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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 

 

Tegenwoordig: Maertens Bert: burgemeester 
Maertens Caroline, Himpe Kurt, Feys Lothar, Verbeke Tom, Bogaert Lisbet, 
Van Essche Ann: schepenen 
Staes Nadia, Leenknecht Geert, Grymonprez Kurt, Verbeke Jan, Depoorter Hein, 
Verschoot Nick, Vandewatere Julie, Baert Rik, Vandeputte Sybille, Pattyn Diederik, 
Derumeaux Virginie, Carrette Kevin, Verhaeghe Frederick, Dierickx-Visschers Jan, 
Seynaeve Giel, Parmentier Didier, Clarys Balder, Hollevoet Justine, Renier Veerle, 
Christiaens Eveline, Dewulf Nathalie: raadsleden 
Dehaudt Dries: voorzitter 
Jacobus Anton: algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

 

 

26. Gemeentelijke opcentiemen op de gewestelijke belasting leegstaande en verwaarloosde 

bedrijfsgebouwen. Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad, 

Regelgeving 

-  de Grondwet meer bepaald artikel 170, § 4  

-  het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

-  het artikel 464/1, 2° van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 

-  het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing 

van bedrijfsruimten 

-  het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende 1995 

houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, 

inzonderheid Hoofdstuk III, artikel 15 ; 

-  artikelen 2.6.1.01.1 tot en met 2.6.7.7.1 en artikel 3.1.0.0.4, §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 

2013 

-  de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit 

Feiten en motivering 

De verloedering van bedrijfsgebouwen moet ernstig genomen worden, daarom past het om opcentiemen te heffen op 

de gewestelijke heffing, enerzijds als maatregel tegen de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen en 

anderzijds als verbetering van de leef- en omgevingskwaliteit binnen onze stad. 

De financiële toestand van de stad Izegem vergt de invoering van rendabele belastingen.  Het aantal opcentiemen voor 

de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 blijft ongewijzigd. 

Besluit met algemene stemmen: 

Artikel 1: Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 worden er 200 opcentiemen gevestigd op de door het Vlaamse 

Gewest geheven heffing op de leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen. 

Artikel 2 : De stad doet een beroep op de medewerking van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst met het oog op 

de invordering van deze opcentiemen. 

Artikel 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met het uitvoeren van dit besluit. 

De bevoegde stadsbeambten zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze verordening vast te stellen. 

 

Namens de Gemeenteraad, 

De algemeen directeur, 

get. Jacobus Anton 

 De voorzitter, 

get. Dehaudt Dries 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

   

De algemeen directeur,   

 

 

 

Jacobus Anton 
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