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Workshop: De lokale bedrijfsfiscaliteit doorgelicht. Voorstelling van de onderzoeksresultaten van het B-project 

rond de lokale bedrijfsbelastingen 

vrijdag 2 juni 2006, van 13u tot 17u. Gent  

De workshop is gericht naar ontvangers en schepenen, ook andere ambtenaren van de Vlaamse administratie, VOI's en lokale besturen mogen 

deelnemen. De workshop dient te worden gesitueerd binnen de doelstellingen van het spoor fiscaliteit van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. 

� Programma  

� Praktisch  

� Inschrijving  

� Meer info spoor fiscaliteit  

� Meer info B-project: Gemeentelijke fiscaliteit: aandachtspunten uit het Vlaams regeerakkoord  

Programma  

Het spoor fiscaliteit van het SBOV besteedde de afgelopen 5 jaar veel aandacht aan een aantal ontwikkelingen die de lokale financiën beïnvloedden. In opdracht 

van de Vlaamse regering werd in 2005 specifiek de problematiek van de lokale bedrijfsheffingen geanalyseerd. Deze heffingen zijn zeer talrijk en staan de laatste 

jaren zeer regelmatig ter discussie. Belangenorganisaties van de bedrijfswereld stellen de efficiëntie van dergelijke heffingen in vraag en pleiten voor een duidelijke 

vermindering van de fiscale druk veroorzaakt door deze heffingen. In voorliggende studie werden de percepties van bedrijven, schepenen van financiën en 

gemeentelijke ontvangers rond de administratieve lasten verbonden aan deze heffing geanalyseerd. De studie leidde vervolgens tot een begroting van de kostprijs 

van het reduceren van het aantal lokale bedrijfsheffingen en tot een eerste inschatting van de lokale fiscale druk voor een aantal typebedrijven.  

Tijdens deze studienamiddag, gericht op de gemeentelijke ontvangers en de schepenen van Financiën, worden de voornaamste resultaten en beleidsaanbevelingen 

voorgesteld.  

Ook komt J.F. Husson de ontwikkelingen inzake het fiscaal pact en de lokale bedrijfsfiscaliteit in Wallonië toelichten. 

13.00 Ontvangst & koffie 

13.30 Verwelkoming door Carine SMOLDERS, coördinator fiscaal spoor SBOV-Gent 

13.45 Opzet en resultaten van het B-project 2005 betreffende de lokale bedrijfsfiscaliteit (pdf) 

LOES BLOEMEN & Stijn GOEMINNE, onderzoekers fiscaal spoor SBOV-Gent 

14.30 Koffiepauze 

15.00 Vormen, zin en wenselijkheid van de lokale bedrijfsfiscaliteit: beleidsaanbevelingen (pdf) 

Carine SMOLDERS, coördinator fiscaal spoor SBOV-Gent. 

15.30 De ontwikkelingen rond de lokale bedrijfsfiscaliteit in Wallonië (pdf)  

J-F. HUSSON, CIFOP 

16.00 Discussie & vragen 

16.30 Slot 

Plaats & datum 

Datum: vrijdag 2 juni 2006, van 13.30 u tot 17 u., ontvangst & registratie vanaf 13u00  

Plaats: Gent, ICC, Citadelpark, www.icc-gent.com 

Inschrijving 

Deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Inschrijving geschiedt bij voorkeur via web. 
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