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BEHEERSING EN ONTWIKKELING
Financiële dienst
belastingen - gemeentelijke opcentiemen op onroerende
voorheffing (aanslagjaar 2019) - vaststelling

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Jan Claus, voorzitter; de heer Erik Broeckx, burgemeester; de heer Koen Dehaen, schepen; de
heer Steve D'Hulster, schepen; mevrouw Lieve Voets, schepen; mevrouw Goele Custers, schepen;
mevrouw Gitta Vanpeborgh, schepen; mevrouw Ilse Lacante, schepen; de heer Mark Schampaert,
raadslid; mevrouw Ingrid Pira, raadslid; de heer Naranjo Decamps, raadslid; mevrouw Davina De
Herdt, raadslid; mevrouw Annemie Huygh, raadslid; mevrouw Kristel Verrelst, raadslid; mevrouw Leen
Van Acker, raadslid; de heer Raymond Boudewijns, raadslid; de heer Ronny Vervoort, raadslid; de
heer Peter Smol, raadslid; de heer Peter Mous, raadslid; de heer Eddy Cloostermans, raadslid;
mevrouw Dalia Basurco, raadslid; mevrouw Gwenda Gaublomme, raadslid; mevrouw Ivy Schwieger,
raadslid; de heer Marc Meire, raadslid; mevrouw Sophie Hermans, algemeen directeur

Verontschuldigd:

mevrouw Chris De Ridder, OCMW-voorzitter-schepen; de heer Walter Duré, raadslid; de heer Dirk
Rochtus, raadslid; de heer Pieter Reijniers, raadslid

Stemming
Fractiestemming
- 23 stem(men) voor: Dalia Basurco; Raymond Boudewijns; Erik Broeckx; Jan Claus; Eddy
Cloostermans; Goele Custers; Steve D'Hulster; Davina De Herdt; Naranjo Decamps; Koen Dehaen;
Gwenda Gaublomme; Annemie Huygh; Ilse Lacante; Marc Meire; Peter Mous; Ingrid Pira; Ivy
Schwieger; Peter Smol; Leen Van Acker; Gitta Vanpeborgh; Kristel Verrelst; Ronny Vervoort; Lieve
Voets
- 1 stem(men) tegen: Mark Schampaert

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor de inkomsten van de stad is het aangewezen om jaarlijks tijdig de aanvullende belastingen te
stemmen.
De basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaamse Gewest wordt bepaald door de
Vlaamse Codex Fiscaliteit vanaf het aanslagjaar 2018 op 3,97 % van het kadastraal inkomen.
Juridische grond
Artikel 170, §4, van de Grondwet, geen last of belasting kan door de agglomeratie, de federatie van
gemeenten en de gemeente worden ingevoerd dan door een beslissing van hun raad.
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Artikel 464, §1, van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992: De gemeente is niet
gemachtigd tot het heffen van opcentiemen op de personenbelasting, op de venootschapsbelasting,
op de rechtspersonenbelasting en op de belasting van niet-inwoners of van gelijkwaardige belastingen
op de grondslag of op het bedrag van die belastingen, uitgezonderd evenwel wat de onroerende
voorheffing betreft.
Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit betreffende de onroerende
voorheffing.
Decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van
de provincies.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 42, §3 van het gemeentedecreet: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast.
Onverminderd de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het
vaststellen van politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het
gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de
gemeente.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het meerjarenplan voorziet een gelijkblijvend tarief.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad stelt voor het aanslagjaar 2019 de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende
voorheffing vast op 708 opcentiemen.
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