Gemeenten verliezen 13 miljoen door korting voor bedrijven Vijf zwaarst getroffen
gemeenten door belastingkorting
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De Vlaamse gemeenten verliezen vanaf 2020 samen 13 miljoen euro aan inkomsten. De oorzaak ligt bij de korting die bedrijven
krijgen op hun onroerende voorheffing als ze investeren in machines.
Vlaanderen heft niet alleen onroerende voorheffing op gronden en gebouwen, ook het kadastraal inkomen op zogenaamd 'materieel
en outillage' wordt belast. Het gaat onder andere om weefgetouwen, koeltogen, machines en leidingen. In het verleden profiteerden
de gemeenten mee van die Vlaamse belasting, door de opcentiemen die ze heffen op de onroerende voorheffing. Omdat er vanuit de
bedrijfswereld steeds meer kritiek kwam dat deze machinetaks nieuwe investeringen afremt, nam de Vlaamse overheid de afgelopen
jaren verschillende stappen om deze belasting af te bouwen.
Compensatie
Sinds 2008 krijgen bedrijven onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling op de onroerende voorheffing als ze investeren in nieuwe
machines. In 2013 werd die korting nog uitgebreid door het bestaande kadastraal inkomen te verminderen met het kadastraal inkomen
van de nieuwe investering. Omdat de gemeenten daardoor minder inkomsten zouden krijgen, besliste de vorige Vlaamse regering
een overgangsmaatregel van vijf jaar in te voeren waardoor het verloren bedrag min of meer werd gecompenseerd. Die tijdelijke
compensatie loopt nu af en wordt volgens Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) niet meer verlengd.
In totaal verliezen 79 Vlaamse gemeenten vanaf 2020 13 miljoen euro per jaar aan inkomsten. In Limburg gaat het in totaal om een
verlies van 2,3 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van minister Diependaele die Vlaams Parlementslid Els Robeyns (sp.a) opvroeg.
De grootste verliezers zijn Kluisbergen, Zwevegem en Tessenderlo. “Het aflopen van de overgangsmaatregel betekent een grote
aderlating voor onze industriegemeenten”, zegt Robeyns.
Slag in het gezicht
Voor het Limburgse Tessenderlo gaat het bijvoorbeeld om een verlies van 747.000 euro per jaar. “Door onze grote industriële
activiteit zien wij bijna driekwart miljoen in rook opgaan”, zegt burgemeester Fons Verwimp (sp.a). “Dit is alweer een slag in het
gezicht van de lokale besturen. Als de Vlaamse regering een cadeau wil uitdelen aan bedrijven, dan kan het niet zijn dat ze dat
afwentelt op de gemeenten.” Volgens Verwimp zal Tessenderlo door het inkomstenverlies moeten besparen op de investeringen.
“Een belastingverhoging is voorlopig niet aan de orde. We gaan de minister ook vragen om opnieuw aan tafel te zitten om hierover te
spreken, want het kan niet dat wij als gemeenten bedrijven zomaar moeten sponsoren.”
Robeyns vreest dat Vlaamse regering niet bereid is om nog enige tegemoetkoming te doen. “De regering wil dit verlies opvangen door
de extra middelen die ze in het Vlaamse regeerakkoord uittrekt voor het behoud van open ruimte, maar dat fonds is bedoeld voor alle
gemeenten. Daar hebben de industriegemeenten niets aan.”
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Gemeente
Aalter
Beveren
Buggenhout
Dendermonde
Evergem
Horebeke
Kaprijke
Kluisbergen
Knesselare
Kruishoutem
Moerbeke
Nazareth
Oudenaarde
Ronse
Sint-Lievens-Houtem
Waasmunster
Totaal

Budget dat wegvalt vanaf 2020
271.616,84
260.430,68
54.546,12
72.520,10
94.842,25
128,76
16.978,00
1.212.985,34
2.258,89
46.123,21
294.760,99
31.002,38
29.159,28
687.299,05
1.320,05
27.034,64
3.103.006,58

Persbericht sp.a Limburg
27/11/2019
Schrappen compensa-emaatregel materieel en ou-llage kost Limburgse gemeenten meer
dan 2,3 miljoen euro

In 2019 ontvangen de gemeenten de laatste compensa4evergoedingen voor het verlies aan
inkomsten bij de aankoop van materieel en ou4llage. De wet bepaalt immers dat bepaalde bedrijven
bij de aankoop van nieuwe machines en toestellen vrijgesteld kunnen worden van opcen4emen aan
de gemeente. Deze gemeenten ontvingen hiervoor een compensa4evergoeding van de Vlaamse
Overheid om de minderinkomsten op te vangen. Tot nu dus.
“Dit is een ingewikkeld dossier”, zegt Els Robeyns, Vlaams Volksvertegenwoordiger voor sp.a. “Om
het verlies van de compensa4e op te vangen, voerde de regering voor een periode van vijf jaar een
overgangsmaatregel in. Deze loopt nu af, wat een grote aderla4ng betekent voor onze
industriegemeenten.”
Cijfers van Minister van Begro4ng en Financiën, MaLhias Diependaele, wijzen op enkele grote
verliezen. Genk kreeg dit jaar nog meer dan 400 000 euro steun van Vlaanderen. HouthalenHelchteren loopt vanaf volgend jaar bijna een kwart miljoen mis. Tessenderlo wordt het hardst
getroﬀen, zo ondervindt burgemeester Fons Verwimp (sp.a): “Door onze grote industriële ac4viteit
zien wij bijna driekwart miljoen in rook opgaan. Dit is alweer een slag in het gezicht van de lokale
besturen. Ik ben benieuwd wat de regering alsnog gaat ondernemen om deze verliezen op te
vangen.”
“BiLer weinig”, vreest Robeyns. De regering wil het afschaﬀen van de maatregel opvangen met onder
meer extra middelen voor open ruimte. Ze zegt er wel bij dat dit vooral van toepassing is op
gemeenten in de Vlaamse Rand en aan steden en gemeenten die kampen met de impact van
grootstedelijke problema4eken. “Daar hebben de Limburgse industriegemeenten niets aan. Ik zie
geen enkele maatregel die de grote verliezen van onze Limburgse gemeenten zal goedmaken”, aldus
Robeyns.

Gemeente
Alken
As
Bree
Dilsen-Stokkem
Genk

Overgangsmaatregel
(in euro)
27.775,18
1.854,50
123.127,43
264.006,52
418.701,41

Ham
Herstappe
HouthalenHelchteren
Lommel
Lummen
Pelt
Tessenderlo
Voeren
Totaal

182.193,84
497,00
244.842,70
179.194,35
42.172,32
90.388,85
746.895,97
8.339,00
2.329.989,07

Meer info:

Els Robeyns – 0476 60 06 44 – els.robeyns@vlaamsparlement.be
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