PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE
GEMEENTE DE PANNE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad in zitting van 18 december 2017.
Aanwezig: A. Vanheste, burgemeester, E. Vanhee, voorzitter, J. Blieck, B. Degrieck, C. Delrive, A.
Debaeke, schepenen, F. Buyse, schepen-voorzitter OCMW, M. Rossey, N. Gerry, L. Boudolf, P. George,
B. Dequeecker, S. Van Der Maelen, C. Verbrugge, M. Vandermeeren, S. Van Damme, R. Florizoone,
gemeenteraadsleden, V. Van Ackere, secretaris
Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Aanslagjaar 2018.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 artikel 170, §4 van de Grondwet;
 artikel 42, §3, 186, 187 en 253, §1, 3°van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
 artikel 464, 1° van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992:
 het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
 het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
 het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering
van de provincies;
Gelet op de motivering van onderhavige beslissing, zijnde:
 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 gemeentelijke 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;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLIST

met 12 ja-stemmen en 4 onthoudingen

Art.1:

Voor het aanslagjaar 2018 worden 1228 opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven.

Art.2:

De vestiging en inning gebeurt door toedoen van de Vlaamse Belastingdienst.

Art.3:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Art.4:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst Belastingen.
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