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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt

Zitting van 10 mei 2021

Aanwezig Lore Michiels, Voorzitter

Bert Moyaers, Burgemeester

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Schepenen

Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon Durwael, Evi 
Appeltans, Wim Hayen, Danny Jamers, Johny Franssen, Gunter De Ryck, Ludo Knaepen, Karel Lavigne, 
Merja Stiers, Raadsleden

Bart Bastijns, Plaatsvervangend Algemeen Directeur

Verontschuldigd Tim Raskin, Michel Laenen, Raadsleden

Nathalie Creten, Algemeen Directeur

Afwezig

DE GEMEENTERAAD

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing van het gewest voor het aanslagjaar 
2022.

Inhoudelijke motivering
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet dat in het kader van het decreet lokaal bestuur de mogelijkheid wordt voorzien dat de gemeente differentieert 
in de tarieven van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing;
Gelet op de in het meerjarenplan voorziene actie 2.7.3. met als omschrijving 'Startende ondernemers ontvangen 
een korting op hun KI.';
Gelet dat we als gemeentebestuur ondernemerschap in het algemeen willen ondersteunen en we meer specifiek 
startende ondernemers enerzijds een financieel duwtje in de rug willen geven en anderzijds ook motiveren om zich 
fysiek in Herk-de-Stad te komen vestigen.
Gelet dat we in de eerste plaats onze focus daarbij leggen op de detailhandel, teneinde net de aanwezigheid van 
winkels in het straatbeeld te stimuleren.
Gelet dat daarom wordt voorgesteld om vanaf het aanslagjaar 2022 een nultarief qua gemeentelijke opcentiemen te 
hanteren voor deze startende ondernemers.
Gelet dat deze startende ondernemers hun activiteit in hoofdberoep dienen uit te oefenen en gedurende maximum 2 
opeenvolgende jaren kunnen genieten van dit nultarief.
Gelet dat we, in uitvoering van actie 2.7.9. (we vragen slechts eenmaal de gegevens op bij de ondernemers) en 
teneinde de planlasten voor deze startende ondernemers maximaal te beperken, voor de detectie van de in 
aanmerking komende ondernemers gebruik maken van de gegevens die in de Kruispuntbank van Ondernemingen 
opgenomen zijn: ondernemingsnummer, adres, begindatum, NACE-code, hoofdberoep/bijberoep,...
Gelet dat we de voorwaarde inzake het contact met het publiek (verwijzing naar de activiteiten die onder de 
handelshuur vallen) niet kunnen controleren op basis van de gegevens die in de Kruispuntbank van Ondernemingen 
zijn opgenomen, zal er door de dienst lokale economie jaarlijks een fysieke controle georganiseerd dienen te 
worden teneinde de definitieve lijst van percelen vast te stellen;
Gelet dat we, in uitvoering van het decreet lokaal bestuur, voorliggende ontwerpbeslissing ter advies hebben 
voorgelegd aan de Vlaamse Belastingdienst.
Gelet dat de Vlaamse Belastingdienst een advies aflevert over de technische uitvoerbaarheid van de beoogde 
differentiëring.
Gelet dat de Vlaamse Belastingdienst in haar advies (dd. 12/03/2021) oordeelt dat het voorstel tot differentiatie 
uitvoerbaar is;
Gelet dat het integrale advies van de Vlaamse Belastingdienst als bijlage bij dit punt is gevoegd;
Gelet dat tevens het advies van de Middenstandsraad aangevraagd werd;
Gelet op het positief advies van de Herkse Middenstandsraad van 25 februari 2021 (zie bijlage);
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Wettelijke motivering
Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op artikel 464/1, 1°, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992;
Gelet op artikel 2.1.4.0.2 en artikel 3.1.0.0.4 van het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex 
Fiscaliteit;
Gelet op artikel 40, §3 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op artikel 41, derde en vierde lid van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op artikel 3.1.0.0.6. van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering 
van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Financiële impact
Gelet dat op basis van de lijst van in aanmerking komende startende ondernemers voor 2020 het hanteren van een 
nultarief zou leiden tot een minderontvangst van 4.095,74 euro.
Gelet dat startende ondernemers maximaal 2 jaar kunnen genieten van het nultarief en dat de gecumuleerde 
minderontvangst bijgevolg maximaal 8.191.48 euro zou bedragen;
Gelet dat de uiteindelijke impact voor het aanslagjaar 2022 afhankelijk zal zijn van de lijst van startende 
ondernemers in 2021;

Stemming:
Met 18 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart 
Gruyters, Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Evi Appeltans, Wim Hayen, 
Gunter De Ryck, Ludo Knaepen, Karel Lavigne, Merja Stiers, Lore Michiels), 3 onthoudingen (Karolien Grosemans, 
Danny Jamers, Johny Franssen)

Beslissing:

Artikel 1.
Er worden voor het aanslagjaar 2022 de volgende gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 
gevestigd:
- de percelen waar een onderneming gevestigd is die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoet:
1) opgericht in de periode 01/01/2021 - 31/12/2021;
2) in hoofdberoep actief;
3) actief onder minstens één Nace-code behorende tot de groepen 47.1 tot en met 47.7 of onder Nace-codes 
45.113 of 45.193;
4) een activiteit uitoefenend die onder de regels van de handelshuur vallen (het contact met het publiek).
Voor deze percelen worden geen opcentiemen gevestigd.
- alle andere percelen: 756 opcentiemen.

Artikel 2.
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse Belastingdienst.
 
Artikel 3.
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.

NAMENS DE GEMEENTERAAD:
In opdracht:

Bart Bastijns
W.g. Plaatsvervangend Algemeen Directeur

Lore Michiels
W.g. Voorzitter

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: Herk-de-Stad, 10 mei 2021
In opdracht:

Bart Bastijns Lore Michiels



3

Plaatsvervangend Algemeen 
Directeur

Voorzitter

#$ondertekening1$#

#$stempel$#
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