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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 
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1. Oprichting "impulsfonds #izegemhelpt"en fiscale steunmaatregelen ingevolge de COVID-19 crisis. 

Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad, 

Regelgeving 

-  Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

- omzendbrief KB / ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit 

Voorafgaande beslissingen en advies 

-  besluit van 10 december 2019 tot vaststelling van het belastingsreglement op ambulante activiteiten op 

openbare markten, pleinen en openbaar domein 

-  besluit van 10 december 2019 tot vaststelling van het belastingsreglement op de huis-aan-huis verspreiding 

van niet-geadresseerde reclamebladen 

- besluit van 10 december 2019 tot vaststelling van het belastingsreglement op reclameaanplakborden 

- besluit van 10 december 2019 tot vaststelling van het belastingsreglement op het plaatsen van terrassen, 

tafels en stoelen op het openbaar domein 

- besluit van 10 december 2019 tot vaststelling van het belastingsreglement op de exploitatie van taxidiensten 

en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder 

- besluit van 21 januari 2020 tot vaststelling van het retributiereglement op het parkeren van voertuigen  

- advies van ABB van 20 maart 2020 rond de stemming en toepassing van belastings- of retributiereglementen 

of hun wijzigingen in het kader van COVID-19 maatregelen 
 

Feiten en motivering 

Uitzonderlijke tijden vergen uitzonderlijke maatregelen.  Daarom wil het stadsbestuur  een "impulsfonds 
#izegemhelpt" van in 1ste instantie 350.000 euro oprichten om op die manier de gevolgen van de COVID-19 crisis 
voor onze burgers, onze verenigingen, onze lokale economie en het samenleven te verzachten.   Met dit fonds 
zullen voor ongeveer 200.000 euro lokale economie ondersteunende uitgaven gefinancierd worden.   

Daarnaast heeft de Vlaamse Regering de lokale besturen opgeroepen om hun belastingsreglementen te herzien 
en een aantal kleine belastingen/retributies al dan niet tijdelijk te schrappen zodat de burgers en ondernemers op 
hun grondgebied geen belastingen of retributies moeten betalen op activiteiten of situaties waarop zij door de 
COVID-19 crisis financieel al zwaar inleveren.   

Voor de stad Izegem gaat het om 150.000 euro aan belastings- en retributieverminderingen: 

- belasting op ambulante activiteiten op openbare markten, pleinen en openbaar domein:  opschorting van het 
standgeld voor de non-foodkramen vanaf vrijdag 13 maart 2020 en voor de voedingskramen vanaf zaterdag 21 
maart 2020 voor de duur van het verbod op het houden van openbare markten.   

- belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde reclamebladen: vrijstelling van de 
aanrekening van de belasting voor het 2de kwartaal 2020.  Sedert de beslissing om alle non-food handelszaken 
te sluiten kregen we reeds diverse aangiftes van stopzetting van de wekelijkse bedeling van niet-geadresseerd 
reclamedrukwerk.  Een aantal bedrijven konden helaas hun contract voor bedeling niet stopzetten, waardoor zij  
geen of nauwelijks return zullen hebben van de bedeling van reclame.   



- belasting op reclameaanplakborden: voor aanslagjaar 2020 wordt een tariefvermindering van 25% (=1 
kwartaal) toegekend.  Het maximumbedrag per bord blijft behouden op 2.500 € per bord.  Het betreft een 
jaarlijkse belasting, maar door de beslissing om alle non-food handelszaken te sluiten, zullen heel wat 
adverteerders gedurende de periode van milde lockdown geen of nauwelijks rendement hebben van hun 
aanplakbord.  

- belasting op het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen op het openbaar domein:  opschorting van de 
aanrekening van de belasting vanaf 14 maart 2020 en voor de duur van de sluiting van de horeca-zaken.  De 
opschorting wordt pro rata temporis toegekend voor permanente terrassen en zomerterrassen. 

-  belasting op de exploitatie van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder: voor 
aanslagjaar 2020 wordt een tariefvermindering van 50% toegekend.    Als gevolg van de sluiting van de horeca-
zaken en het verbod op buitenlands toerisme en niet-essentiële zakenreizen is er nauwelijks nog vraag naar 
taxiritten en luchthaventransport.  Verwacht wordt dat deze situatie minstens 2 kwartalen zal aanhouden 
alvorens te herstellen.  

- retributie op het parkeren van voertuigen: opschorting van de retributie vanaf 20 maart 2020 voor de duurtijd 
van de milde lockdown.  De retributie heeft tot doel sturend te werken om de schaarste aan parkeerplaatsen in 
bepaalde zones van de stad en op bepaalde tijdstippen te ondervangen.  Door de milde lockdown is er 
nauwelijks nog sprake aan schaarste aan parkeerplaatsen waardoor de motivatie om een retributie te heffen 
komt te vervallen.   

Besluit met algemene stemmen, m.u.v. punt 1b: met 19 stemmen voor en 10 onthoudingen: 

Art. 1 –  Om de gevolgen van de COVID-19 crisis voor onze stad te verzachten wordt een "impulsfonds 
#izegemhelpt" van 350.000 € opgericht.  Hiermee zullen enerzijds: 

- 1a. voor € 150.000  belastings- en retributieverminderingen worden toegekend. 

- 1b. voor € 200.000  lokale economie ondersteunende uitgaven gefinancierd worden  

Art. 2 –  De aanrekening van de belasting op ambulante activiteiten op openbare markten, pleinen en openbaar 

domein conform het belastingreglement van 10 december 2019 wordt opgeschort voor de non-foodkramen 

vanaf vrijdag 13 maart 2020 en voor de voedingskramen vanaf zaterdag 21 maart 2020 voor de duur van het 

verbod op het houden van openbare markten.  

Art. 3 – De aanrekening van de belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde 

reclamebladen conform het belastingreglement van 10 december 2019 wordt vrijgesteld voor het 2de kwartaal 

2020. 

Art. 4 – Het tarief van de belasting op reclameaanplakborden, zoals vastgesteld in het belastingreglement van 10 

december 2019, wordt voor aanslagjaar 2020 verminderd en vastgesteld op: 

-  60 € per m2 vanaf 1m2 en kleiner dan 7,5 m2 

- 120 € per m2 vanaf 7,5 m2 en groter 

De gedeelten van m2 worden proportioneel tegen dezelfde aanslagvoet belast. 

Per reclame blijft het maximum bedrag van de belasting vastgesteld op 2.500 €. 

Art. 5 – De aanrekening van de belasting op het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen op het openbaar 

domein conform het belastingreglement van 10 december 2019 wordt opgeschort vanaf 14 maart 2020 en voor 

de duur van de sluiting van de horecazaken.  De opschorting wordt pro rata temporis toegekend voor 

permanente terrassen en zomerterrassen. 

Art. 6 – Het tarief van de belasting op de exploitatie van taxidiensten en diensten voor het verhuren van 

voertuigen met bestuurder, zoals vastgesteld in het belastingreglement van 10 december 2019, wordt voor 

aanslagjaar 2020 verminderd met 50%. 

Art. 7 – De retributie op het parkeren van voertuigen conform het retributiereglement van 21 januari 2020 wordt 

opgeschort vanaf 20 maart 2020 voor de duurtijd van de milde lockdown (=sluiting van de non-food 

handelszaken).  
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