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GEMEENTERAAD
Zitting van 27 augustus 2021
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart 
De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, 
schepen (Groen); de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Gaspard Van Peteghem, 
raadslid (Vooruit); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der 
Coelden, raadslid (Vooruit); mevrouw Christel Geerts, raadslid (Vooruit); de heer Roland 
Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw 
Ilse Bats, raadslid (Vooruit); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang); de heer Bart Merckx, 
raadslid (N-VA); de heer Maxime Callaert, schepen (N-VA); mevrouw Veerle De Beule, raadslid 
(N-VA); de heer Hasan Bilici, raadslid (Vooruit); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); mevrouw 
Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); de heer 
Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, raadslid (Groen); de heer Johan 
Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V); de heer Kristof Van 
Gansen, raadslid (CD&V); de heer Jef Maes, raadslid (PVDA); mevrouw Vanessa Blommaert, 
raadslid (N-VA); mevrouw Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Tchantra Van De 
Walle, raadslid (N-VA); mevrouw Freyja De Rijcke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Koen De 
Smet, raadslid (N-VA); de heer Karel Noppe, raadslid (Open Vld); mevrouw Tunrayo Adeolu, 
raadslid (Groen); mevrouw Christine Meert, raadslid (N-VA); de heer Tarik Van Ballaer, adjunct-
algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig:
mevrouw Gwen Merckx, korpschef

Verontschuldigd:
mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid 
(CD&V); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur

7 2021_GR_00232 Financiën: gevolgen coronacrisis: afwijkingen van belasting- en 
retributiereglement: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Belastingen

Bondige toelichting
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De coronacrisis heeft negatieve financiële gevolgen voor bepaalde ondernemers. Het is billijk 
om vanuit de stad vrijstelling van belastingen en retributies te verlenen waar mogelijk/nodig. Er 
wordt voorgesteld vrijstelling te verlenen op de algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting voor 
een aantal ondernemers die tot op vandaag zware negatieve financiële gevolgen ondervinden 
van de coronacrisis.
Net zoals andere afwijkingen van belasting- en retributiereglementen moet deze tijdelijke, 
uitzonderlijke maatregel worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

Juridische grond
Grondwet, artikel 170 § 4.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen, met latere aanvullingen en wijzigingen.
Ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken en de relevante sectorale protocollen in uitvoering daarvan. 
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019 betreffende het belastingreglement algemene 
gemeentelijke bedrijfsbelasting, met latere wijzigingen.
Gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2020 betreffende het retributiereglement op het 
gebruik van diensten, infrastructuur en materiaal, aangeboden door de gemeentelijke 
instellingen, met latere wijzigingen.

Argumentatie
Het is aangewezen om vanuit de stad vrijstellingen van belastingen en retributies te verlenen 
waar mogelijk/nodig. Daardoor kan financiële ademruimte gecreëerd worden.
De algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting is een belasting voor zelfstandigen en 
vennootschappen. Verschillende ondernemers ondervinden tot op de dag van vandaag zware, 
negatieve gevolgen ten gevolge van de coronacrisis (vaak door verplichte sluiting). Zij worden 
vrijgesteld van de algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting voor aanslagjaar 2021.
Het gaat om volgende categorieën: dancings, cafés, restaurants, feestzalen, bioscopeb, 
cultuurhuizen, bedrijven uit de evenementen- en sportsector, fitnesscentra, binnenspeeltuinen, 
wellness, kermissen, niet-medische contactberoepen, kapsalons, ambulante handel, hotels, 
reisbureaus en reisorganisatoren, busmaatschappijen, autorijscholen en catering (zonder 
feestzaal). In totaal betekent deze vrijstelling een geraamde minderopbrengst van 122.000 EUR 
voor aanslagjaar 2021:
- dancings (6.201,85 EUR);
- cafés/restaurants (30.948,58 EUR);
- feestzalen (12.755,50 EUR);
- bioscopen (6.844,82 EUR);
- cultuur/even/sport (18.361,64 EUR);
- fitnesscentra (2.239,83 EUR);
- binnenspeeltuinen (1.711,58 EUR);
- wellness (10.948,46 EUR);
- kermissen (1.537,38 EUR);
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- niet-medische contactberoepen (6.957,34 EUR);
- kapsalons (9.900 EUR);
- ambulante handel (3.655,58 EUR);
- hotels, reisbureaus en -gidsen, busmaatschappij (2.716,78 EUR);
- autorijscholen (5.484,75 EUR);
- catering (zonder feestzaal) (2.138 EUR).
De categorieën voor vrijstelling zijn samengesteld op basis van NACE-code (aard van 
bedrijfsactiviteit waarmee de onderneming staat ingeschreven in de kruispuntbank der 
ondernemingen). De te overwegen categorieën zijn gebaseerd op een lijst van Vlaio van 
ondernemingen die mogelijks beroep kunnen doen op het Vlaams beschermingsmechanisme 
wegens meer dan één maand verplichte sluiting of minstens 60 % omzetdaling. Alle 
ondernemers/bedrijven die op basis van die lijst vrijstelling zouden kunnen krijgen, hebben niet 
noodzakelijk een vrijstelling aangevraagd bij Vlaio. We willen iedereen uit dezelfde categorie 
gelijk behandelen.
De omzet van taxibedrijven, verhuurdiensten (vnl. luchthavenvervoer) en diensten voor 
individueel bezoldigd personenvervoer is het afgelopen jaar sterk teruggelopen. Er is een 
federaal verplichte, specifieke retributie voor de houders van een vergunning voor een 
taxidienst, een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en een dienst voor 
individueel bezoldigd personenvervoer. Het is een retributie (per voertuig in de vergunning) 
tussen 250 EUR en 350 EUR. De totale opbrengst hiervan ligt jaarlijks rond de 30.000 EUR. De 
retributie per voertuig wordt voor de helft vrijgesteld. Dit betekent een geraamde 
minderopbrengst van 15.000 EUR. Eerder besliste de gemeenteraad gelijkaardig voor de 
beroepsspecifieke belasting op nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie, 
shishabars en massagesalons de bijhorende belasting te halveren naar aanleiding van het grote 
omzetverlies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
vrijstelling te verlenen voor de algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting, aanslagjaar 2021, 
aan de belastingplichtigen uit de categorieën: dancings, cafés, restaurants, feestzalen, 
bioscopen, cultuurhuizen, bedrijven uit de evenementen- en sportsector, fitnesscentra, 
binnenspeeltuinen, wellness, kermissen, niet-medische contactberoepen, kapsalons, ambulante 
handel, hotels, reisbureaus en reisorganisatoren, busmaatschappijen, autorijscholen en catering 
(zonder feestzaal) en akkoord te gaan met de afwijking op het belastingreglement 'algemene 
gemeentelijke bedrijfsbelasting'.

Artikel 2
de retributie per voertuig te halveren voor de vergunningen individueel bezoldigd 
personenvervoer, taxidienst en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, 
aanslagjaar 2021 en akkoord te gaan met de afwijking op het retributiereglement 'retributie op 
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het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke 
instellingen'.

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Tarik Van Ballaer
adjunct-algemeen directeur

Mia Mortier
raadslid-voorzitter

 


