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3 2018_GLOoO22 Bestrijding van ongeschilte en onbewoonbare woningen -
Gemeentelijke opcentiemen op de door hetVlaams Gewest
geheven heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen -
Goedkeuring

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, vooaitter; de heer Dirk Pieters, burgemeester; de heer Marc Snoeck;
de heer Eddy Buelinckx; de heer Guy Nechelpu! mevrouw Peggy Massien; mevrouw Dieuwefie Poté;
de heer Christophe Merclo<; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; de heer Marc Devillé;
mevrouw Anne Mattot; de heer Frans Dereymaeker; mevrouw Jacqueline Muyldermans; de heer
Hedwig Van Rossem; mevrouw Anja Deridder; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker;
mevrouw Joke Ob; de heer Marc Sluys; de heer Jo Lories; mevrouw Mennem Dibe; mevrouw Nelly
Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; mevrouw Brigitte Moyson; de heer Rogier Lindemans; de heer
Richard Severijns; de heer Dries Devillé; mevrouw Anne-Marie Mestdag; de heer Sven Pletino<;
mevrouw Kimberly Michel; mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Jean-Jacques Fastenaekels; de heer Wim Demuylder

Aanleidins en doel
Omdat er sinds begin 20t7 alleen nog een gewestelijke inventaris en heffing op ongeschiKe- en
onbewoonbare woningen is en geen gewestelijke inventaris venruaarloosde woningen (deze is
gemeentelijk geworden), kunnen er alleen nog opcentiemen verkegen worden op de heffing
ongeschiK - en onbewoonbaarheid.

Hierdoor dient het huidig reglement opcentiemen eigenlijk aangepast te worden wat betreft
benaming.

Advies en motiverinq
Omdat er sinds begin 2017 alleen nog een gewestelijke inventaris en heffing op ongeschikte- en
onbewoonbare woningen is en geen gewestelijke inventaris venruaarloosde woningen (deze is
gemeentelijk geworden), kunnen er alleen nog opcentiemen verkegen worden op de heffing
ongeschikt - en onbewoonbaarheid.
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Gezien de administratieve eenvoud in inning en behandeling van de bezwaarprocedures (beide bii
Vlabel indien opcentiemen), stellen wij voor om met opcentiemen op de gewestbelasting te werken

Juridische qronden
Artikel I70, 94 Grondwet;

Art 46417 Wetboek van de inkomstenbelastingen van 10 april 1992;

Hoofdstuk VIII, afdeling 2 Decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van
de begroting 1996;

Artikelen 42,93,186, 187 en 253, 51, 3o Gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Artikelen 2.5.4.0.2,3.1.0.0.4 en 3.1.0.0.5 Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013;

Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de Vlaamse
Codex Fiscaliteit van 13 december 2013;

Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 5 januari 2018.

Financiële en beleidsi nformatie

Financiële informatie
De ontvangsten zijn voorzien op registratiesleutel 73040000-0020-WE-1419100U00U001/001,

Beleidsinformatie
1 - Overig beleid > 1 - Overig beleid > 1 - Overig beleid

Besluit

AÉikel 1
Er worden voor het aanslagjaar 2018 tot en met 2019 ten voordele van de stad Halle, 100
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 I311212013, zoals gewijzigd.

AÉikel2
De stad doet een beroep op de medewerking van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst voor de
inning van deze opcentiemen.

AÉikel3
Deze raadsbeslissing vervangt vanaf het aanslagjaar 2018 de raadsbeslissing van 15 december 2015,
die de opcentiemen vaststelde op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding van
verkrotting van gebouwen en/of woningen voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019.

Aftikel4
Een afschrift van deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid en aan het Agentschap
Vlaamse Belastingdienst toegezonden.
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1. Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 5 januari 2018.pdf
2. Besluit gemeenteraad dd. 15 december 2015.pdf

. 2015-GR-00118 - Bestrijding van verkotting van gebouwen en/of woningen - Opcentiemen op de
door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkotting v.an gebouwen en/of
woningen - Goedkeuring

Aldus beslist in bovenvermelde zittÍng,
Namens de Gemeenteraad

1500 Halle, 23 januari 2018

De secretaris van de De voozitter van

Christiaens, stadssecretaris de heer Bertrand Demiddeleer
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