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Zitting van 17 december 2019
Financiën/Ontvangsten

Goedgekeurd

28 2019_GR_00309 Belastingreglement - Inname openbaar domein  - 
Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Lies Jans, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; 
mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw Joske 
Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, schepen; de heer Joost Venken, schepen; 
mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, 
gemeenteraadslid; mevrouw Derya Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, 
gemeenteraadslid; de heer Pieter Cuppens, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, 
gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, gemeenteraadslid; de heer Gerald Corthouts, 
gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Kim De Witte, 
gemeenteraadslid; de heer Hans Similon, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie Nickmans, 
gemeenteraadslid; de heer Stefan Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw Dymfna Meynen, 
gemeenteraadslid; mevrouw Anne Caelen, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, 
gemeenteraadslid; de heer Raf Martens, gemeenteraadslid; mevrouw Nele Kelchtermans, 
gemeenteraadslid; de heer Bart Moors, gemeenteraadslid; mevrouw Karolien Stevens, 
gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, gemeenteraadslid; mevrouw Pinar Akbas, 
gemeenteraadslid; de heer Dietrich Vandereyken, gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Maryam Jamshid, gemeenteraadslid; mevrouw Sophie 
Persoons, gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; 
de heer Ivo Belet, gemeenteraadslid; de heer Tom Vandeput, gemeenteraadslid; mevrouw 
Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de 
heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming
Individuele stemming

- 33 stem(men) voor: Pinar Akbas; Anne Caelen; Gerald Corthouts; Tom Cox; Lut 
Creemers; Pieter Cuppens; Kim De Witte; Rik Dehollogne; Frank Dewael; Joske 
Dexters; Habib El Ouakili; Derya Erdogan; Guido Fissette; Carlo Gysens; Stefan 
Hendrickx; Maryam Jamshid; Lies Jans; Nele Kelchtermans; Bert Lambrechts; 
Laurence Libert; Peter Liefsoens; Raf Martens; Dymfna Meynen; Karolien 
Mondelaers; Bart Moors; Silvie Nickmans; Sophie Persoons; Marc Schepers; Kevin 
Schouterden; Hans Similon; Karolien Stevens; Steven Vandeput; Joost Venken
- 3 stem(men) tegen: Koen Ooms; Frank Troosters; Dietrich Vandereyken

Beschrijving

Aanleiding en context
Het huidige belastingreglement loopt af op 31 december 2019. Het bestuur wenst 
deze belasting te behouden. 

GEMEENTERAAD BESLUIT



Belastingreglement - Inname openbaar domein 
gemeenteraad - 17 december 2019

2/9

Om een belasting te kunnen heffen dient er een reglement opgesteld te worden als 
wettelijke basis.

Argumentatie
De financiële toestand van de gemeente. 

Gelet op het grote aantal constructies die op het grondgebied van de stad worden 
opgesteld voor doeleinden van commercieel belang, zoals terrassen, uitstalling, 
e.d. of voor werkzaamheden die op het openbaar domein geplaatst worden. 

Overwegende dat deze innames van het openbaar domein grote voordelen 
inhouden voor de uitbaters en handelaars die ze opstellen, dat anderzijds de 
plaatsing er de oorzaak van is dat het openbaar domein niet wordt gebruikt 
overeenkomstig zijn bestemming. 

Overwegende dat de inname op het openbaar domein verkeershinder met zich 
meebrengt op de openbare wegen en dat deze hinder het meest storend is binnen 
en op de kleine ring. 

Overwegende dat de inname op het openbaar domein daarenboven vereist dat er 
een verhoogd toezicht plaatsvindt. 

Overwegende dat de stad bovendien ook inkomstenderving ondervindt door de 
inname van het openbaar domein, wanneer constructies worden geplaatst op de 
betalende parkeerplaatsen.

Overwegende dat het passend is om bepaalde innames van het openbaar domein 
vrij te stellen, gelet op het maatschappelijk doel van de instellingen (van openbaar 
nut) die het openbaar domein innemen. 

Overwegende dat de stad het noodzakelijk acht om aan bepaalde marktkramers 
een vermindering van belasting toe te staan, indien zij de administratieve kosten 
voor de stad verminderen door het leveren van bepaalde inspanningen. 

Overwegende dat de stad tevens nieuwe kermisattracties wenst aan te trekken, 
zodat het passend is om in een vermindering te voorzien van bepaalde 
foorreizigers. 

Overwegende dat het ten slotte noodzakelijk is om een hoger tarief te hanteren, 
wanneer de inname van het openbaar domein plaatsvindt binnen de kleine ring om 
zo de hinder te beperken. 

Gezien de inname van het openbaar domein extra kosten met zich meebrengt 
wegens verhoogd toezicht en/of inkomstenderving tot gevolg heeft, voert de stad 
een belasting in op tijdelijke inname van het openbaar domein. 

Juridische grond
Artikel 41, 162 en 170§4 van de Grondwet;

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd. 

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende vestiging, invordering en 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd;

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante 
en kermisactiviteiten, zoals gewijzigd;
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De adviezen van FOD Economie, KMO middenstand en energie van 18 september 
en 29 oktober 2007 betreffende de organisatie van ambulante handel en 
betreffende de organisatie van kermisactiviteiten;

De omzendbrief ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit. 

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van 
de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van 
de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de 
reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 
gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de 
gemeente.
Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een 
administratieve sanctie wordt opgenomen, wordt dadelijk verzonden aan de 
griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de 
politierechtbank.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het belastingreglement op inname openbaar domein goed 
voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

Bijlagen
1. Inname_2020_2025_def.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

algemeen directeur
Koen Deconinck

voorzitter
Guido Fissette



 
 

 
Artikel 1 : termijn  
Er wordt vanaf 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2025 een gemeentebelasting gevestigd op volgende 
tijdelijke innames van het openbaar domein 
 
Artikel 2 : belastbare innames  
De belasting is verschuldigd voor de volgende innames van het openbaar domein :  
 
1) Inname van het openbaar domein voor de terrassen:  

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die het terras uitbaat. Indien de uitbater 
niet gekend is is de belasting verschuldigd door de eigenaar het onroerend goed waarbij het terras hoort 
of heeft gehoord.   
 

2) Inname ten gevolge van verhuizing en van bouw- of andere werken : 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de vergunning heeft aangevraagd. 
De belasting wordt berekend op basis van de afgeleverde vergunning.  
 
Indien er een inname gebeurt zonder vergunning is de belasting verschuldigd door de natuurlijke of 
rechtspersoon ten voordele van wie de inname gebeurt.  
Indien er een grotere inname wordt vastgesteld, dan wordt de belasting berekend op basis van de 
oppervlakte zoals vermeld in het proces-verbaal.  
Indien er een inname zonder vergunning wordt vastgesteld, dan wordt de belasting berekend op basis 
van de oppervlakte zoals vermeld in het proces-verbaal.  
 
De vaststellingen omtrent de inname van het openbaar domein zonder vereiste vergunning gebeuren 
door de stad aangestelde personeelsleden. 
Het belasten van niet-vergunde oppervlakten geeft de belastingschuldige niet het recht deze ruimte ook 
in de toekomst in te nemen.  
 
Vrijstelling van de belasting :  
- Vrijgesteld van deze belasting zijn innames voor werken uitgevoerd door of in opdracht van openbare 
besturen en daarmee gelijkgestelde instellingen, alsook instellingen van openbaar nut en 
huisvestingsmaatschappijen; 
- Indien men in de onmogelijkheid is om de inname te doen omwille van een beslissing van het bestuur 
dient men gedurende deze periode voor het niet-gebruik niet te betalen; 

 
Bovenstaande vrijstellingen gelden enkel indien men zich houdt aan de vergunning en er geen 
waarborg vereist is voor de inname.  

 
3) Inname van standplaatsen op stedelijke woonwagenterreinen :  

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de aanvraag doet.  
 

4) Inname van het openbaar domein ter gelegenheid van markten(inclusief de jaarmarkten, de 
allerheiligenmarkt, de buurtmarkten en de avondmarkten)  
De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein. 

 
Vermindering van de belasting op de wekelijkse markt (dinsdag en vrijdag) :  
De houders van een abonnement (welk jaarlijks wordt toegewezen) en die de markt tweemaal per week 
aandoen, genieten een belastingvermindering van: 
-  15% op het onder artikel 3 punt 4 vastgestelde standrecht onder voorwaarde dat zij betalen via een 
domicilieringsopdracht; 
-  25% op het onder artikel 3 punt 4 vastgestelde standrecht onder voorwaarden dat zij betalen via een 
domicilieringsopdracht EN het jaar voorafgaand (begin 01/01) een aanwezigheidsgraad hebben van 
85% of hoger. Het eerste jaar van een abonnement en/of in 2020 is aan deze laatste voorwaarde 
automatisch voldaan. 
- 10% op het onder artikel 3 punt 4 vastgestelde standrecht onder voorwaarde dat zij het jaar 
voorafgaand (begin 01/01) een aanwezigheidsgraad hebben van 85% of hoger. Het eerste jaar van een 
abonnement en/of in 2020 is aan deze laatste voorwaarde automatisch voldaan. 
 
De houders van een abonnement (welk jaarlijks wordt toegewezen) en die de markt éénmaal per week 
aandoen, genieten een belastingvermindering van:  
- 5% op het onder artikel 3 punt 4 vastgestelde standrecht onder voorwaarde dat zij betalen via een 
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domicilieringsopdracht.  
- 10% op het onder artikel 3 punt 4 vastgestelde standrecht onder voorwaarde dat zij betalen via een 
domicilieringsopdracht EN het jaar voorafgaand (begin 01/01) een aanwezigheidsgraad hebben van 
85% of hoger. Het eerste jaar van abonnement en/of in 2020 is aan deze laatste voorwaarde 
automatisch voldaan. 
- 5% op het onder artikel 3 punt 4 vastgestelde standrecht onder voorwaarde dat zij het jaar 
voorafgaand (begin 01/01) een aanwezigheidsgraad hebben van 85% of hoger. Het eerste jaar van een 
abonnement en/of in 2020 is aan deze laatste voorwaarde automatisch voldaan. 
 
Vermindering van de belasting op de buurtmarkten:  
De houders van een abonnement (welk jaarlijks wordt toegewezen) en die tweemaal per week (of meer) 
één van de buurtmarkten in Hasselt aandoen, genieten een belastingvermindering van 25%. 

 
De houders van een abonnement (welk jaarlijks wordt toegewezen) en die tweemaal per week (of meer) 
één van de buurtmarkten in Hasselt aandoen, genieten een belastingvermindering van 10%. 
 
Algemene bepalingen ivm de verminderingen voor markten: 
De vermindering van de belasting heeft enkel betrekking op de meters van het abonnement. Extra 
meters ter plaatse ingenomen (na goedkeuring marktleider) vallen hierbuiten.  
De vermindering van de belasting heeft enkel betrekking op het standgeld en niet op het gebruik van 
stroomvoorzieningen.  

 
Vrijstelling van de belasting:  
- vrijgesteld van deze belasting zijn innames ter gelegenheid van markten ten voordele van goede 
doelen. Elke aanvraag voor een goed doel wordt beoordeeld en men bepaalt of het goed doel recht 
heeft op vrijstelling of niet. Dit wordt steeds ter kennisgeving op het college van burgemeester en 
schepenen gebracht.  
- Acties door en/of met samenwerking van de stad Hasselt georganiseerd kunnen bij een stand op de 

markt vrijstelling van belasting bekomen. Dit wordt ter kennisgeving op het college van burgemeester en 

schepenen gebracht.  

 
5) Inname van het openbaar domein door kermisattracties, -spelen en -kramen: 

De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein. 
 

Vermindering van de belasting :  
De foorreiziger die een attractie naar de Hasselt kermis brengt die er nog niet heeft gestaan, krijgt voor 
het EERSTE jaar een vermindering op het standgeld van 35 %.  

 
6) Inname ten gevolge van ambulante handel (uitgezonderd de markten)  

De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein. 
 

Artikel 3 : bedrag van de belasting :  
De belasting wordt als volgt vastgesteld :  
 
1) Inname van het openbaar domein voor de terrassen :  

Inname voor 8 maanden  (toegelaten plaatsing van 01 maart tot en met 31 oktober) 
Inname voor 12-maanden  (toegelaten plaatsing van 01 januari tot en met 31 december) 
 

 

8 maanden 12 maanden 

Binnen kleine ring  Binnen kleine ring  

- Afgebakend en/of overdekt: € 25,00 / m²  - Afgebakend en/of overdekt: € 31,25 / m² 

- Afgebakend en niet overdekt: € 20,00 /m² - Afgebakend en niet overdekt: € 25,00 / m² 

- Losse tafels en stoelen: € 15,00 / m² - Losse tafels en stoelen: € 18,75 / m² 

Buiten kleine ring  Buiten kleine ring  
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- Afgebakend en/of overdekt: € 12,50 / m²  - Afgebakend en/of overdekt: € 15,75 / m²  

- Afgebakend en niet overdekt: € 7,50 / m² - Afgebakend en niet overdekt: € 9,50 / m² 

- Losse tafels en stoelen: € 5,00 / m²  - Losse tafels en stoelen: € 6,25 / m²  

 
Elk gedeelte van een vierkante meter wordt als een volle vierkante meter beschouwd. 

 
 
2) Inname ten gevolge van verhuizing en van bouw- of andere werken :  

De belasting bedraagt :   
a. Voor een inname binnen en op de kleine ring:  

2,50 euro per vierkante meter per dag  
 
b. Voor een inname buiten de kleine ring en binnen en op de grote ring:  

1,00 euro per vierkante meter per dag  
 
c. Voor een inname buiten de grote ring:  

0,50 euro per vierkante meter per dag  
 

d. Voor het afsluiten van een straat;   
Afsluiten van de rijweg wordt beschouwd als de doorrijdbare ruimte voor gemotoriseerd verkeer 
minder is dan 3 meter 
125 euro per halve dag (maximum 4 uren) voor straten gelegen binnen en op de grote ring  
62,5 euro per halve dag (maximum 4 uren) voor straten gelegen buiten de grote ring 

Dit tarief is een bijkomend tarief verschuldigd indien een straat dient afgesloten te worden.  
 
Gemeenschappelijke bepalingen:  
Elk gedeelte van een vierkante meter wordt als een volle vierkante meter beschouwd.  

 
3) Inname van standplaatsen op stedelijke woonwagenterreinen :  

25 euro per maand en per standplaats 
 

4) Inname van het openbaar domein ter gelegenheid van markten (inclusief de jaarmarkten, de 
buurtmarkten en de avondmarkten) :  

 
Per marktdag : 
1. verkoop van allerhande marktwaren en -producten 

- met een abonnement op een standplaats: 1,20 euro per strekkende meter 
- zonder een abonnement op een standplaats : 10,00 euro (forfaitair) voor de eerste 6 strekkende 

meters en 1,5 euro per extra meter (dit tarief is inclusief stroom) 
- met een abonnement op een standplaats, extra meters per marktdag (buiten abonnement), na 

goedkeuring marktleider: 1,5 euro per meter 
- met een abonnement op een standplaats, extra meters per marktdag (buiten abonnement), 

zonder goedkeuring marktleiding: 6 euro per meter 
 

2. Korte keten marktkramers (voedingskramen waarvan minstens 80% van de te koop aangeboden 
producten uit eigen teelt en/of eigen productie komen met vestiging <40 km van Hasselt): 
4,00 euro (forfaitair) voor de eerste 6 strekkende meters, nadien 1,20 euro per extra strekkende 
meter voor abonnementshouders en 1,50 euro per extra strekkende meter voor losse 
marktkramers.  

 
3. Stroom 

Indien men gebruikt maakt van stroomvoorzieningen van de stad Hasselt wordt de belasting voor 
het standgeld verhoogd, na de verrekening van eventuele korting op het standgeld, met volgende 
tarieven:  

 1x220 stroom gedurende 1 dag (1x per week op de markt): 20,00 euro per kwartaal 
 1x220 stroom gedurende 2 dagen (2x per week op de markt): 35,00 euro per kwartaal 
 1x380 stroom gedurende 1 dag (1x per week op de markt): 35,00 euro per kwartaal 
 1x380 stroom gedurende 2 dagen (2x per week op de markt): 60,00 euro per kwartaal 
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4. Promotie en acties zonder verkoop, commercieel (mits goedkeuring marktleider):  
       50,00 euro (forfaitair) voor de eerste 6 strekkende meters en 10,00 euro per extra meter 

 
5. Promotie en acties zonder verkoop, politiek of niet-commercieel (mits goedkeuring marktleider) 

10,00 euro (forfaitair) voor de eerste 6 strekkende meters en 1,50 euro per extra meter 
 

5) Inname van het openbaar domein voor de allerheiligenmarkt 
 
De belasting bedraagt 72,00 euro per standplaats per marktdag.  
 

6) Inname van het openbaar domein door kermisattracties, -spelen en –kramen:  
a) Hasselt kermis (prijzen van de standplaatsen worden vastgesteld volgens de aard van de  

inrichting en per strekkende meter) 
 
 

Cat. Omschrijving Tarief (per 
strekkende 
meter) 

1 Horoscoop, karting, hippodroom, autodroom, kindervliegmolen, 
paardenmolen, metro, luchtballons, e.d.m. 

62 euro  
 

2 Boogschieten, vogelpikspel, spookkasteel, museum, koordjetrek, e.d.m. 

70 euro  

3 Kinderloterij, e.d.m.  79 euro 

4 Spooktrein, miniscooter, e.d.m. 84 euro 

5 Schietkraam, bazoka, pottenspel, ringenspel, vissen- of eendenspel, 
lachspiegels, racespel, jetonspel, basketbalspel, bowling, bordenspel, e.d.m. 

91 euro  

6 Frituur, gebakkramen met salon, hotdog, kebab, suikerspin, confiserie,  
café, e.d.m. 

100 euro 

7 Rotor, mur de la mort, e.d.m. 99 euro  

8 Parade, kijktent, cakewalk, spiegeldoolhof, grote schommel, e.d.m. 111 euro  

9 Autoscooter, e.d.m. 125 euro 

10 Grote molen, reuzewiel, e.d.m. 150 euro 

11 Amusementshal, e.d.m. 175 euro 

12 Loterij, e.d.m. 258 euro 

 
 

b) Diverse wijkkermissen (prijzen per attractie) 
 

Cat. Omschrijving Forfaitair 
tarief  

1 Boogschieten, vogelpikspel, spookkasteel, museum, koordjetrek, 
kinderloterij, schietkraam, pottenspel, ringenspel, vissenspel, 
lachspiegels, racespel, jetonspel, basketbalspel, bowling, bordenspel, 
hotdog, suikerspin, confisserie, e.d.m. 

22 euro 

2 Karting, hippodroom, autodroom, metro, spooktrein, miniscooter, 
kijktent, paardenmolen, kindervliegmolen, buggy, bootscooter, 
rotor, e.d.m. 

25 euro 

3 Frituur, gebakkraam met salon, café, bazoka, spiegeldoolhof, e.d.m. 30 euro 

4 Amusementshal, loterij, e.d.m. 33 euro 

5 Grote molen, schommel, cake-walk, e.d.m. 55 euro 

6  
Autoscooter, e.d.m. 

82 euro 

 
Terugbetaling van de belasting :  
Bij eventueel defect van een attractie wordt het standgeld terugbetaald. Deze terugbetaling zal worden 
berekend in functie van het aantal dagen inactiviteit ten opzichte van het aantal kermisdagen volgens 
volgende formule: 
 
                                                 Standgeld x aantal dagen inactiviteit 
Terug te betalen bedrag =       --------------------------------------------------     
                                                           Aantal gebruiksdagen 
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Met aantal gebruiksdagen wordt bedoeld het aantal dagen dat de foorreiziger toelating heeft om het 
openbaar domein in te nemen. 
 
 
 

7) Inname ten gevolge van ambulante handel (uitgezonderd de markten) 
Voor ambulante handel op een vaste plaats bedraagt de belasting 
10 euro (forfaitair) voor de eerste 6 strekkende meters en 1,5 euro per extra meter.  
 
Elke begonnen meter wordt beschouwd als een volledige meter 
 

Artikel 4 : Wijze van betaling  
1) Inname van het openbaar domein voor terrassen :  
 De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 

door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet betaald worden binnen twee 
maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

 
2) Inname ten gevolge van verhuizing en van bouw- of andere werken : 

De belasting moet contant betaald worden.  
Wanneer de inning niet onmiddellijk kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd.  
De belasting voor de inname van het openbaar domein zonder vereiste vergunning wordt ingekohierd.  
 

3) Inname van standplaatsen op stedelijke woonwagenterreinen :  
De belasting moet maandelijks en vooraf betaald worden aan de financieel beheerder, tegen afgifte  
van een kwitantie. Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting 
ingekohierd. 
 

4) Inname van het openbaar domein ter gelegenheid van markten : 
a) De houders van een abonnement dienen hun betaling vier maal per jaar (voor een periode van drie 

maanden) te doen, per overschrijving, aan de financieel directeur   
b) De personen die niet in het bezit van een abonnement zijn (losse marktkramers) kunnen een 

standplaats bekomen bij de marktleider mits contante betaling van de belasting.  De marktleider zal 
hun dan een ticket afleveren. 

c) Verantwoordelijke van de inname van een plaats voor promotie of acties zonder verkoop kunnen 
een plaats bekomen bij de marktleider mits contante betaling van de belasting. De marktleider zal 
hun dan een ticket afleveren.  

Wanneer de inning niet contant kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd. 
 
5) Inname van het openbaar domein door kermisattracties, -spelen en –kramen: 

De belasting moet contant, tegen afgifte van een kwitantie betaald worden 
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd. 

 
6) Inname van het openbaar domein ten gevolge van ambulante handel:  

De belasting moet contant, tegen afgifte van een kwitantie betaald worden.  
Wanneer de inning niet onmiddellijk kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd.  

 
Artikel 5  

De door het college van burgemeester en schepenen aangestelde personeelsleden zijn bevoegd om een 
controle of onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van het 

belastingreglement. Deze aangestelde personeelsleden bezitten de  onderzoeks-,  controle-  en 

vaststellingsbevoegdheden, vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

  
Voor een overtreding van deze bepaling wordt een administratieve geldboete opgelegd van 500,00 EUR per 

overtreding. De administratieve geldboete wordt gevestigd en ingevorderd volgens dezelfde regels als die 
welke van toepassing zijn op deze kohierbelasting. 
 
Artikel 6 

De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaar 

moet - op straffe van nietigheid - schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. 
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De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf 
de datum van contante betaling. Indien de belasting werd ingekohierd dient het bezwaar te worden ingediend 

binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 

verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.  

Indien de belastingplichtige wenst gehoord te worden, dient hij daar uitdrukkelijk om te vragen in zijn 

bezwaarschrift. 

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien dagen na de indiening ervan. 
 

Artikel 7 : toezicht 
Het belastingreglement wordt overeenkomstig artikel 285, 286, 287 en 288 van het decreet over het lokaal 
bestuur afgekondigd en bekendgemaakt. Van dit belastingreglement wordt melding gemaakt bij de 
toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur. 
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