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BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Het reglement opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van
verkrotting van gebouwen en/of woningen werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 januari 2015
voor een periode eindigend op 31 december 2019, en zoals gewijzigd.
Argumentatie
Teneinde een gezonde financiële toestand van de gemeente te behouden is het aangewezen het
reglement opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van
verkrotting van gebouwen en/of woningen te hernieuwen.
JURIDISCH KADER
 Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd;
 Het decreet lokaal bestuur.
 artikel 170, §4 van de Grondwet
 Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, zoals gewijzigd.
 het Wetboek van de inkomensbelastingen 1992, art 464/1
 het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013
 de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, Titel 2 Hoofdstuk 5 en artikel 3.1.0.0.4
 het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
1996, meer bepaald Hoofdstuk VIII, afdeling 2 en latere wijzigingen.
 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
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
budget 2020= 100 EUR.
VOORSTEL TOT BESLUIT
Artikel 1
Er worden voor de aanslagjaren 2020 t/m 2025 ten voordele van de gemeente Laakdal, 50 (vijftig)
opcentiemen geheven op de gewestelijke heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen 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 13/12/2013.
Artikel 2
De gemeente doet een beroep op de medewerking van het Agentschap Vlaamse belastingdienst voor
de inning van deze opcentiemen.

