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Doel van een “promotaks” is investeren in promotie voor het lokaal handelsapparaat. 

Heel wat steden en gemeenten hebben een centrummanagement ingevoerd. Dit centrummanagement moet instaan 

voor de promotie van de handelskern, ondersteund door een al dan niet deeltijds aangestelde centrummanager. 

Anderen voeren, zonder centrummanagement, een promotiebeleid via de dienst en/of ambtenaar lokale economie. 

Voor de financiering hiervan wordt ofwel geput uit reguliere budgetten of projectfinanciering, maar wordt meer en 

meer beroep gedaan  op de ‘promotaks’. Tot nu toe hebben voornamelijk centrumsteden deze promotaks ingevoerd 

of ze zijn het van plan. We kunnen verwachten dat deze taks zich ook zal uitbreiden naar de kleinere steden. 

 

 

Ondersteuning nodig ? Contacteer je adviseur lokale ondernemersvereniging/regioverantwoordelijke 
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- Een centrummanagement  

- Een gemeentelijke visie detailhandelsbeleid dat dient als basis 

- Een ‘strategisch commercieel plan’ dat dient als uitwerking van de algemene visie 

 

- Oprichting van een vzw met afgevaardigden van de ondernemersverenigingen ( handelaars- of straatcomité) / 

UNIZO 

- De stakeholders- handelaars  beslissen mee over :  

1. Oprichting en samenstelling RVB en AV 

2. Doelstelling 

3. Bijdrage 

4. Acties 

 

- Evenredige bijdrage van stad / gemeente als basisvoorwaarde 

- Hoogte van de bijdragen  

o enkel binnen afgebakend (kern)winkelgebied(en) 

o op basis van winkelvloeroppervlakte  

o onderscheid in bijdragen op basis van activiteit of assortiment 

Categorie A: verkoop van voeding  Categorie B: verkoop van goederen voor persoonsuitrusting 
Categorie C: verkoop van planten, bloemen en goederen 
voor land- en tuinbouw 

Categorie D: verkoop van andere producten 

 

o Onderscheid in bijdragen tussen commerciële kern / aanloopstraten 

o Uitzonderingen maken  voor : 

▪ Vrije beroepen / starters ( bvb.  Eerste 2 jaar) 

▪ Uitzonderlijke omstandigheden ( bvb. Openbare werken) 

 

- Enkel na overleg en akkoord met de stakeholders : UNIZO, handelaarsverenigingen 

- Enkel met oprichting van een vzw centrummanagement met vertegenwoordiging van 

UNIZO/handelaarsverenigingen 

- Ondersteuning en coördinatie door een gemeentelijke ambtenaar (niet vanuit budget vzw ! ) 

- Gezamenlijke bepaling van doelstellingen en mogelijke acties 

- Budget enkel voorzien voor promotie, acties,…..NIET voor structurele financiering zoals openbaar domein 

/personeel/ bewegwijzering 
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De titel ‘promotaks’ kan worden  gebruikt voor twee soorten bijdragen: 

- Een specifieke belasting voor de betrokken ondernemers (verhaalbelasting).  

Bij een verhaalbelasting verhaalt de gemeente de kosten van een door de gemeente geleverde prestatie specifiek 

op die groep belastingplichtigen (in casu zelfstandige ondernemers) die onweerlegbaar worden geacht een 

voordeel te halen uit de opgelegde prestatie 

 

- Een retributie :  een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de stad in het 

individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.  

Bij een retributie is de band met het individu veel sterker (bij een retributie doet degene die de vergoeding moet 

betalen vrijwillig een beroep op de door de gemeente aangeboden dienst) 

 

In een aantal gevallen doet de gemeente hier een identieke bijdrage bovenop. 
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DEFINITIE 
 

DEFINITIE 

Een belasting op de voor het publiek toegankelijke commerciële 

ruimten in een bepaald toepassingsgebied. 

Een  billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst 

geleverd door de stad in het individueel belang of voordeel 

van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie. 

PRO PRO 

- Er is een ‘gewaarborgde’ financiering voor commerciële 

activiteiten en promotie van de gemeente . Er hoeft niet voor 

elke activiteit opnieuw financiering gezocht. 

- De promotie van stad/gemeente wordt structureel verankerd 

- De stakeholders beslissen mee over de promotie en  aard van 

activiteiten 

- ‘freeriders’ die weigeren lidgeld te betalen, worden op die 

manier verplicht om bij te dragen, aangezien het om een 

verhaalbelasting gaat die sowieso betaald moet worden. 

Ongeacht of men vrijwillig van het voordeel geniet of niet 

- Ook ketenwinkels worden betrokken bij de promotie 

- Het centrummanagement kan een structureel gegeven 

worden  in de stad/gemeente 

-       Geen verplichting voor alle handelaars 

-       Afspraken over specifieke acties mogelijk 

CONTRA CONTRA 

-     Een extra fiscale last voor ondernemers  

-     Onzekerheid over de bijdrage van de stad; tenzij garantie van 

jaarlijkse inschrijving in begroting 

-        Geen garantie overkoepelend beleid/structurele 

werking 

FINANCIERING 
 

FINANCIERING 

- Via een verplichte bijdrage voor de handelaars 

- Mogelijk een evenredige bijdrage vanuit de gemeente ( is niet 

overal het geval !) 

 

- Geen verplichte bijdrage voor alle handelaars 

- Bijdragen mogelijk enkel binnen bepaalde 

(centrum)zone  

- Bijdragen mogelijk afhankelijk van de geplande acties 

WIE DRAAGT BIJ EN VIA WELKE BEREKENINGSWIJZE ? WIE DRAAGT BIJ EN VIA WELKE BEREKENINGSWIJZE ? 

- Bijdragen van handelaars binnen een afgebakend 

winkelgebied 

- Mogelijk variatie van bijdragen naargelang  locatie ( 

centrumgebied – aanloopstraten) of aard van de handelszaak 

- Hoogte van de bijdrage  gebaseerd op m² 

winkelvloeroppervlakte 

- Bijdragen van handelaars binnen een afgebakend 

winkelgebied of voor een specifieke actie 

- Mogelijk variatie van bijdragen naargelang  locatie ( 

centrumgebied – aanloopstraten) of aard van de 

handelszaak 

- Hoogte van de bijdrage  gebaseerd op m² 

winkelvloeroppervlakte 



 
 
 

 

 

 


