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Beknopte samenvatting
Het stadsbestuur dient jaarlijks het tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing goed te
keuren.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het stadsbestuur dient jaarlijks het tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing goed te
keuren.
Het decreet van 18 november 2016, houdende de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering
van de provincies, wijzigde ook de financiering van de gemeenten. Ingevolge het gewijzigde artikel
2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit stijgt de basisheffing van de onroerende voorheffing in het
Vlaams Gewest vanaf het aanslagjaar 2018 van 2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen. Dit is een
verhoging met factor 1,588. Om de gemeentelijke fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden, werd in
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2018 het tarief van de jaarlijkse opcentiemen met dezelfde factor gecorrigeerd. Voor het aanslagjaar
2019 wordt hetzelfde tarief gehanteerd als voor het aanslagjaar 2018.
Juridische grond
De bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikels
42, 43, 186, 187 en 253.
Het artikel 170, §4 van de grondwet.
Het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992.
Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van
de provincies.
Het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse codex Fiscaliteit.
Argumentatie
De opcentiemen op de onroerende voorheffing vormen een belangrijke bron van inkomsten voor de stad
Turnhout.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Op de budgetcode 2019/7300000/AFI/0020 werd hiervoor 18.083.251 euro voorzien.

Besluit
Artikel 1
belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Voor het aanslagjaar 2019 worden, ten bate van de stad Turnhout, 913 opcentiemen geheven op de
onroerende voorheffing.
Artikel 2
vestiging en inning
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse
Belastingdienst.
Artikel 3
bekendmaking
Dit belastingreglement wordt bekend gemaakt conform artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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