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Goedkeuring van het belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein voor
handelsdoeleinden

Aanleiding

Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 over de vaststelling van een belasting op het gebruik van het
openbaar domein voor handelsdoeleinden verloopt op 31 december 2O19.

Regelgeving

- Artikel 17O 54 van de Grondwet.
- Artikel 41, tweede lid, 14" van het decreet lokaal bestuu r van 22 december 2017.
De raad is bevoegd voor het vaststellen van gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het
heffen van de retributies en de voorwaarden ervan.
- Het decreet van 30 mei 2OO8 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-
en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
- Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 over de vaststelling van een belasting op het gebruik van het
openbaar domein voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019.

Feiten. context en argumentatie

Het raadsbesluit van 19 december 2013 over de vaststelling van een belasting op het gebruik van het openbaar
domein voor handelsdoeleinden is geldig voor de periode van 2014 tot en met 2019.
Het college wenst de bepalingen van het reglement te behouden zonder wijziging van de tarieven.

Budget

De inkomsten uit deze belasting worden geboekt op de budgetcode GBB-CBS/OO2O-
OOl736OOOO/GEMEENTE/CBS/IE-GEEN.
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Besluit

Artikel 1. De raad keurt voor de periode 2O2O-2O25 het belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein
voor handelsdoeleinden, in het bljzonder op het leuren op de openbare weg en op het plaatsen van handelskramen
op het openbaar domein, goed.
Artikel 2. Het bedrag van de belasting wordt als volgt samengesteld:
. per dag een bedrag van 2,OO euro per strekkende meter, met een minimum van 15,OO euro en een eventueel
supplement van 5,OO euro voor het gebruik van de stroomkring,
. per maand een bedrag van 14,OO euro per strekkende meter, met een minimuin van 64,00 euro en een eventueel
supplement van 26,00 euro voor het gebruik van de stroomkring,
. per trimester een bedrag van 34,OO euro per strekkende meter, met een minimum van 154,OO euro en een
eventueel supplement van 62,00 euro voor het gebruik van de stroomkring,
. per semester een bedrag van 54,OO euro per strekkende meter, met een minimum van 246,00 euro en een
eventueel supplement van 1OO,OO euro voor het gebruik van de stroomkring,



. per jaar een bedrag van 86,00 euro per strekkende meter, met een minimum van 394,OO euro en een eventueel
supplement van 160,00 euro voor het gebruik van de stroomkring.
ln afwijking van de bovenstaande bedragen geldt voor de marktkramers die uitsluitend deelnemen aan de wekelijkse
vrijdagmarkt, en die bijgevolg slechts maximaal één keer per week gebruik maken van het openbaar domein voor
handelsdoeleinden, de keuze tussen:
. een retributie per dag van l,OO euro per strekkende meter, met een minimum van 1O,OO euro en een eventueel
supplement van 5,OO euro voor het gebruik van de stroomkring,
. een abonnement op jaarbasis van 4O,OO euro per strekkende meter, met een minimum van 2OO,OO euro en een
eventueel supplement van 60,00 euro voor het gebruik van de stroomkring.
. Voor deelname aan de jaarlijkse bloemenmarkt wordt een forfaitair bedrag van € 75,OO per standplaats
aangerekend.
. Voor het oprichten van een circustent wordt de belasting als volgt berekend: diameter circustent x € 2O,OO. Er

wordt een waarborg van € 2.5OO,OO in bewaring gegeven bij de financieel beheerder. Nadat de technische dienst
van de gemeente heeft vastgesteld dat het terrein in goede staat werd achtergelaten zal de waarborg terug
vrijgegeven worden.
Bij vaststelling van schade zullen de kosten voor herstel in mindering gebracht worden van deze waarborg.
De betaalde belasting is bij vervroegde stopzetting van de activiteiten niet terugbetaalbaar.
Artikel 3. Zijn niet onderworpen aan de beschikkingen van dit besluit:
. Activiteiten in het kader van manifestaties zonder handelskarakter of met een uitsluitend menslievend doel.
Artikel 4. Elke persoon die op het grondgebied van de gemeente Tervuren ambulante handelsactiviteiten wil
uitoefenen, is gehouden minstens vijftien kalenderdagen op voorhand hiervan een aanvraag te doen bij het college.
De belasting is verschuldigd door de persoon die de ambulante handelsactivite¡t uitoefent.
Artikel 5. De deelnemers aan de wekelijkse openbare markt betalen de verschuldigde belasting uiterlijk de eerste
marktdag van elk kalenderjaar volgens de formule van het jaarlijks abonnement, of wanneer de standplaats wordt
toegewezen volgens de formule zonder abonnement.
Artikel 6. De belastingen bedoeld in artikel 2 worden contant betaald. Bij gebreke van contante betaling wordt de
belasting ingekohierd en wordt het een kohierbelasting.
Artikel 7. De gebruikers van het openbaar domein voor handelsdoeleinden moeten hun betalingsbewijs tonen op elk
verzoek van de bevoegde overheid. Zonder betalingsbewijs zal het gemeentebestuur hen nog belasten op basis van
de gegevens waarover het bestuur beschikt.
Artikel 8. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen bij het college.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, via duurzame drager (brief, elektronische informatiedrager, fax of
e-mail) worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn, De indiening kan gebeuren door verzending of door
overhandiging. Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een term¡jn 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.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan.
Artikel 9. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het huidige decreet, 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 tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen; invordering van de
belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist, verjaring van de
schatkist) van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van
dit Wetboek zijn van toepassing op de provincie- en gemeentebelasting, voor zover zij met name niet de belasting
op de inkomsten betreffen
Artikel 10. Dit besluit heft het raadsbesluit van 19 december 2013 op en treedt met ingang van 1 januari 2O2O in

werking.
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