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Goedkeuring van het belastingreglement op de kermissen

Aanleiding

Het belastingreglement op de kermissen goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2013 loopt ten einde
op 31 december 2019.

Regelgeving

- Artikel 17O 54 van de Grondwet.
- Artikel 41, tweede lid, 14" van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De raad is bevoegd voor het vaststellen van gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het
heffen van de retr¡but¡es en de voorwaarden ervan.
- Het decreet van 30 mei 2OO8 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
- Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 over het vaststellen van een belastingreglement op de kermissen
voor de periode 1 januari 2014 lol en met 31 december 2019.

Feiten. context en argumentatie

Het belastingreglement op het plaatsen van kermisinstallaties op het grondgebied van de gemeente Tervuren vervalt
op het einde van het aanslagjaar 2019.
Het college wenst de huidige tarieven te behouden.

Budget

De inkomsten van deze belasting worden geboekt op de budgetcode GBB/CBS/O02O-
OOl736O1OO/GEMEENTE/CBS/I E-GEEN.

lúet 22 stemmen voor (Marc Charlier, Jan Spooren, Bram Peters, Mario Van Rossum, Werner Aerts, Sofie Lombaert,
ChristineTinlot, Lut Kint, Monica Bruylandt-Van deVelde, MarkVan Roy, Dirk DeVos, Robert Steuts, Geoffroy De

Schaetzen, Jan Trappeniers, Omer Graulus, Sebastiaan Coudré, Kristina Eyskens, Hugo Vankelecom, Elmo Peeters,
Serge Liesenborghs, Yvette Schepers, Geoffroy de Visscher), 4 onthoudingen (Willy Roeykens, Bram Bartholomees,
Thomas Geyns, Rose Vanbegin)

Besluit

Artikel 1. De raad keurt voor de periode 2O2O-2O25 het belastingreglement op het plaatsen van kermisinstallaties op
het grondgebied van de gemeente Tervuren goed.
Artikel 2. De belasting is verschuldigd door de exploitant van de installatie.
Artikel 3. Volgende tarieven zijn van toepassing:
* Sinksenkermis in Iervuren-Centrum: 3O,OO euro per strekkende meter voorgevelbreedte, met een minimum van
15O,OO euro per installatie;
* Winterkermis in Tervuren-Centrum en voor de overige kermissen geldt respectievelijk de helft en éénlvijfde van de
bovenstaande tarieven.



Voor het bepalen van de voorgevelbreedte van ronde kermisattracties wordt de diameter in aanmerking genomen.
Zowel voor de Sinksenkermis als voor de winterkermis betaalt elke exploitant een vergoeding van 2O,OO euro voor
het ophalen van vuilnis.
Artikel 4. De belastingplichtige licht, uiterlijk 30 dagen vóór het plaatsen van de installatie, het gemeentebestuur in
en deelt de volgende gegevens mee:
* naargelang het geval het aantal strekkende meters voorgevelbreedte
* naam en adres van de belastingplichtige
* telefoon-, GSM- of faxnummer voor bereikbaarheid.
De gemeente stuurt binnen een termijn van 14 dagen na het binnenkomen van de aanvraag een plaatsvergunning
naar de aanvrager.
Artikel 5. De standplaats mag niet ingenomen worden zolang het standgeld niet betaald is en het bewijs van betaling
werd geleverd.
Artikel 6. 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, toekomen binnen een termijn van drie maanden na de
betaling.
De bezwaarindiener krijgt van het bestuur een ontvangstmelding binnen de vijftien dagen na het indienen van een
bezwaarschrift.
Artikel 7. 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 8. Dit besluit heft het raadsbesluit van 19 december 20'13 op en treedt met ingang van 1 januari 2O2O in
werking.
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