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Oocentiemen Vlaamse heffinq ter bestriidino van leeqstaande bedriifsruimten - vaststellen
aanslaovoet 2O2O-2O25

Vergaderd in openbare zitting, met het vere¡ste quorum;

BEVOEGDHEID

Grondwet, arLikel I70 54.
Wetboek van Inkomstenbelastingen 7992, artikel 464 20.

Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, artikel 2.6.1.0.1 tot en met
2.6.7.7.L en 3. 1.0.0.4.

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

JURIDISCH KADER

Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en
verwaarlozing van bedrijfsruimten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995
houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van
bedrijfsruimten, inzonderheid Hoofdstuk III, artikel 15, betreffende de mogelijkheid om gemeentelijke
opcentiemen te heffen.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit van 13 december 2013.

Omzendbrief KB/ABB 20t9/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

Gemeenteraadsbesluit van 22 december 2014 houdende vaststellen van de aanslagvoet 2015-2019 van
de opcentiemen op de Vlaamse heffing ter bestrijding van leegstaande bedrijfsruimten.

MOTIVERING

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten worden in een afzonderlijke inventaris opgenomen, die
beheerd wordt door Omgeving Vlaanderen op basis van de vaststellingen van de gemeente. Het Vlaamse
Gewest bestrijdt leegstaande bedrijfsruimten via een gewestbelasting. Gemeenten kunnen op deze
belasting opcentiemen heffen.

Tot dusver hief de gemeente Gavere 100 opcentiemen op deze Vlaamse heffing die door toedoen van de
Vlaamse Belastingdienst samen met de hoofdbelasting worden geïnd en nadien doorgestort aan de
gemeente.

De gemeentelijke verordening van 22 december20L4 houdende vaststellen van de aanslagvoet 2015-
2019 van de opcentiemen op de Vlaamse heffing ter bestrijding van leegstaande bedrijfsruimten vervalt
op 31 december 2019 en dient te worden vervangen. Er wordt voorgesteld om het aantal opcentiemen te
behouden op 100 om de leegstand van bedrijfsruimten op het grondgebied van de gemeente Gavere te
voorkomen en te bestrijden.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT

CHÊ'



Art. 1: Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 worden ten bate van de gemeente 100 opcentiemen
geheven op de gewestelijke heffing ter bestrijding van leegstaande en verwaarloosde
bedrijfsgebouwen, ingesteld door het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter
bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

Art. 2: De gemeente doet voor de inning van deze opcentiemen een beroep op de medewerking van het
Agentschap Vlaamse Belastingdienst.

Art. 3: Dit besluit treedt in werking op l januari 2020.

Art. 4: Een afschrift van dit besluit wordt via aangetekende zending overgemaakt aan de Vlaamse
Belastingdienst, Koning Albert ll-laan 35 bus 62 te 1210 Brussel.

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
Namens de gemeenteraad,

De voorzitter van de gemeenteraad,
Dieter De Mets

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT,
Te Gavere, 25 november 2019

DeDe algemeen

Serge Ronsse
De algemeen


