
  

 
Principebeslissing op voorstel van Open Vld plus over een eerste reeks fiscale steunmaatregelen 
vanuit gemeentelijk oogpunt naar aanleiding van de Cornona-pandemie  
 
Toelichting 
 
De corona-crisis heeft een ernstige impact op ons leven, dat voelt iedereen goed aan. Gezinnen en 
bedrijven. Maar ook na deze crisis is het duidelijk dat de gevolgen nog een eind zullen wegen op de 
economie en onze inwoners. Alle beetjes – naast de federale en de Vlaamse maatregelen, ook 
gemeentelijke initiatieven -  helpen hierbij 
 
De Vlaamse Regering riep de lokale besturen op om hun reglementen te herzien zodat de 
ondernemers op hun grondgebied geen belastingen of retributies moeten betalen op activiteiten of 
situaties waarop zij door de crisis financieel al zwaar inleveren. Het gaat om terrasbelastingen, 
toeristenbelastingen, kermisbelastingen, marktstandrechten, … 

Het wijzigen of opheffen van belasting- en retributiereglementen is een bevoegdheid die uitsluitend 
de gemeenteraad toekomt. 

Daarom wil Open Vld plus een eerste reeks voorstellen agenderen ter bespreking op de volgende 
(evt digitale) gemeenteraad: 
 
Vooreerst willen we verwijzen dat na het afsluiten van het Vlaams Regeerakkoord de Vlaamse 
Regering een aanzienlijke verhoging van de financiële middelen heeft toegezegd aan de gemeente 
Oosterzele. Naast de verhoging het gemeentefonds gaat het om volgende nieuwe middelen: een 
bijdrage inzake de responsabiliseringsbijdrage en een financieringslijn inzake open ruimte. Het gaat 
om volgende middelen voor 2020: 
 

• Responsabiliseringbijdrage: 16.638 euro 

• Open Ruimte: 114.165, 22 euro 
 
Dit gaat dus om in totaal 130.803,22 euro meerinkomst (nieuwe structurele middelen) in 2020 die 
worden toegekend aan de gemeente Oosterzele. Het is nu in eerste zaak belangrijk in deze crisis 
onze gezinnen (en bedrijven) te ondersteunen, omdat deze gezondheidscrisis geen economische 
crisis zou worden. 
 
We willen onze inwoners/gezinnen een hart onder de riem steken. 
 

a) Daarom stellen we voor om de algemene gemeentebelasting te halveren. De gemeente heeft 
nog inkomsten uit de algemene personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing.  
 
Concreet stellen we dus voor om de tarieven (art 4 §1 in reglement) als volgt aan te passen: 
 

• 20,00 euro voor alleenstaanden  (ipv 40 euro) 
• 31,00 euro voor gezinnen (ipv 62 euro)  

  
Dit gaat om een minderinkomst voor de gemeente van 151.602 euro. Er moet echter op 
gewezen worden dat deze minderinkomst eigenlijk ook al gecompenseerd werd door de 
aanpassing van de diftar-tarieven. 
 
 



  

 
b) We stellen ook voor dat inzake de inning van de algemene gemeentebelasting aanslagjaar 

2019 een uitstel van betaling verleend kan worden van 4 maand aan kwetsbare gezinnen – 
op aanvraag van het gezin bij het OCMW. 
 
 

We willen ook onze ondernemers een hart onder de riem steken waar momenteel mogelijk. 
 

c) De Oosterzeelse ondernemers in 2020 worden vrijgesteld van de Algemene Belasting op 
bedrijven. 
 
Dit gaat om een minderinkomst van 94 996 euro 

 
d) Er komt eveneens een vrijstelling van belasting in 2020 voor de vaste staanplaatsen voor 

frituren, kramen voor verkoop van hamburgers, hotdogs, pizza’s, vis, escargots en 
aanverwante eetwaren om mee te nemen  
 
Dit gaat om een minderinkomst van 3.000 euro 
 

e) Ook de belasting op het exploiteren van een dienst voor het verhuren van een voertuig met 
bestuurder wordt opgeheven in 2020 
 
Dit gaat om een minderinkomst van 250 euro 
 

f) We stellen ook voor dat inzake de inning van de bedrijfsbelasting aanslagjaar 2019 een 
uitstel van betaling verleend kan worden van 4 maand – op aanvraag van het bedrijf. 
 

g) Verder pleiten we  om vrijstelling te geven van standgeld in 2020 voor alle abonnees 
onderworpen aan het  retributiereglement op de standplaatsen voor het uitvoeren van 
ambulante activiteiten op openbare plaatsen en markten 

 
h) Tenslotte stellen we voor om vrijstelling te geven van standgeld in 2020 voor alle kramen 

onderworpen aan het retributiereglement voor het uitvoeren van kermisactiviteiten op de 
openbare kermissen 

 
We willen ook onze verenigingen een hart onder de riem steken waar momenteel mogelijk.  
 
Bij mail d.d. 11 maart 2020 stelde onze fractie reeds voor dat - inzake de huurkosten -  met de nodige 
souplesse zou  worden omgegaan voor organisaties en verenigingen uit Oosterzele indien er door de 
provincie of de gemeente beslissingen worden genomen om sommige types van evenementen niet 
te laten doorgaan. Wij zijn tevreden dat het bestuur snel op dit voorstel is ingegaan 
 

i) Voor verenigingen die momenteel gebruik maken van gemeentelijke infrastructuur voor de 
structurele werking (vb. Jeugdclub Pallieter) en daar ook huur voor betalen, stellen we 
daarnaast voor vrijstelling van huur te verlenen voor minimaal de periode van de corona-
maatregelen, waardoor de vereniging geen werking kan hebben.  

 
De Gemeenteraad 
 
BESLUIT 

Artikel 1: Principieel akkoord te gaan met de halvering van de algemene gemeentebelasting in 2020 



  

Artikel 2: Principieel akkoord te gaan met de vrijstelling van 
volgende belastingen in 2020: 

• algemene belasting op bedrijven 

• belasting voor de vaste staanplaatsen voor frituren, kramen voor verkoop van hamburgers, 
hotdogs, pizza’s, vis, escargots en aanverwante eetwaren om mee te nemen 

• belasting op het exploiteren van een dienst voor het verhuren van een voertuig met 
bestuurder 

Artikel 3: Principieel akkoord te gaan het verlenen van uitstel van betaling van 4 maand voor  

• de inning van de bedrijfsbelasting aanslagjaar 2019  

• de inning van de algemene gemeentebelasting aanslagjaar 2019 voor kwetsbare gezinnen 

Artikel 4:  Principieel akkoord te gaan om aan verenigingen die momenteel gebruik maken van 
gemeentelijke infrastructuur voor hun structurele werking en daarook huur voor betalen vrijstelling 
van huur te verlenen voor minimaal de periode van de corona-maatregelen, waardoor de vereniging 
geen werking kan hebben.  
 
Artikel 5: Principieel akkoord te gaan met het toekennen van een vrijstelling van standgeld in 2020 
voor alle abonnees onderworpen aan het  retributiereglement op de standplaatsen voor het 
uitvoeren van ambulante activiteiten op openbare plaatsen en markten 
 
Artikel 6: Principieel akkoord te gaan met het toekennen van een vrijstelling voor alle kramen 
onderworpen aan het retributiereglement voor het uitvoeren van kermisactiviteiten op de openbare 
kermissen 

Artikel 7:  De gemeenteraad geeft opdracht aan de dienst financiën om de ontwerpbeslissingen in die 
zin op te maken tegen de volgende gemeenteraad en de nodige maatregelen uit te werken voor de 
volgende begrotingsaanpassing. Alle handelingen ifv de eventuele inning van de genoemde 
belastingen worden on hold gezet. 

 

 


