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Verontschuldigd: 
Afwezig: 

Fiscaliteit - Wijzigen van het reglement voor de algemene gemeentebelasting op 
bedrijven voor de aanslagjaren 2020 - 2025
Sinds 12 maart 2020 zijn de maatregelen die genomen zijn door de Nationale 
Veiligheidsraad steeds strikter geworden, met een aanzienlijke impact op onze 
maatschappij en economie. Meerdere ondernemers werden verplicht om hun activiteiten 
stop te zetten of zien in deze tijd hun inkomsten sterk teruglopen.
De Vlaamse Regering roept de lokale besturen op om erover te waken dat de 
belastingplichtigen op hun grondgebied minder belastingen moeten betalen op 
activiteiten waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren. 
De gemeenteraad kan zijn belastingreglementen aanpassen om de belastingdruk te 
reduceren. Hij kan hiertoe:

 belastingreglementen opheffen of intrekken;
 de inwerkingtreding van een belastingreglement of van bepaalde artikelen ervan 

wijzigen naar een latere datum;
 vrijstellingen of tariefverminderingen toekennen, eventueel voor een beperkte 

duur. 
De gemeenteraad kan zijn maatregelen beperken tot welbepaalde belastingen 
(bijvoorbeeld belastingen op economische vestigingen, terrasbelastingen, 
standplaatsvergoedingen,…), bepaalde groepen van belastingplichtigen (bijvoorbeeld de 
ondernemers in de gemeente) en begrenzen in de tijd (bijvoorbeeld gedurende de 
periode van civiele noodsituatie zoals uitgeroepen door de Vlaamse Regering).
Door dit besluit worden alle belastingplichtigen onderworpen aan de algemene 
gemeentebelasting voor bedrijven vrijgesteld van deze belasting voor het aanslagjaar 
2021.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.



De gemeenteraad, 

Bevoegdheid
Grondwet, artikel 170 §4
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3
Juridisch kader
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en 
raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze 
waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in 
het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en 
hulpverleningszones.
Artikel 1 van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken 
(quarantainemaatregelen, dit MB werd opgeheven door het MB van 23 maart 2020 maar 
kan eventueel behouden blijven als de gemeenteraad vrijstellingen en 
belastingverminderingen wil differentiëren).
Artikel 4, § 1, eerste lid, 1° van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval 
van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid (afbakening periode 
van civiele noodsituatie).
Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (opheffing MB van 18 maart 
2020, uitbreiding quarantainemaatregelen).
Besluit van de gemeenteraad van 12 september 2019 inzake het vaststellen van de 
gemeentebelasting voor bedrijven voor de aanslagjaren 2020-2025
Motivering
Heel wat ondernemers op het grondgebied kampen door de quarantainemaatregelen met 
zware omzetverliezen.
Met dit besluit op voorstel van het college van burgemeester en schepenen komt de 
gemeente tegemoet aan de oproep van de Vlaamse Regering om de lokale 
belastingreglementen te herzien opdat de belastingplichtigen op het grondgebied minder 
belastingen moeten betalen op activiteiten waarop ze door de crisis financieel al zwaar 
inleveren.
De financiën van de gemeente kunnen de tijdelijke minderontvangsten door deze 
tegemoetkomingen opvangen. 
Besluit
Artikel 1: In artikel 5 van belastingreglement “gemeentebelasting voor bedrijven voor de 
aanslagjaren 2020-2025” zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 12 september 2019, 
wordt een tweede paragraaf ingevoegd: “§2. Alle belastingplichtigen worden vrijgesteld 
van deze belasting voor het aanslagjaar 2021”. 



Artikel 2: De burgemeester maakt dit besluit bekend op de website van de gemeente 
overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur.
De burgemeester publiceert een geactualiseerde en gecoördineerde versie van de 
gewijzigde reglementen op de website van de gemeente overeenkomstig het Besluit van 
de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en 
raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze 
waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in 
het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en 
hulpverleningszones.
Artikel 3: De gemeente brengt de toezichthoudende overheid op de hoogte van de 
bekendmaking van dit besluit overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal 
bestuur.

Dit punt wordt aangenomen met:
12 JA STEMMEN (Hilde De Sutter, Johan Van Durme, Orville Cottenie, Christ Meuleman, 
Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, Jean Marie De Groote, Filip Vermeiren, 
Linda De Vos, Pieterjan Keymeulen, Kristof Van Cauwenberghe)
11 ONTHOUDINGEN (Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, 
Ruben De Gusseme, Kaat Pien, Ann Van Hecke, Louise Van Hoorde, 
Simon Van Der Heyden , Jeroen Logghe, Steven Verstuyft)

De voorzitter,
Borchert Beliën(get.) Hilde De Sutter (get.)
Algemeen directeur Voorzitter

Voor gelijkvormig afschrift op datum van 20/11/2020

Borchert Beliën Hilde De Sutter
Algemeen directeur Voorzitter


