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Belastingreglement op de opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op onroerende
goederen
OVERWEGEND GEDEELTE
Gelet op artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 464, 1° van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992, met latere wijzigingen;
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, met latere wijzigingen;
Gelet op artikel 41, derde en vierde lid van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, met
latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, met latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13
december 2013, en meer bepaald de artikelen artikel 2.1.4.0.2., 3.1.0.0.4. en 3.1.0.0.6. 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 Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het voorziene budget met budgettaire sleutel 73000000/002000;
Overwegende dat de gemeenten beschikken over een grondwettelijk gewaarborgde fiscale autonomie
die hen toelaat om binnen de grenzen van de door de wetgever opgelegde beperkingen en onder
controle van de toezichthoudende overheid, gelijk welke materie aan een belasting te onderwerpen;
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 de
aanslagjaren 2020-2025 ongewijzigd blijft ten aanzien van het aanslagjaar 2019;
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 de aanslagjaren 2020-2025 worden ten bate van de gemeente Kortenaken 929 opcentiemen
geheven op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op onroerende goederen.
ARTIKEL 2 /WIJZE VAN 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 2020 bij aangetekende brief bezorgd aan de Vlaamse belastingdienst.
§3. Het belastingreglement wordt overeenkomstig de artikelen 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal
Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.
ARTIKEL 4 /INWERKINGTREDING
Dit belastingreglement treedt in werking op 1 januari 2020.
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