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Titel 
Agendapunt:  Vaststellen onroerende voorheffing 976 opcentiemen: 2020 - 2025 

  

Toelichting 
 

Uiterlijk op 15 mei van het aanslagjaar deelt de gemeente aan VLABEL ook de in het 

meerjarenplan opgenomen geraamde ontvangsten uit de OOV mee. 
 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en de 
gewijzigde financiering van de provincies (B.S van 13 december 2016) wijzigt, door 

een inkrimping van het takenpakket van de provincies, ook de financiering van het 
Gewest, de provincies en de gemeenten. 
 
Om de overheveling van persoonsgebonden taken, bevoegdheden en instellingen 
naar het Vlaamse en gemeentelijke bestuursniveau te kunnen financieren, voorziet 
het decreet in een gedeeltelijke integratie van de provinciale opcentiemen 

onroerende voorheffing in de Vlaamse basisheffing. Vandaar dat de Vlaamse 
basisheffing vanaf het aanslagjaar 2018 stijgt van 2,5% naar 3,97% voor het basistarief 
en van 1,6% naar 2,54% voor het sociaal tarief (een verhoging met factor 1,588) 
 
Feiten en context 

Op basis van artikel 3.1.0.0.4., §2, van de VCF, moeten de OOV uiterlijk op 31 januari 

worden vastgesteld en uiterlijk op 1 maart aan VLABEL worden meegedeeld. Artikel 
3.1.0.0.4, §2, tweede lid, van de VCF voorziet in een opvangregeling voor gemeenten 
die niet tijdig hun OOV hebben vastgesteld. De gemeentelijke OOV worden dan 
gevestigd op basis van de opcentiemen die van toepassing waren tijdens het vorige 
aanslagjaar. 
Uiterlijk op 15 mei van het aanslagjaar deelt de gemeente aan VLABEL ook de in het 

meerjarenplan opgenomen geraamde ontvangsten uit de OOV mee. Op basis 
daarvan berekent VLABEL de voorschotten die aan de gemeente zullen worden 
uitgekeerd. Wanneer de gemeente niet tijdig haar ramingen doorgeeft, maakt 
VLABEL zelf een inschatting van wat de gemeente in het aanslagjaar aan OOV zal 
ontvangen en baseert het daarop de uit te keren voorschotten. 

 
Juridische grond 

• artikel 170, §4 van de Grondwet 
• het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 40, §3 en artikel 
41, tweede lid, 14°.  Ook de artikelen 286 tot en met 288 en artikel 330  
• Artikel 464/1, 1° Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 
• Artikel 2.1.4.0.2. en artikel 3.1.0.0.4. Vlaamse Codex Fiscaliteit 
• Artikel 41, derde en vierde lid Decreet Lokaal Bestuur 
• Artikel 3.1.0.0.6 Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit 
 
 



Advies 

Vrijstellingen en verminderingen en andere vormen van differentiëring in de tarieven 
van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing die de 

gemeenteraad toestaat, mogen geen afbreuk doen aan (het doel en de strekking 
van) de Vlaamse hoofdbelasting. Het voorstel van gemeenteraadsbesluit dat de 
vrijstellingen, verminderingen of differentiëring vaststelt, wordt vooraf aan de Vlaamse 
Regering en VLABEL voorgelegd overeenkomstig artikel 41, derde en vierde lid van 
het decreet over het lokaal bestuur en artikel 3.1.0.0.6 van het besluit Vlaamse Codex 
Fiscaliteit: 

37 
1. De gemeenteraad motiveert grondig ten aanzien van de Vlaamse Regering de 
noodzaak van de differentiëring. 
2. Aan VLABEL worden de criteria meegedeeld op basis waarvan de vrijstellingen, 
verminderingen of differentiëring zouden worden toegepast. VLABEL evalueert hun 
technische uitvoerbaarheid binnen een tijdsbestek van één tot drie maanden. 

Het advies van VLABEL wordt verplicht aan het voorstel van reglement toegevoegd 
voor de bespreking ervan op de gemeenteraad.; 
 
Argumentatie 

Om de uitgaven van de meerjarenplanning 2020 - 2025 te financieren moet de 
gemeente opcentiemen op de onroerende voorheffing heffen. 

 
Financiële gevolgen 

Financiële gevolgen voorzien  2025B1-2 
 

Besluit 
 
Artikel 1 

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 worden ten bate van de gemeente 976 
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 overheid VLABEL toegezonden.  
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