
 

 
Gemeenteraad van 17 december 2020.  

 
 
 

Reglement betreffende de inning van opcentiemen op de onroerende voorheffing. 
Dienstjaar 2021. Hernieuwing. 

 
 
Gelet op de artikelen 249 tot 260 en 464/1 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992; 
  
Gelet op de artikelen 117, 118 en 260 van de Nieuwe Gemeentewet ; 
  
Gelet op artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet die een begrotingsevenwicht oplegt ; 
  
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998, houdende regeling van het administratieve toezicht op 
de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en zijn daaropvolgende wijzigingen; 
  
Gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 juli 1998, 
betreffende de overlegging aan de Regering van akten van de gemeenteoverheden met het oog 
op de uitoefening van het administratieve Toezicht en zijn daaropvolgende wijzigingen ; 
  

Gezien de omzendbrief van 8 september 2016 met betrekking tot de hervorming van het 
administratief toezicht en zijn daaropvolgende wijzigingen ; 
  

Overwegende het feit dat een inspanning moet geleverd worden zowel in ontvangsten als in 
uitgaven teneinde het budgetaire evenwicht te bereiken; 
  

Overwegende dat de gemeente heeft het driejarenplan 2019 - 2021 dat deze verbintenis vertaalt, 
binnengebracht; 
  

Overwegende dat de aanslagvoet niet geëvolueerd is sinds dienstjaar 2016; 
  

Overwegend dat de Overheid een verschuiving heeft gewenst van de arbeidsbelasting naar de 
onroerende goederenbelasting, terwijl er voor gezorgd wordt dat de eigenaars die hun eigendom 
bezetten te Sint-Gillis met een laag inkomen niet benadeeld worden, door de ontvangst van een 
premie ter compensatie van een eventuele verhoging van hun belastingen (ter herinnering, de 
bonus premie onroerende voorheffing compenseert een eventueel verschil tussen de verhoging 
van de OR en een daling van de PB); 
  

Overwegende dat de huidige verrichting  tevens noodzakelijk is zodat de Overheid de 
dienstbaarheid, te behouden, zelfs te kunnen verhogen, naar de bevolking toe; 
  

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
  
Herzien zijn beraadslaging van  19 december 2019 betreffende de vernieuwing en de wijziging 
van het reglement betreffende de inning van opcentiemen op de onroerende voorheffing, voor 
een termijn die eindigt op 31 december 2020;  
  

BESLUIT: 
  

1) Het reglement betreffende de inning van opcentiemen op de onroerende voorheffing te 
vernieuwen en de tekst ervan als volgt te stellen: 
  

Artikel 1: 



 

Voor het dienstjaar 2021 zullen, ten bate van de gemeente Sint-
Gillis, 3.050 opcentiemen geheven worden op de onroerende voorheffing. 
  
Artikel 2: 
De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing worden ingevorderd 
overeenkomstig de wettelijke regels inzake de inning van de belasting waarbij ze zich voegen. 
  

2) De huidige beraadslaging ter betekening aan de toezichthoudende Overheid over te brengen. 
  

 


