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6. Algemene Gemeentebelasting.
OVERWEGEND GEDEELTE:
Juridische Grond
Artikel 170 § 4 van de Grondwet.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
De omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over
de gemeentefiscaliteit.
Feiten, Context, Argumentatie
Het stedelijk reglement betreffende de algemene gemeentebelasting van 6 juli 2009 vervalt op
31 december 2013.
De Stad Ieper heeft tal van taken en opdrachten te vervullen om haar rol als centrumstad van de
Westhoek waar te maken. Daarbij zorgt de uitgestrektheid van het grondgebied en geografische
spreiding ervoor dat tal van voorzieningen meer of bijkomende investeringen vragen. Om al die taken
tot een goed einde te kunnen brengen, dienen de nodige middelen beschikbaar te zijn;
De financiële toestand van de gemeente noodzaakt het bestuur tot het vestigen van een algemene
gemeentebelasting ten einde voldoende financiële middelen te hebben om de taken van de gemeente
volwaardig te kunnen uitvoeren;
Voor de personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming inzake gezondheidszorgen,
zoals geregistreerd in het bestand van de Kruispuntbank van de sociale Zekerheid, wordt er een
sociale correctie toegepast;
Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESCHIKKEND GEDEELTE:
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad
Artikel 1 : Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse directe algemene
gemeentebelasting geheven.
Artikel 2 : a) De belasting is verschuldigd door de gezinnen, gebruikers, uitbaters of eigenaars van
gebouwen of gedeelten van gebouwen die als zodanig ingeschreven zijn in de
bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister van de gemeente en werkelijk op
het domicilieadres verblijvend op 1 januari van het belastingjaar.
b) De belasting is ook verschuldigd door de gezinnen, gebruikers, uitbaters of eigenaars
van gebouwen of gedeelten van gebouwen die op het grondgebied van de gemeente
het genot of de mogelijkheid van genot van een woning, woongelegenheid of gebouw
hebben zonder nochtans ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters of het
vreemdelingenregister, op een adres gelegen in Ieper.
Artikel 3 : Onder gezin dient te worden verstaan :
a. een persoon die gewoonlijk alleen leeft;
b. een vereniging van twee of meer personen, die al dan niet door familiebanden
gebonden, gewoonlijk éénzelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen
leven;
Onder uitbater dient te worden verstaan :

Ieder natuurlijk persoon of elke vereniging hoofdelijk vertegenwoordigd door haar leden
die op 1 januari van het belastingjaar een zelfstandig of vrij beroep uitoefent of door ieder
natuurlijke- en rechtspersoon die op dezelfde datum als hoofd- en/of bijkomende activiteit
een commerciële, industriële, landbouw of dienstverlenende activiteit uitoefent op het
grondgebied van de gemeente, op een adres gelegen in Ieper. Indien het gezin van de
belastingplichtige op hetzelfde adres is gehuisvest, is de belasting evenwel éénmaal
verschuldigd.
Artikel 4 : De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor ieder jaar, met dien verstande dat de
bestaande toestand op 1 januari in aanmerking genomen wordt.
Een belastingplichtige die zich in de stad komt vestigen na 1 januari wordt slechts belast
met ingang van het volgende jaar.
Als datum van het gevestigd zijn geldt:
a) de datum van inschrijving in het bevolkingsregister te Ieper bij aankomst.
b) de datum van inschrijving in de nieuwe gemeente bij vertrek uit Ieper.
Artikel 5 : De jaarlijkse directe algemene gemeentebelasting bedraagt :
a) 30,50 euro (basisbedrag)
b) te vermeerderen met 7,50 euro per gezinslid (elke inwoner van het adres)
 worden vrijgesteld van deze vermeerdering :
* Inwonende kinderen van 0 – 21 jaar
* Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming inzake
gezondheidszorgen zoals geregistreerd in het bestand van de Kruispuntbank van de
sociale Zekerheid
(alle beschikbare categorieën)
Artikel 6 : Zijn van de belasting vrijgesteld :
De gebruikers van gebouwde onroerende goederen of gedeelten van gebouwde
onroerende goederen bestemd voor :
a) de openbare erediensten;
b) onderwijsinstellingen gesubsidieerd door de Openbare Besturen;
c) de diensten van het OCMW Ieper en Politie arro Ieper.
Bovenstaande vrijstellingen omvatten evenwel niet de gedeelten van gemelde
onroerende goederen door de bedienaars van de eredienst, het onderwijzend personeel
of de aangestelden van het OCMW Ieper en Politie arro Ieper, te privaten titel of voor hun
persoonlijk gebruik betrokken.
Artikel 7 : De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen
Artikel 8 : De belasting moet betaald worden binnen twee maanden van de verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 9 : De echtgenoten of samenwonenden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
belasting.
Artikel 10 : De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en
gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden
vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Artikel 11 : Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
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