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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 26 maart 2019

STADSONTWIKKELING

2 2019_GR_00098 Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van 
commerciële vestigingen in het centrum van Halle - 
Aanpassing - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw 
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw 
Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; mevrouw Joke Ots; de heer Wim 
Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; de heer Rogier 
Lindemans; de heer Sven Pletincx; mevrouw Amber Magnus; de heer André Gorgon; mevrouw Anke 
Matthys; de heer Arno Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva 
Demesmaeker; mevrouw Goedele Van Ruysevelt; de heer Jeroen Hofmans; mevrouw Leen Destoop; 
de heer Louis Van Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; de heer Yves Demanet; 
mevrouw Valerie Hamelryck; de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Mark Demesmaeker

Beschrijving
Aanleiding en doel
1. Op 29 april 2014 heeft de stad, op vraag van de handelaars, een belasting ingevoerd op de voor 
het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Halle gelegen 
binnen het winkelkerngebied en de aanpalende straten en pleinen.   Deze promotaks is een 
democratisch hulpmiddel om voldoende fondsen te genereren met als doel de detailhandel op langere 
termijn meer ondersteuning te bieden.   Deze fondsen vloeien integraal terug naar de handelaars via 
de vzw Verenigde Handelaars Halle.  Deze handelsvereniging en tevens het officieel adviesorgaan van 
de stad, heeft als voornaamste opdracht promotionele activiteiten te organiseren die de handelskern 
moeten versterken.  Deze engagementen werden in een samenwerkingsovereenkomst bekrachtigd.

De baanwinkels gelegen rond de handelskern beconcurreren de retail in het winkelkerngebied en in de 
aanpalende straten en pleinen.  Dit heeft leegstand in het winkelkerngebied tot gevolg.

Ter ondersteuning van de in het winkelkerngebied en in de aanpalende straten en pleinen gelegen 
commerciële vestigingen, is het gerechtvaardigd dat de baanwinkels gelegen in de periferie een 
financiële bijdrage leveren via de promotaks.
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2. De vraag van het College van Burgemeester en Schepenen te onderzoeken of er al dan niet 
vrijstellingen moeten worden voorzien voor vzw's, werd verder onderzocht.

Advies en motivering
1. In functie van de ligging van het handelspand betaalt de handelaar meer of minder.  Daarom werd 
het toepassingsgebied in 4 zones opgesplitst:
- zone 1: het winkelkerngebied
- zone 2: commerciële winkelstraten en pleinen grenzend aan het winkelkerngebied
- zone 3: commerciële handelspanden in de periferie
- zone 4: overige straten en pleinen.
De commerciële oppervlakte van de vestiging is mede bepalend voor de vaststelling van het tarief.

Voorstel:

Commerciële opp. Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4
0-99 m² 250 200 150 0
100-199 m² 450 300 200 0
200-399 m² 900 700 500 0
400-999 m² 1800 1500 1200 0
Vanaf 1000 m² 4500 4000 3500 0

Zone 1: het winkelkerngebied:
Arkenvest (uitgezonderd nrs. 1 - 19) ; Basiliekstraat (nrs. 2 – 120 en 1 – 129) ; Beestenmarkt ; 
Bergensesteenweg vanaf de Basiliekstraat tot het kruispunt met de Korte Vest ; Grote Markt ; 
Hoornstraat ; Kardinaal Cardijnstraat ; Klinkaert ; Kloostergang ; Maandagmarkt ; Melkstraat ; 
Molenborre ; Nieuwstraat ; Ninoofsesteenweg vanaf de Beestenmarkt tot de A. Demaeghtlaan ; 
Parklaan (nrs. 1 – 6a) ; J. Possozplein ; Sollembeemd ; Stoofstraat ; Volpestraat ; Vuurkruisenstraat 
en Zwaanstraat.

 Zone 2 : commerciële winkelstraten grenzend aan het winkelkerngebied :
Arkenvest (nrs. 1 -19) ; Basiliekstraat (nrs. 122 – 136 en 131 – 143) ; Victor Baetensstraat (nrs. 1 – 
13 en 2 – 20) ; Bergensesteenweg vanaf kruispunt met de Korte Vest tot het kruispunt met het 
Bevrijdingsplein, Brusselsesteenweg (nrs. 1 – 93 en 2 – 110) ; Dekenstraat ; Handbooghof ; 
Kolvenierstraat ; Korte Vest ; Leeuwenstraat ; Leide ; L. Theunckensstraat ; Melkerijstraat (nr. 1) ;
Mgr. Senciestraat ; Minderbroedersstraat ; Oudstrijdersplein ; Poststraat (nrs. 1 – 23 en 2 – 46) ; 
Parklaan (uitgezonderd nrs. 1 - 6a) ; Slachthuisstraat ; Sint-Katharinavest ; Sint-Rochusstraat ; 
Suikerkaai (nrs. 1 -12) ; Th. Van Ruycheveltstraat.; Vandenpeereboomstraat vanaf de St.-
Rochusstraat tot aan het kruispunt met de Nijverheidsstraat ; Vondel ; Vestingstraat ; Willamekaai.

Zone 3: commerciële panden in de periferie:
A. Demaeghtlaan, Brusselsesteenweg tot het kruispunt met de Lariëllestraat, R. Deboecklaan, 
Suikerkaai (uitgezonderd nrs 1-12), V. Baetensstraat, Bevrijdingsplein, Bergensesteenweg vanaf het 
Bevrijdingsplein tot de spoorwegbrug,  Edingensesteenweg vanaf het Bevrijdingsplein tot de oprit naar 
de A8, Vandenpeereboomstraat vanaf de Nijverheidsstraat tot de K. Nerinckxlaan, Nijvelsesteenweg 
tot aan het kruispunt met de N203.

Zone 4
Alle straten, gedeelten van straten en pleinen welke niet vermeld zijn onder zone 1, 2 of 3.

Dit voorstel werd voor advies overgemaakt aan de vzw V.H.H.  Zij bezorgen ons volgend 
tegenvoorstel met begeleidende brief waarin zij aangeven dat de promotaks veel duurder moet zijn  in 
de periferie.  Het doel hiervan is de baanwinkels naar de kern te lokken.
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Commerciële opp. Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4
0-99 m² 200 150 150 0
100-199 m² 300 200 450 0
200-399 m² 700 500 1000 0
400-999 m² 1500 1200 2000 0
Vanaf 1000 m² 4000 3500 5000 0

 

Wat de gebiedsomschrijving betreft vragen zij een wijziging voor de Bergensesteenweg: zij vragen om 
deze vanaf het kruispunt met de Poststraat in zone 3 te zetten omdat, rekening houdend met hun 
tarief, Dreamland dan meer zou betalen.  In ons voorstel betaalt Dreamland meer in zone 2 dan in 
zone 3, wat ons gezien de ligging t.o.v. het kerngebied logisch lijkt.

Advies over het voorstel van VHH:
Uitgangspunt was om de baanwinkels een solidariteitsbijdrage te laten betalen.  De enige 
mogelijkheid om dit te realiseren is de heffing van een promotaks.  Daarom moet het 
toepassingsgebied worden uitgebreid.  Solidair zijn met de kern, betekent evenwel niet dat men de 
zwaarste lasten moet dragen.  Het zijn de handelszaken in de winkelkern die het meeste voordeel 
halen uit de activiteiten die met deze inkomsten worden georganiseerd.  De bedoeling om 
handelszaken hiermee naar de kern te lokken, lijkt mij eerder utopisch. Vele kunnen zich niet in de 
kern vestigen omdat de beschikbare ruimten niet voldoen qua oppervlakte of aard van de handel 
(autohandel, zaken met een afhaalpunt voor omvangrijke goederen, zoals Dreamland, ...).

Evenmin is het de bedoeling de tarieven te verlagen voor de belastingplichtigen uit  de zones 1 en 2.  
 

Conclusie: In ons voorstel ligt een mooi evenwicht tussen locatie en tarieven.

 

2. Wat betreft de eventuele vrijstellingen:

In het huidige belastingreglement lezen we het volgende:
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 1 januari van 
het  aanslagjaar de commerciële vestiging, waarvan de bezoekersingang binnen de 
vastgestelde gebiedsomschrijving gelegen is, uitbaat.
Onder commerciële vestiging in de zin van dit reglement dient te worden verstaan:
- handelszaken (klein- en groothandel), 
- commerciële dienstverstrekkers (financiële, zakelijke en andere diensten), ambachten en 
horecazaken.
Artikel 3
De belasting is niet verschuldigd:
- door alle zelfstandigen die niet over een voor het publiek toegankelijke commerciële 
oppervlakte beschikken;
- door niet-commerciële dienstverstrekkers.

De voorziene vrijstelling geldt dus voor dienstverstrekkers en niet voor verkopers  van 
goederen.
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Het verdient aanbeveling deze formulering te behouden omdat het CBS hierdoor de mogelijkheid krijgt 
te oordelen over het commerciële aspect wanneer er individuele bezwaren worden ingediend.  
Omschrijven wat niet-commercieel is,  zal aanleiding geven tot discussies.

VOORLIGGEND VOORSTEL:

- de artikels 5 en 6 van het belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten van 
commerciële vestigingen van 23.2.2016 aanpassen (gebiedsomschrijving en tarief)

- de artikels 2 en 3 niet aanpassen (vrijstellingen)

Juridische gronden
- Artikel 170 § 4 van de grondwet.

- Het Decreet Lokaal Bestuur.

- Het decret van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.

- Het belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in 
het centrum van Halle van 23 februari 2016.

- Beslissing College van Burgemeester en Schepenen dd. 22 februari 2019.

Financiële en beleidsinformatie

Beleidsinformatie
Overig beleid

Advies
Financiële dienst
Gunstig onder voorwaarden
Akkoord om artikel 2 en 3 niet aan te passen.

Bedenkingen bij voorgestelde tarieven. De toegepaste tarieven die heden worden toegepast leren ons 
dat er 281 van 310 ingekohierde vestigingen maximaal 200m² groot zijn. Dat wil zeggen dat 90% van 
de vestigingen in maximaal 200m² groot zijn. De kleine handelszaken buiten de kern kunnen genieten 
van lagere huurprijzen en worden dan nog beloond met een lagere belasting door dit voorstel. Een 
extra argument om niet te kiezen voor het stadcentrum om zicht te vestigen…

Ook artikel 1 dient aangepast, er mag niet gesteld worden “vanaf 2019”. De onderrichtingen 
betreffende de lokale fiscaliteit zeggen: “Toch is het wenselijk dat belastingreglementen een 
geldigheidsduur vermelden die niet te lang is. De duur van één gemeentelijke legislatuur, zes jaar, is 
een redelijke termijn.” Alle belastingen van de stad houden deze termijn.

Besluit
Artikel 1
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Vanaf het dienstjaar 2019 worden de artikels 5 en 6 van het belastingreglement op de voor het 
publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen als volgt gewijzigd:

Artikel 5 

Wat de locatie betreft van de zone waar de promotaks wordt geïnd, wordt Halle opgedeeld in vier 
zones die voor de vaststelling van de hoogte van de belasting bepalend zijn:

-       Zone 1: het winkelkerngebied

-       Zone 2: commerciële winkelstraten en pleinen grenzend aan het winkelkerngebied

-       Zone 3: commerciële handelspanden in de periferie

-       Zone 4: overige straten en pleinen.

De tarieven bedragen:

Commerciële opp. Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4
0-99 m² 250 200 150 0
100-199 m² 450 300 200 0
200-399 m² 900 700 500 0
400-999 m² 1800 1500 1200 0
Vanaf 1000 m² 4500 4000 3500 0

 

Artikel 6

De gebiedsomschrijving wordt als volgt vastgesteld:

Zone 1: het winkelkerngebied:
Arkenvest (uitgezonderd nrs. 1 - 19) ; Basiliekstraat (nrs. 2 – 120 en 1 – 129) ; Beestenmarkt; 
Bergensesteenweg vanaf de Basiliekstraat tot het kruispunt met de Korte Vest ; Grote Markt ; 
Hoornstraat ; Kardinaal Cardijnstraat ; Klinkaert ; Kloostergang ; Maandagmarkt ; Melkstraat ; 
Molenborre ; Nieuwstraat ; Ninoofsesteenweg vanaf de Beestenmarkt tot de A. Demaeghtlaan ; 
Parklaan (nrs. 1 – 6a) ; J. Possozplein ; Sollembeemd ; Stoofstraat ; Volpestraat ; Vuurkruisenstraat 
en Zwaanstraat.

 Zone 2 : commerciële winkelstraten grenzend aan het winkelkerngebied :
Arkenvest (nrs. 1 -19) ; Basiliekstraat (nrs. 122 – 136 en 131 – 143) ; Victor Baetensstraat (nrs. 1 – 
13 en 2 – 20) ; Bergensesteenweg vanaf kruispunt met de Korte Vest tot het kruispunt met het 
Bevrijdingsplein, Brusselsesteenweg (nrs. 1 – 93 en 2 – 110) ; Dekenstraat ; Handbooghof ; 
Kolvenierstraat ; Korte Vest ; Leeuwenstraat ; Leide ; L. Theunckensstraat ; Melkerijstraat (nr. 1) ;
Mgr. Senciestraat ; Minderbroedersstraat ; Oudstrijdersplein ; Poststraat (nrs. 1 – 23 en 2 – 46) ; 
Parklaan (uitgezonderd nrs. 1 - 6a) ; Slachthuisstraat ; Sint-Katharinavest ; Sint-Rochusstraat ; 
Suikerkaai (nrs. 1 -12) ; Th. Van Ruycheveltstraat.; Vandenpeereboomstraat vanaf de St.-
Rochusstraat tot aan het kruispunt met de Nijverheidsstraat ; Vondel ; Vestingstraat ; Willamekaai.

Zone 3: commerciële panden in de periferie:
A. Demaeghtlaan, Brusselsesteenweg tot het kruispunt met de Lariëllestraat, R. Deboecklaan, 
Suikerkaai (uitgezonderd nrs 1-12), V. Baetensstraat, Bevrijdingsplein, Bergensesteenweg vanaf het 
Bevrijdingsplein tot de spoorwegbrug,  Edingensesteenweg vanaf het Bevrijdingsplein tot de oprit naar 
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de A8, Vandenpeereboomstraat vanaf de Nijverheidsstraat tot de K. Nerinckxlaan, Nijvelsesteenweg 
tot aan het kruispunt met de N203.

Zone 4
Alle straten, gedeelten van straten en pleinen welke niet vermeld zijn onder zone 1, 2 of 3.

Bijlagen
1. Beslissing College van Burgemeester en Schepenen dd. 22 februari 2019.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de 
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer

Voor eensluidend afschrift


