UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van donderdag 26 oktober 2017
Jean Duijsens: Voorzitter
Huub Broers: Burgemeester
Jacky Herens, William Nijssen, José Smeets: Schepenen
Anne-Mie Casier, Jean Levaux, Yolanda Daems, Grégory Happart, Rik Tomsin, Roger Liebens,
Marina Slootmaekers, Jean-Marie Geelen, Mathieu Paggen: Raadsleden
Erika Brouwers: Secretaris wnd.
5.

Correctie aanpassing gemeentelijke opcentiemen 2018

De raad
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Gelet op het hersteldecreet van 23 januari 2009
Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet
Gelet op artikel 464, 1°, van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992
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 het besluit van de gemeenteraad van 1 september 2016 inzake de principiële beslissing om de wijziging
van de opcentiemen door te voeren
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 augustus 2017 betreffende de aanpassing van de
gemeentelijke opcentiemen voor het aanslagjaar 2018
Overwegende de financiële toestand van de gemeente
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, 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 gemeente om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als voor het aanslagjaar
2017 haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 moet delen door 1,588
Overwegende de noodzaak tot aanpassing van het gemeentelijk reglement tot vaststelling van de opcentiemen
op de onroerende voorheffing van 27 december 2012
Overwegende dat in een nieuwe rondzendbrief van de minister van Binnenlands Bestuur de
omrekeningscoëfficiënt wijzigde van 1,5897 naar 1,588 en dit toegepast op 1.500 opcentiemen voor Voeren 945
opcentiemen voor 2018 geeft in plaats van 944

besluit
Stemmen voor:
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Jean Levaux

Artikel 1

Voor het aanslagjaar 2018 worden ten bate van de gemeente Voeren 945 opcentiemen geheven
op de onroerende voorheffing

Artikel 2

De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse
Belastingdienst.

Artikel 3

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Artikel 4

Dit besluit vervangt het vorige gemeenteraadsbesluit hieromtrent van 17 augustus 2017

Namens de gemeenteraad
Bij verordening
(get.) Erika Brouwers
Secretaris wnd.

(get.) Jean Duijsens
Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel uit staande de zitting goedgekeurde notulen
Erika Brouwers
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Huub Broers
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