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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Patrick De Smedt, Voorzitter; de heer Albert Beerens; mevrouw Lutgard Van der Borght; de
heer William Engels; de heer Johan Deleu; de heer Jan Couck; mevrouw Marijke De Vis; mevrouw
Joske Vermeir; mevrouw Inez De Coninck; de heer Jeroen Eenens; mevrouw Els Van Buggenhout;
mevrouw Annelies De Pauw; de heer Luc De Ridder; de heer Wouter Van Driessche; de heer Roland
Mortier; de heer Floris Van den Broeck; mevrouw Els Van Gucht; mevrouw Evelien Beeckman; de heer
Willem De Pauw; de heer Jasper Baeyens; mevrouw Linda Verbesselt; de heer Bert De Wel; mevrouw
Eliane Laurent; mevrouw Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
Door het feit dat door de aanpassing van de Vlaamse Codex fiscaliteit de basisheffing van de
onroerende voorheffing vanaf 2018 stijgt van 2,5 % van het KI naar 3,97 %, dienen de gemeenten
hun opcentiemen te delen door 1,588 om de fiscale druk op het zelfde niveau te houden.
De vroeger
Argumentatie
De gemeente Opwijk wenst de gemeentelijke fiscale last op de onroerende voorheffing op het zelfde
niveau te behouden. Hiervoor dienen de opcentiemen voorzien in 2014 gedeeld te worden door 1,588
zo bekomen we 850,13.
De financiële toestand van de gemeente.
Juridische grond
Gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2017 houden de goedkeuring van de aanvullende
opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de dienstjaren 2018 tot en met 2019.
Artikel 464, 1° van het wetboek van inkomstenbelastingen van 10 april 1992.
Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
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Decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van
de provincies.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 42, §3 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : De gemeenteraad stelt de gemeentelijke
reglementen vast. Onverminderd de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de
gemeenteraad tot het vaststellen van politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer
betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het
inwendige bestuur van de gemeente.
Artikel 43, §2, 3°van het gemeentedecreet : De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van het
meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget en de budgetwijzigingen, de jaarrekeningen en
de geconsolideerde jaarrekening.
Artikel 43, §2, 15°van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : De gemeenteraad is bevoegd voor het
vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de
retributies en de voorwaarden ervan.
Artikel 57, §3, 3° van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : Het college van burgemeester en
schepenen is bevoegd voor het financieel beheer, onverminderd de bevoegdheden van de
gemeenteraad.

Een afschrift wordt/werd bezorgd aan de personen die bij het opmaken van dit besluit werden
vermeld.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 22 stem(men) voor: Jasper Baeyens; Evelien Beeckman; Albert Beerens; Jan Couck; Inez De
Coninck; Annelies De Pauw; Willem De Pauw; Luc De Ridder; Patrick De Smedt; Marijke De Vis; Johan
Deleu; Jeroen Eenens; William Engels; Eliane Laurent; Roland Mortier; Els Van Buggenhout; Wouter
Van Driessche; Els Van Gucht; Floris Van den Broeck; Lutgard Van der Borght; Linda Verbesselt; Joske
Vermeir
- 1 onthouding(en): Bert De Wel

Besluit
Artikel 1
De beslissing van de gemeenteraad van 19 november 2019 houdende de goedkeuring van de
aanvullende opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de aanslagjaren 2020-2025 wordt
ingetrokken.
Artikel 2
Voor de aanslagjaren 2020 en 2025 worden ten bate van de gemeente 850,13 opcentiemen geheven
op de onroerende voorheffing.
Artikel 3
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse
Belastingdienst.
Artikel 4
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

Algemeen Directeur
Katleen Biesemans

Voorzitter
Patrick De Smedt
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