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Interpellatie

Agenda nr. 6/3 Interpellatie in verband met: 'Betaalt de luchthaven van 
Deurne haar provinciale taksen?', ingediend door Diederik 
Vandendriessche en Ilse Van Dienderen (Groen).

In de pers mochten we volgende artikels lezen:

“Exploitant weigert vestigingstaks te betalen en stapt naar rechter
Stad eist 233.000 euro belastingen van luchthaven”

en:

“Groen vermoedt dat Egis, de Franse uitbater van de luchthaven van Deurne, nog 
nooit een euro aan provinciebelasting heeft betaald. De partij wil tekst en uitleg van 
het provinciebestuur.”

De Groen fractie in de gemeenteraad van Antwerpen heeft op basis van het 
inzagerecht gegevens verkregen over het al of niet betalen van belasting door LEM 
nv, waarvan Egis voor 100% aandeelhouder is. Het blijkt dat LEM in resp. 2014 en 
2015 belastingen betaalde volgens het tarief van een zelfstandige in bijberoep, een 
bedrag van resp. 220 en 250 EUR.

De stad oordeelde dat dat niet conform de regelgeving rond de vestigingstaks is en 
legde LEM een belasting op van om en bij de 72.000 EUR per jaar. De luchthaven 
van Deurne betwist dit bedrag en heeft haar vestigingstaks nog nooit betaald.

De gegevens over de Antwerpse vestigingstaks verkreeg de Groen-fractie via de 
dienst financiën van de stad. Deze info werd per mail verkregen op een simpele 
vraag in het kader van het inzagerecht, eveneens per mail. 

Ook de provincie heft een vestigingstaks, die eveneens gebaseerd is op de 
bedrijfsoppervlakte. In de boekhouding van de LEM is geen spoor te vinden van het 
betalen van deze provinciale taks. In 2018 riep onze fractie het inzagerecht in om 
deze gegevens te verkrijgen. We hebben ze nooit mogen ontvangen. Integendeel, 
op basis van het antwoord van de griffie moet je over een stevige dosis lef 
beschikken om die gegevens op te vragen:

1. ze kunnen niet ter beschikking gesteld worden per mail
2. inkijken maar geen notities noch kopies
3. strafrecht komt piepen als je met de gegevens iets zou uitvreten
4. tot slot wordt geschermd met het fiscaal geheim. Waarom ondernemingen 

onder dit fiscaal geheim zouden vallen is ons een raadsel. 



Vandaar willen we de volgende pertinente vragen stellen:
- Hoeveel bedraagt de jaarlijkse vestigingstaks voor de luchthaven van 

Deurne?
- Betaalde de LEM haar provinciale vestigingstaks in de jaren 2014 tot nu?
- Indien ja, over welk bedrag gaat het jaarlijks?
- Hoe wordt de jaarlijkse vestigingstaks berekend? Wat is de aanslagvoet van 

deze taks?
- Wat wordt bedoeld met dat fiscaal geheim? Wat is hier de grondslag van?


