
 

Persbericht n.a.v. de extra gemeenteraad van dinsdag 07-01-2014 

N-VA Genk is geenszins een absolute tegenstander van belastingen, nu belastingen eventueel 
kunnen, nadat tenminste voldoende bespaard is geworden, en indien de burger een return krijgt 
voor zijn belastingen. Deze beide voorwaarden zijn niet vervuld bij de verhogingen van de 
belastingen door de verhoging van de onroerende voorheffing, en door de verhoging van de taksen 
op afval. 
 
Op de gemeenteraad van 7 januari 2014 zal N-VA Genk dan ook pleiten voor de afschaffing van de 
belastingverhoging, zoals door de meerderheid beslist op de gemeenteraad van 18 december 2013. 
 
Nu de kas van de stad Genk elk jaar zal gespijsd worden door een compensatie van ruim 5,7 miljoen 
per jaar door de Vlaamse Regering, en nu dit bedrag niet werd opgenomen in de begroting, is de 
belasting onnodig, en wordt hiertegenover geen enkele return voor de burger gegeven. 
 
De burgemeester heeft in een verklaring aan de pers uitdrukkelijk gesteld dat de stad Genk dit 
bedrag van 5,7 miljoen nodig zou hebben, nu het werkloosheidscijfer zal stijgen naar 20% in 2015. 
Hieruit blijkt dat de meerderheid haar werk niet goed gemaakt heeft: 
ofwel heeft de stad dit bedrag inderdaad nodig, en dan had men dit moeten voorzien in de 
begroting, en dienen te reserveren middels bijkomende besparingen (hetgeen niet gebeurd is) en 
dan had dit moeten voorkomen in het meerjarig beleidsplan. 
 
Daarenboven: indien het werkloosheidscijfer inderdaad zo zal stijgen, dan is het niet de stad Genk 
welke dit bedrag nodig heeft, doch hebben de burgers dit bedrag van € 5.700.000 per jaar nodig. 
 
N-VA Genk laakt de uitspraken van schepen Bruno, welke toegeeft dat er nog geen bestemming is 
gevonden voor de € 5.700.000 per jaar, maar anderzijds ook stelt dat hij de oppositie niet zal 
betrekken in besprekingen daaromtrent, enkel en alleen omdat de oppositie de gemeenteraad heeft 
samengeroepen.: ProGenk werpt zich op als een echte machtspartij, welke de oppositie wenst te 
straffen, enkel en alleen omdat deze oppositie haar taak vervult. Dat ook de burger én de 
ondernemer hierbij gestraft wordt, is blijkbaar onbelangrijk. 
 
Schepen Bruno sluit af met de mededeling dat de belastingverhoging slechts een relatief klein bedrag 
uitmaakt voor de burgers, en dat de burgers dit niet zullen voelen: de schepen geeft hiermee aan dat 
hij ver van de werkelijkheid staat, en geeft daarmee te kennen dat het geen enkel probleem is om 
zulke bedragen van de mensen afhandig te maken. N-VA Genk betreurt deze uitspraken. 
Zowel via de onroerende voorheffing als via de taksen op huisvuil zal elk gezin en elk bedrijf voelbaar 
geraakt worden. 
 
 
CD&V en ProGenk werpen zich op als echte belastingspartijen, welke weigeren te besparen, en 
gelden reserveren voor prestigeprojecten, en belastingen heffen zonder dat daarvoor enig doel 
wordt bepaald. Er wordt niet bespaard op studiekosten en communicatie (toch ongeveer €5 miljoen 
per jaar samen), of op meerwerken bij prestigeprojecten. 
Indien de meerderheid zou verwijzen naar adviezen bij de begroting: deze zijn niet meer geldig, nu 
de begroting steunt op onvolledige cijfers! 



 
De door de meerderheid doorgevoerde belastingverhoging via een verhoging van de opcentiemen op 
de onroerende voorheffing en via bijkomende taksen op huisvuil, in plaats van besparingen, zijn 
nefast voor een beleid dat er moet opgericht zijn om mensen in Genk te houden of naar Genk te 
trekken, en zijn nefast voor de bedrijven, welke opnieuw belast worden. De doorgevoerde 
belastingverhogingen maken een eventuele verlaging van de btw op de elektriciteitsfactuur 
ongedaan. 
 
N-VA Genk roept dan ook op om de voorstellen van de oppositie te steunen, en het geld terug te 
geven aan de belastingbetaler.  
Geef zuurstof aan de Genker gezinnen en aan de Genker ondernemer. 
 
 
  


