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DE GEtr¡EerurERAAD,

Gelet op het besluit van 23 december 2013 houdende belasting op de onroerende
voorheffing - vaststelling gemeentelijke opcentiemen - aanslagjaren 2014 - 2019.,
Gelet op artikel 170, 54, van de Grondwet;
Gelet op artikel 464, 1", van het wetboek lnkomstenbelastingen van 10 april 1gg2;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op de artikelen 42, S 3, 186, 187 en 2s3, $ 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;
Overuvegende dat ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit de basishetfing van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf
het aanslagjaar 2018 stijgt van 2,5 o/o t1âât 3,97 o/o van het kadastraal inkomen;

Overwegende dat het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2,92, eerste 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;

Gelet op de noodzaak tot aanpassing van het gemeenteraadsbesluit tot vaststelling
van de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 23 december 2013;

Gelet op het advies van de commissie financiën, personeel en informatica van
14 december 2017

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Besturr: met 15 ja-stemmen

en 4 neen-stemmen (de heren Wilfried SeRvRRrucrx,
Jan WRunner, Jan PoLLAnrs e¡r Wim Peerens)

Art.

1

Voor de aanslagjaren 2018 en 2019 worden ten bate van de gemeente
535 opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.
Dat betekent een daling van 315 opcentiemen ten opzichte van het tarief van
850 opcentiemen, dat dit voor de aanslagjaren 2018 en 2019 dezelfde fiscale
druk inzake de onroerende voorheffing zou opleveren als voor het
aanslagjaar 2017.

Att.2

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

Art.3

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Art.4

Deze raadsbeslissing vervangt vanaf het aanslagjaar 2018 de raadsbeslissing
van 23 december2013 houdende belasting op de onroerende voorheffing vaststel
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