, ambachts-, landbouw-, tuinbouw- en/of handelsbedrijf
exploiteert, een economische activiteit op zelfstandige basis verricht, een intellectueel, vrij of dienstverlenend beroep
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zelfstandig uitoefent en/of zich met verrichtingen van winstgevende aard of het beheer van roerende en/of onroerende
goederen bezighoudt, evenals elk van deze ondernemingen in vereffening.
- Vestiging: elk (gedeelte van een) onroerend goed of meerdere onroerende goederen die samen een geheel of
complex of onderneming vormen, dat voor beroeps-, kantoor en bedrijfsdoeleinden is bestemd of wordt gebruikt en/of
elke activiteitkern, elk(e) lokaliteit van centrum van werkzaamheden of elk (geheel) van ruimte(n), onder gelijk welke
vorm en van individuele of collectieve aard, die/dat voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden is bestemd of wordt gebruikt.
Artikel 3:
§ 1 Alleenstaanden en gezinnen:
De belasting wordt gevestigd op naam van de alleenstaande of de referentiepersoon van het gezin, zoals opgenomen
in de bevolkings- en vreemdelingenregisters op 1 januari van het aanslagjaar.
De andere meerderjarige leden van het gezin zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Het feit dat in de loop van het aanslagjaar de (hoofd)verblijfplaats, de referentiepersoon en/of de samenstelling van
het gezin wijzigt, heeft geen invloed op de belastingplicht en geeft geen aanleiding tot enige belastingvermindering.
§ 2 Ondernemingen:
Per vestiging die zich op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente bevindt, wordt de
belasting gevestigd op naam van de onderneming, zelfstandige of vennootschap.
Het feit dat in de loop van een aanslagjaar een natuurlijke persoon zijn/haar hoedanigheid van zelfstandige beëindigt,
een vennootschap ophoudt te bestaan, de werkzaamheden op een geringe frequentie/of niet worden uitgevoerd of een
belastbare vestiging wordt gesloten heeft geen invloed op de belastingplicht en geeft geen aanleiding tot enige
belastingvermindering.
Artikel 4:
§ 1 Het jaarlijks bedrag van de belasting wordt bepaald op:
Aanslagjaar

tarief indien een alleenstaande of minstens één Tarief
lid van het gezin, recht heeft op voor de
alleenstaande
voorkeurtarieven inzake de verzekering voor
geneeskundige verzorging op basis van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994, met latere
wijzigingen

Tarief gezin

Tarief
onderneming
per vestiging

2020

68 euro

148 euro

168 euro

248 euro

2021

69 euro

151 euro

171 euro

253 euro

2022

70 euro

154 euro

174 euro

258 euro

2023

71 euro

157 euro

177 euro

263 euro

2024

72 euro

160 euro

181 euro

268 euro

2025

73 euro

163 euro

185 euro

273 euro

§ 2 De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor het vaststellen van de belasting. De belasting is
ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd.
§ 3 Wanneer op hetzelfde adres van een belastbare vestiging een alleenstaande of een gezin staat ingeschreven in de
bevolkings- of vreemdelingenregisters van de gemeente Koksijde, wordt in afwijking van § 1 enkel het hoogste
toepasselijke tarief aangerekend.
Artikel 5:
De belasting wordt ingevorderd bij wijze van kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt ten laatste op 30
juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen.
De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 6:
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden
gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de
aanslag.
Artikel 7:
Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel
de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd. De
toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op de
webtoepassing van de gemeente.
Namens de leden van de gemeenteraad
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(get.) Charlotte Castelein,
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VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Koksijde, 20 december 2019
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