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FISCALITEIT 
 

Provincieraadsbesluit van 3 december 2021 betreffende 
de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing. Reglement 2022. 

Goedkeuring. 
 
 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

1. Bevoegdheid 
 
De artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 
1994 
en de artikelen 42, 43 §2, 15°, 144 en 180 van het provinciedecreet 
van 
9 december 2005. 

 
Artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980, houdende de hervorming 
van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 9 juli 1982. 

 
Artikel 464/1,1° van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 

 
Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en 
gewijzigde financiering van de provincies. 

 
Artikel 2.1.4.0.2 §1 en §3 van het decreet van 13 december 2003 houdende 
de Vlaamse Codex Fiscaliteit. 

 
2. Feitelijke context en verantwoording 

 
SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 
SDG-subdoelstelling 16.3. De rechtsregels bevorderen op 
nationaal en internationaal niveau en gelijke toegang tot het 
rechtssysteem voor iedereen garanderen 

 
SDG 10. Ongelijkheid verminderen 
SDG-subdoelstelling 10.4. Beleid voeren dat geleidelijk tot een 
grotere gelijkheid leidt, in het bijzonder inzake fiscaliteit, lonen en 
sociale bescherming 

 
Op 31 december 2021 verstrijkt de heffingsduur van de provinciale 
belastingverordening inzake opcentiemen op de onroerende voorheffing, 
hernieuwd bij raadsbesluit van 4 december 2020. 

 
Om het evenwicht van het provinciaal budget te handhaven is een hernieuwing 
van het belastingreglement noodzakelijk. 

 
Het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing blijft ongewijzigd en in 
overeenstemming met het decreet van 18 november 2016 houdende de 
vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies. 
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3. Procedurele vormvereisten 
 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 november 2021. 
 

BESLUIT: 

Enig artikel: 
Met ingang van 1 januari 2022 worden voor een termijn van één jaar, eindigend 
op 31 december 2022, ten behoeve van de provincie Antwerpen, honderd 
vijfenveertig komma drieëndertig (145,33) opcentiemen op de onroerende 
voorheffing geheven. 
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