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Aanpassing opcentiemen op de onroerende voorheffing
van het Vlaams Gewest voor de dienstjaren 2018-2019
ingevolge wijziging in Vlaamse Codex Fiscaliteit Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Robben Martens, voorzitter; mevrouw Ann Schrijvers, burgemeester; de heer Raymond Thijs,
schepen; de heer Harry Vanherf, schepen; de heer Dirk Smits, schepen; de heer Jef Bobbaers,
schepen; de heer Matty Coninx, raadslid; mevrouw Veerle Remans, raadslid; mevrouw Marina Seurs,
raadslid; mevrouw Sandra Stulens, raadslid; mevrouw Marcella Bijnens, raadslid; de heer Eric Niesten,
raadslid; de heer Raf Beuls, raadslid; de heer Servaas Dreesen, raadslid; mevrouw Petra Beerts,
raadslid; de heer Bart Fransen, raadslid; mevrouw Anita Nijssen, raadslid; de heer Yannick Eurlings,
raadslid; de heer Martin van der Sman, raadslid; de heer Marc Vanhengel, gemeentesecretaris

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Ward Lambrechts, schepen-voorzitter OCMW

Beschrijving
Aanleiding, context en argumentatie
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit de
basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf het aanslagjaar 2018 stijgt
van 2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen;
Overwegende dat de gemeente om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als voor het
aanslagjaar 2017 haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 moet delen door 1,588;
Overwegende dat artikel 2.1.4.0.1, §2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit bepaalt dat als
een gemeente haar opbrengst uit de onroerende voorheffing evenwel wil wijzigen, de gemeenteraad
die keuze expliciet aangeeft in haar beslissing en afzonderlijk vermeldt:
1° het aantal opcentiemen dat nodig is om, op haar niveau, dezelfde opbrengst te verkrijgen als in het
aanslagjaar voorafgaand aan het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt;
2° het aantal opcentiemen dat voor het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt daadwerkelijk
wordt geheven;
Juridische grond
Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
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Gelet op artikel 464, 1°, van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de artikelen 42, §3, 186, 187 en 253, §1, 3°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde
financiering van de provincies;
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 43, §2, 2°van het gemeentedecreet: De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van
gemeentelijke reglementen en het bepalen van straffen en administratieve sancties op de overtreding
van die reglementen.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Voor de aanslagjaren 2018-2019 worden ten bate van de gemeente 788 opcentiemen geheven op de
onroerende voorheffing.
Dat betekent een stijging van 0,85 opcentiemen ten opzichte van het tarief van 787,15 opcentiemen
dat voor het aanslagjaar 2018 dezelfde fiscale druk inzake de onroerende voorheffing zou opleveren
als voor het aanslagjaar 2017.

Artikel 2
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse
Belastingdienst.

Artikel 3
Het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 januari 2013 houdende gemeentelijke
opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaams gewest voor de dienstjaren 2013-2019
wordt met ingang van 1 januari 2018 opgeheven.

Artikel 4
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid en aan het Agentschap Vlaamse
Belastingsdienst toegezonden.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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gemeentesecretaris
Marc Vanhengel

voorzitter gemeenteraad
Robben Martens
Voor eensluidend afschrift
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