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Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad 

Zitting van: 19 december 2017 

Aanwezig: Aanwezig de dames en heren:  

Voorzitter : Stephan Titeca 

Wnd. Burgemeester:        Rik Colman 

Schepenen:  Gino Devogelaere, Koen Tack, Jeremie Vaneeckhout, Johan Delrue, Jolanta 

Steverlynck-Kokoszko  

Gemeenteraadsleden:  Victor Gerniers, Maurice Vanmarcke, Prudent Lanneau, Greet Coucke, Dirk 

Tack, Anne Marie Ampe, Eddy Recour, Willy Demeulemeester, Davy Demets, 

Yannick Ducatteeuw, Twighi Detavernier, Kim Delbeke, Amandine Eeckhaut, 

Tine Temmerman, Anja Desmet 

Secretaris:                        Sonja Nuyttens 

Verontschuldigd: Gemeenteraadsleden:  Pascal Desmet 

  

Punt 3: Financiën 
3.8. Opcentiemen onroerende voorheffing  

• Opheffen gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 voor wat betreft de 
aanslagjaren 2018 en 2019. 

• Goedkeuren aangepast belastingsreglement voor de aanslagjaren 2018 en 2019. 

De gemeenteraad 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 

Rekening houdende met de financiële toestand van de gemeente. 

Ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit stijgt de basisheffing van 
de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf het aanslagjaar 2018 van 2,5% naar 3,97% 
van het kadastraal inkomen;  

Het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, §2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit verplicht de 
gemeenten 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”;  

Om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als voor het aanslagjaar 2017 dient de gemeente 
haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 te delen door 1,588.; 

De opcentiemen onroerende voorheffing voor de jaren 2018 en 2019 werden reeds vastgesteld door 
de gemeente in haar vergadering van 17.12.2013. Dit gemeentelijk reglement dient dus aangepast te 
worden. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

De Grondwet, inzonderheid artikel 170, §4; 

Het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992, inzonderheid artikel 464, 1°; 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 42, §3, 186, 187 
en 253, §1, 3°; 

Het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit; 



 
 

 
Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad 

 

 2/2 

Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering 
van de provincies; 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen; 

 

Na bespreking 

BESLUIT:   eenparig 

Art.1: De gemeenteraadsbeslissing “Opcentiemen onroerende voorheffing” van 17.12.2013 wordt 
opgeheven voor wat betreft de aanslagjaren 2018 en 2019. 

Art.2: Voor het aanslagjaar 2018 en 2019 worden ten bate van de gemeente 1.102 opcentiemen 
geheven op de onroerende voorheffing (hierdoor blijft de gemeentelijke fiscale druk ongewijzigd). 

Art.3: De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse 
Belastingdienst. 

Art.4: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in 
het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaams Gewest, van het algemeen 
bestuurlijk toezicht op de gemeenten. 

 
 
Gedaan in zitting als ten hoofde 
 
 
 
 

Namens de gemeenteraad 

Sonja Nuyttens   Stephan Titeca 

Secretaris   Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 

Anzegem,  29 december 2017 

Sonja Nuyttens             Rik Colman 

Gemeentesecretaris            Eerste Schepen 

                Wnd. Burgemeester  


