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Zu ie n kerke

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 27 december 2018
Aanwezig:

Nicole Deschoofmeester-Van den Bossche) Voorzitter

Alain De Vlieghe, Burgemeester

Jacqnes Demeyere, Wim Cools, AnneHes Coeliis-Dewu/ff Schepenen
Noël Delaere, Schepen, ÖCMW-voorziüer

Geert Qiiintens, Brigitte Bonte) CÏttistmeSchouteeten-Jonckheere, AnnieDumon en Eddy
GoethalS) Raadsleden

Franky Goethals^ Secretaris.

DAGORDE: Heffing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar

2019.

De gemeenteraad,

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
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;
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 basisheffmg 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, eerste lid, van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit de gemeenten veiplicht om hun gemeentelijke opcentiemen dientengevolge aan te
passen: "Voor iedere gemeente van het Vlaamse Gewest mag het tarief, vermeld in artikel

2. l .4.0. l, 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 2018 haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2018 moet delen door

1,588;
Na beraadslaging,
BESLUIT, met eenparigheid van stemmen



Artikel l:
Voor het aanslagjaar 2019 worden ten bate van de gemeente 1133,50 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

1.0.

De algemeen directeur De Voorzitter


