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Financiën - Gemeentebelasting – Opcentiemen op de onroerende voorheffing – Aanslagjaren 2018–2019 – 

beslissing

 

De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:

Wettelijk kader

-  artikel 170 § 4 van de grondwet

-  artikel 464, 1°, van het wetboek inkomstenbelastingen van 10 april 1992

-  decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur

-  artikel 42 §3, 186, 187 en 253 §1 3° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005

-  decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex fiscaliteit

-  decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de 

provincies

Aanleiding

-  het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de 

provincies houdt, door een inkrimping van het takenpakket van de provincies, ook een wijziging in van de 

financiering van het Gewest, de provincies en de gemeenten

Procedure

-  goedkeuring beslissing door de gemeenteraad

-  versturen beslissing naar toezicht

-  akkoord van de toezichthoudende overheid

Krediet

Exploitatie - ontvangsten

algemene rek. beleidsitem kostenplaa

ts

actie bedrag

7300000 002000   

Motivering

- om de overheveling van persoonsgebonden taken, bevoegdheden en instellingen naar het Vlaamse en 

gemeentelijke bestuursniveau te kunnen financieren, voorziet het decreet  van 18 november 2016 in een 

gedeeltelijke integratie van de provinciale opcentiemen onroerende voorheffing in de Vlaamse basisheffing. De 

Vlaamse basisheffing stijgt vanaf het aanslagjaar 2018 van 2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen voor 

het basistarief en van 1,6% naar 2,54% van het kadastraal inkomen voor het sociaal tarief (een verhoging met 

factor 1,588)

- aangezien de gemeentelijke opcentiemen worden geheven op de Vlaamse basisheffing, heeft een verhoging van 

de basisheffing in gelijke mate ook een impact op de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen

- volgens het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, §2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit zijn de gemeenten 

verplicht om hun gemeentelijke opcentiemen 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”

- de gemeente legde het tarief van de gemeentelijke opcentiemen van de onroerende voorheffing voor de periode 

2014 tot en met 2019 vast op 1500 opcentiemen

- om een gelijke fiscale druk te garanderen, dient het tarief van 1500 opcentiemen via de omrekeningscoëfficiënt 

van 1,588 te worden omgerekend

- het afronden tot de eenheid is de dichtste benadering om een gelijke opbrengst te bekomen zoals voorheen

- een aanpassing van het belastingreglement d.d. 19 december 2013 betreffende de opcentiemen op de 

onroerende voorheffing voor de aanslagjaren 2018-2019 is noodzakelijk 

-  gezien de financiële toestand van de gemeente

Dossierstukken

-  FAQ: aanpassing van de gemeentelijke opcentiemen 2018 wegens nieuwe Vlaamse basisheffing onroerende 

voorheffing

-  omrekeningstabel gemeentelijke opcentiemen onroerende voorheffing (omrekeningscoëfficiënt 1,588)

-  gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 betreffende de belasting op de onroerende voorheffing – 

Aanslagjaren 2014-2019

Besluit

Artikel 1.- Voor de aanslagjaren 2018 tot en met 2019 wordt ten voordele van de gemeente 945 gemeentelijke 

opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.
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Artikel 2.-  Deze opcentiemen zullen worden gevestigd en geïnd door de Vlaamse belastingdienst, onroerende 

voorheffing, Vaartstraat 16, 9300 Aalst

Artikel 3.- Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. 

NAMENS DE GEMEENTERAAD

S.Vermeire B.Himpens

secretaris voorzitter

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT

S.Vermeire i.o.voorzitter

secretaris A.Vermeulen
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