
 
 

 
Omzendbrief voor het Bestuursmemoriaal 

 
 
Titel : Heffing voor het aanslagjaar 2016 van provinciale  opcentiemen op de onroerende voorheffing   
 
Dienst en referte : Provinciebelastingen  : 2016 / 484.01 

 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal 
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 3 december 2015, houdende heffing voor het 
aanslagjaar 2016 van driehonderd vijfenvijftig opcentiemen op de onroerende voorheffing. 

 
Met de meeste hoogachting, 
 

De provinciegriffier,     De gedeputeerde voor algemene financiering, 
(get.) Geert ANTHIERENS    (get.) Carl VEREECKE 
 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT TOT 

INVOERING VAN PROVINCIALE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 

feitelijke overwegingen: 

- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

takenbehartiging), artikel 42 §2 en §3 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43 §2, 15° 

(bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 (bekendmaking); 

- de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet; 

- de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot 

hervorming van de instellingen; 

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd bij de 

bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7; 

- artikel 464 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992; 

- het reglement van de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de deputatie van 12 

maart 2015, inzonderheid Deel I – Heffing provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing; 

- het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de provincie in 

het algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven); 

- op voorstel van de deputatie; 

 

 

BESLUIT : 

 

 

Artikel 1 : Het getal opcentiemen op de gewestbelasting geheven ten voordele van de provincie, 

wordt voor de onroerende voorheffing op driehonderd vijfenvijftig (355) vastgesteld. 

 

Artikel 2 : Dit besluit is van kracht voor het aanslagjaar 2016. 

 

 

 

Brugge, 3 december 2015 

 

 

De Provinciegriffier,        De Voorzitter, 

Geert ANTHIERENS        Eliane SPINCEMAILLE 
 
 
 
 
 
Verantwoordelijke ambtenaar : Mieke Deceuninck 


