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Aantal belastingen en retributies worden na 

wegvallen van coronamaatregelen vanaf 2de 

kwartaal terug geïnd. 
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Dat corona heel wat impact gehad heeft op onze maatschappij is een open deur intrappen. In een poging 

om de nadelige effecten van de coronamaatregelen zo veel mogelijk te beperken, nam het 

gemeentebestuur heel wat beslissingen die ondernemers moest helpen om het hoofd boven water te 

houden. Datzelfde was het geval met huurders en concessionarissen van gemeentelijke accommodaties. 

Nu het gewone leven langzaam lijkt te hervatten, zal het college van burgemeester en schepenen 

voorstellen aan de gemeenteraad om deze ondertussen langlopende, maar tegelijkertijd ook tijdelijke 

maatregelen en beslissingen op te heffen. 

Vanaf het begin van de coronacrisis kregen heel wat handelaars, horeca-uitbaters, concessionarissen en 

huurders van een gemeentelijke accommodatie te maken met sterk terugvallende inkomsten. In sommige 

gevallen vielen die zelfs volledig weg door de strenge maatregelen. Het spreekt voor zich dat het 

gemeentebestuur haar uiterste best heeft gedaan om hen in deze moeilijke periode te ondersteunen. Eén 

van de genomen maatregelen was de beslissing om een aantal belastingen en retributies niet te innen in 

2020. Het gaat daarbij om de terrasbelasting, de afwijking van het sluitingsuur, de standgelden voor de 

marktkramers (met uitzondering van de losse marktkramers), de belasting op nachtwinkels, de 

handelaarsbijdrage, de belasting op mobiele verkoopruimten, de belasting op taxibedrijven en de 

belasting op koopwaar. 

Tegelijkertijd besliste de gemeenteraad om de huur voor sportaccommodaties die verhuurd worden op 

jaarbasis volledig kwijt te schelden. En ook huurders en concessiehouders van een gemeentelijke 

accommodatie in een handels-, shopping- en/of horecacontext kregen hierop een vrijstelling. 

Omdat de coronacrisis eind 2020 helaas nog niet bedwongen was, besliste het bestuur om deze 

maatregelen in 2021, maar ook in het eerste kwartaal van 2022 te verlengen. Daar komt nu, mits akkoord 

van de gemeenteraad die eind april doorgaat, een einde aan. De opgesomde belastingen en retributies 

zullen met andere woorden vanaf het tweede kwartaal van dit jaar terug geïnd worden. 
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