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Beschrijving
Aanleiding en context
In de Omzendbrief BB 2017/3 van 14 juli 2017 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen
2014-2019 en de budgetten 2018, werd de aandacht gevestigd op de problematiek van de
opcentiemen op de onroerende voorheffing ten gevolge van de vernieuwde taakstelling en
financiering van provincies:
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 1,5897).
De provinciale opcentiemen worden herrekend in functie van de gewijzigde taakstelling van de
provincies en de verhoogde Vlaamse basisheffing. Die herrekening gebeurde op een wijze die de
fiscale neutraliteit van de operatie voor elke belastingplichtige waarborgt. De opcentiemen die de
provincies in de toekomst nog kunnen heffen, zijn voor de aanslagjaren 2018 tot en met 2022
begrensd.
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De provinciebesturen moeten in hun budget 2018 en hun aangepaste meerjarenplanning rekening
houden met de minderopbrengsten uit de onroerende voorheffing ten gevolge van de begrenzing van
het aantal opcentiemen.
Daarnaast bevat het decreet van 18 november 2016 ook bepalingen over de gemeentelijke
opcentiemen op de onroerende voorheffing. De gemeenten moeten hun aantal opcentiemen op de
onroerende voorheffing omrekenen om bij een verhoging van de Vlaamse gewesttarieven hetzelfde
bedrag te ontvangen als met het huidige aantal gemeentelijke opcentiemen. Doen zij dat niet, dan
zullen hun opbrengsten uit de onroerende voorheffing in dezelfde verhouding stijgen als de nieuwe
gewesttarieven. Concreet moeten de huidige gemeentelijke opcentiemen voor een status quo van de
ontvangsten gedeeld worden door 1,588.
Vervolgens worden de opcentiemen afgerond op de volgende wijze:
a) hetzij tot maximum twee cijfers na de komma
Het laatste cijfer van het afgeronde getal (= het tweede cijfer na de komma) wordt als volgt bepaald:
- indien bij het af te ronden getal het derde cijfer na de komma een 0, 1, 2, 3 of 4 is, blijft het tweede
cijfer na de komma van het afgeronde getal zoals het is;
- indien bij het af te ronden getal het derde cijfert na de komma een 5, 6, 7, 8 of 9 is, wordt het
tweede cijfer na de komma van het afgeronde getal met 1 verhoogd.
b) hetzij tot op de eenheid vóór de komma
Het laatste cijfer van het afgeronde getal (= de eenheid) wordt als volgt bepaald;
- indien bij het af te ronden getal het cijfer direct na de komma een 0, 1, 2, 3 of 4 is, blijft het laatste
cijfer van het afgeronde getal zoals het is;
- indien bij het af te ronden getal het cijfer direct na de komma een 5, 6, 7, 8 of 9 is, wordt het
laatste cijfer van het afgeronde getal met 1 verhoogd.
De fiscale autonomie van de gemeenten blijft hoe dan ook volledig gevrijwaard, aangezien de
gemeenteraden na de omrekening nog altijd volledig autonoom kunnen beslissen tot een verhoging of
verlaging van het aantal gemeentelijke opcentiemen.
De gemeentebesturen vinden op de webstek van het Agentschap Binnenlands Bestuur, op de pagina
http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/node/251: een omrekeningstabel van hun aantal opcentiemen OV
voor aanslagjaar 2017 naar 2018;
Op basis van de vermelde omrekeningstabel werd het tarief voor gemeente Haacht bepaald op 755,67
(indien wordt afgerond tot 2 cijfers na de komma) of 756 (indien wordt afgerond tot 1 cijfer voor de
komma). Omwille van gebruiksgemak wordt voorgesteld om te opteren voor het laatste bedrag, zijnde
756.
Argumentatie
De gemeenten moeten hun aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing omrekenen om bij een
verhoging van de Vlaamse gewesttarieven hetzelfde bedrag te ontvangen als met het huidige aantal
gemeentelijke opcentiemen. Doen zij dat niet, dan zullen hun opbrengsten uit de onroerende
voorheffing in dezelfde verhouding stijgen als de nieuwe gewesttarieven. Concreet moeten de huidige
gemeentelijke opcentiemen voor een status quo van de ontvangsten gedeeld worden door 1,588.
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Op basis van de vermelde omrekeningstabel werd het tarief voor gemeente Haacht bepaald op 755,67
(indien wordt afgerond tot 2 cijfers na de komma) of 756 (indien wordt afgerond tot 1 cijfer voor de
komma). Omwille van gebruiksgemak wordt voorgesteld om te opteren voor het laatste bedrag, zijnde
756.
Juridische grond
Artikel 170, §4 van de Grondwet.
Artikel 464, 1°, van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992.
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij het decreet van 28 mei 2010.
Artikel 3, 1°, van bovenvermeld decreet waarin het college van burgemeester en schepenen inzake
gemeentebelastingen aangeduid wordt als bevoegde overheid.
Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van
de provincies.
De gemeenteraadsbeslissing van 14 december 2015 houdende vaststelling voor de aanslagjaren 2016
- 2019 van een reglement op de opcentiemen op de onroerende voorheffing, waarbij het tarief
van 1200 opcentiemen werd vastgesteld.
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.

Regelgeving: bevoegdheid
Het gemeentedecreet

Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
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Artikel 1
De gemeenteraad keurt het besluit goed dat met ingang van 1 januari 2018, voor een termijn
eindigend op 31 december 2019, ten bate van de gemeente jaarlijks 756 opcentiemen op de
onroerende voorheffing geheven worden.
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.
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