
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS 

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 . 

Aanwezig: 

Jo Roggen, Burgemeester - voorzitter van de raad waarnemend 

Chris Jamar, derde schepen 

Benny Munten, Ingrid Claes, Bart Vlayen, Germain Vandezande, Eva Prouvé, Sandy Monette, Monique 

Adams, Johan Guldix, Glenn Huveneers, gemeenteraadsleden 

Herman Stiers, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: 

Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad 

Elke Allard, Rik Lassaut, Roland Strouven, Ria Schepmans, schepenen 

Bart Andries, Kevin Huybrechts, gemeenteraadsleden 

In openbare zitting 

 

Opcentiemen op de onroerende voorheffing.  

 

De gemeenteraad 

 

Juridische basis: 

1. Het gemeentedecreet, inzonderheid art.42 § 3 en 253 § 1,3°. 

2. Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen. 

3. De omzendbrief BA-2008/07 van 18 juli 2008. 

4. De omzendbrief BB-2011/01 “Coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit” van 10 

juni 2011. 

5. Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering 

van de provincies. 

Voorgaande: 

1. De gemeenteraadsbeslissing dd. 30 december 2013 houdende “Opcentiemen op de onroerende 

voorheffing”. 

2. De gemeenteraadsbeslissing dd. 21 december 2017 houdende “Opcentiemen op de onroerende 

voorheffing - omrekeningscoëfficiënt". 

Probleemstelling: 

De opcentiemen op de onroerende voorheffing dienen door de gemeenteraad vastgesteld te worden. 

Motivering:  

De financiële toestand van de gemeente vergt de heffing van alle rendabele belastingen. 

Het toezicht raadt aan om, ondanks het feit dat de raad de opcentiemen vastlegt voor de volgende 6 jaar, 

dit nogmaals expliciet jaarlijks vast te stellen. 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

  



 

 

 

Artikel 1. 

Voor de dienstjaren 2019 tot en met 2024 worden er, ten bate van de gemeente, 945 opcentiemen op de 

onroerende voorheffing ingevoerd. 

Artikel 2. 

Deze opcentiemen zullen geïnd worden door het bestuur der directe belastingen. 

Artikel 3. 

Afschrift van deze beslissing zal via het digitaal loket overgemaakt worden aan de toezichthoudende 

overheid. 

 

Namens de raad: 

In opdracht: de Algemeen directeur 

get. Herman Stiers 

De Burgemeester - voorzitter van de raad 

waarnemend 

get. Jo Roggen 

Voor eensluidend uittreksel: 

De Algemeen directeur 

 

Herman Stiers 

De voorzitter van de raad 

 

Jean-Pierre Nyns 

 


