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AFDELING LEVEN - VRIJE TIJD. BESLUIT.  AANPASSING BELASTINGREGLEMENT 

STANDRECHT TIJDENS HET DRUIVENFESTIVAL. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Tessa Hemeleers 

Bevoegd lid van het college: Joris Pijpen 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 25 februari 2019: beslissing van de gemeenteraad rond belasting geheven als 

standrecht voor de oprichting en/of het gebruik van inrichtingen op het grondgebied 

van de gemeente tijdens het jaarlijkse Druivenfestival. 

• 11 april 2022: beslissing van het college van burgemeester tot het doorvoeren van 

een kleine aanpassing aan het belastingreglement.  

 

Feiten en context 

 

Jaarlijks, tijdens het derde weekend van september, vindt van vrijdag tot en met maandag, 

het Druivenfestival plaats. Gedurende dit festival worden diverse activiteiten gepland, 

waarbij op het grondgebied bijvoorbeeld drankstanden, foorinrichtingen, marktkramen e.d. 

worden opgericht, die onderhevig zijn aan een standrechtvergoeding. 

 

Het belastingreglement dient te worden vernieuwd (ook bij niet wijziging) voor een nieuwe 

periode. Dit is dan ook het moment om de 'fouten' eruit te halen.  

 

De huidige werking vraagt een aantal wijzigingen die de organisatie van het Druivenfestival 

vergemakkelijken. 

Deze wijzigingen werden besproken met Sam Vanderstraeten, coördinator Evenementen, 

Brecht Van den Bogaert, financieel directeur en Tessa Hemeleers, coördinator Lokale 

Economie & Toerisme. 

 

De wijzigingen worden besproken onder 'argumentatie'. 

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met deze wijzigingen én vraagt 

het belastingreglement aan te passen voor het jaar 2022, zodat de organisatie van het 

Druivenfestival 2022 reeds kan starten. 
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Zij vragen de administratie echter, tegen eind 2022, de belastingreglementen m.b.t. 

evenementen en foodtrucks door te lichten. 

 

Juridische gronden 

 

• Artikel 170 § 4 van de grondwet. 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, in het 

bijzonder artikel 40 en artikel 41, 14°. 

• Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij 

decreet van 28 mei 2010. 

• De bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), 

hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 

(bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot 9bis 

(rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en 

moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek 

van de inkomstenbelastingen. 

• De artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen. 

 

Advies 

 

Raad voor Lokale Economie 

 

De Raad voor Lokale Economie gaf een positief advies (zie ook bijlage). 

 

Argumentatie 

 

Artikel 1.  

 

Punt 3) 'Een belasting van 3,00 euro per lopende meter voor de verkoopgelegenheden op 

de jaarmarkt'.  

 

aanvullen met: 'met uitzondering van de occasionele drank- en 

consumptiegelegenheden, die vallen onder punt 4 van dit artikel'. 

 

punt 4) 

 

een belasting voor de occasionele drank- en consumptiegelegenheden (en voor andere 

verkoopsgelegenheden), wordt als volgt vastgesteld: 
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waarom de aanpassing: 

 

● Vaste en transparante bedragen; 

● Niet met als doel meer inkomsten te vergaren, maar vlot en transparant te 

communiceren, factureren én de inschrijvingen op te volgen; 

● Vast tarief per dag, met als gevolg --> aanvraag voor een standplaats van 3 dagen 

is de som van de bedragen van die 3 dagen; 

● Kortingstarief voor diegene die een heel weekend willen staan (motiveren!). 

 

In het vorige tarief werd 150 euro gevraagd voor een heel weekend, maar dienden 

eetkramen nog een individuele factuur te ontvangen voor de jaarmarkt. Het huidige bedrag 

is nu 225 euro (inclusief de jaarmarkt).  

 

We staan een kortingstarief toe dat laag genoeg is om standhouders te motiveren om zich 

in te schrijven voor 4 dagen én hoog genoeg om niet enkel een standplaats in te nemen 

(met een gesloten kraam), maar ook echt te openen én mee te zorgen voor de nodige 

animo.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Enig artikel 

De gemeenteraad keurt het voorstel van aanpassing van het belastingreglement 

'Standrecht op het grondgebied van de gemeente tijdens het Druivenfestival' goed, voor 

het jaar 2022. 

 

Uittreksel voor 

 

Uittreksel voor de financiële dienst en coördinator Evenementen. 

 

 

 

Namens de Raad, 

get. Chloë Foccaert 

Waarnemend algemeen directeur 

get. Steven Coppens 

Voorzitter 

 

Voor eensluidend afschrift, 
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