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Besprekingen en b esluiten van de gemeenteraad in openbare zitting

Bevoegdheid

r

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 en 4352

Wetten en Reglementen
' Wet van 25'06.1993 betrefferlde de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van
openbare markten, gewijzigd bij wet van o4.o7.2005 en wet van 20.06.2006
I KB van24.o9.2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activíteiten en de
organisatie van openbare markten
o KB van 24.09.2006 betreffende de uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten en
ambula nte activíteiten in kermisgastronomie
o Het gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen, inzonderheid art. 253
r Het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincíe- en gemeentèbelastingen
Verwijzi ngsdocu menten

t

Het gemeenteraadsbesluit dd.1,4.L2.2017 BELASTINGEN
markten

Verantwoording

-

Vaststellen belastingen kermissen en

Het gemeenteraadsbesluit van 14.12.2017 heeft betrekking op de periode van 01.01.2018
privaat
en met Z]'LZ.IOL& Het is aangewezen deze belasting op de inname Openbaar en

a

tot

domein voor kermissen en markten verder te heffen'
Tussenkomsten
a

toch
N-VA begrijpt dat dit reglement nodig is voor de continuiteit van de werking, maar vraagt
want
aan de nieuwe bestuursploeg om dit reglement eens grondig te bekijken en te herwerken
voorbijgestreefd. Kermissen en markten hebben het moeilijk om te overleven en kunnen
dus wel een duwtje in de rug gebruiken.
van
Het college van burgemeester en schepenen zal deze suggestie meenemen en dit in de lqop
het

is

het volgend jaar bekijken
Stemmen
Stemresultaat

L4 ja-stemmen (Philippe De coninck, servaas Van Eynde, Hubert staelens,

chantàl Bobelijn, DaÍid Veicautèieh, Flilde Baetsle, Dominique Buysse,
Alex Meulebroeck, Marc De schepper, Marcelscheir, Annie cuelenaere,
Francine De Weweire, Heidischaght, Bianca Buysse)
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Guido Van de Veire,
Nic Van Zele, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Koen Buysse,
Sabina De Craecker)
BESLUIT

Artikell

Art.2
De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het privaat of openbaar domein'

Art.3
De belasting wordt als volgt samengesteld:
- € 19,00 per dag per kraam ten laste van personen die met een handels-,
publicitair- en beroepsdoeleinde een plaats wensen in te nemen buiten de

wekelijkse & jaarlijkse marktdagen op het openbaar domein'
- € 10,00 per dag per kraam ten laste van personen die een plaats op het privaat

domein innemen, dat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met
enerzijds de verkoop of anderzijds de consumptie op de openbare weg.
- € 25,00 per dag voor de opstelling van een circus op het openbaar domein'
- € 0,50 per dag per loPende meter voor de gewone dinsdagmarktkramers

- voor

rmisattractie s tijdens de vastgelegde kermissen (bedragen per kermis)
" € 140,00 voor grote attracties, nl. autoscooter, lunapark
" € 50,00 voor molens (rupsmolen, kindermolen)
" € 30,00 voor spelkramen (visspel, prikballon, touwtje trek, ballen gooien,
schietkraam)

frituur, gebak, hamburger, hotdog, suikerspin, wafel "'
- voot kermisattracties buiten de vastgelegde kermissen - kerstmarkten
" € 20,00 voor

" € 50,00 per dag voor grote

attracties (autoscooter, lunapark)
20,00 per dag voor molens (rupsmolen, kindermolen)
" € 10,00 per dag voor spelkramen (visspel, prikballon, touwtje trek, schietkraam, ballen gooien)
'€ 10,00 per dag voor frituur

'€

Art.4
Elk deel van een vierkante meter of lopende meter wordt als volledige vierkante meter

of lopende meter beschouwd.
Alleen de aangestelden van de gemeente zijn bevoegd om het aantal ingenomen meters of vierkante
meters te berekenen

Art.5

me van

isatie van rommelmarkten, georganiseerd n.a.v
festivÍteiten door/ot in samenwerking met het gemeentebestuur.en gemeentetijke feestcommissie
worden de niet-professionele deelnemers (personen die niet in bezit zijn van een machtiging)
vrijgesteld van het betalen van belasting.

Art.5
De belasting van de gewone dinsdagmarktkramers wordt per kwartaal geihd, tegen afgifte van een
betalingsbewijs.
De andere belastingen dienen te worden overgemaakt op rekeningnummer van het
gemeentebestuur.
,

Art.7
De belastingsplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belastíng bij het college van burgemeester

en schepenen.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, èn worden
gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandigíng. De indiening van
het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, gebeuren bínnen een termijn van drie maanden vanaf
de datum van de contante inning van de belasting of, indien de belasting werd ingekohierd, binnen
een termijn drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending
van het aanslagbiljet.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewíjs afgegeven binnen de 1.5 dagen na de indiening
ervan.
lndien de belastingschuldige of ziinvertegenwoordiger wenst gehoord te worden nÊt betret<ting tot
het bezwaarschrift dient dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in het bezwaarschrift.

Art.8
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30.05.2008, zijn de bepalingen van
titel Vll (vestiging en invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3
(onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aansiagtermíjnen), 7 tot

9 bis

(rechtsmiddeien, invorderingvan de belasting waaronder nalatigheids- en moratoriumintresten;
rechten en voorrechten van de schatkis! strafbepalingen) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek
(betreft onder meer de verjáring en de vervolgingen)van toepassing voor zover zijmet name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.

Art.9
Afsehrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid
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