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FINANCIËN-BELASTINGEN. Goedkeuring maatregelen om gevolgen van
coronacrisis op de promotaks en de inschrijvingen voor deeltijds
kunstonderwijs te milderen.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• Het college van 16 maart 2020 - punt 84 - stelt voor aan de gemeenteraad volgende
maatregelen goed te keuren:
- Prijzen van huren en concessies worden verminderd pro rata temporis met de duur van
de sluitingsmaatregelen die de exploitant tref fen: Nekkerhal, Tivolikasteel, Via Via caf é,
aubetten Bruul.
- De dotaties aan AGB MAC (Tinèlle, de Kuub, Heilige Geestkapel (Kunstuur)), aan AGB
SAM (caf etaria’s in zwembad Geerdegemvaart, sporthal Iham, Winketkaai, de Ploan,
Kouter) en aan vzw Brouwgebouw (concessie catering) worden verhoogd voor de
toegekende concessieverminderingen.
• Gemeenteraad van 29 juni 2020 – agendapunt 13: Aanpassing meerjarenplan 2020-2025
nr. 1.
• Gemeenteraad van 29 juni 2020 – agendapunt 26: De gemeenteraad keurt maatregelen
betreffende belastingen en retributies goed om de gevolgen van de coronacrisis voor
handel en horeca te milderen.
• Collegebeslissing 7 juni 2021 – agendapunt 32: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
Sinds 12 maart 2020 zijn de maatregelen die genomen zijn door de Nationale Veiligheidsraad
steeds strikter geworden, met een aanzienlijke impact op de maatschappij en economie.
Meerdere ondernemers werden verplicht om hun activiteiten stop te zetten of zie n in deze tijd
hun inkomsten sterk teruglopen.
De Vlaamse Regering roept de lokale besturen op om erover te waken dat de belastingplichtigen op hun grondgebied minder belastingen moeten betalen op activiteiten waarop ze door
de crisis f inancieel al zwaar inleveren.
De gemeenteraad kan zijn belastingreglementen aanpassen om de belastingdruk te reduceren.
Hij kan hiertoe:
• belastingreglementen opheffen of intrekken;
• de inwerkingtreding van een belastingreglement of van bepaalde artikelen ervan wijzigen
naar een latere datum;

•

vrijstellingen of tariefverminderingen toekennen, eventueel voor een beperkte duur.

De gemeenteraad kan zijn maatregelen beperken tot welbepaalde belastingen (bijvoorbeeld
belastingen op economische vestigingen, terrasbelastingen, standplaatsvergoedingen,…),
bepaalde groepen van belastingplichtigen (bijvoorbeeld de ondernemers in de gemeente) en
begrenzen in de tijd (bijvoorbeeld gedurende de periode van civiele noodsituatie zoals
uitgeroepen door de Vlaamse Regering).
Alleen de gemeenteraad kan belasting- en retributiereglementen wijzigen. Hij kan daarbij een
beslissing nemen over elk reglement afzonderlijk of kan een overkoepelend besluit
uitvaardigen dat meteen van toepassing is op meerdere reglementen tegelijk. De laatste optie
heef t als voordeel dat meerdere ingrepen overzichtelijk gegroepeerd worden als
crisismaatregelen.
Het besluit moet duidelijk aangeven:
• welk reglement of welke reglementen de gemeenteraad concreet wijzigt (met vermelding
van de datum van goedkeuring van elk reglement);
• wat de wijzigingen precies inhouden en voor welke termijn de wijzigingen gelden. Het is
mogelijk dat de gemeenteraad zelf geen concrete termijn vaststelt, maar bijvoorbeeld
verwijst naar de civiele noodsituatie zoals die vastgesteld is door de Vlaamse Regering
(artikel 4, § 1, eerste lid, 1°, van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval
van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid);
• waardoor de wijziging ingegeven is (motivering in het overwegende gedeelte van het
reglement);
• welke bewegingsruimte het college van burgemeester en schepenen eventueel krijgt om
het tarief van een retributie te dif f erentiëren binnen de krijtlijnen van het
gemeenteraadsbesluit (machtiging aan het college van burgemeester en schepenen).
Wijzigingsbesluiten worden als vanouds bekendgemaakt op de website van de gemeente en
gemeld aan de toezichthoudende overheid. Alle wijzigingen worden ook verwerkt in de
gecoördineerde reglementen op de website van de gemeente.
Heel wat ondernemers op het grondgebied kampen door de quarantainemaatregelen met
zware omzetverliezen.
Met dit besluit op voorstel van het college van burgemeester en schepenen komt de stad
tegemoet aan de oproep van de Vlaamse Regering om de lokale belastingreglementen te
herzien opdat de belastingplichtigen op het grondgebied minder belastingen moeten betalen op
activiteiten waarop ze door de crisis f inancieel al zwaar inleveren.
Alleen de gemeenteraad kan belasting- en retributiereglementen wijzigen. Hij kan daarbij een
beslissing nemen over elk reglement afzonderlijk of kan een overkoepelend besluit
uitvaardigen dat meteen van toepassing is op meerdere reglementen tegelijk. De laatste optie
heef t als voordeel dat meerdere ingrepen overzichtelijk gegroepeerd worden als
crisismaatregelen.
In het overkoepelend reglement zijn volgende maatregelen opgenomen:
• 1/ De belasting op op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële
vestigingen (promotaks) wordt in 2021 niet gevestigd.
• 2/ De retributie op inschrijvingen in het deeltijds kunstonderwijs wordt tijdens schooljaar
2021-2022 aangepast:
Enkel de leerlingen die geen recht hebben op het verminderd inschrijvingsgeld betalen de
retributie. Vanaf schooljaar 2022-2023 moeten alle leerlingen de retributie betalen:
- 75 euro per schooljaar en per volwassen leerling (= leerling die de leef tijd van 18 jaar
bereikt heeft op 31 december van het lopende schooljaar) die niet woonachtig is te
Mechelen en niet in aanmerking komt voor het verminderd inschrijvingsgeld zoals
bepaald in het Decreet deeltijds kunstonderwijs;
- 30 euro per schooljaar en per volwassen leerling (= leerling die de leef tijd van 18 jaar
bereikt heeft op 31 december van het lopende schooljaar) die woonachtig is te
Mechelen en niet in aanmerking komt voor het verminderd inschrijvingsgeld zoals
bepaald in het Decreet deeltijds kunstonderwijs
- 35 euro per schooljaar en per jongere leerling (= leerling die de leef tijd van 18 jaar niet
bereikt heeft op 31 december van het lopende schooljaar) die niet woonachtig is te
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-

Mechelen en niet in aanmerking komt voor het verminderd inschrijvingsgeld zoals
bepaald in het Decreet deeltijds kunstonderwijs;
15 euro per schooljaar en per jongere leerling (= leerling die de leef tijd va n 18 jaar niet
bereikt heeft op 31 december van het lopende schooljaar) die woonachtig is te
Mechelen en niet in aanmerking komt voor het verminderd inschrijvingsgeld zoals
bepaald in het Decreet deeltijds kunstonderwijs.

Juridische grond
• Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
• Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en
raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze
waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in
het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en
hulpverleningszones.
• Artikel 1 van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (quarantainemaatregelen,
dit MB werd opgeheven door het MB van 23 maart 2020 maar kan eventueel behouden
blijven als de gemeenteraad vrijstellingen en belastingverminderingen wil dif f erentiëren).
• Artikel 4, § 1, eerste lid, 1° van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval
van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid (afbakening periode
van civiele noodsituatie).
• Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (opheffing MB van 18 maart 2020,
uitbreiding quarantainemaatregelen).
• Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
• Ministerieel besluit van 24 april 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van
28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken.
• Ministerieel besluit van 7 mei 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28
oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken.
• Besluit van 30 september 2019 van de gemeenteraad tot vaststelling van de belasting op
de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen (promotaks).
• Besluit van 16 december 2019 van de gemeenteraad tot vaststelling van de retributie op
inschrijvingen in het deeltijds kunstonderwijs.
Financiële gevolgen
De f inanciële gevolgen worden opgenomen in de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 – nr. 4

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt volgende maatregelen goed om de gevolgen van de coronacrisis te
milderen:
• Vrijstelling van de promotaks aanslagjaar 2021.
• De retributie op inschrijvingen in het deeltijds kunstonderwijs wordt tijdens schooljaar
2021-2022 aangepast als volgt:
Enkel de leerlingen die geen recht hebben op het verminderd inschrijvingsgeld betalen de
retributie. Vanaf schooljaar 2022-2023 moeten alle leerlingen de retributie betalen.
- 75 euro per schooljaar en per volwassen leerling (= leerling die de leef tijd van 18 jaar
bereikt heeft op 31 december van het lopende schooljaar) die niet woonachtig is te
Mechelen en niet in aanmerking komt voor het verminderd inschrijvingsgeld zoals
bepaald in het Decreet deeltijds kunstonderwijs;
- 30 euro per schooljaar en per volwassen leerling (= leerling die de leef tijd van 18 jaar
bereikt heeft op 31 december van het lopende schooljaar) die woonachtig is te
Mechelen en niet in aanmerking komt voor het verminderd inschrijvingsgeld zoals
bepaald in het Decreet deeltijds kunstonderwijs
- 35 euro per schooljaar en per jongere leerling (= leerling die de leef tijd van 18 jaar niet
bereikt heeft op 31 december van het lopende schooljaar) die niet woonachtig is te
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-

Mechelen en niet in aanmerking komt voor het verminderd inschrijvingsgeld zoals
bepaald in het Decreet deeltijds kunstonderwijs;
15 euro per schooljaar en per jongere leerling (= leerling die de leef tijd van 18 jaar niet
bereikt heeft op 31 december van het lopende schooljaar) die woonachtig is te
Mechelen en niet in aanmerking komt voor het verminderd inschrijvingsgeld zoals
bepaald in het Decreet deeltijds kunstonderwijs.

Artikel 2
De gemeenteraad stelt het overkoepelend reglement vast als volgt:
De gemeenteraad van de stad Mechelen:
Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;
Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op artikel 1 van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, opgeheven door
het ministerieel besluit van 23 maart 2020.
Gelet op artikel 4, § 1, eerste lid, 1° van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in
geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.
Gelet op het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (opheffing ministerieel besluit van 18
maart 2020, uitbreiding quarantainemaatregelen).
Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Gelet op het ministerieel besluit van 24 april 2021 houdende wijziging van het ministerieel
besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken.
Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 2021 houdende wijziging van het ministerieel
besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken.
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking
en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze
waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het
register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en
hulpverleningszones.
Besluit van 30 september 2019 van de gemeenteraad tot vaststelling van de belasting op de
voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen (promotaks).
Besluit van 16 december 2019 van de gemeenteraad tot vaststelling van de retributie op
inschrijvingen in het deeltijds kunstonderwijs.
BESLUIT
Artikel 1
De belastingplichtigen van het belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke
ruimten van commerciële vestigingen zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 30
september 2019, worden betreffende aanslagjaar 2021 vrijgesteld.
Artikel 2
De retributie op inschrijvingen in het deeltijds kunstonderwijs wordt tijdens schooljaar 20212022 aangepast:
Enkel de leerlingen die geen recht hebben op het verminderd inschrijvingsgeld betalen de
retributie. Vanaf schooljaar 2022-2023 moeten alle leerlingen de retributie betalen.
• 75 euro per schooljaar en per volwassen leerling (= leerling die de leef tijd van 18 jaar
bereikt heeft op 31 december van het lopende schooljaar) die niet woonachtig is te Mec helen
en niet in aanmerking komt voor het verminderd inschrijvingsgeld zoals bepaald in het
Decreet deeltijds kunstonderwijs;
• 30 euro per schooljaar en per volwassen leerling (= leerling die de leef tijd van 18 jaar
bereikt heeft op 31 december van het lopende schooljaar) die woonachtig is te Mechelen en
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niet in aanmerking komt voor het verminderd inschrijvingsgeld zoals bepaald in het Decreet
deeltijds kunstonderwijs
• 35 euro per schooljaar en per jongere leerling (= leerling die de leef tijd van 18 jaar niet
bereikt heeft op 31 december van het lopende schooljaar) die niet woonachtig is te Mechelen
en niet in aanmerking komt voor het verminderd inschrijvingsgeld zoals bepaald in het
Decreet deeltijds kunstonderwijs;
• 15 euro per schooljaar en per jongere leerling (= leerling die de leef tijd van 18 jaar niet
bereikt heeft op 31 december van het lopende schooljaar) die woonachtig is te Mechelen en
niet in aanmerking komt voor het verminderd inschrijvingsgeld zoals bepaald in het Decreet
deeltijds kunstonderwijs
Artikel 3
De burgemeester maakt dit besluit bekend op de website van de gemeente overeenkomstig de
artikelen 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur.
De burgemeester publiceert een geactualiseerde en gecoördineerde versie van de gewijzigde
reglementen op de website van de gemeente overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse
Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten
en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en
verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de
raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones.
Artikel 4
De gemeente brengt de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking van dit
besluit overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.
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Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga
algemeen directeur

Gemeenteraad van 28 juni 2021 - agendapunt nr. 22.

Mechelen, 30 juni 2021

Fabienne Blavier
voorzitter

5

