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STAD MECHELEN
OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING
Vergadering van 19 december 2017
De gemeenteraad van de stad Mechelen:
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 464, 1°, van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de artikelen 42, §3, 186, 187 en 253, §1, 3°, van het Gemeentedecreet van 15 juli
2005;
Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en
gewijzigde financiering van de provincies;
Overwegende dat ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit de basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf het
aanslagjaar 2018 stijgt van 2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen;
Overwegende dat het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, §2, tweede lid, van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit de gemeenten verplicht om hun gemeentelijke opcentiemen dientengevolge aan te
passen: “Voor iedere gemeente van het Vlaamse Gewest mag het tarief, vermeld in artikel
2.1.4.0.1, op zichzelf de opbrengst van de gemeentelijk opcentiemen van het aanslagjaar
waarin dit artikel in werking treedt niet verhogen ten opzichte van het vorige aanslagjaar”;
Overwegende dat de gemeente om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als voor
het aanslagjaar 2017 haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 moet delen
door 1,588;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de financiële noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement d.d. 20
december 2016.
BESLUIT:
Artikel 1 - Met ingang van 1 januari 2018, voor een termijn eindigend op 31 december 2018,
worden de opcentiemen op de onroerende voorheffing vastgesteld als volgt:
938 opcentiemen.
Artikel 2 - De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van
de Vlaamse Belastingdienst.
Artikel 3 - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 186 van het gemeentedecreet.
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