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Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad 

Zitting van: 9 mei 2017 

Aanwezig: Aanwezig de dames en heren:  

Voorzitter : Stephan Titeca 

Burgemeester:                  Claude Van Marcke 

Schepenen:  Rik Colman, Gino Devogelaere, ,Koen Tack, Jeremie Vaneeckhout,                 

Johan Delrue, Jolanta Steverlynck-Kokoszko  

Gemeenteraadsleden:  Victor Gerniers, Maurice Vanmarcke, Prudent Lanneau, Dirk Tack, Anne Marie 

Ampe, Pascal Desmet, Eddy Recour, Willy Demeulemeester, Davy Demets, 

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

Tine Temmerman 

Secretaris:                        Sonja Nuyttens 

Verontschuldigd: Gemeenteraadsleden:  Greet Coucke 

  

 
 

Punt 8.  Huisvesting 
8.1. Intrekking beslissing van 24 januari 2017 strekkende tot: 

• opheffing besluit van 17 december 2013 betreffende opcentiemen op de heffing ter 
bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen   m.i.v. 1 januari 2017    

• vestiging opcentiemen op de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen voor 
aanslagjaar 2017 tot en met 2019. 

8.2. Goedkeuren opheffing besluit van 17 december 2013 betreffende opcentiemen op de 
heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen   m.i.v. 1 januari 2018   
8.3. Goedkeuren vestiging opcentiemen op de heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen 
voor aanslagjaren 2018 en 2019. 
 
De gemeenteraad, 
Op  grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch 
Het belastingsreglement  van 24 januari 2017 werd – ingevolge een administratieve onoplettendheid – 
niet tijdig bezorgd aan de Vlaamse Belastingsdienst. Dit diende te gebeuren tegen 1 maart 2017 maar 
de overzending gebeurde pas op  23 maart 2017. Bij e-mail van 6 april 2017 liet deze dienst weten dat 
ze de opcentiemen niet kan inkohieren ingevolge laattijdige bezorging van het reglement. Aangezien 
echter heel wat gemeenten zich in dezelfde situatie bevinden, heeft Vlabel aanvaard om de tijdig 
gestemde besluiten (vóór 31 januari 2017) die nog verwijzen naar de oude regelgeving of oude 
benaming van de heffing toch te aanvaarden. Voor Anzegem is het nodig om het nieuwe besluit van 
24 januari 2017 in te trekken zodat kan teruggevallen worden op het initiële besluit dat betrekking had 
op aanslagjaren 2014-2019 en alsnog de opcentiemen kunnen ingekohierd worden.  Na telefonisch 
contact blijkt dat quasi alle gemeenten die hun belastingreglement conformeerden aan de nieuwe 
regelgeving zich in deze situatie bevinden. Daarom ook aanvaardt Vlabel dat het oude 
belastingsreglement nog een jaar in stand gehouden wordt, ook al verwijst het naar terminologie die 
niet meer wettelijk is. 
Het nieuwe belastingreglement zal dan gelden voor de jaren 2018 en 2019. Voor 2017 geldt het oude 
reglement nog. Dit punt wordt toegevoegd aan de agenda GR mei. (voor de gemeente gaat het over 
ca 4000 euro op jaarbasis) 
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 

• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en wijzigingen. 

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

• Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
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• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

Verwijzend naar eerder beslissingen 
Raadsbesluit van 17 december 2013 betreffende opcentiemen op de heffing ter bestrijding van 
verkrotting van gebouwen en/of woningen   m.i.v. 1 januari 2017    
Raadsbeslissing van 24 januari 2017 strekkende tot: 

• opheffing besluit van 17/12/2013 betreffende opcentiemen op de heffing ter bestrijding van 
verkrotting van gebouwen en/of woningen   m.i.v. 1 januari 2017 en  

• vestiging opcentiemen op de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen voor 
aanslagjaar 2017 tot en met 2019. 

Na beraadslaging 
BESLUIT: eenparig 
Art.1: de raadsbeslissing van 24 januari 2017 strekkende tot: 

• opheffing besluit van 17 december 2013 betreffende opcentiemen op de heffing ter bestrijding 
van verkrotting van gebouwen en/of woningen   m.i.v. 1 januari 2017    

• vestiging opcentiemen op de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen voor 
aanslagjaar 2017 tot en met 2019. 

wordt ingetrokken. 
Art.2: Het raadsbesluit van 17  december 2013 betreffende opcentiemen op de heffing ter bestrijding 
van verkrotting van gebouwen en/of woningen wordt opgeheven  m.i.v. 1 januari 2018   
Art.3:  Er worden voor het aanslagjaar 2018 tot en met 2019  ten voordele van de gemeente 
Anzegem, 100 opcentiemen geheven op de gewestelijke heffing ongeschikte en onbewoonbare 
woningen ingevoerd door het decreet van 22 december 1995 betreffende bepalingen tot begeleiding 
van de begroting 1996, meer bepaald Hoofdstuk VIII, afdeling 2 en latere wijzigingen en overgenomen 
door het decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13/12/2013, zoals gewijzigd. 
Art.4:  De gemeente doet een beroep op de medewerking van het Agentschap Vlaamse 
Belastingdienst voor de inning van deze opcentiemen. 
Art.5: 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 Vlaamse 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,  31 mei 2017 

Sonja Nuyttens   Claude Van Marcke 

Gemeentesecretaris            Burgemeester  


