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DE GEMEENTERAAD,

De Gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op artikel 464, 1°, van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992;
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;
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 het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, §2, tweede lid, van de Vlaamse
Codex Fiscaliteit de gemeenten verplicht om hun gemeentelijke opcentiemen
dientengevolge aan te passen: “Voor iedere gemeente van het Vlaamse Gewest mag
het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf de opbrengst van de gemeentelijk
opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt niet verhogen
ten opzichte van het vorige aanslagjaar”;
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;
Gelet op de noodzaak tot aanpassing van het gemeentelijk reglement tot vaststelling
van de opcentiemen op de onroerende voorheffing;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 januari 2017 om de gemeentelijke
opcentiemen vast te stellen op 1175 voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019;

Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van 5 september 2017 houdende
omrekening van de opcentiemen, uitgaande van de in de omzendbrief BB 2017/03
verkeerd meegedeelde omrekeningscoëfficiënt;
Gelet op de omzendbrief BB 2017/05 met correctie van de omrekeningscoëfficiënt
van 1,5897 naar 1,588;
Overwegende dat een omrekening van 1175 opcentiemen ten gevolge hiervan
neerkomt op 739,9244 “nieuwe” opcentiemen;
BESLUIT: met algemene stemmen

ARTIKEL 1.- Vanaf het aanslagjaar 2018 worden ten bate van de gemeente 740
opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.
ARTIKEL 2.- De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door
toedoen van de Vlaamse Belastingdienst.
ARTIKEL 3.- Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
ARTIKEL 4.- Huidig reglement vervangt het reglement van 5 september 2017
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