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Voorwoord  
 
 
De gemeentelijke fiscaliteit staat onder druk. Zo worden sommige gemeentelijke belastingen aanzien als 
pestbelastingen. En lokale belastingen heffen in een tijd dat de Vlaamse en Federale overheid de mond vol 
heeft van belastingverlagingen is zeker geen sinecure.   
 
“Koken kost geld”. Een goed gemeentelijk beleid vraagt middelen. Voor ACV betekent dit dat er voldoende 
middelen moeten zijn én dat iedereen daaraan bijdraagt. 
Deze middelen zorgen er immers voor dat een lokaal bestuur een volwaardig beleid kan voeren op maat, 
ten dienste van de bevolking. Inwoners betalen belastingen om middelen te genereren die dan kunnen 
aangewend worden voor een leefbare gemeenschap.  
 
Een lokaal bestuur is een democratisch verkozen beleidsorgaan. Het heeft de politieke 
verantwoordelijkheid over de eigen bevoegdheden en dus ook het recht om over eigen middelen te 
beschikken. Dit is geen vrijgeleide om zomaar belastingen te heffen. En het houdt ook de plicht in om die 
middelen goed te beheren.  
 
Niet alle gemeenten kunnen dezelfde inspanningen aan hun bevolking vragen. De ene gemeente heeft al 
een rijkere bevolking dan de andere. De Vlaamse overheid heeft daarom een gemeentefonds gecreëerd die 
de solidariteit tussen de gemeenten regelt. De bijdragen die een gemeente ontvangt hangen af van de 
mogelijkheid waarover de gemeente beschikt om eigen middelen te verzamelen. Daarnaast dient het 
gemeentefonds ook ter financiering van gemeentelijke taken die door een ‘hogere’ overheid worden 
opgelegd.   
 
De Christelijke Arbeidersbeweging is er geen voorstander van om het gemeentefonds als enige 
financieringsbron van de gemeenten te hanteren. De Christelijke Arbeidersbeweging vindt dat de 
gemeenten autonoom belastingen moeten kunnen heffen om als democratisch verkozen orgaan een eigen 
beleid uit te stippelen.  
 
Die belastingen moeten dan wel aan een aantal fundamentele criteria voldoen: ze moeten sociaal, 
rechtvaardig, billijk , democratisch, efficiënt en stimulerend zijn.  
 
Ook willen we waarschuwen voor de valkuilen van de schulden. Het is ook goed de evolutie daarvan mee 
nauwlettend op te volgen, anders verschuift men gewoon de lasten naar een later tijdstip.  
 
Met behulp van deze map zal je een beter zicht krijgen op de financiering van je  gemeente. Bovendien  
willen nader ingaan op de visie van de Christelijke Arbeidersbeweging rond lokale belastingen en een beter 
inzicht geven op de diverse invullingen ervan door de steden en gemeenten in de regio.  
 
Voor de tot standkoming van dit werkstuk danken wij ook de collega’s van de nationale studiedienst van 
ACV en Beweging.net. We hopen dat onze lokale ACV en Beweging.net afdelingen alsook onze 
Beweging.net -vertrouwenspersonen in de eerste plaats het als een boeiend en ondersteunend werkstuk 
mogen ervaren.   
 
Veel succes ermee. 
 
 
 
Erik Van Laecke, 
ACV Oost-Vlaanderen                 3de editie – 2018 – 01   
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I n l e i d i n g  
 
 
 
Het dossier gemeentelijke fiscaliteit is opgesplitst in vijf delen.  
 
 
In het eerste deel wordt de lokale fiscaliteit  uitgelegd. Welke belastingen kunnen er op gemeentelijk 
niveau worden geheven? Hoe zitten ze in elkaar? Hoe kunnen ze worden opgesplitst? En hoe staan ze in 
verhouding tot de Vlaamse en federale fiscaliteit?  
 
 
In een tweede deel geven we een kijk vanuit de Christelijke Arbeidersbeweging op de lokale belastingen. 
Een duidelijke visie waarin de autonomie van de lokale besturen centraal staat. En waarin ook wordt gezegd 
dat belastingen moeten kunnen.  Een aantal criteria en doelstellingen voor belastingen worden ook 
meegegeven.  
 
 
Een derde deel spitst zich toe op de regio Oost-Vlaanderen. Het aandeel van de belastingen in de totale 
gemeentelijke inkomsten, de aanslagvoeten voor de aanvullende personenbelastingen, de opcentiemen 
voor de onroerende voorheffing en de soorten lokale belastingen in onze regio krijgen elk hun deel.  
Telkens worden de cijfers geïnterpreteerd en worden er vanuit de visie van de Christelijke 
Arbeidersbeweging en conclusies getrokken.  
 
 
Een vierde deel richt zich naar de ACV en BEWEGING.NET afdelingen en BEWEGING.NET -mandatarissen in 
de raden en colleges. Zij krijgen hier een stappenplan voorgeschoteld waar ze mee aan de slag kunnen 
binnen hun eigen lokale context.  
 
 
Een vijfde deel zijn de cijferbijlagen waarbij we ingaan op: 

 “Een blik op de belastingen in jouw gemeente” – beoordelingsschema  

 Overzicht gemeentelijke belastingen met opbrengst in 2016 (Vlaanderen) 

 Aanslagvoet aanvullende personenbelasting per gemeente (1995 tot 2017)  

 Opcentiemen op de onroerende voorheffing per gemeente (1995-2017) 

 Gemeentelijke belastingen per rubriek en per gemeente (2008 – 2016) 

 Alle lokale belastingen (totaal) per gemeente (2008 – 2016) 
 
 
Na het lezen van deze vijf delen, zou men in staat moeten zijn om de fiscaliteit op het  eigen gemeentelijk of 
stedelijk niveau te doorgronden.  
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Dit deel heeft tot doel om een algemeen beeld te geven van wat we moeten verstaan onder de lokale 
fiscaliteit. Welke soorten belastingen zijn er? Hoe worden ze geïnd? Hoe worden ze verdeeld? En welke 
autonomie hebben de lokale besturen hierin?    
 
De belastingontvangsten vormen de voornaamste financieringsbron van de Belgische gemeenten. Ze 
vertegenwoordigen gemiddeld 2/3 van hun gewone ontvangsten. In 2016 belopen de belastingontvangsten 
voor de Vlaamse gemeenten gemiddeld  783,32 € per inwoner. 
 
 

1.  Soorten lokale belastingen 
 
Een lokaal bestuur heeft inkomsten nodig om een beleid te kunnen voeren.  Beleidsmaatregelen kosten 
immers geld. De voornaamste bronnen van inkomsten zijn voor de gemeenten de aanvullende 
personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (O.V.). Daarnaast is er nog een 
deel van hun budget dat komt uit het gemeentefonds, waarover straks nog meer. Het resterende budget 
wordt gehaald uit de lokale belastingen.  
 
De Vlaamse gemeenten haalden in 2016 gemiddeld 39,95 % van hun belastingsinkomsten halen uit de 
aanvullende personenbelasting en 44,03 % uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing en 16,03% 
van de belastinginkomsten komt uit het heffen van lokale belastingen en retributies1. 
 
Naast de 5 miljard € lokale belastingen ontvingen de Vlaamse gemeenten in 2016 via allerlei verdeelsleutels 
ook 2,4 miljard € van het gemeentefonds. In 2012 bedroegen de totale schulden van de Vlaamse 
gemeenten ongeveer 8 miljard euro. 
 

1) De aanvullende personenbelasting2 
 
Elke burger betaalt aan de federale en regionale overheid een personenbelasting. Op dit bedrag mag de 
gemeente of stad een percentage bijtellen. Dit is de aanvullende personenbelasting, kortweg APB. Dit 
betekent dat hoe hoger de belastbare inkomens zijn die de bewoners van een gemeente aangeven, hoe 
meer inkomsten een gemeente heeft.   
Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de werking van het gemeentefonds, waarover later meer.  
 
Opmerking: 

 Heel wat zelfstandigen (bedrijfsleiders die een eigen zaak runnen, maar ook heel wat vrije beroepen 
zoals dokters, advocaten,...) laten hun inkomsten toekomen via een vennootschap. Hun eigen fiscaal 
aan te geven inkomen wordt daarbij beperkt gehouden, waardoor ze weinig personenbelastingen 
betalen en hun inkomsten vooral halen uit de “onkosten” en “voordelen in natura” die ze vanuit de 
firma ontvangen alsook vanuit de meerwaarden die ze bij ontbinding, overname of omvorming van 
de vennootschap verwerven. 
Dit leidt ertoe dat zij veel minder APB betalen en is voor vele gemeenten een aderlating voor hun 
financiën. 

 De taxshift waarbij de Federale regering beslist heeft de om de personenbelastingen te verminderen 
en te compenseren via andere belastingen, zal ook leiden tot minder inkomsten APB voor gemeenten.   

 

                                                 
1  Eigen berekeningen op basis van de gegevens van het agentschap voor binnenlandsbestuur van de 
Vlaamse Gemeenschap  
2  Begeleidersmap over de gemeentelijke fiscaliteit,  ACV-studiedienst, 2006 

Deel 1 - DE LOKALE FISCALITEIT UITGELEGD 
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2) De opcentiemen op de onroerende voorheffing3  
 
De onroerende voorheffing wordt sinds 1999 geïnd door het Vlaamse gewest.  
Deze belasting wordt berekend op basis van het Kadastraal Inkomen (K.I.) van een onroerend goed.  
Elk onroerend goed krijgt door het kadaster een K.I. toegewezen. Dit cijfer zou moeten overeenkomen met 
wat het onroerend goed aan huur per jaar zou opbrengen.  Jaarlijks wordt het K.I. aangepast aan de 
consumptieprijzen via de indexatie. Hier spreekt men dan van het geïndexeerd K.I.  
 
Het bedrag van de onroerende voorheffing op alle onroerende goederen werd in Vlaanderen tot 2017 als 
volgt berekend: 2,5 % (4) van het geïndexeerd kadastraal inkomen is bestemd voor het Vlaams Gewest. Een 
ander deel wordt doorgestort aan gemeenten en provincies. Dit deel van de gemeenten en de provincies 
noemt men de opcentiemen. Die opcentiemen verschillen naargelang de gemeente of stad en provincie 
waar het onroerend goed gelegen is.  
 
Via een eenduidige berekening krijgt elke inwoner van de gemeente één rekening in zijn bus, waar zowel 
het Vlaamse, het provinciale als het lokale deel op berekend staan. Afhankelijk van de opcentiemen en het 
K.I. zal de factuur in de bus dan ook lokaal verschillen.  
 
Opmerking:  
Het K.I. is reeds sinds 1975 niet meer aangepast. Er is enkel een indexatie op doorgevoerd. Dit zorgt ervoor 
dat  sommige wijken, die vroeger florissant waren maar dit nu niet meer zijn, opgescheept zitten met een 
hoog K.I. terwijl dit in andere wijken net het omgekeerde effect heeft. Hier schort er toch duidelijk iets.  
 
Net als de aanvullende personenbelasting worden de opcentiemen op de onroerende voorheffing niet 
geïnd door de gemeenten zelf. Via het gemeentefonds worden deze belastingen uitbetaald aan de 
gemeenten.  
 
Een belangrijk nevenverschijnsel van deze belasting is dat een gemeente of stad ondanks een laag aantal 
opcentiemen toch een grotere inkomst kan hebben dan een gemeente die beduidend hogere opcentiemen 
heeft. Het K.I. in elke gemeente verschilt immers. Een gemeente met veel woningen met een hoog K.I. hoeft 
dan ook minder hoge opcentiemen te vragen om evenveel inkomsten te hebben als een gemeente met 
woningen met een laag K.I.. 
 
Vooral in de steden merken we dat de KI’s hoog zijn en dit tot extra inkomsten lijdt. 
Dit is echter niet de enige reden waarom de opcentiemen op de onroerende voorheffing meer opbrengen 
in de steden dan in de andere gemeenten. De talrijke bedrijfsgebouwen, winkels, kantoorgebouwen,… 
zorgen immers voor extra inkomsten ten voordele van de gemeentekas. Daardoor zullen steden 
verhoudingsgewijze vaak veel meer opcentiemen op de onroerende voorheffing kunnen innen dan 
landelijke gemeenten.   
 

3) De lokale belastingen5 
 
Ruim 16 % van hun belastinginkomsten halen de gemeenten uit overige belastingen of retributies.  
 
We maken een onderscheid tussen een belasting en een retributie. Belastingen zijn bijdragen die door de 
gemeente worden geëist voor de financiering van de uitgaven. Een retributie is een billijke vergoeding 
wegens het gebruik maken van een door de overheid ingerichte dienst. Het grote verschil zit er hem in dat 

                                                 
3  Idem  
4 Vanaf aanslagjaar 2018 is dit 3,97%. De gemeentelijke opcentiemen zullen bijgevolg worden aangepast. 
Doorgaans zal hierbij – bij benadering – de formule “x 2,5 / 3.97” gehanteerd worden en zal dit dan door de 
gemeente afgerond worden. Uiteraard kan het tarief ook verhoogd of verlaagd worden.   
5  Vrij naar: Prof. Dr. Van Dooren W., Pestbelastingen over de zin en onzin van lokale belastingen,  Lokaal, 
VVSG, 2008. 
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een gemeentebelasting een verplichte bijdrage is waaraan de belastingplichtige zich niet kan onttrekken. 
Een retributie daarentegen is een billijke vergoeding wegens het gebruik maken van een door de 
gemeenteoverheid ingerichte dienst. Enkele voorbeelden van retributies zijn: afgifte van huwelijksboekjes, 
tarieven buitenschoolse kinderopvang, gebruik van de stedelijke infrastructuur, gebruik van huisvuilzakken 
en containers, …6 
 
Daarnaast hebben we in onze Vlaamse gemeenten  
99 “andere” lokale belastingen.   
Het woord pestbelasting wordt hier al vaak in de mond 
genomen. In heel wat van de gevallen is dit ten onrechte. 
 
Daarom hanteren we een typologie, om belastingen van elkaar 
te kunnen onderscheiden, dit op basis van hun doel.  
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen  vier soorten 
lokale belastingen.  
Dit model werd ontwikkeld door Wouter Van Dooren, professor 
verbonden aan de Universiteit Antwerpen. 
 
 
1.1. Een eerste soort belastingen zijn de opbrengstbelastingen  
 
De doelstelling van deze belastingen is het genereren van inkomsten. Slechts 23 van die 99 belastingen in 
Vlaanderen brengen meer dan vijf miljoen euro op (7). Schieten deze belastingen dan hun doel voorbij?  
 
Niet noodzakelijk. Neem de belasting op drijfkracht. Voor een havengemeente kan dit een grote slok van 
het budget zijn, terwijl dit voor een landelijke gemeente met weinig industrie slechts een klein aandeel in 
de inkomsten kan hebben.  
 
Voor Van Dooren moet er voor deze opbrengstbelastingen voornamelijk gekeken worden naar de 
opbrengst van de belasting ten opzichte van de kosten om die te innen. Als ze meer kosten dan opbrengen 
dan hebben ze natuurlijk weinig zin. Dit correspondeert voor een stuk met het principe van de Christelijke 
Arbeidersbeweging dat belastingen efficiënt moeten zijn. Ze mogen niet verlieslatend zijn.  
 
 
1.2. Een tweede soort belastingen zijn de compensatiebelastingen  
 
In de eerste plaats hebben deze belastingen als doel om een deel van de kosten te compenseren. Dit zijn 
dan ook voornamelijk retributies. Van Dooren onderscheidt drie soorten compensaties:  
 

 Bijdragen voor administratieve prestaties 
Bijna alle gemeenten vragen een vergoeding voor afgifte van administratieve documenten. In 
Vlaanderen brengt dit gemiddeld 7,14 euro per inwoner8 op. Dit bedrag is verdubbeld sinds 2008 en 
ligt aanzienlijk hoger voor sommige centrumsteden zoals bv. Gent.  
Men zou dit kunnen invoeren om te vermijden dat documenten lichtzinnig worden aangevraagd. De 
vergoeding dekt immers maar een gering deel van de inkomsten. 
Een andere redenering die kan gehanteerd worden is dat de noodzakelijke documenten gratis of 
tegen een zo laag mogelijke kostprijs zouden moeten afgeleverd worden.  

                                                 
6  Begeleidersmap voor de gemeentelijke fiscaliteit, ACV-studiedienst, 2006 
7  Eigen berekeningen op basis van de gegevens van het agentschap voor binnenlandsbestuur van de 
Vlaamse Gemeenschap. Exclusief APB, OV en aanvullende belasting op motorvoertuigen. 
8  Eigen berekeningen op basis van de gegevens van het agentschap voor binnenlandsbestuur van de 
Vlaamse Gemeenschap. 
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 Uitzonderlijke dienstverlening voor niet-inwoners  
Zoals bv. toeristenbelastingen, belasting op 2de verblijven,…. 
 

 Overcompensatie  
Gemeenten als bv. Knokke-Heist, Koksijde en De Panne compenseren hun 0 % APB met de 
opcentiemen uit onroerende voorheffing, milieubelasting en belasting op tweede verblijven. Die 0% 
APB wordt echter ontmoedigd door de Vlaamse overheid via het gemeentefonds.  

 
 
1.3. Lokale besturen hanteren belastingen vaak als beleidsinstrumenten 
 
Door een bepaalde activiteit te belasten wordt ze ontmoedigd. Belastingen zorgen zo mee voor de 
handhaving van de regelgeving. De doelstelling is het sturen van gedrag.  
 
Voor Van Dooren moet deze categorie behouden blijven zolang ze passen in het lokale beleid. Maar toch 
vindt hij dat men op zoek zou kunnen gaan naar andere beleidsinstrumenten om het beleid alsnog te 
realiseren. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door middel van regelgeving aan burgers en bedrijven op te leggen 
wat wel en niet kan. Dit zou ook kunnen via een goede communicatie aan burgers en bedrijven over het nut 
van een maatregel. Een gemeente zal dus op zoek moeten gaan naar een optimale beleidsinstrumentenmix.  

 

 
 

 
 
 
 
Een aantal voorbeelden van dergelijke 
belastingen zijn bijvoorbeeld:  
de leegstandsheffing, de ontstentenis van 
de parkeerruimte, belastingen op 
sluikstorten, …  

 

 
1.4. Als vierde categorie onderscheidt Van Dooren de pestbelastingen  
 
Pestbelastingen worden, door het woord zelf, negatief beladen als kwaadwillige belastingen. Van Dooren 
ziet deze belastingen echter eerder als een erfenis uit het verleden. Een soort passieve belastingen waar 
men geen vragen meer over heeft  gesteld.  
 
Het zijn belastingen zonder doelstellingen. Ze brengen niet veel op, ze dienen niet om een dienstverlening 
te compenseren en ze hebben ook geen duidelijke beleidsimpact.  Volgens Van Dooren zijn er zo een aantal 
belastingen te vinden. De derving van inkomsten hiervoor kan eventueel op andere manieren worden 
gecompenseerd, door bv. te snoeien in de uitgaven.  
 
Op deze  lokale belastingen komen we later nog terug.  
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2.  Het gemeentefonds 9 
 
Het gemeentefonds zorgt voor een herverdeling van de inkomsten tussen de gemeenten naargelang hun 
fiscale draagkracht en hun centrumfunctie. De eigen fiscale mogelijkheden van de gemeenten zijn bepaald 
door de middelen die zij kunnen bekomen via de fiscaliteit (vooral de aanvullende personenbelasting en de 
onroerende voorheffing). 
 
Het kan natuurlijk niet dat een burger ten gevolge van een verschil in draagkracht en socio-economische 
omgeving door zijn bestuur voor een gelijkwaardig dienstenpakket bijzonder uiteenlopend fiscaal 
aangesproken wordt in functie van de gemeente waar hij woont.  
 
Naarmate zij op eigen krachten minder fiscale middelen kunnen genereren, moeten de lokale overheden 
een groter aandeel in het gemeentefonds bekomen. Zonder herverdeling via het gemeentefonds zouden de 
aanslagvoeten tussen de onderliggende gemeenten op een onverantwoorde wijze uit elkaar groeien.  
 
Er is een mechanisme ingesteld waarbij gemeenten, die niet genoeg belasting-inspanningen vragen van hun 
inwoners, worden gesanctioneerd met minder bijdragen uit dit fonds. De bedoeling is dat de Vlaamse 
gemeenten een aanvullende personenbelasting aanrekenen van minimum 5 % en minimaal 700 
opcentiemen op de onroerende voorheffing. Zoniet worden ze via het mechanisme van het gemeente-
fonds gesanctioneerd.  
 
Opmerking:  
In de regel gaat 8 % van de inkomsten die een gemeente of stad krijgt uit het gemeentefonds naar het 
OCMW, tenzij de gemeenteraad en OCMW-raad daar anders over beslissen. De stortingen gebeuren 
rechtstreeks aan het OCMW uit het gemeentefonds. Zij staan dan ook niet in de gemeentelijke begroting. Dit 
staat in tegenstelling tot de ‘klassieke’ gemeentelijke bijdrage in het werkingstekort van het OCMW. De 
gemeentelijke bijdrage en de bedragen uit het gemeentefonds vormen samen de totale middelen die aan 
het OCMW worden toegekend.  
 

 
3. Het budget 

 
 
 
Het gemeentelijk budget vormt de basis van het gemeentelijk 
beleid. Wanneer we een zicht hebben op de inkomsten kunnen we 
gemakkelijk meepraten over het gevoerde beleid. Als we 
bijvoorbeeld meer tewerkstelling of sociale diensten willen, dan is 
de bespreking van het gemeentelijke budget het gepaste moment 
om dit aan te grijpen.   

 
 

 
Een budget is immers een raming van alle te verwachten inkomsten en uitgaven voor een bepaalde 
toekomstige periode. Door de goedkeuring van het budget wordt er tevens toelating of machtiging 
verleend om de voorziene uitgaven te doen en de geraamde ontvangsten in te vorderen. 
 
Wat betreft de gemeentelijke fiscaliteit is het budget van de gemeente dan ook een belangrijk instrument 
om de opbrengsten en de kosten van een lokale belasting of retributie na te gaan. 
 
 
 

                                                 
9  Begeleidersmap over de gemeentelijke fiscaliteit,  ACV-studiedienst, 2006 
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UITDAGINGEN VOOR EEN VOLGEND GEMEENTEBESTUUR 

 

GOED BESTUUR 

 

SOCIAAL-RECHTVAARDIGE FISCALITEIT  

 

 
UITDAGING 
 
De gemeenten staan de komende jaren  voor grote uitdagingen om hun inkomstenstromen op een stabiel 
niveau te houden. Dat heeft o.m. te maken met beslissingen op federaal en Vlaams niveau. 
Wijzigingen in het fiscale beleid van hogere overheden tijdens deze regeerperiode hebben immers een 
grote impact op het budgettair beleid van gemeenten.  

 Zo zal de impact van de federale takshift leiden tot een daling van ontvangsten van de aanvullende 
personenbelasting (APB) voor de gemeenten in 2020.  

 Vlaanderen compenseert de door haar toegestane verminderingen en schrappingen in de 
onroerende voorheffing niet langer. Zo is  bijvoorbeeld de schrapping van de onroerende voorheffing 
voor bedrijfsuitrusting nu ten laste van de gemeente.  

 Hogere overheden leggen de verplichting om de kadastrale inkomens te ramen al veertig jaar naast 
zich neer.  Het zijn gemeenten die de nadelen ondervinden van dit verouderd Kadastraal Inkomen 
(KI). Want de onroerende voorheffing is gebaseerd op dit verouderde KI. Gemeenten die hoge 
opcentiemen heffen, compenseren een laag KI. Waardoor deze vastgoedbelasting voor vele 
belastingplichtigen niet meer duidelijk is.   

 
De gemeentelijke ontvangsten steunen op dit moment vooral op ontvangsten uit de  aanvullende heffing op 
de onroerende voorheffing (via opcentiemen) (OV) en de aanvullende personenbelasting (APB). Het zijn 
hogere overheden die deze innen voor gemeenten en steden. De uitdaging ligt erin om inkomsten uit 
onroerende voorheffing beter te beschermen om dalende inkomsten uit APB te compenseren. 
 
Gemeenten moeten ook hun eigen belastingen durven herbekijken en meer beschouwen als een 
compensatie voor goede lokale dienstverlening. Via hervormingen in hun eigen belastingen kunnen ze op 
een sociaal rechtvaardige manier inkomsten meer billijk spreiden door vermogens en bedrijven aan te 
spreken.  
  

 

VISIE BEWEGING.NET 
 
De gemeentelijke belastingen moeten aan een aantal fundamentele criteria voldoen: ze moeten sociaal 
rechtvaardig, stimulerend, transparant en efficiënt zijn.  
We erkennen dat lokale fiscaliteit een belangrijke vorm van gemeentelijke autonomie is en minder 
afhankelijk zou moeten worden van beslissingen van hogere overheden. We pleiten voor meer 
interbestuurlijke loyaliteit. 
 

 
 

Deel 2 - WAT MET DE LOKALE BELASTINGEN:  

EEN VISIE VAN DE CHRISTELIJKE ARBEIDERSBEWEGING 
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Als Christelijke Arbeidersbeweging ijveren we voor meer sociale 

rechtvaardigheid, daarom gaan we  voor: 
 
Belastingen naar draagkracht.  
We zijn geen voorstander van een vaste bijdrage voor alle inwoners (algemene gemeentebelastingen, 
milieubelasting,…) omdat deze geen rekening houden met de draagkracht van burgers. 
Verbruiksbelastingen (bv. huisvuilzakken) moeten sociaal gecorrigeerd worden. Specifieke doelgroepen 
moeten kortingen kunnen krijgen.    
Sommige gemeenten hebben gekozen voor een bedrijfsbelasting op basis van ruimtegebruik. Ruimtebeslag 
is dan de indicator.  
 
Nieuw systeem van vastgoedwaardering 
We willen dat de gemeenten via VVSG sterker pleiten voor een nieuw systeem van vastgoedwaardering, om 
het verouderde Kadastraal Inkomen te vervangen. Zo’n nieuw systeem laat ook toe te kiezen voor meer 
progressieve lokale vastgoedbelastingen i.p.v. de huidige forfaitaire lokale belastingen op leegstand, 
tweede verblijven, onbebouwde percelen…. Wij zijn er geen voorstander van dat gemeenten zelf 
samenwerkingsverbanden en initiatieven opzetten om het KI zelf te herschatten.  We stellen wel voor dat 
ze meer controles uitvoeren op niet-aangegeven renovaties die tot een herschatting van het KI kunnen 
leiden. 
 
Belasting op vennootschappen 
Na het afschaffen van de onroerende voorheffing op bedrijfsuitrusting, moeten nieuwe bedrijfsbelastingen 
in elke gemeente worden ingevoerd. Sommige gemeenten hebben gekozen voor een belasting op 
vennootschappen, als reactie op de vervennootschappelijking. Dat is een goede zaak omdat op die manier 
elke vennootschap, slapend of actief, bijdraagt aan de inkomsten van de gemeente. 
 
Bundelen 
Veel belastingen kunnen samengenomen worden zoals bv. belastingen op waterleidingen en riolen.   
Door te bundelen wordt duidelijker dat het specifieke vormen van algemene belastingen zijn.  
En niet zomaar een pestbelasting.  
 
Leegstand bestrijden 
De belastingen op tweede verblijven, op onbebouwde percelen of leegstandsheffing  zijn te verdedigen 
omdat zij niet bijdragen tot een efficiënt ruimtegebruik. 
 
Belasting op vertoon 
De gemeente kan ook belasting heffen op ‘vertoon van vermogen’, zoals een zwembad of helihaven, in de 
mate deze controleerbaar zijn aan de hand van vergunningen  
 
Blijven investeren 
Door sterke nadruk op schuld-afbouw hebben heel wat gemeenten hun investeringen teruggeschroefd.   
Het is nodig om de schuldevolutie en de evolutie van de investeringsruimte gezamenlijk op te volgen.  
Wij vinden dat de huidige aanpak te kort schieten. Schuldverlichting en financieel draagvlak voor 
investeringen moeten ook veel ruimer ondersteund worden, niet enkel bij fusies van gemeenten.  
En bij alternatieve financiering van investeringen moeten financiële, operationele en maatschappelijke 
meerwaarden de drijfveer zijn. Anders verschuift men gewoon de lasten (schuld en investeringskost) naar 
de volgende generatie. 
 

 
Gemeenten moeten durven belasten. 
Gemeenten kunnen en moeten belasten. Via hun eigen belastingen kunnen ze op een sociaal rechtvaardige 
wijze de inkomsten billijk spreiden over arbeid, vermogen en kapitaal. Eigen fiscaliteit is daarenboven een 
belangrijke vorm van gemeentelijke autonomie. 
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In de voorgaande hoofdstukken werd een algemeen kader geschetst van de fiscaliteit bij lokale overheden 
in Vlaanderen. Er werd ook een duidelijke visie van de Christelijke Arbeidersbeweging meegegeven omtrent 
de lokale fiscaliteit. Dringend tijd dus om de theorie in de praktijk te brengen.  
 
Bij wijze van inleiding op de situatie in onze regio gaan we in het eerste punt in op de verschillen naar 
gelang de aard van de gemeenten in Vlaanderen: platteland versus stad bij de verschillende soorten 
belastingen. 
In het tweede en derde punt gaan we dan naar onze regio en zeggen we iets meer over de voornaamste 
belastingen: de aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing 
(O.V.).  
Tot slot gaan we in op het diverse gamma van andere belastingen en de wijze waarop zij binnen onze regio 
toegepast worden. 
 

1. Aandeel van de lokale belastingen in Vlaanderen: stad en platteland  
 
In het inleidend hoofdstuk werd het belang van de lokale belastingen voor het budget van de gemeente of 
stad reeds uitvoerig toegelicht. In het schema hieronder krijg je overzicht van de twee traditionele 
gemeentelijke belastingen, waarbij we de gemeenten hebben ingedeeld op basis van de indeling van het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en vooral ingaan op de verschillen tussen stad en platteland 
hierbij. 
 
Gemiddeld bedrag van de geïnde belastingen (2016), volgens de indeling van de gemeenten op basis van 
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)  
 

 
Inwoners Totaal OV APB Andere 

Grootstedelijk gebied 774.071 839,59 417,29 269,47 152,83 

Centrumsteden 853.847 873,26 427,66 321,21 124,39 

Structuur ondersteunende steden 697.499 806,93 368,01 300,14 138,78 

Klein stedelijke provinciaal 670.379 762,72 333,14 280,95 148,63 

Stedelijk gebied rond Brussel 277.981 877,13 385,54 342,88 148,71 

Grootstedelijke rand 291.460 787,05 320,02 357,96 109,07 

Regionaal stedelijke rand 375.952 781,30 353,41 306,43 121,46 

Buitengebied 2.536.615 724,42 288,83 327,83 107,76 

 VLAANDEREN 6.477.804 783,32 344,89 312,91 125,52 

 
Voor Oost-Vlaanderen behoort Gent tot de “grootsteden” en Aalst + Sint-Niklaas tot de “centrumsteden”; 
Deinze, Dendermonde, Eeklo, Lokeren, Oudenaarde en Ronse tot de “structuur ondersteunende steden”; 
Beveren, Geraardsbergen, Ninove, Temse, Wetteren en Zottegem tot de categorie “klein stedelijk 
provinciaal”; De Pinte, Destelbergen, Evergem, Melle en Merelbeke tot de “groot stedelijke rand”; 
Denderleeuw tot de “regionaal stedelijke rand” en de andere gemeenten tot het “buitengebied”. 
 
VASTSTELLINGEN 
In 2008 hadden Antwerpen en Gent, als grootsteden, de hoogste belastinginkomsten per inwoner. De 
belastingen zijn in de periode 2008 -2016 véél minder gestegen in deze twee steden dan in alle andere 
gemeenten. De “duurste” gemeenten zijn vandaag de Brusselse rand en de centrumsteden.   
Globaal blijven we echter vaststellen dat gemeenten op het platteland (het buiengebied) minder 
belastingen innen dan de steden. 

Deel 3 - EEN KIJK OP OOST-VLAANDEREN  
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Opmerkingen: 

 De inkomsten van de onroerende voorheffing is merkelijk hoger in steden, deels door de hogere 
aanwezigheid van bedrijfsgebouwen die ook OV betalen, deels doordat het kadastraal inkomen van een 
woning in de stad vaak hoger bedraagt dan een gelijkwaardige woning op het platteland 

 De inkomsten APB brengen in de kleine provinciale steden en de grootsteden minder op dan in de andere 
steden en gemeenten. De oorzaak ligt daarbij niet zozeer bij het belastingtarief, dan wel bij het feit dat de 
gemiddelde inkomens in die steden en gemeenten vaak merkelijk lager zijn.  

 In de grootstedelijke rand en de Brusselse rand vinden we – om dezelfde redenen – de laagste tarieven en 
de hoogste opbrengst. 
 
Bovendien kan ook gemeld worden dat steden en gemeenten een aanvulling krijgen uit het gemeentefonds. 
Hetgeen gemeenten ontvangen hangt in zeer grote mate samen met het deze indeling in categorieën door 
het ruimtelijk structuur plan Vlaanderen en veel minder in functie van de sociale noden. 
 

Ongeveer 2/3 van de totale inkomsten van de gemeente komt uit belastingen.  
Ook tussen gemeenten met éénzelfde sociaal economische situatie vind je grote verschillen. De ligging en de 
eigen specifieke context van de gemeente kan hiervan een oorzaak zijn. Hierop gaan we in het derde 
hoofdstuk verder in.   
 

2. De APB en de OV in onze regio Oost-Vlaanderen  
 
In onderstaande tabel geven wij per Oost-Vlaamse gemeente: 

 Tarief APB en OV voor 2008 en 2016 

 De opbrengsten van de APB per inwoner voor 2016 

 De opbrengsten van 1% APB per inwoner voor 2016 

 De opbrengsten van de OV per inwoner voor 2016 

 De opbrengsten van 100 opcentiemen OV per inwoner voor 2016 
 
In de uitgebreide bijlagen 3 en 4 die u kunt consulteren, vindt u: 

 De tarieven van 1995 tot 2017 

 De opbrengsten van de APB per inwoner van  2008 tot 2016 

 De opbrengsten van 1% APB per inwoner van  2008 tot 2016 

 De opbrengsten van de OV per inwoner van  2008 tot 2016 

 De opbrengsten van 100 opcentiemen OV per inwoner van  2008 tot 2016016 
 

  APB APB APB APB OV OV OV OV 

  2008 2016 2016 2016 2008 2016 2016 2016 

  Tarief tarief opbr/inw opbr / 1% tarief tarief opbr/inw opbr/ 100 

AALST 7,5  7,5  323,34 43,11 1500 1500 306,84 20,46 

DENDERLEEUW 7,0  7,0  293,83 41,98 1300 1300 197,29 15,18 

GERAARDSBERGEN 8,5  7,9  330,92 41,89 1400 1400 218,70 15,62 

HAALTERT 6,0  7,5  390,98 52,13 1250 1250 184,14 14,73 

HERZELE 7,0  6,9  319,45 46,30 1600 1600 248,04 15,50 

LEDE 7,5  7,9  380,97 48,22 1300 1500 235,19 15,68 

NINOVE 7,5  7,5  332,47 44,33 1375 1375 257,15 18,70 

ST-LIEVENS-HOUTEM 8,5  8,5  399,05 46,95 1495 1495 284,37 19,02 

ZOTTEGEM 7,5  7,5  368,75 49,17 1600 1700 326,39 19,20 

ERPE-MERE 7,0  7,0  349,01 49,86 1200 1200 221,60 18,47 

arro Aalst 7,45 7,50 339,78 45,29 1423 1445 261,43 18,09 
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BERLARE 7,0  7,0  316,96 45,28 1100 1100 199,56 18,14 

BUGGENHOUT 7,8  7,8  403,20 51,69 1300 1300 290,88 22,38 

DENDERMONDE 7,8  7,8  341,11 43,73 1400 1400 263,25 18,80 

HAMME 8,5  8,0  306,42 38,30 1750 1650 248,31 15,05 

LAARNE 7,8  7,8  405,64 52,01 1250 1250 241,65 19,33 

LEBBEKE 8,0  7,5  337,41 44,99 1350 1450 253,52 17,48 

WAASMUNSTER 8,0  8,0  432,33 54,04 1450 1450 323,18 22,29 

WETTEREN 7,0  7,5  330,44 44,06 1500 1550 365,47 23,58 

WICHELEN 7,5  7,5  337,36 44,98 1400 1400 234,64 16,76 

ZELE 7,8  7,8  277,57 35,59 1150 1400 276,34 19,74 

arro Dendermonde 7,74 7,69 339,97 44,19 1387 1418 272,12 19,19 

 

ASSENEDE 7,0  7,0  289,43 41,35 1175 1300 199,41 15,34 

EEKLO 7,7  8,0  301,41 37,68 1150 1300 288,92 22,22 

KAPRIJKE 7,5  7,5  348,61 46,48 1200 1200 206,59 17,22 

MALDEGEM 8,0  7,5  292,41 38,99 1350 1650 311,60 18,89 

SINT-LAUREINS 7,0  7,0  266,91 38,13 1200 1400 214,19 15,30 

ZELZATE 8,0  7,5  272,70 36,36 1450 1450 219,88 15,16 

arro Eeklo 7,64 7,50 293,39 39,13 1263 1421 257,70 18,13 

 

AALTER 6,5  6,5  324,67 49,95 1400 1400 337,69 24,12 

DEINZE 8,2  7,7  353,90 45,96 1000 1100 246,90 22,45 

DE PINTE 7,2  7,2  497,39 69,08 950 950 238,22 25,08 

DESTELBERGEN 6,0  7,1  413,93 58,30 750 1300 305,24 23,48 

EVERGEM 7,9  7,9  348,51 44,11 1300 1300 261,02 20,08 

GAVERE 6,5  7,3  369,89 50,67 1200 1300 219,26 16,87 

GENT 6,9  6,9  281,59 40,81 1450 1450 419,60 28,94 

KNESSELARE 8,0  8,0  311,57 38,95 1300 1650 272,46 16,51 

LOCHRISTI 6,9  6,9  366,32 53,09 1000 1000 235,00 23,50 

LOVENDEGEM 7,5  7,2  363,46 50,48 1100 1325 260,33 19,65 

MELLE 7,0  7,5  390,29 52,04 1500 1500 306,44 20,43 

MERELBEKE 8,0  8,0  456,84 57,11 1450 1450 306,34 21,13 

MOERBEKE 5,0  7,0  287,78 41,11 900 1860 273,64 14,71 

NAZARETH 6,9  6,9  340,21 49,31 1150 1250 368,91 29,51 

NEVELE 7,8  7,2  353,13 49,05 1700 1575 277,44 17,62 

OOSTERZELE 8,0  8,0  415,94 51,99 1200 1200 178,15 14,85 

ST-MARTENS-LATEM 5,5  5,5  442,87 80,52 750 750 332,77 44,37 

WAARSCHOOT 7,5  7,5  315,26 42,03 1450 1450 217,26 14,98 

WACHTEBEKE 8,5  8,5  358,38 42,16 1500 1500 205,87 13,72 

ZOMERGEM 8,5  7,8  332,98 42,69 1375 1675 253,60 15,14 

ZULTE 7,0  7,0  293,96 41,99 1000 1000 165,47 16,55 

arro Gent 7,13 7,16 328,38 45,88 1310 1363 336,82 24,71 
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KRUISHOUTEM 8,0  8,0  419,48 52,44 1100 1100 295,27 26,84 

OUDENAARDE 7,0  7,0  309,82 44,26 1200 1200 267,70 22,31 

RONSE 8,0  8,0  227,67 28,46 1500 1500 293,79 19,59 

ZINGEM 7,9  7,5  353,91 47,19 1425 1425 227,14 15,94 

BRAKEL 8,0  8,0  324,47 40,56 1300 1300 176,12 13,55 

KLUISBERGEN 7,0  6,5  297,95 45,84 1250 1450 136,94 9,44 

WORTEGEM-
PETEGEM 6,5  7,7  382,84 49,72 1400 1400 266,00 19,00 

HOREBEKE 7,0  7,0  351,20 50,17 1200 1200 156,44 13,04 

LIERDE 6,5  7,3  317,77 43,53 1200 1350 167,26 12,39 

MAARKEDAL 7,0  7,0  342,27 48,90 1300 1300 220,88 16,99 

ZWALM 6,9  6,9  345,20 50,03 1300 1300 169,89 13,07 

arro Oudenaarde 7,39 7,45 312,42 41,95 1306 1325 238,65 18,01 

 

BEVEREN 4,0  5,0  235,89 47,18 1200 1400 613,62 43,83 

KRUIBEKE 8,0  8,0  352,91 44,11 1650 1950 322,38 16,53 

LOKEREN 7,5  7,5  307,39 40,98 1250 1250 259,72 20,78 

SINT-GILLIS-WAAS 8,0  6,9  315,55 45,73 1550 1400 239,68 17,12 

SINT-NIKLAAS 8,5  8,5  324,32 38,16 1325 1325 309,21 23,34 

STEKENE 8,0  8,0  324,02 40,50 1550 1550 239,83 15,47 

TEMSE 8,0  8,0  344,35 43,04 1125 1500 304,06 20,27 

arro Sint Niklaas 7,28 7,40 308,03 41,60 1320 1412 349,67 24,76 

 

Vlaanderen 7,23 7,29 312,91 42,94 1349 1399 344,89 24,66 

 
 
TOELICHTING BIJ DE RECENTE VERSCHUIVINGEN 
 
Een Dexia-studie uit 2006 heeft aangetoond dat gemeenten en steden voornamelijk geneigd zijn om in het 
begin van de legislatuur de APB en/of de OV te verhogen en dit minder te laten gebeuren naarmate de 
volgende verkiezingen in de buurt komen. De meeste gemeenten hebben deze slechte gewoonte afgeleerd. 
In de huidige legislatuur bleven de tarieven eerder constant.  
 
TOELICHTING BIJ DE LANGE TERMIJNBEWEGINGEN  
 
Daar waar in de vorige legislatuur (2006 -2012) 38 van de 65 gemeenten het tarief van de aanvullende 
personenbelastingen APB verhoogden en 7 gemeenten hebben hun tarief verminderden; bleef dit in deze 
legislatuur (2012 – 2016) voorlopig beperkt tot 11 van de 65 gemeenten die hun tarief verhoogden en 7 die 
het verlaagden. 
 
Daar waar in de vorige legislatuur (2006 -2012) 52 van de 65 gemeenten het tarief van de onroerende 
voorheffing OV verhoogden en slechts één waar het tarief van de onroerende voorheffing verminderde; 
bleef dit in deze legislatuur (2012 – 2016) voorlopig beperkt tot 18 gemeenten die het tarief verhoogden en 
geen enkele die haar tarief verlaagde. 
 
Bij 11 van de gemeenten die het tarief APB tussen 2012 en 2016 verhoogden zien we dat ze 6 ook het tarief 
OV verhoogden.  
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3. APB en OV  
 
Voor de cijfers verwijzen we graag naar de tabellen in deze nota en de uitgebreide tabellen in bijlage 3 en 4 

 
TARIEVEN 
 
58 van de 65 Oost-Vlaamse gemeenten hebben een tarief tussen de 6,9% en de 8% APB. 
4 gemeenten hebben een lager tarief dan 6,9%: Beveren (5%), waar de kerncentrale van Doel de 
gemeentekas sponsort, de erg residentiële gemeente Sint-Martens-Latem (5,5%), Aalter (6,5%) en 
Kluisbergen (6,5%), … voor deze laatste gemeente ga ik er vanuit dat dit tijdelijk is, gezien de elektrische 
centrale van Electrabel daar intussen gesloten is. 
Zij worden gevolgd door 7 gemeenten met 6,9%.   
31 van de 65 Oost-Vlaamse gemeenten hebben een tarief tussen de 7% en de 7,5% APB en zitten + 0,25% 
boven of onder het Vlaamse gemiddelde van 7,26 % APB. 
Vervolgens hebben we 2 gemeenten met 7,7%, 5 gemeenten met 7,8% , 2 gemeente met 7,9% en  
11 gemeenten met 8% APB.  
Het rijtje wordt afgesloten door 3 gemeenten met tarief hoger dan 8%: Sint-Niklaas, Sint-Lievens-Houtem 
en Wachtebeke, die spannen de kroon met een tarief van 8,5 % APB. 
 
Het Vlaamse gemiddelde bedraagt 1397 opcentiemen OV. 45 van de 65 Oost-Vlaamse gemeenten hebben 
een tarief OV tussen de 1250 en de 1575. 12 gemeenten hebben een lager tarief en 8 een hoger. 
De rijkere residentiële gemeente Sint-Martens-Latem (750) en De Pinte (950) hebben nog een OV van 
minder dan 1.000 opcentiemen. Ze worden gevolgd door Lochristi en Zulte (1000), Berlare, Deinze en 
Kruishoutem (1100) en Erpe-Mere, Kaprijke, Destelbergen, Oosterzele en Horebeke (1200) 
Kruibeke spant de kroon met een tarief OV van 1950 opcentiemen, gevolgd door Moerbeke (1860), 
Zottegem (1700), Zomergem (1675), Knesselare, Maldegem en Hamme (1650) en Herzele (1600).  
 
Moerbeke (8,5% APB en 1860 OV), Kruibeke (8% OV en 1950 OV) en Knesselare (8% APB en 1650 OV) 
hebben zowel een hoge APB als een hoge OV. Sint-Martens-Latem (5,5% APB  en 750 OV) en Destelbergen 
(6,9% APB en 1200 OV) zijn hun tegenpool en hebben zowel een lage APB als een lage OV. 
 
Erg opvallend is wel dat Kruishoutem (8% APB en 1100 OV) en Oosterzele (8% APB en 1200 OV) bij de 
hoogste APB tarieven hebben en dit combineren met een erg lage OV 
 
Een bewuste keuze zoals o.a. Aalst en Aalter in het verleden maakte om de APB te verminderen en de OV te 
verhogen en dus zo de belastingen socialer te maken, vonden we in de periode 2012-2016 alleen bij 
Kluisbergen terug. Dit moet voorbeeld moet echter gerelativeerd worden omdat Kluisbergen in de vorig 
legislatuur het tarief van de APB opgetrokken had. 
 
Voor de Christelijke Arbeidersbeweging is het belangrijk dat een stijging van het percentage in de 
aanvullende personenbelasting ook gepaard gaat met een stijging van de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing. De aanvullende personenbelasting is immers een belasting op arbeid en de onroerende 
voorheffing is dit iets meer op kapitaal (in casu van onroerend goed). Elders bekijken we dit ook verder.  

 
 
VERHOUDING TARIEVEN APB – OV  
 
Als we naar de verhouding APB en OV kijken dan merken we ook verschillen op tussen gemeenten waarbij 
de ene gemeente meer de nadruk legt op de OV en de andere op de APB. 
 
Eén van de belangrijkste criteria die de Christelijke Arbeidersbeweging hanteert, is dat lokale belastingen 
sociaal rechtvaardig moeten zijn. Iedereen moet naar inkomen, vermogen en kapitaal worden belast. Dit wil 
ook zeggen dat iedereen die uit arbeid of kapitaal inkomsten krijgt evenredig betaalt.  
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Een instrument om dit te gaan toetsen is de vergelijking van: 

 de aanvullende personenbelasting in de eigen gemeente t.o.v. het Vlaamse gemiddelde   én 

 de opcentiemen onroerende voorheffing in de eigen gemeente t.o.v. het Vlaamse gemiddelde. 
 
De aanvullende personenbelasting wordt immers enkel geheven op het belastbaar inkomen. Bedrijven en 
vennootschappen ontsnappen hier dus aan.  
In die zin zijn de opcentiemen op de onroerende voorheffing meer een vermogensbelasting dan de 
aanvullende personenbelasting. Dit geeft een indicatie om over sociale rechtvaardigheid van de verhouding 
tussen het APB en de OV in de gemeente te gaan spreken.  
 
We nemen er als voorbeeld enkele gemeenten uit om de tarieven van de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing en de aanvullende personenbelasting te vergelijken:  
 

TARIEVEN APB – OV  APB OV Verhouding tussen  
beide percentages Vlaanderen 7,26% 1.396,61 

Herzele 6,90% 1.600   

Herzele in % van Vlaanderen 95,04% 115,39% 121,41% 

Kruishoutem 8% 1.100   

Kruishoutem in % van Vlaanderen 110,19% 79,33% 71,99% 

Maldegem 7,50% 1.650   

Maldegem in % van Vlaanderen 103,31% 119,00% 115,19% 

Ninove 7,50% 1.375   

Ninove in % van Vlaanderen 103,31% 99,16% 95,99% 

 
Je merkt dat in Ninove de APB verhoudingsgewijze een beetje hoger ligt dan de OV als we dit vergelijken 
met het Vlaamse gemiddelde.  
In Herzele en Maldegem en heel wat andere gemeenten vraagt de gemeente verhoudingsgewijs een hogere 
OV en merken we dus een uitgesproken sociale aanpak.      
In Kruishoutem  en tal van andere gemeenten combineren een uitdrukkelijk lagere OV met een hogere APB. 
Hier is nog werk aan de winkel. 
Hoe zit dat in jouw gemeente? 
 
OPBRENGST VAN DE BELASTINGEN 
 
Aalst – Sint-Niklaas en de andere centrumsteden 
 
Leuven en Hasselt hebben de hoogste belastingopbrengsten APB per inwoner. Sint-Niklaas en Aalst, zitten 
in de middenmoot met de 6de en 7de plaats op 13 centrumsteden. Genk, Oostende en Turnhout hebben de 
laagste opbrengsten. 
Dit loopt niet toevallig samen met het feit dat het gemiddelde inkomen in Leuven en Hasselt het hoogste 
scoort en dat in Genk, Oostende en Turnhout het laagste. 
Aalst heeft de laagste opbrengsten inzake onroerende voorheffing onmiddellijk gevolgd door Sint-Niklaas.  
Als we alle belastinginkomsten samen nemen zien we dat Aalst, gevolgd door Turnhout en Sint-Niklaas de 
minste belastingen int. Oostende gevolgd door Leuven int de meeste belastingen per inwoner. 
  
Andere steden in onze regio 
 
Ronse heeft van alle Vlaamse gemeenten één van de laagste belastingopbrengst per inwoner bij de 
aanvullende personenbelasting, ook bij de steden van dezelfde vergelijkingsbasis merken we dat Ronse 
onderaan bengelt. De oorzaak ligt itt Beveren (APB = 5%) niet bij het belastingtarief, maar wel bij de lage 
inkomens van de inwoners van deze stad. 
Zottegem en Deinze staan ‘in de top 3’ van de steden met de hoogste opbrengsten van aanvullende 
personenbelasting. Ook Dendermonde, Temse, Ninove, Geraardsbergen en Wetteren scoren hier vrij hoog. 
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Geraardsbergen heeft van alle steden, na Leopoldsburg, de laagste opbrengsten inzake onroerende 
voorheffing.  
 
Landelijke gemeenten 
 
Nazareth is de enige landelijke Oost Vlaamse gemeente die een hogere opbrengst onroerende voorheffing 
haalt dan het Vlaamse gemiddelde. Ook Aalter, Sint-Martens-Latem, Waasmunster en Maldegem halen een 
behoorlijke opbrengst. 
De totale belastingontvangsten voor de landelijke gemeenten vallen beduidend lager uit dan deze in 
steden.  In Oost-Vlaanderen innen alleen Sint-Martens-Latem, Waasmunster, Nazareth, Sint-Lievens-
Houtem en Kruishoutem meer belastingen per inwoner dan het Vlaamse gemiddelde.  
 
Naar een evenwicht in de opbrengst tussen APB en OV? 
 
We kunnen de vergelijking ook als volgt maken:  
 

Opbrengst  APB OV Verhouding 

Herzele 6,9% 5.606.276,79 € 1600 4.353.048,92 77,65% 

Kruishoutem 8% 3.413.331,71 € 1100 2.402.588,70 € 70,39% 

Maldegem 7,5% 6.857.691,25 € 1650 7.307.707,12 € 106,56% 

Ninove 7,5% 12.650.662,14 € 1375 8.740.037,99 € 69,09% 

 
Je zie hier verschillende types van gemeenten: 

 Herzele kiest voor een lager tarief APB en een hoger tarief OV  

 Kruishoutem maakt de omgekeerde keuze  

 Maldegem combineert een APB dat licht boven het gemiddelde zit, met 
een OV dat uitdrukkelijk hoger is 

 Ninove combineert een APB dat licht boven het gemiddelde zit, met een 
OV dat licht onder het gemiddelde zit, maar bovendien brengt de APB iets 
meer dan gemiddeld op en de OV iets minder. 
 

Bekijk dit ook eens voor jou gemeente 
 

Voor de Christelijke Arbeidersbeweging is het belangrijk dat de belastingen op en kapitaal of vermogen (de 
OV) op zijn minst gelijke tred houden met de belasting op arbeid (APB).  

 
 

4. Overige lokale belastingen 
 

Belastingen is een taboe woord aan het worden in de samenleving. Dit is volkomen ten onrechte: we 
moeten DURVEN een gericht beleid te voeren en KEUZES te maken. Keuzes maken om sommige zaken te 
belasten, kan trouwens ruimte bieden tot investeringen in meer dienstverlening (en het nuttig besteden 
van die belastingen) en/of het gericht verlagen van sommige andere belastingen.  

 
Dit is een interessant hoofdstukje, omdat je hiermee “beleid” kan voeren. 
Sommigen zullen bepaalde belastingen contesteren en ze pestbelastingen noemen.  
Andere zullen de belastingen terecht verdedigen omdat de gemeente juist via die belasting een gericht 
beleid voert of omwille van de sociale correcties die de gemeente erop aanbrengt. 
 
In bijlage vinden jullie een overzicht van deze verschillende belastingen. Dit overzicht is gebaseerd op de 
gegevens van het agentschap voor binnenlandsbestuur van de Vlaamse Gemeenschap  voor 2008-2016. 
 
Hieronder gaan we even in op enkele veel voorkomende, typische of interessante voorbeelden van lokale 
belastingen in onze Oost-Vlaamse regio.  
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4.1 Verkeersbelasting 
 
Elke gemeente of stad heft een aanvullende belasting op motorrijtuigen.  
 

Het gaat hier over een verkeersbelasting die jaarlijks wordt geïnd en bepaald wordt op basis van het fiscaal 
vermogen, de euro-norm en de CO2-uitstoot. Deze belasting is samengesteld uit een federale belasting en 
uit de opdeciemen (10 %) die toegekend wordt aan de gewesten en de gemeenten. Ook hier kunnen de 
opbrengsten verschillen tussen de gemeenten. Dat komt niet alleen omdat er in de ene gemeente duurdere 
wagens rondrijden dan de andere, maar vooral omdat ze de zetel van een of meer leasingbedrijven op het 
grondgebied hebben. Al die geleasde wagens zijn dan in de gemeente ingeschreven. Dergelijke gemeenten 
zijn dan in staat de andere belastingen laag te houden.  
 
 

4.2 Algemene belasting  
 

Dit is een algemene forfaitaire belasting die ten laste is van elk gezin en soms ook geldt voor elk bedrijf; bv.:  

 Lierde: 50 € (voorheen 25 € en nadien 35 €) voor gezinnen en voor bedrijven waarvan de zaakvoerder in 
Lierde woont, voor andere bedrijven geldt een tarief van 300 €  (10)  

 Denderleeuw: 100 € per gezin, en 65 € voor wie verhoogde tegemoetkoming of leefloon ontvangt 

 Berlare: 55 € is het algemeen tarief per gezin en 20 € voor wie het VT-statuut heeft,  
… maar opvallend … voor wie het leefloon ontvangt, vraagt men meer dan die 20 €, zijnde 40 €  

Andere gemeenten voorzien een belasting ifv de totale bebouwde en onbebouwde oppervlakte waarover 
men beschikt en voorzien al dan niet een korting voor wie het VT-statuut of leefloon heeft 
Uitgebreide kortingen vonden we o.a. terug in het vroeger reglement van Erpe-Mere (2010):   

De heffing bedroeg: 50,00 Euro per gezin 
Een verminderd tarief van 30,00 Euro was van toepassing voor: 
a. alleenstaanden, zijnde de gezinnen bestaande uit één persoon; 
b. aangesloten onthaalouders bij een door Kind en Gezin erkende dienst (= de wettelijk erkende 
onthaalouders), onthaalouders met een attest van toezicht of onthaalouders die zich gemeld hebben bij 
Kind en Gezin; 
c. gezinnen met ten minste één kind dat jonger is dan 3 jaar; 
d. gezinnen met ten minste vier kinderen die jonger zijn dan 18 jaar; 
e. de gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming in de sociale zekerheid; 
f. de gerechtigden op het verzorgingsforfait van de mutualiteit. 

Het kan een inspiratie vormen voor anderen om bewuste keuzes te maken 
 
Belangrijk aandachtspunt voor jouw gemeente 
 

Vanuit de Christelijke Arbeidersbeweging zijn wij geen voorstander van forfaitaire belastingen, omdat wij de 
voorkeur geven aan belastingen op basis van draagkracht. 
Voorziet men toch in zo’n algemene belasting, dan is het belangrijk dat wij de nodige aandacht schenken 
aan vrijstellingen en verminderingen erop.  

 
 

4.3 Bedrijfsbelasting 
 

Vanuit VOKA, UNIZO en sommige liberale kringen hoor je vaak elke belasting die bedrijven treffen 
“pestbelastingen” noemen. Dit is ten onrechte. Vanuit de Christelijke Arbeidersbeweging zijn we van 
oordeel dat bedrijven net zo goed als particulieren gebruik maken van de gemeentelijke dienstverlening en 
dus ook bereid moeten zijn ertoe bij te dragen.  
Je hebt meerdere soorten bedrijfsbelastingen: 

                                                 
10 Een onderscheid tussen bij de belastingen van bedrijven naar gelang de zaakvoerder al dan niet in de 
gemeente woonachtig is, kan juridisch in vraag gesteld worden 
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 4.3.1. Je hebt deze die gericht zijn op één welbepaald bedrijf  
Enkele gekende voorbeelden: 

- Kluisbergen inde – zolang de elektriciteitscentrale in Ruien open was – via zijn belasting op drijfkracht 
meer dan via de aanvullende personenbelastingen 

- Beveren idem, met de kerncentrale van Doel … je kunt dit een pestbelasting noemen … maar wie heeft 
er graag een kerncentrale in zijn gemeente? 

- Denderleeuw heeft ook een specifiek belasting gericht op Rendac, die de gemeente ook heel wat 
overlast aan transport bezorgt, maar de opbrengst hiervan is veel beperkter.  
 

 4.3.2. Daarnaast heb je allerlei specifieke belastingen naar één welbepaalde beroepsgroep of activiteit 

- HORECA en aanverwanten 
Naar de toeristische sector zijn er belastingen op “kamers” (11); “kampeerterreinen” (12) en de 
“verblijfsbelasting” (13). 
Naar de horeca is er bovendien in een aantal steden zoals o.a. Gent, Aalst, Eeklo, Sint-Niklaas, Lokeren 
en Zelzate en belasting op “terrassen”. Ook een aantal kleinere gemeenten zoals Maldegem voorzien 
dit. 

 “Dancings” zorgen vaak voor overlast in de gemeente daarom is er in Herzele een specifieke belasting 
ter compensatie.  
Sommige gemeente voorzien in een belasting op alle “drankslijterijen”. In onze regio (OVL) hebben we 
enkel in sommige gemeenten een belasting op deze “gelegenheden die open zijn na sluitingstijd”, o.a. 
Gent, Beveren, Sint-Niklaas en Sint-Martens-Latem  
Tot slot is er nog – maar niet in onze regio – een belasting op “privéclubs” en heeft Deinze een belasting 
op “barpersoneel”. 

- MARKTEN: In de meeste gemeenten waar markten plaatshebben dient men een belasting op de 
“plaatsrecht op markten” te betalen 

- KERMISSEN: 37 van de 65 gemeenten voorzien in een belasting op kermissen  

- DAGBLADKIOSKEN, FRIETKRAMEN e.a. 
Heel wat gemeenten belasten hen met een specifieke belasting.  
Andere gemeenten vragen hen enkel een belasting bij “inname van openbaar terrein”  

- BANKEN  (14): De banken betalen in Gent 639.120 € belastingen en in Aalst 97.000 €.  
Ook in Deinze, Eeklo, Melle, Merelbeke en Zelzate worden ze belast.  
In Aalst is de belasting een forfaitair 260 € per vestiging,   

- BENZINE- OLIE- PERSDRUKPOMPEN  
worden belast Gent, Aalst, Ninove, Eeklo en Dendermonde 

- NACHTWINKELS / TELEFOONWINKEL 
worden belast in 17 Oost-Vlaamse gemeenten o.a. Aalst, Deinze en Sint Niklaas 

- LEURHANDEL wordt belast in: Sint-Niklaas, Wachtebeke en Ronse, …met een geringe opbrengst … maar 
een formele aangifteplicht kan zijn nut hebben in de controle  

- ZANDWINNING, LEEM- EN KLEIONTGINNING 
 Herzele, Lochristi, Ninove en Oosterzele innen deze belastingen. Daarnaast heeft Denderleeuw ook een 

belastingreglement om dit te kunnen innen 

- TAXIDIENSTEN en/of VERHUUR VOERTUIGEN MET CHAUFFEUR  
worden ook in meer dan de helft van de gemeenten belast 

- ANDERE:  
“Wedkantoren” worden belast in Aalst, Eeklo, Ninove, Ronse en Wetteren 
“Steenbakkerijen”, “tabak slijterijen” en “verhuring van boten”, worden in onze regio niet belast 
 
 

                                                 
11 Voor OVL: Gent en Nazareth 
12 Voor OVL: Stekene en Berlare, Buggenhout, Deinze, Kaprijke, Moerbeke, Stekene en Waasmunster 
13 Voor OVL: Beveren, Geraardsbergen,  Oudenaarde en Wachtebeke 
14 Juridisch in vraag gesteld fiscoloog 1357 p 12 
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 4.3.3. DRIJFKRACHT 

- De belasting op drijfkracht is een van oudsher gekende belasting op bedrijven.  Ze is vandaag - na de 
APB, OV en deze op motorvoertuigen – nog steeds de vierde grootste lokale belasting.   
De belastingplichtigen worden in belast volgens het aantal kW (= nominaal motorvermogen).  
Algemeen wordt de belasting op drijfkracht als een verouderde belasting beschouwd omdat bedrijven 
louter belast worden op hun energieconsumptie. Als dit de enige bedrijfsbelasting is, ontsnappen zo 
heel wat bedrijven aan een bijdragen ten voordele van de gemeente.  

- Daarom hebben heel wat gemeente ze intussen afgeschaft. 

- Gent, Beveren, Zwijndrecht en Antwerpen innen samen 2/3 van de Vlaamse belastingen op drijfkracht.   

- In Aalst kennen we een gemengd systeem: het is de grondslag (kW of volgens de benutte 
bedrijfsoppervlakte) die de hoogste belasting oplevert, die aangerekend wordt. 
https://assets.aalst.be/e/_dam/documenten/2016/9/592/4.pdf 

 

 4.3.4. ALGEMENE BEDRIJFSBELASTING 

- Dit is een meer moderne vorm van bedrijfsbelasting. Bedrijven betalen in functie van de benutte 
bedrijfsoppervlakte en/of de Vlarem klasse. 
In Denderleeuw betalen bedrijven 1,25 €/m2 of 2,50 €/m2 met een minimum van 100 € voor bedrijven 
< 250 m2 en een speciale regeling voor de landbouw.  
Ninove en Zingem hebben belastingstelsel waarbij men ook een differentiatie maakt i.f.v. de Vlarem 
klasse.  
Ook vermeldenswaardig is dat in Herzele de minimumbelasting voor bedrijven 375 € bedraagt.  
Andere gemeenten hebben deze belasting onder andere vormen zoals via een milieubelasting of 
geïntegreerd in de algemene gemeentebelasting.  

 

Als Christelijke arbeidersbeweging ijveren we ervoor dat niet alleen de burgers maar ook de bedrijven hun 
bijdrage zouden leveren aan de gemeente en de dienstverlening die zij levert ten voordele van burgers en 
bedrijven. 
 
HUISWERK 

 Hoeveel APB betaalt in jouw gemeente een doorsnee gezin ? Hoeveel algemene 
gemeentebelasting komt daarbovenop ? Hoeveel betaal je zelf ? 

 Hoeveel belastingen betaalt een doorsnee bedrijf, kantoor,… ? 

 Staat dit in verhouding tot het gebruik van de gemeentelijke dienstverlening dat beiden hebben? 
 

 Welke soorten bedrijfsbelasting bestaan er in je gemeente? 

 Zijn ze aangepast aan deze tijd ? Brengen ze voldoende op ?  
Moet de belasting afgeschaft worden of de tarieven verhoogt ? 

 Welke belastingen bestaan er nog niet en zou je zinvol vinden? 
Welke ideeën heb je om “overlast” beter te belasten ? 

 
 

4.4 Belastingen op tweede verblijven 
 

De belastingen op tweede verblijven vinden we terug in 244 van de 308 Vlaamse gemeenten.  
In Oost-Vlaanderen vinden we ze in 59 op 65 gemeenten, met wel een erg verschillend tarief per gemeente. 
 
De kustgemeenten zijn samen goed voor ongeveer 4/5 van de opbrengsten uit belastingen op tweede 
verblijven in Vlaanderen. Ze gebruiken deze belasting om de niet-inwoners te laten bijdragen tot de kosten 
van de gemeenten … wat een terechte motivatie is. Bovendien aarzelen zij niet om daar vrij hoge tarieven 
voor te vragen, waardoor ze de lasten voor hun inwoners laag/lager kunnen houden.  
 

https://assets.aalst.be/e/_dam/documenten/2016/9/592/4.pdf
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Dit leidt er dan weer toe dat sommige inwoners – die in praktijk in onze gemeente wonen – hun “officieel” 
domicilieadres in Knokke, De Panne of Koksijde hebben, omdat ze in deze gemeente geen APB dienen te 
betalen.  Ze geven dan hun adres in hun “echte” gemeente op als tweede verblijf. 
Om dit te ontmoedigen kan de gemeente tweede verblijven ook taxeren. 
 
Ook voor niet-kustgemeenten geldt dat toeristen mogen bijdragen tot de kosten van de gemeente.   
 
Tot slot zijn er ook gemeenten die in het kader van hun beleid inzake ruimtelijke ordening uitdrukkelijk de 
keuze maken om zich te profileren als residentiële gemeente en niet opteren om te veel echte of fictieve 
buitenverblijven te hebben en daarom opteren voor een fikse belasting op tweede verblijven. 
 
Eén van de goede voorbeelden van reglementen vinden we terug in Maldegem. 
https://www.maldegem.be/belastingsreglement-op-tweede-verblijven 
Het tarief bedraagt 1.300 € per jaar (> 25 m2) of 892 € (< 25 m2) (basis 2013) en volgt sindsdien de index. 
Ander gemeente hebben een behoorlijk tarief zoals: Zwalm 650 €, Maarkedal 625 en Lierde 500 € per jaar 
Sommige gemeenten hebben een erg laag tarief. Slechts 6 Oost-Vlaamse gemeenten hebben deze belasting 
nog niet. Aalst heeft een tarief van 125 €, 375 € of 630 € naargelang de oppervlakte 
Correcties i.f.v. de aard van het buitenverblijf zijn mogelijk. 

 

De Christelijke Arbeidersbeweging is voorstander van een belasting op tweede verblijven omdat het 
inkomens kan genereren en een soort van belasting op vermogen is … of toch op zijn minst van het tonen 
van vermogen.  
Bovendien vinden we dat belastingontduiking of ontwijking via domiciliefraude beter moet bestreden 
worden, dit kan o.a. via de combinatie met een correcte inventaris inzake leegstand en de invoering van 
een belasting op de leegstaande woningen. 

 
 

4.5 Belasting op onbebouwde kavels 
 

Belastingen op onbebouwde percelen of leegstandsheffing kan overal ingevoerd worden en doorgaans 
sterk verhoogd worden.  
De bouwgronden zijn de laatste jaren erg duur geworden en stijgen bovendien voortdurende in prijs omdat 
de schaarse bouwgronden niet op de markt aangeboden worden. Dit leidt tot speculatie met bouwgronden. 
In vergelijking met een huis van gelijke waarde betaal je op een bouwgrond relatief weinig belastingen. Op 
een huis dat je verhuurd of als tweede woonst gebruikt, betaal je onroerende voorheffing en bovendien 
wordt het kadastraal inkomen ook nog eens verrekend in de personenbelastingen.  Op een woning met een 
KI van 750 € betaal je zo gemakkelijk 1.000 € of meer belastingen. 
Op een bouwgrond van dezelfde waarde betaal je quasi geen belastingen. 
 
Belastingen op onbebouwde kavels vinden we vrij frequent terug. In Oost-Vlaanderen zijn er een 20-tal van 
de 65 gemeente die dit belasten. De tarieven zijn daarbij doorgaans tamelijk bescheiden te noemen. 
 
In Aalst bedraagt de belasting 32,5 € per strekkende meter, met een minimum van 325 € voor de eerste 
kavel en 110 € per bijkomende kavel  en zijn er heel wat vrijstellingen voorzien: 

a) Eigenaars van één enkel onbebouwd perceel bij uitsluiting van enig ander onroerend goed. Deze vrijstelling geldt 
slechts gedurende de 5 kalenderjaren die volgen op de verwerving van het goed; 

b) Sociale woonorganisaties;  
c) De verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning geen werken omvat, en dit gedurende het jaar volgend op het jaar 

waarin de verkavelingsvergunning werd toegekend;  
d) De verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning werken omvat, en dit gedurende het jaar volgend op het jaar 

waarin het attest, bedoeld in artikel 4.2.1 6§ 2, van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening, werd afgeleverd;  
e) De ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één onbebouwd perceel per kind ten laste. 

Deze vrijstelling geldt tot zo lang het kind ten laste blijft van de ouders;  
f) Percelen die ingevolge de bepalingen van de wet op de landpacht, niet voor bebouwing kunnen worden bestemd. 

… 
Meer info https://assets.aalst.be/e/_dam/documenten/2017/11/4784/4.pdf 

https://www.maldegem.be/belastingsreglement-op-tweede-verblijven
https://assets.aalst.be/e/_dam/documenten/2017/11/4784/4.pdf
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Zowel vanuit de bekommernis dat we hiermee de prijzen van de bouwkavels kunnen doen zakken, omdat 
we er de speculatie mee tegengaan, als vanuit de erg lage belastingen die er vandaag op geheven worden, 
kunnen we argumenten vinden om te pleiten voor een belasting op onbebouwde kavels. 
Een strikter beleid op dit punt kan trouwens ook heel wat geld opbrengen voor de gemeente zowel via de 
taks zelf, als via het aantrekken van jonge actieve gezinnen die op hun beurt belastingen betalen. 
We staan er dan ook als Christelijke Arbeidersbeweging volledig achter dat veel meer gemeenten een 
gemeentelijke taks op onbebouwde kavels zouden invoeren. 
Daarnaast kan het voor een gemeente ook een lokale keuze zijn om een actief beleid te voeren om de 
verkrotting tegen te gaan en in het kader van de beoogde stadskernvernieuwing de bouwgrond eerder 
schaars houden, met de bedoeling dat kandidaat bouwers prioriteit geven aan vernieuwbouw. 

 
 

4.6 Belasting op leegstaand woningen of gebouwen 
Belasting op verwaarloosde woningen of gebouwen 
Belastingen op verwaarloosde terreinen 
Belasting op leegstaande bedrijfsruimten 

 
In 61 van de Oost-Vlaamse 65 gemeenten vinden we voor 2016 opbrengsten van een belasting op 
leegstaande of verwaarloosde woningen of een opcentiemen op de gewestbelasting op leegstand en 
verkrotting terug. De opbrengst kan sterk verschillen naar gelang de gemeente. 
 
O.a. in Denderleeuw maakt men een onderscheid tussen: volledig gebouw of woonhuis, studentenkamers 
en andere gebouwen of woningen. Het tarief stijgt bovendien gedurende de eerste 3 jaar, bvb voor een 
woonhuis 1.500 €, 3.000 € en 6.000 €. Daarnaast zijn er een reeks vrijstellingen voorzien. 
Nieuw reglement: http://www.denderleeuw.be/product_catalog/766 
 
In Aalst is een reglement aangenomen met tarieven per m2, die eveneens met de tijd zullen toenemen.  
https://assets.aalst.be/e/_dam/documenten/2017/11/4783/4.pdf 
 
Wie zijn huis laat leegstaan kan immers een belastingvrijstelling aanvragen om zo geen onroerende 
voorheffing te moeten betalen. Wil de gemeente deze leegstand niet fiscaal stimuleren, dan is een 
dergelijke heffing of een leegstandsheffing gewenst. 
 
Naast de leegstaande woningen is het ook belangrijk aandacht te hebben voor leegstaande bedrijfspanden. 
Vaak vormen zij een kankerplek binnen de gemeente. … het is bovendien hypocriet om dit te gedogen en 
anderzijds te klagen dat er een gebrek is aan ruimte voor bedrijfspanden en/of nood aan bijkomende 
ruimte voor industrieterreinen.    
Een goed reglement vonden wij terug in Maldegem:   
https://www.maldegem.be/belastingsreglement-ter-bestrijding-van-leegstand-en-verwaarlozing-van-
bedrijfsrumten 

 

Een belasting op leegstand en verkrotting kadert in een goed beleid rond: 

- stadsvernieuwing en/of ruimtelijke ordening  

- de strijd tegen leegstand en verkrotting  

- om woningen beschikbaar te stellen voor de huurmarkt (ipv ze te laten leegstaan) en zo 
de druk op de stijgende huurprijzen te vermijden.  
 

Daarom pleiten we ervoor dat elke gemeente een bewust beleid op dit punt zou voeren en een belasting 
op leegstand en verkrotting zou heffen. Om beleidssturend te werken moet het bedrag van de geheven 
belasting zowel voldoende hoog zijn, als met de jaren toenemen. Het is echter ook wenselijk de nodige 
vrijstellingen te voorzien, omdat we begrip kunnen opbrengen voor sommige specifieke situaties.    

 
 
 

http://www.denderleeuw.be/product_catalog/766
https://assets.aalst.be/e/_dam/documenten/2017/11/4783/4.pdf
https://www.maldegem.be/belastingsreglement-ter-bestrijding-van-leegstand-en-verwaarlozing-van-bedrijfsrumten
https://www.maldegem.be/belastingsreglement-ter-bestrijding-van-leegstand-en-verwaarlozing-van-bedrijfsrumten
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4.7 Enkele tips van belastingen die je zeker ook in jou gemeente kan overwegen: 
 

4.7.1 Verspreiding van reclame 

 
Tal van gemeenten hebben een belasting op de verspreiding van reclame. Dit is zeker een nuttige 
inkomstenbron voor gemeenten, mede in het kader van de beperking van de papierberg. 
Het is echter ook nuttig om een beleid te voorzien met de nodige aandacht voor vrijstellingen. 
Graag halen wij op dat vlak het voorbeeld van Maarkedal aan. 
 Maarkedal – Belasting op de verspreiding van reclame – vrijstellingen: 

 de publiekrechtelijke rechtspersonen 
 de vormings- en onderwijsinstellingen 
 de verenigingen voor zover zij sociale en/of culturele doeleinden nastreven en het 

drukwerk met het oog op deze doeleinden wordt verspreid 
 de door het gemeentebestuur van Maarkedal erkende adviesraden 
 de Maarkedalse verenigingen 
 de politieke partijen alsmede de kandidaten bij de gemeentelijke, provinciale, 

gewestelijke, federale of Europese verkiezingen. 
 de overlijdensberichten 

https://www.maarkedal.be/images/upload/Documenten/Financien/Belastingsreglementen/gr20
130129_gemeentebelastingopdeverspreidingvanreclamedrukwerken_2013-2018.pdf 

 
De tarieven van de gemeente Herzele kunnen ook inspirerend werken: 
0,03 € per verspreid exemplaar voor alle drukwerken tot en met 5 blz. 
0,05 € per verspreid exemplaar voor alle drukwerken met méér dan 5 blz.  
De tarieven worden verminderd tot 50 % voor het reclamedrukwerk verspreid door de 
handelszaken gevestigd in Herzele en voor zover zij publiciteit voeren voor hun eigen zaak. 

 

Bij een dergelijke belasting is het belangrijk dat ze voldoende opbrengt, maar ook dat publicaties van 
culturele verenigingen, vakbonden, mutualiteiten en politieke partijen  kunnen genieten van vrijstellingen. 

 
4.7.2 Reclameborden, voertuigen met reclame en lichtreclames 

 
4.7.3 Belasting op ontstentenis van parkeerruimte 

 
4.7.4 Privé zwembaden   

 
4.7.5 Privé landingsplaatsen voor helikopters 

 

Ook deze belastingen kun je zeker overwegen omdat zowel “last” als “luxe” elementen zijn waar een goed 
gemeentelijk beleid op inspeelt in het kader van zijn fiscaal beleid.  

 
 
4.8 Andere belastingen 

 
4.8.1 Parkeren 

 
Parkeerretributies brengen ook hoe langer hoe meer geld op voor de gemeenten. Soms is het beleid 
gestoeld op het laten verdwijnen van parkeerplaatsen in combinatie met het betalend maken (of duurder 
maken) van de resterende parkeerplaatsen  
… gemeenten mogen hun parkeerbeleid niet beperken tot een “inkomstenbeleid”  
… uiteindelijk is het ook de burger die dat parkeergeld moet betalen.  
 
Een sturend beleid is zeker en vast gewenst. Dit kan inhouden dat men de toegang voor Koning auto tot de 
binnenstad of de kern van de gemeente beperkt en men mogelijkheden voorziet tot gratis (of goedkopere) 

https://www.maarkedal.be/images/upload/Documenten/Financien/Belastingsreglementen/gr20130129_gemeentebelastingopdeverspreidingvanreclamedrukwerken_2013-2018.pdf
https://www.maarkedal.be/images/upload/Documenten/Financien/Belastingsreglementen/gr20130129_gemeentebelastingopdeverspreidingvanreclamedrukwerken_2013-2018.pdf
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parking: aan de rand van de stad en voor de pendelaars in de stationsbuurten. Vanuit de Christelijke 
Arbeidersbeweging dringen we dan ook aan op een dergelijk sturend beleid. 
Tot slot stellen we ook vast dat sommige gemeenten de inning van hun parkeergeld niet meer zelf doen 
maar uitbesteden aan een private firma. 
Daarbij is het van belang dat we ons enkele vragen stellen: 

 Hoeveel is de opbrengst die de privéfirma ontvangen aan parkeergelden? 

 Hoeveel is de kost voor het uitvoerend personeel? 

 Hoeveel verdient die firma erop? 

 Hoeveel zou dit kosten mocht de gemeente dit in eigen beheer doen? 
  

4.8.2 Belasting op administratieve stukken 
 
Alle gemeenten heffen een belasting op de afgifte van administratieve documenten of administratieve 
prestaties. Ook de afgifte van stukken met betrekking tot gevaarlijke inrichtingen wordt doorgaans overal 
belast.  Lovenswaardige is ook het principe van sommige gemeenten om de “noodzakelijke stukken” gratis 
te verstrekken of een zo laag mogelijke prijs hiervoor te hanteren.  

 
4.8.3 Huisvuil 
 

HUISVUILZAKKEN 
De belasting op de verkoop van huisvuil- en PMD-zakken en ophalen van speciaal huisvuil, zijn enerzijds een 
opbrengstbelasting en anderzijds een beleidsinstrument. Ze volgen het principe ‘de vervuiler betaalt’ en zijn 
in die zin sociaal rechtvaardig. Ze werken eveneens stimulerend om minder te gaan verbruiken.  
Een sociale correctie hierop is uitdrukkelijk gewenst door bvb bepaalde categorieën van mensen een aantal 
zakken per jaar gratis ter beschikking te stellen.  
Zo geven sommige gemeenten extra zakken aan: jonge gezinnen, inwoners met het OMNIO statuut bij de 
mutualiteit,… 
 
CONTAINERPARK 
Het gebruik van het containerpark effectief laten betalen – i.f.v. de afgeleverde hoeveelheid – kan een 
beleidsinstrument zijn om grote vervuilers te laten bijdragen.  Als men bovendien toelaat aan de gewone 
particulier om een aantal kilogram gratis naar het containerpark te brengen, treft men er vooral de 
bedrijven en zelfstandigen mee. Een aannemer zal in principe meer vuil moeten afvoeren dan een gewone 
particulier en dus is het billijk en logisch dat hij hiervoor moet betalen. De particulier levert trouwens zijn 
bijdrage al via de aankoop van huisvuilzakken.  
Het werkt ook stimulerend voor bv. een aannemer dat op een werf voldoende wordt gerecycleerd. Het is 
ook sociaal rechtvaardig aangezien niet iedereen gelijk betaalt.  
 
SLUIKSTORTEN 
Een belasting op het weghalen van afvalstoffen door sluikstorting is enerzijds een compensatiebelasting 
voor het weghalen van het vuil, aan de andere kant werkt het ook stimulerend om geen afval te storten en 
is het in die zin een beleidsinstrument.  
 
FORFAITAIRE BELASTING 
Het fiscaal pact is destijds ingegaan op een aantal liberale en werkgeversvragen en is ook tegemoet 
gekomen aan één sociale vraag: de afschaffing van de forfaitaire huisvuilbelasting. Als iedereen forfaitair 
een bedrag betaalt, dan werkt dit niet stimulerend om minder afval te gaan produceren. Een forfaitaire 
belasting zorgt er ook voor dat alle schouders dezelfde lasten dragen ongeacht hun vermogen. Dit is niet 
echt sociaal rechtvaardig. Vandaar dat men voorzag in een tarief i.f.v. de hoeveelheid afval i.p.v. in een 
forfait. Jammer genoeg merken we dat de meeste gemeente én een hoger tarief voorzagen voor vuilzakken 
ed zoals vooropgesteld, maar tevens ook hun forfaitaire belasting behielden onder een andere naam: “de 
algemene gemeente belasting voor gezinnen”. 
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CONCLUSIE 
  
Deze lokale belastingen zijn belangrijk voor gemeenten. Het is belangrijk om als ACV of Beweging.net 
afdeling de lokale belastingen te bekijken en ons voor elke belasting af te vragen of ze voldoet aan bepaalde 
criteria. Ook mandatarissen, schepenen of burgemeesters doen best deze oefening. De Christelijk 
Arbeidersbeweging geeft hierbij een aantal criteria en standpunten.  Ook de typologie van Wouter Van 
Dooren kan hier een hulpmiddel voor zijn.  
 
Een algemene gemeentebelasting is niet onze voorkeur, maar waar ze voorzien is, dient de gemeente ook 
aandacht te hebben voor de sociale correcties.  
 
Belastingen moeten voor de Christelijke Arbeidersbeweging billijk en efficiënt zijn.  
Dit kan zijn om bepaalde doelen te verwezenlijken (verkeersveiligheid, dienstverlening van de 
gemeentediensten, algemene werking, …). Een dergelijke belasting moet natuurlijk meer opbrengen dan ze 
kost om te innen en op die manier efficiënt zijn.   
 
De gemeentelijke belastingen dienen er mee rekening te houden dat de sterkste schouders, de zwaarste 
lasten dragen.  
 
De leegstandsheffing en belasting op onbebouwde percelen zijn een maatregelen waar de Christelijke 
Arbeidersbeweging achterstaat.  In die zin kunnen we daar in onze regio nog werk van maken. Heel wat 
gemeenten kunnen nog een tandje bijsteken en deze belasting invoeren of verhogen . Ook daar moet men 
de doelstellingen duidelijk bepalen. Men kan bijvoorbeeld een onbebouwd perceel tijdelijk vrijstellen 
wanneer het gaat om een particulier die het stuk grond houdt voor zijn kinderen.  
De huisvuilbelasting op basis van het verbruik is een piste die te verkiezen valt boven het vroegere forfait. 
Ook hier kunnen sociaal corrigerende maatregelen worden getroffen door bijvoorbeeld een aantal 
ophalingen vrij te stellen of kortingen te geven aan bepaalde categorieën van mensen.  
 
Voor de Christelijke Arbeidersbeweging is een belasting op tweede verblijven ook een belangrijke 
inkomstenbron, omdat het een manier is om vermogen te belasten.  
 
Daarnaast is het ook erg belangrijk dat ook de bedrijven ook hun bijdrage leveren tot de financiering van de 
gemeentelijke dienstverlening. 
 
Tot slot moet men zeker ook niet aarzelen in functie van het beleid dat men in de gemeente wil voeren 
“luxe” (bvb privé zwembad) of zaken die overlast bezorgen (bvb reclame, dancings,…) ook te belasten. Elke 
gemeente zal daar ifv de concrete situatie zelf moeten oordelen wat de meest geëigende mogelijkheden zijn. 
 
Bij dit alles is de rol van de locale ACV en Beweging.net afdeling en van de mandataris zeer belangrijk. 
Bestuursleden kunnen hun rol spelen door elementen aan te kaarten. De democratische controle van lokale 
belastingen hangt af van de lokale mandataris: raadsleden, voorzitter, schepenen of burgemeester.  De 
mandataris kan door zijn tussenkomsten er voor zorgen dat belastingen en retributies ingevoerd worden via 
een openbaar debat en democratische controle. De gemeenteraad is daar het beste middel voor.   
 
 

5. Schulden van de gemeente 
 
Assenede, Waarschoot en Beveren zijn de schulden kampioen in onze provincie.  
 
Kijk ook voor uw gemeente hoeveel schulden uw gemeente heeft in verhouding tot zijn inwoners en in 
verhouding tot de inkomsten. 
… weet dat dit in de feiten … het belasten van de toekomst is = uitgestelde belastingverhogingen. 
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Als mandataris gaan kijken naar de belastingen die in de 
gemeente geheven worden is niet altijd zo eenvoudig. De 
Christelijke Arbeidersbeweging heeft een aantal criteria en 
doelstellingen in het leven geroepen om lokale belastingen en 
retributies te gaan bekijken en beoordelen. Met dit 
stappenplan willen wij de ACV en Beweging.net afdelingen en 
Beweging.net-mandatarissen op weg zetten om dit te gaan 
doen voor hun gemeente.  
 
 
 

 
STAP 1:  inventarisatie van de belastingen in je gemeente   
 
Er zijn vijf manieren om aan de gegevens voor je gemeente te komen. Vooral bij het laatste punt kan men 
zeker zijn dat men beschikt over de juiste informatie.  
 

1) Op de website van het Agentschap voor binnenlands bestuur wordt vind je onder het thema 
fiscaliteit o.a. een overzicht van de lokale belastingen in Vlaanderen 
(http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/fiscaliteit) 

2) Ook op de website van de VVSG is heel wat nuttig informatie terug te vinden onder “werking en 
organisatie”, “financiën”    

3) Tot slot bieden ook heel wat gemeentelijke websites nuttige informatie over de belastingen en 
retributies die er geïnd worden en de reglementen die terzake van toepassing zijn.  

4) Ook in het budget of de begroting van je gemeente kun je informatie vinden over de belastingen 
en hun opbrengsten.  

5) De meest correcte informatie kan je als raadslid, schepen of burgemeester krijgen op de 
gemeentelijke administratie. Voor de schepenen en burgemeesters lijkt dit evident, voor 
raadsleden is dit wellicht niet altijd zo. Als raadslid heb je inzagerecht en heb je recht op technische 
uitleg. De secretaris of een aangestelde ambtenaar moet je die dus kunnen geven. 

 
Overzicht belasting- en retributiereglementen van je eigen gemeente 
 

Bij wijze van voorbeeld geven we hier een overzicht van alle belastingen voor enkele gemeenten.  
Wij hebben de info verkregen via de gemeentelijke website en bekwamen het volgende resultaat: 
https://www.geraardsbergen.be/dienst/2708/financien 
https://www.ninove.be/financiele-dienst-gemeentebelastingen-en-retributies 

STAP 2:  overloop de verschillende lokale belastingen en retributies en beoordeel ze  
 
Een oordeel voor jouw gemeente of stad?  

Voor de Christelijke Arbeidersbeweging is het belangrijk dat men weet waarom men een kost laat 
vergoeden. Is dit een belasting uit het verleden?  Is het om de kosten te dekken? 
Is de gevraagde prijs een billijke prijs? Belast deze de inwoners van een gemeente niet te veel?  
 

Maar het is even belangrijk om na te gaan welke noden er zijn en of er niet meer middelen nodig zijn om 
aan sommige noden te voldoen. Moeten we daartoe niet meer durven belasten? 
 

Leg ook de bedragen van de verschillende belastingen en retributies uit jouw gemeente ernaast en kijk of 
die billijk en efficiënt zijn. Elke belasting of groep belastingen heeft een reglement en dit is opvraagbaar.  
Zo kun je zelf het oordeel maken voor jouw gemeente over deze belastingen.  

Deel 4 - EEN STAPPENPLAN VOOR DE MANDATARIS 

http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/fiscaliteit
https://www.geraardsbergen.be/dienst/2708/financien
https://www.ninove.be/financiele-dienst-gemeentebelastingen-en-retributies
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Een hulpmiddel  
 
In het budget van de gemeente  waarover elk raadslid beschikt, vind je de totale opbrengsten van bv. 
administratieve prestaties. Je kan dit delen door het aantal inwoners en dan weet je hoeveel een maatregel 
gemiddeld kost per inwoner. Dit kan dan weer de basis zijn voor een interpellatie 
 
Beoordeel en evalueer  
 
Met de lijst van de belastingen uit bijlage 2 in de handen, de criteria van de Christelijke Arbeidersbeweging 
naast ons – zie deel 2 van deze werkmap, – kun je aan de slag om de lokale belastingen in jouw gemeente 
te beoordelen.  
Bijkomend vind je ter ondersteuning in deel 3 van deze werkmap inspirerende voorbeelden en 
commentaren die je verder op weg kunnen helpen.  
Tot slot kun je met de cijfers uit de bijlagen 3 tot 6 in de hand nog gedetailleerder dit alles afwerken en 
gemeenten onderling vergelijken.  
 
Maak een evaluatie op  
 
Noteer welke belastingen en retributies voor verbetering vatbaar kunnen zijn of moeten aangepast worden 
op basis van de criteria en doelstellingen van de Christelijke Arbeidersbeweging.  
 
Enkele vragen kunnen daarbij helpen  
 

 In welke (forfaitaire) belastingen kunnen we sociaal corrigerend werken? Bv. huisvuilzakken.  

 Welke belastingen zijn verlieslatend en niet efficiënt?  

 Welke belastingen zijn te hoog ten opzichte van hun doelstelling en zijn dus niet billijk?  

 Welke belastingen zouden beter verhoogd worden om het sturend effect aan te scherpen? 

 Welke belastingen zouden beter verhoogd worden om er toe bij te dragen dat de sterkste 
schouders ook de zwaarste lasten dragen? 

 Welke belastingen hebben onbedoelde neveneffecten en stimuleren daarom niet het gedrag 
waarvoor ze bedoeld zijn?  

 
Opmerking:  
Niet alle belastingen hoeven geanalyseerd te worden. Neem er die uit die je het belangrijkst vindt als 
bestuur of mandataris. Het spaart tijd en moeite.  
 

Gebruik voor deze beoordeling het schema (zie bijlage 1) en de tekst van deze handleiding. Kijk daarbij ook 
naar reglementen van andere gemeenten en zoek goede voorbeelden. Beoordeel daarbij ook de tarieven 
… ’t is niet altijd populair … maar sommige tarieven verhogen kan nuttig zijn om de diensten uit te breiden 
of andere tarieven te verlagen. 

 
STAP 3:  Bereid je voor en zorg dat het op de agenda van de gemeenteraad komt.  

  
Als je dit stappenplan nauwgezet gevolgd hebt moet je instaat  
zijn om een oordeel te vormen over de belastingen van jouw gemeente of stad. 
Hou dit niet voor jezelf. Kom er mee naar buiten.  
 

Bespreek je klein onderzoek ook op de ACV of Beweging.net-groep en nodig 
daarbij enkele bevriende mandatarissen uit.  
Als mandataris kun je ook je oor te luisteren leggen bij je plaatselijke 
Beweging.net of ACV groep.  
 

Samen kun je dan overleggen welke punten je concreet zult aanpakken en hoe je 
dit naar de media brengt. Dit dossier zou  je al een flinke stap vooruit moeten 
geholpen hebben.  
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Bijlagen: 
 
 Opgenomen in deze nota 
 

1. “Een blik op de belastingen in jouw gemeente” – beoordelingsschema  
2. Overzicht gemeentelijke belastingen met opbrengst in 2016 (Vlaanderen) 

 
Excel bijlagen apart toegevoegd of verkrijgbaar 

 
3. Aanslagvoet aanvullende personenbelasting per gemeente (1995 tot 2017)  
4. Opcentiemen op de onroerende voorheffing per gemeente (1995-2017) 
5. Gemeentelijke belastingen per rubriek en per gemeente (2008 – 2016) 
6. Alle lokale belastingen (totaal) per gemeente (2008 – 2016)  

Deel 5 - Bijlagen 

 



_____________________________ 
 

Dossier gemeentelijke fiscaliteit EVL–2018 – p. 29  

Bijlage 1: Een blik op de belastingen in jouw gemeente – beoordelingsschema  
 
STAP 1:  de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing  
 
Hoe evalueer je het tarief van de APB en de OV in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde ?  
Hoe zit het met de verhouding APB en OV in jouw gemeente?  
 

Tarieven  APB OV Verhouding 
tussen beide 
percentages 

uw gemeente  …… % …… 

Vlaanderen 7,26% 1.396,61 

uw gemeente in % van Vlaanderen …… % …… % …… % 

 
Is er een evenwicht tussen de opbrengsten inzake APB en OV ? 
 

Opbrengst  APB OV Verhouding 

uw gemeente  ……  …… …… 

 
Durf ook vergelijken met gemeenten met een gelijkaardige sociaaleconomische situatie.  
 
STAP 2: Kijk naar de “andere belastingen” en vergelijk tarieven, vrijstellingen en kortingen  
 

Is er een algemene gemeentebelasting? Tarieven?  
Welke sociale correcties en/of vrijstellingen voorziet men? 
Welk bijkomende sociale correcties zou je nog kunnen voorstellen? 

Welke bedrijfsbelastingen zijn er in je gemeente? Tarieven? Kortingen? Vrijstellingen? 
Is dit een aangepaste vorm om de bedrijven in de gemeente te belasten? 
Betalen bedrijven – verhoudingsgewijze tot gewone burgers – voldoende belastingen? 
Is het aangewezen sommige belastingen af te schaffen of te verhogen? 
Welke nieuwe of vernieuwde belastingen zou je invoeren naar bedrijven? 
Hoeveel is het minimum tarief voor een bedrijf voor de algemene bedrijfsbelasting en wat betaalt een 
doorsnee werkend gezin (APB + algemene gemeentebelasting) 
Kijk daarbij zowel naar de algemene bedrijfsbelasting als naar sommige specifieke belastingen op 
bedrijven of activiteiten binnen de gemeente. 

Is er een belasting op tweede verblijven binnen de gemeente? Tarieven? Kortingen? Vrijstellingen? 
Hoe beoordeel je het bedrag van deze belasting? 

Worden onbebouwde kavels in je gemeente belast? Tarieven? Kortingen? Vrijstellingen? 
Welke (gedeeltelijke) vrijstellingen voorziet men? 

Wordt leegstand en verkrotting fiscaal aangepakt, zowel naar woningen, bedrijfsgebouwen als andere 
constructies? Tarieven? Kortingen? Vrijstellingen? 
Stijgt het tarief naarmate de leegstand langer duurt? Zijn er (tijdelijke) vrijstellingen voorzien? 
Is het belastingtarief sturend genoeg om de eigenaar op andere gedachten te brengen? 
Of brengt ze zo weinig op dat je amper uit de kosten geraakt?  

Welke reclames: folders, borden, lichtreclames,… belast de gemeente? 
Kunnen verenigingen, vakbonden, mutualiteiten, politieke partijen,…. een vrijstelling genieten? 
Tarieven? Kortingen? Vrijstellingen? Brengt de belasting voldoende op? 

Welke belasting op “luxegoederen” voorziet de gemeente? … privé zwembaden,  helikopters,… 
Welke zou je er nog kunnen voorstellen in je gemeente? 

Welk parkeerbeleid voert jou stad / gemeente? 
Hoe vertaalt zich dit in hetgeen de burger er voor moet betalen? 
Indien een privébedrijf mee ingeschakeld is, is dit dan wel voordelig voor de gemeente?  

Hoe beoordeel je de tarieven die de gemeente aanrekent voor het gebruik van haar diensten 
(zwembad, sporthal, administratieve stukken,…) ?  

Nog suggesties om andere belastingen af te schaffen, in te voeren of te hervormen? 
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Bijlage 2 : Overzicht gemeentelijke belastingen met opbrengst in 2016 (Vlaanderen) 
 
 

  2016 
 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2.234.155.206 

 
OV in % op de totale lokale belastingen 44,03% 

 Aanvullende belasting op de personenbelasting 2.026.982.698 

 
APB in % op de totale lokale belastingen 39,95% 

 Motorrijtuigen 103.872.341 

   2,05% 

 ANDERE 709.195.490 

   13,98% 

 TOTAAL 5.074.205.735 

 

   Administratieve stukken en andere prestaties 46.279.678 0,91% 
Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels 28.455.322 0,56% 
Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen 4.017.812 0,08% 
Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen 1.002.178 0,02% 
Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken 

11.605.192 0,23% 
Andere belastingen op prestaties 

1.199.174 0,02% 

   Infrastructuur 7.512.940 0,15% 
Verwerving zate 127.859 0,00% 
Leggen straten 220.670 0,00% 
Leggen trottoirs 115.066 0,00% 
Leggen inritten in trottoirs 78.372 0,00% 
Urbanisatiebelasting 125.533 0,00% 
Andere verhaalbelastingen 174.146 0,00% 
Aansluiting riolering 1.018.081 0,02% 
Aansluiting waterleiding 102.870 0,00% 
Leggen riolen 295.007 0,01% 
Leggen waterleiding 0 0,00% 
Onderhoud rioolnet 1.672.277 0,03% 
Op rioolnet aangesloten en aansluitbare gebouwen 1.362.683 0,03% 
Op waterleidingsnet aangesloten en aansluitbare gebouwen 2.172.600 0,04% 
Ruiming aalputten 0 0,00% 
Afkoppelen hemelwater 47.776 0,00% 

   Begraving en overlijden 2.629.106 0,05% 
Verblijf lijkenhuis 5.305 0,00% 
Begraving / bijzetting / verstrooiing 2.218.642 0,04% 
Lijkenvervoer 26.400 0,00% 
Graftekens 76.700 0,00% 
Ontgraving 302.058 0,01% 
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Alle vormen van huisvuil en afval belastingen 155.853.309 3,07% 
Gewestelijke milieuheffing 3.612.433 0,07% 
Jaarlijkse huisvuilbelasting 25.236.232 0,50% 
Jaarlijkse milieubelasting 33.010.415 0,65% 
Diftar/ophaalronde 42.587.260 0,84% 
Afgifte zakken, klevers, recipiënten 40.803.452 0,80% 
Gebruik gemeentelijke containers 1.379.807 0,03% 
Toegang containerpark 2.794.685 0,06% 
Grof vuil 477.258 0,01% 
Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil 123.355 0,00% 
Sluikstorten 229.703 0,00% 
Reinigen openbare weg 329.881 0,01% 
Andere belastingen inzake openbare hygiëne 5.268.829 0,10% 

waarvan jaarlijkse milieu-en huisvuilbelasting 58.246.647 1,15% 

   Alle vormen van bedrijfs- en activiteitsbelastingen 252.254.956 4,97% 
Algemene bedrijfsbelasting 34.443.290 0,68% 
Exploitatie hinderlijke inrichtingen 2.244.385 0,04% 
Drijfkracht 90.239.076 1,78% 

waarvan Antwerpen, Beveren, Gent en Zwijndrecht 60.984.255   
Groeven: zand, kiezel, klei 2.683.952 0,05% 
Steenbakkerijen 37.000 0,00% 
Tabakslijterijen 2.500 0,00% 
Drankslijterijen 191.599 0,00% 
Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur 291.727 0,01% 
Nachtwinkels en phoneshops 520.268 0,01% 
Barpersoneel 283.872 0,01% 
Privé-clubs 362.471 0,01% 
Banken en financieringsinstellingen 1.170.741 0,02% 
Wedkantoren 18.602 0,00% 
Leurhandel 210.058 0,00% 
Taxidiensten 1.229.912 0,02% 
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder 277.210 0,01% 
Stapelplaatsen voor schroot / oude achtergelaten voertuigen/ materialen 100.363 0,00% 
Tanks en vergaarbakken 1.650.491 0,03% 
Verblijfsbelasting 15.559.390 0,31% 
Kamers 5.179.235 0,10% 
Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken 7.993.425 0,16% 
Reclameborden 6.637.790 0,13% 
Lichtreclames 891.200 0,02% 
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 38.324.480 0,76% 
Voertuigen met reclame 9.680 0,00% 
Privé-wegwijzers 30.642 0,00% 
Andere bedrijfsbelastingen 18.870.746 0,37% 
Vermakelijkheden (festivals/evenementen) 834.133 0,02% 
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Vertoningen (films) 1.765.405 0,03% 
Openbare bals 47.489 0,00% 
Plaatsrecht markten 8.132.222 0,16% 
Plaatsrecht kermissen 1.788.536 0,04% 
Kaairechten 185.045 0,00% 
Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen 666.913 0,01% 
Strandexploitaties 1.129.460 0,02% 
Benzine-, olie- persdrukpompen 875.326 0,02% 
Automatische verdelers 58.099 0,00% 
Standplaatsen huurrijtuigen 57.801 0,00% 
Terrassen, tafels, stoelen 4.105.530 0,08% 
Masten en pylonen 3.154.892 0,06% 

   Parkeren en gebruik openbaar domein 31.388.362 0,62% 
Andere inname openbaar domein 4.964.730 0,10% 
Parkeren 22.252.419 0,44% 
Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein 4.171.213 0,08% 

   Onbebouwde kavels, tweede verblijven, verwaarloosde 
gebouwen,… 134.585.151 2,65% 
Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen 378.020 0,01% 
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten 250.115 0,00% 
Bouwen 8.989.866 0,18% 
Niet-bebouwde percelen 14.736.943 0,29% 
Ontbreken van parkeerplaatsen 3.605.117 0,07% 
Leegstaande  woningen en gebouwen 13.184.065 0,26% 
Krotten, verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen 8.096.058 0,16% 
Leegstand, verkrotting bedrijfsruimten 1.828.254 0,04% 
Tweede verblijven 80.615.780 1,59% 

waarvan kustgemeenten 67.417.367   
Andere belastingen op patrimonium 2.900.930 0,06% 

   Algemene gemeentebelasting 52.684.307 1,04% 
Algemene gemeentebelasting 52.684.307 1,04% 

   Hinder en boetes 22.403.309 0,44% 
Vervoer van personen die overlast veroorzaken 395.438 0,01% 
Valse alarmmeldingen 136.105 0,00% 
Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen 2.681.115 0,05% 
Boetes 19.190.651 0,38% 

Andere gemeentelijke belastingen 2.282.859 0,04% 
Andere aanvullende belastingen 210.449 0,00% 
Luxepaarden 40.180 0,00% 
Honden 67.923 0,00% 
Overige andere belastingen 1.964.308 0,04% 

 


