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De uitdagingen voor de lokale overheden zijn groot: dit door de toenemende complexiteit van vragen die op de lokale 
besturen afkomen, maar ook door de toenemende pensioenlasten, de vergrijzing van het ambtenarenkorps en de 
negatieve effecten van Corona en de taxshift op de aanvullende belasting op de personenbelasting. 

De lokale overheden creëren ademruimte door efficiëntiewinsten, maar mogelijks ook door het verhogen van lokale 
retributies en belastingen. 

De reële bedragen van lokale belastingen en retributies liggen zeker lager dan de federale en regionale belastingen, 
maar wekken vaak ergernis op: 

o Of omdat ze als onrechtvaardig worden aangevoeld,  
o of omdat de complexiteit van de regelgeving een grote administratieve overlast veroorzaakt  
o of omdat men geen verband ziet tussen belastingen en lokale dienstverlening.  
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Gemeentebelastingen en retributies moeten steeds door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Echter, eens dit op 
de agenda staat, is de beslissing zo goed als genomen. 

Daarom verdient het aanbeveling proactief te werken en zelf reglementen voor te stellen of bij te sturen. 

Dit wordt vergemakkelijkt door: 

- Het onderhouden van een sterk netwerk met alle stakeholders in de gemeente en uw gemeentebestuur in 
het bijzonder 

- Een goede verstandhouding (regelmatig overleg, actieve en constructieve participatie in adviesraden) 
 

 

GOEDE PRAKTIJK: EÉN BELASTING VERVANGT VELE HEFFINGEN 

DE GEMEENTE HEUVELLAND KENDE EEN GEMEENTETAKS OP TWEEDE VERBLIJVEN. IN EEN REACTIE OP DE WILDGROEI VAN ALLERLEI 

NIEUWE BELASTINGEN, ONTWIKKELDE UNIZO HEUVELLAND EEN EIGEN VOORSTEL, M.N. EEN TOERISTENTAKS. 

DEZE WORDT DOOR DE GEBRUIKER BETAALD EN IS EENVOUDIG EN VLOT INBAAR. DAARENBOVEN WORDT EEN DEEL VAN DE 

INKOMSTEN AANGEWEND VOOR DE PROMOTIE VAN DE GEMEENTE. 
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Wanneer het te laat is om proactief te werken… 

 

ONDERSTEUNING NODIG ? CONTACTEER JE ADVISEUR LOKALE ONDERNEMERSVERENIGING/REGIOVERANTWOORDELIJKE 

 

GOEDE PRAKTIJK: BELASTING OP NIET-GEADRESSEERD DRUKWERK 

IN HEIST-OP-DEN-BERG WERD EEN BELASTINGSREGLEMENT GOEDGEKEURD OP DE VERSPREIDING VAN NIET -GEADRESSEERD 

RECLAMEDRUKWERK.  

UNIZO BEVROEG DE ONDERNEMERS OM DE IMPACT IN KAART TE BRENGEN. GERUGGESTEUND DOOR DEZE ENQUÊTE GING UNIZO 

IN GESPREK MET HET GEMEENTEBESTUUR. 

RESULTAAT WAS EEN AANPASSING WAARDOOR DE EERSTE 4 ZENDINGEN AAN VERMINDERD TARIEF KONDEN UITGEVOERD WORDEN.  

 

  

•Screen eerst en vooral het 
voorstel op de gevolgen voor de 
verschillende categorieën 
ondernemers

•Bevraag de betrokken collega's 
naar de impact en de effecten. 
Dit zowel economisch als 
administratief. Dit om uw 
reactie te onderbouwen

Fase 1:

Opbouw dossier

•Duid de effecten aan

•Formuleer bedenkingen, 
alternatieven, uitzonderingen, 
vrijstellingen …

•Kijk ook over het muurtje: hoe 
pakt men het elders aan ?

•Overweeg een ludieke actie om 
uw argumenten kracht bij te 
zetten

Fase 2:

Onderhandeling met de 
gemeente/stad

•Koppel terug naar de 
achterban

•Overweeg juridische actie

Fase 3:

Terugkoppeling en 
verdere actie
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Info: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer 

Wanneer overleg niets uithaalt, kan u klacht neerleggen of juridische actie overwegen. 

 

 

- Bezwaar moet ingediend worden bij de belastingheffende overheid (college van burgemeester en 
schepenen) 

o Bezwaar moet schriftelijk en gemotiveerd ingediend worden 
o Bezwaar moet uiterlijk ingediend worden drie maanden na derde werkdag sinds verzending 

aanslagbiljet (korter dan federale termijn) 
- Indien de onwettigheid van een belasting wordt aangekaart kan het college hier geen uitspraak over 

doen. De bezwaarprocedure moet echter wel doorlopen worden. 
- Na ontvangst van het bezwaar heeft de overheid 6 maanden om tot besluit te komen. Overschrijding 

zorgt niet voor sanctie, maar belastingplichtige kan naar rechtbank trekken om zaak aanhangig te maken 
 

 

 
Als u een beslissing van de burgemeester, het college of de gemeenteraad wilt aanvechten, kunt u klacht indienen bij: 
 

- De deputatie van het provinciebestuur voor:  
o een beroep tegen de weigering van een bouwvergunning 
o een beroep tegen beslissingen over milieuvergunningsaanvragen. 

 
- Het Agentschap Binnenlands Bestuur als het gaat over niet reglementair genomen beslissingen, bijvoorbeeld 

over: 
o onregelmatigheden bij gemeenteraadsvergaderingen 
o klachten over onverenigbaarheden van gemeenteraadsleden, schepenen 
o klachten over financiële beslissingen van de gemeente of het OCMW 
o klachten over personeelsbeslissingen van de gemeente of het OCMW. 

 
Klachten bij de toezichthoudende overheid dienen ingediend te worden binnen een termijn van 30 

dagen na publicatie van een beslissing op de website van de gemeente. 

 

  

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer
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- In de eerste plaats dient u contact op te nemen met uw gemeentebestuur om uw klacht te formuleren:  
o U kunt terecht bij de informatieambtenaar of klachtenbehandelaar of ombudsdienst van uw 

gemeente.  
o U kunt ook een officiële brief met uw klacht richten aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

Een modelbrief vindt u hier: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/fiscaliteit/geschillenprocedure 

 
- Als u geen antwoord krijgt of als u niet tevreden bent met het antwoord van de gemeente, dan kunt u een 

klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Opgelet voor de bezwaartermijnen. 
 
Klachten bij de toezichthoudende overheid dienen ingediend te worden binnen een termijn van 30 dagen na 

publicatie van een beslissing op de website van de gemeente. 
 

- Hoe indienen 
o Je kan een klacht digitaal indienen via het digitaal klachtenformulier van de Vlaamse Overheid.  
o  Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het 

volgende adres: 
Agentschap Binnenlands Bestuur 

VAC Herman Teirlinck Brussel 
Havenlaan 88, bus 70 

1000 Brussel 

 

  

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/fiscaliteit/geschillenprocedure
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier
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Naast de stappen die u kan zetten bij de rechtbank van eerste aanleg (cfr infra), kan u ook beslissen naar de Raad van 
State te stappen. 

- U heeft de mogelijkheid tot indienen van een annulatieverzoek bij RvS op basis van machtsoverschrijding of 
machtsafwending 

o machtsoverschrijding: rechtshandeling getroffen door orgaan dat er niet toe bevoegd is 
o machtsafwending: bevoegdheid gebruiken om een ander doel te bekomen → fiscale bevoegdheid 

niet aanwenden voor politieke opdracht 
 

- Uitspraak RvS geldt erga omnes (geldt voor iedereen) en met terugwerkende kracht (reglement heeft als het 
ware nooit bestaan) 

 

 

 

Voor een precieze toelichting van de procedure en een model-bezwaarschrift verwijzen we naar de website van de 
Vlaamse Overheid: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/fiscaliteit/geschillenprocedure 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/fiscaliteit/geschillenprocedure
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- Opschorting van invordering? Neen, belasting kan geïnd worden tijdens procedure 
 

- Echter kan slechts effectieve invordering gebeuren op ‘onbetwist verschuldigde gedeelte’ 
o Belasting op aangegeven inkomsten 
o Ambtshalve heffing: niet meer bedragen dan bedrag geïnd vorig jaar 

 
- Betwist gedeelte onder uitvoerend beslag 

 
- Tegen uitspraak eerste aanleg is beroep mogelijk bij Hof van Beroep, daarna is er ook nog cassatie mogelijk. 

 
  

- Moratoriuminteresten: 7%, moeten minimaal 5 euro/maand bedragen 
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De lokale overheid levert belangrijke diensten die rechtstreeks en onrechtstreeks ten goede komen aan de 
ondernemingen. Bij door het voorzien in bedrijvenzones, het aanstellen van een ambtenaar of dienst lokale economie, 
het ondersteunen van startende ondernemers edm. 

Koken kost geld, dat weten ondernemers ook. Zonder financiën werkt het niet. 

Toch vragen wij dat de lokale fiscaliteit wordt getoetst aan volgende 3 principes: 

1. Is de belasting billijk, draagt ze bij tot de doelstelling die men beoogt, en staat ze in verhouding tot de 
dienstverlening die de lokale overheid levert ? 

2. Is ze economisch verantwoord ? 
3. Is ze administratief eenvoudig en is er een redelijke verhouding tussen kosten en baten ? 

 

 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen belastingen en retributies. Bij een retributie moet er een duidelijke link zijn 
tussen de betaling en een geleverde prestatie door de overheid; bij een belasting niet. 

Toch zijn heel wat KMO-relevante gemeentebelastingen eveneens gelinkt aan een prestatie. Zelfs de belasting op de 
kosteloze verspreiding van reclamedrukwerk: deze moest oorspronkelijk de kosten dekken voor de gemeentelijke 
ophalings- en verwerkingskosten van het papier. 
Het onderscheid tussen een belasting en een retributie is dan ook vaak erg klein. 

De vraag is of bij deze belastingen/retributies de vergoeding in verhouding staat tot de geleverde dienst en of er geen 
gelijkaardige vergoedingen zijn betaald op andere momenten. Bijvoorbeeld: de gemeentebelasting op de afgifte van 
stukken voor gevaarlijke en hinderlijke inrichtingen, én de vergoedingen die moeten worden betaald voor het 
verkrijgen van een omgevingsvergunning. 

 
 

Een lokaal fiscaal beleid kan ondernemingen aantrekken, maar kan ook concurrentieverstorend zijn. Als een belasting 
in de naburige gemeenten niet wordt geheven, is de zelfstandige ondernemer in de heffende gemeente duidelijk 
slechter af.  

Bij een KMO-vriendelijke belasting houdt de gemeente rekening met de kleine KMO's, de zelfstandige ondernemer en 
startende ondernemers bij het bepalen van:  

- de belastinggrondslag  
- de hoogte van de tarieven  
- het al dan niet toekennen van vrijstellingen  
- de draagkracht van de KMO’s  
- bijzondere plaatselijke omstandigheden. Zo is het economisch onverantwoord dat ondernemers zouden 

belast worden op het plaatsen van reclameborden wanneer zij getroffen worden door hinder. Het is net op 
dat moment dat zij alles op alles moeten inzetten op het voeren van reclame. 
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Het aantal lokale belastingen waaraan een KMO onderworpen is, verschilt van gemeente tot gemeente. In éénzelfde 
gemeente vinden we soms meer dan 20 verschillende KMO-relevante belastingen terug. 

Belastingaangifte en –inning brengen zowel voor de gemeentebesturen als voor de zelfstandige ondernemer veel 
administratieve lasten met zich mee. En vaak dekt de opbrengst van een gemeentelijke belasting niet eens de 
administratieve kost ervan. 

Daarom: wied in het aantal belastingen en bundel waar het kan aangifte en inning. 

Afschaffing van bepaalde belastingen betekent zowel voor ondernemers als voor de gemeente een administratieve 
vereenvoudiging en kostenbesparing. 
Afschaffing is tevens aangewezen wanneer er te veel belastingreglementen zijn in vergelijking tot de diensten die de 
gemeente levert.  

Ook bundeling van allerlei kleine lokale belastingen leidt tot een daling van de administratieve lasten (aangifte, 
aanslag, controle, inning) zowel bij de bedrijven als bij de gemeente. 

Een ondernemer besteedt heel wat tijd aan het invullen van verschillende belastingaangiftes, en soms ontstaat zelfs 
verwarring tussen de aangifte voor de lokale belasting en de aangifte voor de provinciale belasting. 

Bundelen van belastingen is misschien niet altijd mogelijk, maar de gemeente zou wel werk kunnen maken van het 
bundelen van de verschillende aangiftes tot één aangifte en het vooraf invullen van bepaalde gegevens van de 
aangifte. Gevolg: een verlaging van de administratieve lasten en een tijdsbesparing voor ondernemers, en een daling 
van de verwerkingskosten van de diverse aangiftes voor de gemeente  

Maar: de afschaffing en bundeling van belastingen mag in geen geval leiden tot een verhoging 

van de fiscale druk op ondernemingen. 

IN DE PRAKTIJK: VAN ZEVEN NAAR 1 BELASTING: MECHELEN 

EEN VOORBEELD VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING VINDEN WE TERUG IN DE STAD MECHELEN DIE IN 2004 ZEVEN 

KLEINERE BELASTINGEN AFSCHAFTE (MILIEUBELASTING ZELFSTANDIGEN, TAPPERIJEN, DRIJFKRACHT, TERRASSEN, LICHTRECLAME, 
BANKEN EN HOTELS) EN BUNDELDE IN ÉÉN BELASTING OP BEDRIJFSRUIMTEN, BELAST OP BASIS VAN DE OPPERVLAKTE.  
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Als een gemeente wil overgaan tot het verhogen van haar belastinginkomsten, dan liefst door het nemen van 
eenvoudige maatregelen die geen administratieve rompslomp betekenen voor de ondernemers. Dus geen kleine 
belastingen of retributies die op een bepaalde groep of activiteit van toepassing zijn. Maar wel een maatregel die een 
grote groep treft met zo weinig mogelijk rompslomp voor de belastingplichtigen. 

Voor de ondernemers natuurlijke persoon kan dit door het verhogen van de opcentiemen op de personenbelasting: 
die opcentiemen worden immers automatisch mee berekend door de FOD Financiën op het moment dat die een 
aanslagbiljet opstuurt. 

Voor vennootschappen bestaat die mogelijkheid niet, want gemeenten mogen geen opcentiemen heffen op de 
vennootschapsbelasting. Hier zou men dan eerder kunnen denken aan een vestigingsbelasting (of het verhogen er 
van) op basis van oppervlakte. 

Of voor de beiden:  de onroerende voorheffing. 

Kortom, de gemeente kan dan best belastingen of retributies invoeren die van toepassing zijn op zaken of 
omstandigheden die al bij de gemeente bekend zijn. Zodat ze geen bijkomende gegevens meer moeten opvragen bij 
de belastingplichtigen. 

Opgelet: 

De bevoegdheid van een gemeente om belastingen te heffen is wel beperkt, in de zin dat een gemeente geen 
belastingen mag invoeren die gebaseerd zijn op de inkomenselementen die op een essentiële wijze bijdragen tot de 

vaststelling van de belastbare grondslag in de inkomstenbelastingen. 

Enige uitzondering op deze regel: de opcentiemen in de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing. 

Kunnen dus bijvoorbeeld niet: belastingen of retributies gebaseerd op het Kadastraal Inkomen, de bruto-omzet,… 
enzovoort.  
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Voor ondernemers is in de eerste plaats kennis en informatie over de verschillende belastingen en subsidies van 
cruciaal belang. Ondernemers zijn dag in dag uit bezig met hun zaak. Vaak ontbreken de tijd en de middelen om uit te 
zoeken waar ze recht op hebben of wat hun verplichtingen zijn.  

Voor steunmaatregelen is de kloof tussen enerzijds de doelstellingen en de middelen van de gemeente en anderzijds 
de ondernemers bij wie ze werkelijk terechtkomen vaak zeer groot. Ook de grote verscheidenheid in gemeentelijke 
belastingen maakt het voor een ondernemer een ondoorzichtig kluwen van regelgeving, zeker voor ondernemers die 
in meerdere gemeenten actief zijn. De regelgeving is niet altijd even toegankelijk en duidelijk. Sensibilisering en 
duidelijke informatie zijn cruciaal. 

 

 
 

Gemeentelijke belastingen en retributies bestaan er in allerlei varianten. Vaak legt elk reglement eigen verplichtingen 
op aan de ondernemer. Naast het harmoniseren en groeperen van aangifteformaliteiten, kan een afschaffing en 
bundeling van belastingen zowel voor de ondernemer als voor de gemeenten een administratieve vereenvoudiging en 
kostenbesparing zijn.  

Uiteraard mag deze operatie in geen geval leiden tot een verhoging van de fiscale druk op ondernemingen. Idealiter 
zorgt de operatie voor een broodnodige lastenverlaging. 

Zeker voor ondernemers van buiten de gemeente is het vaak niet duidelijk dat er een bepaalde reglementering 
bestaat.  

Daarom is het te overwegen niet altijd te werken met een aangifte, maar eventueel met een koppeling aan andere 
vergunningen en met een direct aanslagbiljet. Zo kunnen er geen boetes uitgeschreven worden wanneer een 
ondernemer geen weet heeft van de belasting.  

Een ondersteuningsbeleid via subsidies heeft zijn beperkingen en gebreken. Zo zijn alleen al aan de aanvraag teveel 
administratieve lasten verbonden die er (mede) voor zorgen dat heel wat subsidies niet optimaal gebruikt worden. 
Steunmaatregelen gebeuren het beste op een rechtstreekse manier via de fiscaliteit. Een goed voorbeeld is is 
bijvoorbeeld voor nieuwe ondernemers een automatische vrijstelling of teruggave van de gemeentelijke belasting op 
bedrijfsruimtes. 
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Een lokaal fiscaal beleid kan ondernemingen aantrekken, maar kan ook concurrentieverstorend zijn. 

Bij een ondernemersvriendelijke belasting houdt de gemeente rekening met : 

- de kleine KMO’s en de zelfstandige ondernemer bij het bepalen van de belastinggrondslag, de tarieven, de 
vrijstellingen en het boetebeleid 

- de draagkracht van de kleine KMO’s, de zelfstandige ondernemer en startende ondernemingen 
- de bijzondere vereisten die voortvloeien uit plaatselijke omstandigheden. 

 

De gemeentelijke fiscaliteit mag in geen geval de economische activiteit van ondernemers belemmeren of groei 
tegengaan.  

Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan startende ondernemingen, ook de gemeente dient 
ondernemerschap te stimuleren. 

 

 
 

Ondernemers begrijpen dat de gemeente middelen nodig heeft om haar werking te financieren en dragen hiertoe hun 
steentje bij. Uiteraard verwachten ondernemers dan ook een degelijke dienstverlening en een optimaal 
ondernemingsklimaat om samen te werken aan de verdere uitbouw van de plaatselijke economie en de gemeente. 

-  
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De gemeentelijke autonomie zorgt ervoor dat de gemeenten zeer vrij zijn in het heffen van belastingen.  

Deze vrijheid is weliswaar niet oneindig: Zo kan een gemeente geen opcentiemen heffen op de bedrijfswinsten. 

 
 

 

a. Verwerven van middelen voor algemene werking 
b. Stimuleren of ontraden van gedragingen of activiteiten 

 

- binnen de grenzen van het grondgebied,  
- of op al haar inwoners (belastbaar feit ligt buiten gebied) Vb: belasting op alle inwoners die een oldtimer 

bezitten, waar die oldtimer ook geparkeerd staat 
 

 
 

 

De hogere overheid kan beslissen dat een belastingreglement niet opportuun is. Het moet de test van de 
legaliteit en de opportuniteit doorstaan 

 

Wanneer de federale wetgever bevoegd is 

4.2.2.1 Artikel 464 en 465 WIB92 (Wetboek InkomstenBelastingen): gemeentebelasting gebaseerd op wezenlijke 
componenten die de grondslag van de inkomstenbelasting bepalen 
Uitzonderingen: opcentiemen onroerende voorheffing, opcentiemen op eigen heffingen, aanvullende 
personenbelasting 

Een gemeente kan geen opcentiemen heffen op bedrijfswinsten 

4.2.2.2 WIGB (Wetboek van de met InkomstenBelastingen Gelijkgestelde Belastingen) : geen opcentiemen op 
verkeersbelastingen, belastingen op spelen en weddenschappen 

 

 

Moet de test van grondwettigheid doorstaan (gelijkheidsbeginsel, verantwoording, geldingsduur in de tijd,…) 

Directe belasting kan terugwerken naar 1 januari, indirecte belasting NIET! 
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1. Goedkeuring bij stemming van de verordening door de gemeenteraad 
o De stemming moet geldig gebeuren: vermeld op de agenda, en bij meerderheid 

2. Belastbaar feit moet accuraat omschreven zijn en gebaseerd op exacte, pertinente en adequate motieven 
3. Voorafgaand onderzoek is NIET verplicht 
4. Bekendmaking op de gemeentelijke website met vermelding van datum beslissing en datum van 

publicatie 
 

 

- Elke belasting moet opgenomen worden in de begroting vooraleer ze geïnd kan worden. 
- De jaarlijkse ontvangsten moeten worden geraamd, ook voor belastingen die voor een langere periode 

dan 1 jaar gelden (annualiteitsbeginsel) 
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Belastingen hebben tot doel: 

a. de openbare dienstverlening te financieren (politie, administratie, wegenis, culturele manifestaties…) 
b. bepaald gedrag of situaties te ontmoedigen (belasting op sluikstorten, belasting op leegstaande 

panden…) 
 

 

 

Deze dienst kan collectief zijn (huisvuilophaling bvb.) of individueel (afleveren van een document).  

De vergoeding dient in verhouding te staan tot de inspanningen die de overheid zich getroost om in de dienst 
te voorzien. 

Het onderscheid tussen een belasting en een retributie is met name van belang wanneer wettelijke bepalingen 
personen of materies vrijstellen van gemeentebelastingen, wanneer de gemeente beleidsmatige aspecten wenst te 
laten spelen bij de vaststelling van tarieven en modaliteiten en/of wanneer de gemeente een grotere mate van 
flexibiliteit nastreeft voor de vaststelling of aanpassing van reglementen. 

 
 

 

 

 

 

a. Kohierbelasting moet uitvoerbaar verklaard worden voor 30 juni van het aanslagjaar. 
b. Na de derde werkdag die volgt op de verzending van de kennisgeving heeft de belastingsplichtige 30 

dagen om schriftelijke opmerkingen te maken. Pas na deze 30 dagen mag de belasting gevestigd worden. 
c. Het aanslagbiljet wordt verzonden aan de belastingsplichtige. Vanaf dan is er 2 maanden tijd om te 

betalen. (Verjaring van de vordering na 5 jaar, mogelijkheid boete tot 500 euro bij niet betaling) 
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Het minste wat we kunnen zeggen over de lokale fiscaliteit, is dat zij veel weg heeft van een doolhof, waarin diverse 
motieven door elkaar geweven zijn, waardoor er weinig lijn te trekken valt over de gemeenten en steden heen. 

Dit wordt nog eens bevestigd in een studie die de UNIZO-studiedienst in 2018 verrichte bij de 13 Vlaamse 
centrumsteden. 

 

 

Wat kan er allemaal meespelen: 

a) De nood om algemene inkomsten te verwerven om de lokale dienstverlening te garanderen 
b) De wil om gedragsverandering te stimuleren 
c) De recuperatie van kosten die de lokale overheid dient te maken om in haar dienstverlening te voorzien. 

 

 

 

Samen zijn deze globaal genomen goed voor meer dan 80% van de gemeentelijke inkomsten. 

Deze belastingen worden geïnd door de federale en regionale overheid, waarbij de gemeente haar deel via 
respectievelijk de federale en regionale overheid doorgestort krijgt. 

In 2019 bedroegen deze gemiddeld 

a) de gemiddelde aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 7.2%,  
b) de opcentiemen op de onroerende voorheffing 880,33. 

https://www.unizo.be/sites/default/files/gemeentelijkefiscaliteitdossier_280218.pdf
https://www.unizo.be/sites/default/files/gemeentelijkefiscaliteitdossier_280218.pdf
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Omdat de gemeenten geen aanvullende belasting kunnen heffen op de winsten van vennootschappen, gaan vele 

lokale overheden op zoek naar bijkomende inkomstenbronnen zoals een algemene heffing gebaseerd op de 

bedrijfsoppervlakte of een belasting op drijfkracht. 

Daarnaast zijn er belastingen en retributies : 

o die een specifieke doelgroep treffen (nachtwinkels, taxi’s…),  
o die het gebruik van de openbare weg belasten (terras),  
o of die reclame-inspanningen viseren (ongeadresseerd drukwerk).  
o Deze belastingen beogen daarnaast al dan niet een klimaatdoel. 

 

 
 

In het rood: belastingen die we kunnen aanduiden als pestbelastingen: 

o Of omdat ze een specifieke doelgroep treffen 
o Of omdat ze ingrijpen op de rentabiliteit van de ondernemingen door de grondslag (reclamepanelen, 

drijfkracht…) 
 

REK7300 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 

REK7301 Aanvullende belasting op de personenbelasting 

REK7302 Motorrijtuigen 

REK73402 Drijfkracht 

REK7377 Tweede verblijven 

REK7380 Algemene gemeentebelasting 

REK73322 Diftar/ophaalronde 

REK73323 Afgifte zakken, klevers, recipiënten 

REK73424 Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 

REK73321 Jaarlijkse milieubelasting 

REK739 Boetes 

REK7315 Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels 

REK73400 Algemene bedrijfsbelasting 

REK73320 Jaarlijkse huisvuilbelasting 

REK73611 Parkeren 

REK73499 Andere bedrijfsbelastingen 

REK73419 Verblijfsbelasting 

REK7374 Leegstaande  woningen en gebouwen 

REK7375 Krotten, verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen 

REK7318 Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken 

REK73421 Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken 

REK7371 Niet-bebouwde gronden 

REK73600 Plaatsrecht markten 

REK7370 Bouwen 

REK7372 Niet-bebouwde percelen 
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REK73422 Reclameborden 

REK7379 Andere belastingen op patrimonium 

REK73610 Andere inname openbaar domein 

REK73420 Kamers 

REK7339 Andere belastingen inzake openbare hygiëne 

REK73609 Masten en pylonen 

REK73608 Terrassen, tafels, stoelen 

REK7316 Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen 

REK7303 Gewestelijke milieuheffing 

REK73699 Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein 

REK7314 Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen 

REK7389 Overige andere belastingen 

REK7373 Ontbreken van parkeerplaatsen 

REK73403 Groeven: zand, kiezel, klei 

REK73325 Toegang containerpark 

REK73302 Op waterleidingsnet aangesloten en aansluitbare gebouwen 

REK73311 Begraving / bijzetting / verstrooiing 

REK73401 Exploitatie hinderlijke inrichtingen 

REK7350 Vermakelijkheden (festivals/evenementen) 

REK73601 Plaatsrecht kermissen 

REK7351 Vertoningen (films) 

REK73300 Onderhoud rioolnet 

REK73418 Tanks en vergaarbakken 

REK73324 Gebruik gemeentelijke containers 

REK73301 Op rioolnet aangesloten en aansluitbare gebouwen 

REK73414 Taxidiensten 

REK73411 Banken en financieringsinstellingen 

REK7319 Andere belastingen op prestaties 

REK73604 Strandexploitaties 

REK7317 Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen 

REK73605 Benzine-, olie- persdrukpompen 

REK7310 Aansluiting riolering 

REK73423 Lichtreclames 

REK7326 Urbanisatiebelasting 

REK7376 Leegstand, verkrotting bedrijfsruimten 

REK7304 Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen 

REK73603 Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen 

REK73408 Nachtwinkels en phoneshops 

REK73416 Stortplaatsen 

REK7312 Vervoer van personen die overlast veroorzaken 

REK73326 Grof vuil 

REK7305 Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten 
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REK73329 Reinigen openbare weg 

REK7322 Leggen riolen 

REK73415 Diensten verhuur voertuigen met bestuurder 

REK73314 Ontgraving 

REK73407 Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur 

REK7311 Aansluiting waterleiding 

REK73413 Leurhandel 

REK73602 Kaairechten 

REK7329 Andere verhaalbelastingen 

REK73410 Privé-clubs 

REK73328 Sluikstorten 

REK7321 Leggen straten 

REK73406 Drankslijterijen 

REK7313 Valse alarmmeldingen 

REK73304 Afkoppelen hemelwater 

REK7323 Leggen trottoirs 

REK73327 Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil 

REK7309 Andere aanvullende belastingen 

REK7320 Verwerving zate 

REK73417 Stapelplaatsen voor schroot / oude achtergelaten voertuigen/ materialen 

REK73313 Graftekens 

REK73409 Barpersoneel 

REK7324 Leggen inritten in trottoirs 

REK73607 Standplaatsen huurrijtuigen 

REK73606 Automatische verdelers 

REK7352 Openbare bals 

REK7381 Luxepaarden 

REK73404 Steenbakkerijen 

REK73312 Lijkenvervoer 

REK73426 Privé-wegwijzers 

REK73412 Wedkantoren 

REK7382 Honden 

REK73425 Voertuigen met reclame 

REK73310 Verblijf lijkenhuis 

REK73405 Tabakslijterijen 

REK7325 Leggen waterleiding 

REK73303 Ruiming aalputten 
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Meer en meer worden ook subsidiereglementen bedacht die een rechtstreeks effect op het gedrag van ondernemers 
willen realiseren. 

Zo zijn er subsidiesystemen 

- om nieuwe ondernemers naar de gemeente te lokken en de leegstand tegen te gaan 
- om startende ondernemers te ondersteunen 
- voor de renovatie van gevels of handelspanden in de winkelkerngebieden 
- om het wonen boven winkels te stimuleren 
- om innovatie te realiseren 
- om de lokale handel te promoten 
-  

 

Het is niet altijd duidelijk of deze subsidiesystemen het verhoopte effect hebben: 

- het subsidiesysteem is onvoldoende gekend 
- de subsidieaanvragen zijn omslachtig 
- het subsidiebedrag staat niet in verhouding tot de actie die van de ondernemer verlangd wordt. 

 
 

 
Verdere info over mogelijke subsidies en steun (Vlaanderen): 

- Meer info over de subsidies in uw gemeente vindt u op uw gemeentelijke website of kan u opvragen bij uw 
gemeentebestuur. 

- Voor de basisinformatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, Federale en 
Europese overheid kan u terecht bij de subsidiedatabank van VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en 
Ondernemen) 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank 

 
 

  

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank
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- De Provincie heeft fiscale autonomie en kan dus belasting heffen op alle inwoners (of personen die een 
belang hebben in de provincie) 

Vb. Belasting op tweede verblijven in W-Vlaanderen 
 

- Beperking aan de autonomie: 
o Administratief toezicht Vlaamse overheid 
o Art 464 WIB 92: uitzondering voor opcentiemen Onroerende Voorheffing 
o Art 159 GW 

 
- De provinciebelasting wordt beslist door de provincieraad 

o Belastingverordeningen moeten gepubliceerd worden in Bestuursmemoriaal 
o Verbindend vanaf de 8e dag na opname in Bestuursmemoriaal 

 
- Annulatieberoep bij Raad van State is mogelijk (zelfde regeling als lokale belastingen) 

 
- Belastingen kunnen voor meerdere jaren gestemd worden 

 
- Geschillenregeling is gelijklopend met gemeentebelastingen 

  



                                                                                                                                       
 

UNIZO Ondernemersvereniging vzw |Willebroekkaai 37, 1000 Brussel | T: 02 212 25 11 |ondernemersvereniging@unizo.be 

26 
 

 

 
 

Info over de concrete belastingen en retributies en steunmaatregelen in je gemeente of stad vind je 

op de website van je gemeente of stad 

 

Fiscaliteit: 

 

 

https://www.unizo.be/sites/default/files/gemeentelijkefiscaliteitdossier_280218.pdf 

 

 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/fiscaliteit/overzicht-belastingen-gemeente 

 

- https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/fiscaliteit/opcentiemen-en-aanvullende-
belastingen/aanslagvoeten-opcentiemen-en-aanvullende-belastingen 

 

Subsidies en steunmaatregelen: 

 

 

 

Hiervoor kan u terecht bij de subsidiedatabank van VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank 

 

 

https://www.unizo.be/sites/default/files/gemeentelijkefiscaliteitdossier_280218.pdf
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/fiscaliteit/overzicht-belastingen-gemeente
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/fiscaliteit/opcentiemen-en-aanvullende-belastingen/aanslagvoeten-opcentiemen-en-aanvullende-belastingen
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/fiscaliteit/opcentiemen-en-aanvullende-belastingen/aanslagvoeten-opcentiemen-en-aanvullende-belastingen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank

