UITTREKSEL
uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk
ZITTING van 15.12.2016
Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester
voorzitter gemeenteraad;
Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK, Jo TIJTGAT, Carl
DE DONDER, schepenen;
Kaat OLIVIER, schepen van ambtswege;
Robert VANHEERWEGHE, Gino BAERT, Louis HAERINCK, Sabine
DEKNUDT-MICHIELS, Ingrid DEROUBAIX, Bert SCHELFHOUT, Tundie
D’HONT, Filip TERRYN, Jurgen BEKE, Sophie MESPREUVE, Matthias
VANNESTE, Frieda DEJAGER, Rolande LIBERT, Mieke OTTEVAERE en
Marleen PRAT, raadsleden;
Paulien SANTENS, waarnemend gemeentesecretaris.
----2. Belastingen 2017 - goedkeuring
b) opcentiemen onroerende voorheffing 1700
DE RAAD,
in openbare zitting vergaderd
Gelet op de financiële toestand van de gemeente, zoals die blijkt uit de financiële nota van
de strategische meerjarenplanning 2014-2019;
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en meer bepaald de artikelen 251, 253
tot en met 260 en 369 houdende de aanslag van de onroerende voorheffing;
Gelet op artikel 464 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen over de reglementering
van de opcentiemen;
Gelet op het decreet van 9 juni 1998 (BS 18 juli 1998), gewijzigd met het decreet van 30 juni
2000, houdende bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen wat
betreft de onroerende voorheffing;
Gelet op artikel 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet dat stipuleert dat de vaststelling van
de gemeentelijke belastingen tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om, op basis van een
onroerende voorheffing vanwege het Vlaams Gewest ten bedrage van 2,50 %, ten bate van
de gemeente 1700 opcentiemen op de onroerende voorheffing te heffen;
Gelet op artikel 253, § 1, 3° van het Gemeentedecreet;
BESLUIT:
met 11 ja-stemmen (CD&V) en 10 neen-stemmen (N-VA, Open VLD en sp.a)
Art. 1. - Voor het aanslagjaar 2017 worden er, ten bate van de gemeente, 1700 opcentiemen
op de onroerende voorheffing geheven op basis van een onroerende voorheffing vanwege
het Vlaams Gewest ten bedrage van 2,50 %.
Art. 2. - De invordering van deze gemeentelijke belasting zal gebeuren door toedoen van het

agentschap Vlaamse Belastingdienst van het beleidsdomein Financiën en Begroting van de
Vlaamse overheid.
Art. 3. - Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
- Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Brugge, Koning Albert I laan 1/2 bus 103 te 8200
Brugge;
- Mevrouw Katrien Matthijs, Vlaamse belastingdienst, Onroerende Voorheffing, Postsite,
Vaartstraat 16, 9300 Aalst.
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