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07. Opcentiemen op de onroerende voorheffing
Motivering
Aanleiding en context
Elke gemeente kreeg eind december 2015 van de FOD Financiën een raming toegestuurd van wat de
taxshift de komende jaren aan minderontvangsten zou betekenen. Die bedragen hielden echter geen
rekening met de jaarlijkse normale stijging van de APB-ontvangsten door inflatie, economische groei
of een hoger aantal inwoners.
De gemeente nam deze vaststelling ter harte om op haar beurt een gemeentelijke taxshift door te
voeren en de belasting op het inkomen goedkoper te maken. Als compensatie worden de
opcentiemen onroerende voorheffing verhoogd.
Juridische grond
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 na wijzigingen, artikel 42 en 43.
De Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten van 16
januari 1989, zoals gewijzigd bij bijzondere wet van 13 juli 2001, artikel 5, 3°.
Het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatst gewijzigd door het Decreet tot wijziging van
artikel 257, 258 en 376 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en artikel 7 van het
decreet van 23 mei 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting
2008, wat de vermindering van de onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen betreft.
Het decreet van 9 juni 1998 houdende bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen voor wat betreft de onroerende voorheffing.
Artikel 464 van het WIB 1992, de gemeente opcentiemen kan heffen op de onroerende voorheffing.
Argumentatie
Met 1.350 opcentiemen blijven de gemeenteopcentiemen onder het Vlaamse gemiddelde.
Financiële weerslag
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van rendabele belastingen.
Besluit
De raad beslist met 17 stemmen voor, tegen 2 (Dirk Verhaert en Agnes Van Mechelen):
Artikel 1
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 worden de gemeenteopcentiemen op de onroerende
voorheffing vastgesteld op 1.350 opcentiemen.

Artikel 2
Deze gemeenteopcentiemen worden ingevorderd door het Vlaamse Gewest overeenkomstig de
regels voor de heffing van de gewestbelasting waar zij bijkomen.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
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