
Meerjarenplan
2020-2025:

3 manieren om
van 8% naar

7,5% belasting
te gaan



Optie 1 Optie 2 Optie 3
Verhoging toeristenbelasting Werking optimaliseren Minder investeren

Tarief (CD&V) 1,25 p.p. / p.n. Verkoop Brueghelhoeve (officiële schattingsprijs)                 1.316.500 Minder investeren betekent dat niet alle beleidsvoorstellen die nu
opgenomen werden voor 2020 – 2025 gerealiseerd kunnen worden.

Binnen deze legislatuur zou dan vooral gekeken kunnen worden
naar een spreiding van de kosten door op de volgende posten een
aantal investeringen uit te te stellen tot 2026 (en dit om reden dat
het aantal projecten zo ambitieus is dat een aantal hiervan
waarschijnlijk sowieso pas in 2026 gerealiseerd kunnen worden; ook
uit de vorige legislatuur werden er heel wat budgetten in dit kader
overgedragen naar deze legislatuur omdat niet alle plannen konden
uitgevoerd worden:

- Fietspaden
- Wegen

# overnachtingen (1)                                                     720.000 Verkoop roerende goederen (raming)                                           60.000

Inkomsten (CD&V)                                               900.000 / jaar Overige kosten (onroerende voorheffing,                          25.000 / jaar
onderhoud, huur gronden, …) (raming)

Tarief (Appel) 1,70 p.p. / p.n. Extra budget / jaar                                                               300.300 / jaar

# overnachtingen 720.000 / jaar

Inkomsten (Appel)                                            1.224.000 / jaar Kerkenplan (herbestemmingen)                                          60.000 / jaar

Kost financiering PB van                                     300.000 / jaar
8% naar 7,5%

Opmerkingen:
• Aantal overnachtingen in Peer ligt hoger dan vooropgesteld (zie

toelichting). Met de geplande investeringen in Erperheide
verwachten we dat het aantal overnachtingen nog hoger komt
te liggen; een tarief van min. 1,65 lijkt daardoor eventueel ook
haalbaar

• Verhoging wordt doorgerekend aan de toerist, maar blijft
betaalbaar, waardoor we niet verwachten dat dit een impact zal
hebben op het aantal overnachtingen (in alle parken van
CenterParcs betalen ze meer belasting)

• Bij het minimaal voorgestelde tarief werd enkel en alleen
rekening gehouden met het tarief om 300.000 euro extra te
kunnen innen om zo een belastingverlaging van 300.000 euro
voor de Perenaar of 0,5% te kunnen realiseren; in het
meerjarenplan hebben we 1,85 euro voorgesteld om ook
andere bijkomende investeringen mogelijk te maken

Opmerkingen
• Verschillende opties en een combinatie van opties zijn mogelijk; maar door

slechts één of 2 grote veranderingen door te voeren, kan de verlaging voor
de personenbelasting voor minstens de komende 5 jaar gefinancieerd
worden

• Voor de Brueghelhoeve wordt bij de berekening werd geen rekening
gehouden met inkomsten uit de concessievergoeding omdat deze niet
geïnd zullen worden door de stad en volledig vervangen worden door het
door het CBS goedgekeurde investeringsprogramma (30.07.2019)

• Na 2025 wordt er een nieuw meerjarenbeleid toegepast. Door dan te beslissen minder te investeren en/of toeristenbelasting te verhogen en/of de werking verder te optimaliseren, kan het tarief van 7,5% ook na 2025
behouden blijven (bv. nu zeer grote investeringen in De Bak, in Dommelhuis, in fietspaden … deze zijn in 2025 afgerond en maakt miljoenen vrij voor andere doeleinden zoals behoud van belastingverlaging).



(1) Optie 1: Er wordt enkel rekening gehouden met aantal overnachtingen in Erperheide; verblijfsbelasting voor andere bedrijven werd niet meegerekend; Appel
heeft voorgesteld om voor deze verblijven te kijken naar een gedifferentieerd beleid. Het lijkt ons onredelijk om bijvoorbeeld (tijdelijke) kampeerplaatsen  (bv.
Blues), of verblijfplaatsen voor jeugdkampen (bv. Brueghelhoeve, Heideven, Panhof, ….) aan hetzelfde tarief te belasten als een bungalowpark

Berekening:
 # overnachtingen in Peer: 736.922  (cijfers 2019))
 Begroting Peer gaat uit van voorzichtige raming: 720.000 (*)
 Budget: 720.000 overnachtingen x 1,25 euro =

900.0000 euro / jaar

 Uit eerdere cijfers van Centerparcs blijkt dat Peer (616 bungalows) & Lommel (750 bungalows)
samen goed zijn voor 1,6 miljoen overnachtingen

 Omgerekend komt dit neer op 721.523 overnachtingen voor Erperheide

Bijkomende toelichtingen


