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ALGEMENE GEMEENTEBELASTING GEZINNEN  

(goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 

2013) 

 

 

Artikel 1. 

Voor een periode ingaande op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt ten 

gunste van de gemeente Wevelgem een algemene gemeentebelasting geheven ten laste van de 

gezinnen die in de gemeente Wevelgem hun hoofdverblijfplaats hebben op 1 januari van het 

aanslagjaar. 

 

Artikel 2. 

A. Onder gezin wordt verstaan : 

 

1) een persoon die gewoonlijk alleen leeft ; 

2) twee of meer personen die, al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden, 

gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en er samenleven.  

In die zin maken, overeenkomstig de omzendbrief van het ministerie van binnenlandse 

zaken en ambtenarenzaken, d.d. 7 oktober 1992, betreffende het houden van de 

bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, één gezin uit : 

a) al de leden van een kloostergemeenschap die in eenzelfde woning verenigd zijn, 

b) de personen die toegelaten zijn tot rustoorden, 

c) de loontrekkenden die gewoonlijk bij hun werkgever thuis verblijven. 

 

B. Onder hoofdverblijfplaats wordt verstaan : 

1) de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk leeft, 

2) de plaats waar de leden van een gezin dat uit verscheidene personen is samengesteld 

gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet door verwantschap verbonden 

zijn. 

 

Artikel 3. 

De gezinssituatie en de hoofdverblijfplaats op 1 januari van het aanslagjaar blijken uit zowel 

de bevolkingsregisters van de gemeente als uit het rijksregister van de natuurlijke personen. 

 

Artikel 4. 

De belasting wordt gevestigd lastens de referentiepersoon van het gezin, d.i. het gezinslid dat 

gewoonlijk met de administratie in contact staat voor de aangelegenheden die het gezin 

betreffen. 

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier en is ondeelbaar verschuldigd 

voor het aanslagjaar. 

De belasting is bepaald op 75,00 euro per gezin. 

 

Artikel 5. 
Een gezin kan vrijstelling van de belasting bekomen indien de referentiepersoon van het gezin 

op 1 januari van het aanslagjaar recht heeft op maatschappelijke integratie (leefloon) op basis 



van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie of steun 

ontvangt van een OCMW dat geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale 

staat. 

 

Artikel 6. 

Het bedrag van de belasting dient ineens en binnen twee maanden volgend op de verzending 

van het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van het 

gemeentebestuur.  

 

Artikel 7. 

Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

 

Artikel 8. 
Dit besluit zal in drievoud aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd. 

 

 


