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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 21 DECEMBER 2017

Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter;
Vander Meeren Luc, Burgemeester;
Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem Maarten,
Schepenen;
Vervaeck Marnix, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, Van Merhaeghe Pascal,
Cnudde Frank, De Cordier Koen, Cousaert Yves, Speleers Piet, Van Cauwenberghe
Olivier, Desloovere Koen en Geeraerts Nancy, Raadsleden;
Fonteyne Kurt, Voorzitter O.C.M.W. – Schepen, aanwezig met raadgevende stem;
Buysschaert An, Secretaris.
_________________________________________________________________________________

DAGORDE :

Algemene financiering. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. Aanslagjaren 2018 en 2019.

De Gemeenteraad,

In openbare zitting vergaderd;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2015 houdende heffing voor de aanslagjaren 2016, 2017, 2018 en 2019 van 1.400 opcentiemen op de onroerende voorheffing;
Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet;
Gelet op artikel 464 1° van het wetboek van de 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;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegend dat de basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaams gewest
ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse codex fiscaliteit vanaf het aanslagjaar 2018
stijgt van 2,5 % naar 3,97 % van het kadastraal inkomen;
Overwegend dat het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2 § 2, 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 gemeentelijke opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt
niet verhogen ten opzichte van het vorige aanslagjaar.”;
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Overwegend 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, voor wat de aanslagjaren 2018 en 2019 betreft, van het
gemeentelijk reglement van 17 december 2015 tot vaststelling van de opcentiemen op de onroerende
voorheffing;
Gelet op de besprekingen in de raad;

BESLUIT : met 12 stemmen vóór (Open VLD en CD&V) bij 5 stemmen tegen (N-VA).

Art.1. Voor de aanslagjaren 2018 en 2019 worden ten bate van de gemeente 882 opcentiemen op de
onroerende voorheffing geheven.
Art.2. De vestiging en de inning van de gemeentelijke opcentiemen gebeuren door toedoen van het
Agentschap Vlaamse Belastingdienst.
Art.3. Het voorvermeld gemeenteraadsbesluit van 17 december 2015 wordt opgeheven vanaf 1
januari 2018.
Art.4. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het Agentschap Vlaamse Belastingdienst,
Onroerende Voorheffing, T.a.v. Katrien Matthijs – Postsite, Vaartstraat 16 te 9300 Aalst.
Art.5. Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, overeenkomstig art.
186 van het gemeentedecreet.
Art.6. Overeenkomstig art. 187 van het gemeentedecreet wordt deze bekendmaking met de datum
ervan aangetekend in het speciaal daartoe bestemde register.
Art.7. Afschrift van deze beslissing wordt digitaal doorgezonden naar het Agentschap voor
Binnenlands Bestuur, overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse
regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het
bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke
overheid.
Namens de Gemeenteraad,
De Secretaris,
get. Buysschaert An.

De Voorzitter,
get. Aelvoet Carlos.
Voor eensluidend afschrift,

De Secretaris,

Buysschaert An.

De Voorzitter,

Aelvoet Carlos.
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