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Persbericht Groen Maldegem 

Groen gaat voor verdere verlaging van 

personenbelasting, en toont dat fusie met Damme niet 

combineerbaar en nadelig is 

Groen Maldegem is vrij tevreden over het tijdens deze legislatuur gevoerde sociaal georiënteerde 

beleid met duidelijke groene accenten. De financiële situatie is er op verbeterd zonder noodzakelijke 

investeringen uit te stellen en tegelijk verlichtte de last op de minst sterke schouders en op de meest 

milieuvriendelijke gezinnen. Groen wil  ook in het laatste jaar van de legislatuur verder in die richting 

meewerken aan de uitvoering van nog in het vuur liggende projecten.  

Groen is bekommerd is om elke Maldegemnaar binnen het grote geheel van de evolutie van de 

planeet op vlak van klimaatverandering en daling van de biodiversiteit en alle gevolgen die dat voor 

de lokale mensen mee brengt. Groen is daarnaast op de lange termijn vooral bekommerd om de 

Maldegemnaar die het het moeilijkst heeft in deze harde, snel veranderende samenleving. Daarom 

nemen we vandaag een weloverwogen, ondubbelzinnig standpunt in met betrekking tot een weinig 

doordacht ballonnetje dat de evolutie van Maldegem op de langere termijn en op de genoemde 

terreinen sterk negatief zou beïnvloeden. 

Onze stelling is, dat het uitvoeren van het voorstel uit het verkiezingsprogramma 2012 van Groen 

Maldegem om de belasting op arbeid te laten zakken naar 7% enkel mogelijk is als er geen fusie 

komt met Damme. De gelijkschakeling van de belastingen die bij een fusie opgelegd wordt door de 

Vlaamse overheid en de politieke noodzaak om de belastingen voor de Maldegemnaars niet te 

verhogen en zelfs eerder te verlagen om die fusie bij de Maldegemnaar te kunnen verkopen, levert in 

2020 een geraamd verlies aan inkomsten op voor de fusiegemeente van jaarlijks bijna 1,7 miljoen €. 

cijfers in € personen-

belasting 7% 

onroerende 

voorheffing 1650 

algemene 

gemeentebelasting 

(100 €/gezin enkel 

in Damme) 

totaal 

minder 

inkomsten per 

gemeente 

Maldegem - 457 200 / / - 457200 

Damme - 488 300 - 290 000 - 440 000 - 1 218 300 

totaal minder 

inkomst 

fusiegemeente 

per belasting 

 

- 945 500 

 

- 290 000 

 

- 440 000 

 

- 1 675 500 

 

Dit cijfer zal in werkelijkheid nog veel hoger liggen want dit houdt nog geen rekening met het verlies 

aan inkomsten door de taxshift van de federale regering (vanaf 2021 op 10 % verlies geraamd) of 

door de vergrijzing (volgens een Belfiusstudie van juni 2017 voor Maldegem jaarlijks 1% verlies tot 

een maximum van 13,5 % tegen 2030). Vanaf 2019 en maximaal tot 2023, maar wellicht zelfs niet zo 

lang, compenseert de schuldovername van Vlaanderen dit verlies. Vanaf 2023 maar wellicht nog 

eerder gaat de fusiegemeente er in absolute cijfers op achteruit ten opzichte van vandaag om tegen 

2030 tegen een jaarlijks verlies aan te kijken van minstens 1,7 miljoen € en wellicht nog veel meer. 
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De financiële winst die tussen 2019 en 2022 door de fusie wordt gemaakt, zal snel opgesoupeerd zijn 

door dit immens verlies aan inkomsten gedurende alle daarna komende jaren. De voordelen van een 

schaalvergroting na fusie met een landelijke gemeente van 10 000 inwoners, zullen dit verlies 

bijlange na niet kunnen opbrengen. De uitdagingen voor de toekomst op vlak van klimaat, 

verkeersveiligheid, energiebesparing en waterzuivering, …  zijn zo immens en de verliezen zo groot, 

dat een fusie met Damme voor Groen Maldegem niet kan. 

Groen heeft de verlaging van de personenbelasting in Maldegem tot 7% in 2012 zelf voorgesteld en 

vindt dat belangrijk voor de werkende Maldegemnaar. We gaven in 2012 aan dat we met onze 

hervorming in deze legislatuur niet meer belastingen wilden innen dan voorheen en we innen 

vandaag iets meer. De schepen van financiën bevestigde in juni dat er enige financiële ruimte is om 

die inspanning van 400 000 euro per jaar  aan te kunnen. Met het voorstel voor de verlaging naar 7% 

zetten we de kroon op het fiscaal luik van ons programma dat werkende en milieuvriendelijke 

inwoners beloont en mensen zonder of met weinig onroerend goed ontziet. Groen doet dat zonder 

een gemeente achter te laten die de uitdagingen van morgen onuitvoerbaar maakt voor de komende 

generaties.  

Malik Weyns – voorzitter 
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