Vraag van gemeenteraadslid Suzy Wouters aan het college van de burgemeester en de schepenen
(28.04.2020)

Schriftelijke vraag: aanpassing van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
De Corona-crisis en de genomen maatregelen stellen onze ondernemers voor grote uitdagingen. Veel
ondernemers zien hun inkomsten (totaal) gereduceerd. Initiatieven om onze lokale ondernemingen
te ondersteunen dringen zich dan ook op. Het Vlaams Parlement nam hiervoor al enkele initiatieven.
Zo werd op 15 april 2020 het ‘Decreet tot tijdelijke afwijking van de Vlaamse Codex Fiscaliteit’
goedgekeurd. Hierdoor krijgen lokale besturen de mogelijkheid de opcentiemen op de onroerende
voorheffing voor het aanslagjaar 2020 nog aan te passen. Concreet zullen de gemeenten hun
oorspronkelijke besluiten tot vaststelling van de opcentiemen kunnen intrekken om deze uiterlijk op
20 mei te vervangen door een nieuw besluit. Dat besluit moet dan ten laatste op 31 mei aan Vlabel
(Vlaamse belastingdienst) worden meegedeeld.
Een lineaire verlaging van de gemeentelijke opcentiemen zou grote gevolgen hebben voor de
gemeentelijke inkomsten. Sinds aanslagjaar 2019 hebben lokale besturen echter de mogelijkheid om
de opcentiemen te differentiëren binnen hun grondgebied. Hierdoor kan men, onder meer, de
opcentiemen laten variëren per categorie van belastingplichtige. Deze mogelijkheid biedt in
combinatie met bovenvermeld decreet de gelegenheid om onze lokale ondernemers extra
ademruimte te geven in deze moeilijke tijden.
Vraag:
 Is het college van burgemeester en schepenen bereid om de opcentiemen voor bedrijven

tijdelijk en eenmalig te verlagen om onze ondernemers meer ademruimte te geven ?
 Hoe ziet het college dat concreet ?

Antwoord (27.05.2020)
Het economisch herstelbeleid wordt vanuit de hogere bestuursniveaus vorm gegeven d.w.z. Vlaams
en federaal. De verschillende steunmaatregelen kan men terug vinden op de webstek van VLAIO. Zo
hebben heel wat ondernemers/handelaars van Scherpenheuvel-Zichem bijvoorbeeld de Vlaamse
hinderpremie (aantal: 294 ) en/of dagvergoeding ( aantal: 217 ) ontvangen ingevolge de coronacrisis
Het is aangewezen, vooraleer er sprake kan zijn om bijkomende steun aan te bieden vanuit de stad,
te weten wat het totaalbeeld is van wat door ondernemingen ontvangen werd vanuit het Vlaamse en
federale niveau.
De onroerende voorheffing is een belasting op gebouwen en gronden en betreft dus eigenaars van
onroerend goed. Een vermindering van de onroerende voorheffing zou dus enkel slaan op eigenaars,
een beperkt aantal personen dus. Terwijl vele inwoners en vele verenigingen van onze stad evenzeer
financieel getroffen zijn door de coronacrisis. Tegenover hen zou dit niet fair zijn.
Vandaar dat het college geen initiatief heeft genomen om de opcentiemen op de onroerende
voorheffing voor ondernemingen te verlagen.

