Opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van
gebouwen en/of woningen.
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 december 2015.
Juridische grond
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, art 464/1;
Gelet op artikel 170 §4, artikel 41 en artikel 162 van de grondwet;
Gelet op artikel 42, §3, Gemeentedecreet;
Gelet op de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, Titel 2 Hoofdstuk 5 en artikel 3.1.0.0.4;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013;
Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
1996, meer bepaald Hoofdstuk VIII, afdeling 2 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding
van de leegstand en de verkrotting van gebouwen en/of woningen en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en
veiligheidsnormen voor woningen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de verkrotting en verwaarlozing van gebouwen en woningen op het grondgebied
van de gemeente voorkomen en bestreden moet worden;
Overwegende dat de gemeente opnieuw opcentiemen kan heffen op de gewestelijke belasting op
heffing ter bestrijding van verkrotting van woningen en/of gebouwen;
Overwegende dat het heffen van opcentiemen op de gewestelijke als voordeel oplevert dat de
aspecten van invordering en bezwaren door het Vlaams Gewest gebeurt;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen d.d. 4 december 2014;
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Besluit
Art.1. Er wordt met ingang van 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019
ten voordele van de gemeente Haacht, 100 opcentiemen geheven op de gewestelijke heffing ter
bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen oorspronkelijk ingevoerd door het decreet
van 22 december 1995 betreffende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, meer bepaald
Hoofdstuk VIII, afdeling 2 en latere wijzigingen en overgenomen door het decreet houdende de
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.
Art.2. De gemeente doet een beroep op de medewerking van het Agentschap Vlaamse
belastingdienst voor de inning van deze opcentiemen.
Art.3. Dit reglement zal krachtens artikel 186 van het gemeente decreet op de gemeentelijke website
worden bekendgemaakt.
Art.4. Onderhavige beslissing wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de provinciegouverneur van
Vlaams-Brabant.
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