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Belastingreglement op de opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op onroerende
goederen
OVERW EGEND GEDEELTE
Gelet op artikelen 41, 162 en 170, §4 van de grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 42 §3, de
artikelen 186 en 187 en de artikelen 248 tot en met 264.
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, met ingang vanaf 1 januari
2019;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en de latere wijzigingen;
Gelet op artikel 464, 1° van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992 en de latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde
financiering van de provincies, met latere wijzigingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het voorziene budget met budgettaire sleutel 73000000/002000;
Overwegende dat de onroerende voorheffing een gewestbelasting is, gevestigd op het kadastraal
inkomen van onroerende goederen: gronden, woningen, gebouwen en sommige bedrijfsuitrusting.
Gemeenten en provincies vestigen opcentiemen op de gewestelijke basisbelasting. Dit gebeurt door
een beslissing van hun raad die uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar moet genomen zijn. De
opcentiemen worden samen met de basisbelasting ingevorderd door de Vlaamse Belastingdienst en
later doorgestort naar de provincies en de gemeenten;
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 steeg
van 2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen;
Overwegende dat het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, §2, tweede 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 2.1.4.0.1, 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”;
Overwegende dat de basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest in het
aanslagjaar 2019 ongewijzigd blijft ten aanzien van het aanslagjaar 2018;
Na beraadslaging, besluit de gemeenteraad:
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Belastingreglement op de opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op onroerende
goederen
BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /OPCENTIEMEN
Voor het aanslagjaar 2019 worden ten bate van de gemeente 929 opcentiemen geheven op de door
het Vlaams Gewest geheven heffing op onroerende goederen.
ARTIKEL 2 /INNING
De gemeente doet een beroep op de medewerking van de Vlaamse belastingdienst voor de inning van
deze opcentiemen.
ARTIKEL 3 /BEKENDMAKING
§1. Dit belastingreglement wordt aan de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant toegestuurd.
§2. Dit belastingreglement wordt binnen de maand die volgt op de inwerkingtreding ervan en uiterlijk
tegen 31 januari 2019 bij aangetekende brief bezorgd aan de Vlaamse belastingdienst.
§3. Dit belastingreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering
van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van
het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur
worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de
politiezones en hulpverleningszones.
Op de gemeentelijke webstek wordt dit reglement gepubliceerd op https://www.kortenaken.be/beleidbestuur/notulen-en-reglementen/ met vermelding van de datum waarop het door de gemeenteraad
aangenomen werd.
ARTIKEL 4 /INW ERKINGTREDING
Dit belastingreglement treedt in werking op 1 januari 2019.
Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen inzake deze belasting.
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