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Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing – 

aanslagjaren 2020 -2025  

 

 
De Raad, 

Overwegende dat het belastingreglement van 18 december 2018 inzake de 

gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing betreffende 

aanslagjaar 2019 vervalt per 31 december 2019 en bijgevolg opnieuw dient 

vastgesteld te worden; 

Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet; 

Gelet op artikel 464/1, 1°, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 

1992; 

Gelet op artikel 2.1.4.0.2 en artikel 3.1.0.0.4 van het decreet van 13 

december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie-e n 

gemeentebelastingen; 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op artikel 40, § 3 van het Decreet Lokaal Bestuur; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT MET 26 STEMMEN VOOR EN 8 TEGEN : 



Artikel 1:  

Voor de aanslagjaren  2020-2025  worden ten bate van de gemeente 882 

gemeentelijke 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: 

§ 1 Aan de inwoner die op 31 december jaar  X-1 (jaar voorafgaand aan 

aanslagjaar)  de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft wordt een teruggave 

gegeven van de gemeentelijke opcentiemen voor het aanslagjaar X 

(aanslagjaar waarvoor vermindering wordt aangevraagd)  voor de door 

hem/haar bewoonde woning die al of niet behoort tot het 

gemeenschappelijk huwelijksvermogen en waarvan hij/zij eigenaar of 

vruchtgebruiker is.  

§ 2 De in §1 voorziene teruggave is in alle gevallen beperkt tot max. 100 of 

125 EUR overeenkomstig artikel 6.  

 Artikel 4: 

Om in aanmerking te komen voor deze teruggave mag de aanvrager geen 

beroepsactiviteit hebben.  Worden m.a.w. bedoeld (niet limitatieve 

opgave) gepensioneerden, bruggepensioneerden, gepensioneerden met 

toegelaten beroepsactiviteit, werklozen, in zoverre zij minstens 65 jaar zijn 

op de datum van artikel 3 en geen beroepsactiviteit hebben.  

 Artikel 5: 

Bij gehuwden of samenwonende partners dienen beide personen aan de 

voorwaarden van art. 3 en 4 te voldoen;  

 Artikel 6: 

Voor de teruggave van max. 100 EUR komen enkel in aanmerking de 

eigenaars, vruchtgebruikers wiens niet geïndexeerd kadastraal inkomen 

met betrekking tot  “woningen” lager of gelijk is aan 850 EUR en hoger is 

dan 744 EUR.  Dit bedrag wordt verhoogd overeenkomstig de 

indexatieformule van toepassing voor het aanslagjaar X.  

Voor de teruggave van max. 125 EUR komen enkel in aanmerking de 

eigenaars, vruchtgebruikers wiens niet geïndexeerd kadastraal inkomen 

met betrekking tot ‘woningen’  lager of gelijk is aan 744 EUR.  Dit bedrag 

wordt verhoogd overeenkomstig de indexatieformule van toepassing voor 

het aanslagjaar X.  

 Onder ‘woningen’ wordt verstaan, de gebouwen door de administratie van 

het kadaster aangeduid als zijnde : huis, noodwoning, deel 

appartementsgebouw, building, handelshuis of hoeve.  



 Artikel 7: 

De teruggave voorzien in artikel 3. kan in alle gevallen per woning slechts 

éénmaal verkregen worden.  

Artikel 8: 

Om van deze teruggave te kunnen genieten dienen de betrokken 

belastingplichtigen op straf van nietigheid binnen de drie maanden na de 

datum van verzending van het aanslagbiljet door de Vlaamse 

Belastingdienst, een daartoe strekkend verzoek om terugbetaling te 

richten aan het College van Burgemeester en Schepenen en de nodige 

bewijsstukken voor te leggen.  Het bewijs niet beroepsactief te zijn moet 

slechts éénmaal geleverd worden bij de eerste aanvraag.  

 Artikel 9: 

Inwoners die van deze teruggave zouden genieten op basis van onjuiste of 

onvolledige bewijsstukken dienen de ten onrechte ontvangen gelden terug 

te betalen voor elk jaar waarvoor de terugbetaling ten onrechte is gebeurd.  

Bovendien worden zij beboet met een bedrag gelijk aan het dubbel van de 

ten onrechte ontvangen gelden.  

Artikel 10:  

 
Conform artikelen 286, §1, 1° en art. 287 Decreet Lokaal Bestuur wordt dit 

besluit en de inhoud ervan bekend gemaakt op de web-toepassing van de 
gemeente 

 
Artikel 11:  

Conform artikel 330 Decreet Lokaal Bestuur wordt de toezichthoudende 

overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit. 
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