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BRON AB

DOSSIER NR. 8

GEMEENTE-OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING
De Gemeenteraad van de stad Menen, vergaderd volgens het decreet en in openbare zitting;
Gelet op artikel 170, § 4, van de Grondwet;
Gelet op artikel 464, 1 °, van het WIB van 10 april 1992;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
°
Gelet op de artikelen 42, § 3, 186, 187 en 253, § 1, 3 , van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering
van de provincies;
Gelet op zijn voorgaande beslissing van 18 december 2017 waarbij voor het aanslagjaar 2018, 1.134 gemeente
opcentiemen op de onroerende voorheffing werden geheven;
Gelet op de omzendbrief BB 2018/2 van het Agentschap Binnenlands Bestuur;
Overwegende dat ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit de basisheffing van
de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf het aanslagjaar 2018 stijgt van 2,5 % naar 3,97 % van
het kadastraal inkomen;
Overwegende dat het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, §2, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit de gemeenten
verplicht om hun gemeentelijke opcentiemen dientengevolge aan te passen: "Voor iedere gemeente van het
Vlaamse Gewest mag het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.1.1, 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";
Overwegende dat de opbrengst van deze belasting onmisbaar is tot het behouden van het evenwicht in het
budget;
Gelet op de noodzaak tot aanpassing van het gemeentelijk reglement tot vaststelling van de opcentiemen op
de onroerende voorheffing van 2019;
Gelet op het proces-verbaal van onderzoek de commodo et incommodo en op het getuigschrift van
ruchtbaarheid;
Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 26 november 2018;

