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FINANCIËN. BELASTING OP HET GEBRUIK VAN HET OPENBAAR DOMEIN. 
HERNIEUWING VOOR DE PERIODE 2020-2021. GOEDKEURING. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 
Bevoegd lid van het college: Tim Vandenput 
 

Voorgeschiedenis 
 

• 22 februari 2016: goedkeuring belasting op het gebruik van het openbaar domein 
tijdens de gemeenteraadszitting 

• 1 januari 2020: het Invorderingswetboek treedt in werking. Via een aanpassing van 
het decreet van 30 mei 2008 wordt het meteen ook van toepassing op de fiscale 
schuldvorderingen van de gemeenten en de provincies. 

 
Feiten en context 
 
De belasting op het gebruik van het openbaar domein werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 17 december 2018 voor een periode van 1 januari 2019 tot 
en met 31 december 2021. 
 
Juridische gronden 
 

• De grondwet, artikel 170 § 4; 
• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
• Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
De belasting op het gebruik van het openbaar domein werd hernieuwd voor de periode 
2019-2021. Naar aanleiding van een wijziging van het decreet van 30 mei 2008 worden 
alle belastingreglementen terug voorgelegd op de gemeenteraad ter goedkeuring. De 
aanpassingen beperken zich tot de gebruikte terminologie en de verwijzingen naar de 
juridische gronden. 
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Financieel advies 
 
Financiële gevolgen voorzien. 
 
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, 
Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie Gahy, 
Luc Meganck, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy 
Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Steven Coppens 
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, Jo 
Portois en Youri Vandervaeren 
 
Artikel 1 
Door het gemeentebestuur wordt een belasting geheven op het gebruik van het openbaar 
domein.  
 
Artikel 2 
De belasting wordt gevestigd, voor een periode ingaand op 1 juni 2020 om te eindigen op 
31 december 2021. 
 
Artikel 3 Belastbare activiteiten 
De belasting is verschuldigd: 
a. Voor de uitoefening van ambulante activiteiten op de openbare weg. 
b. Voor de uitbating van een frituur- of ander eetwarenkraam met standplaats op de 
openbare weg. 
c. Voor het plaatsen van kramen, tenten of andere roerende voorwerpen met 
winstgevend doel tijdens de jaarlijkse winter- en zomerkermis. 
 
Artikel 4 Belastingplichtige 
De belasting, bedoeld onder artikel 3, a, is verschuldigd door de handelaar die ambulante 
activiteiten uitoefent op de openbare weg.  
 
Artikel 5 
De belasting, bedoeld onder artikel 3, b, is verschuldigd door de uitbater van het frituur- 
of ander eetwarenkraam. De eigenaar van het kraam is hoofdelijk aansprakelijk voor de 
betaling van de belasting. 
 
Artikel 6 
De belasting, bedoeld onder artikel 3, c, is verschuldigd door de persoon die de standplaats 
heeft aangevraagd. 
 
Artikel 7 Aanslagvoet 
De belasting, bedoeld onder artikel 3, a wordt als volgt vastgesteld: 
1° Voor de handelaars zonder abonnement voor een standplaats: 
   € 2,00 per strekkende meter voor een dag of gedeelte ervan, met als 
minimumforfait  € 13,00; 
2° Voor  de  handelaars met een abonnement voor een standplaats:  € 25,00 per 
    strekkende meter voor een semester. 
 
De volledige lengte van de inrichting, waar de waren verkocht worden, wordt in aanmerking 
genomen. 
Een gedeelte van een meter wordt aangerekend voor een volledige meter. 
 
Artikel 8 
De belasting, bedoeld onder artikel 3, b wordt als volgt vastgesteld:  
 
1° € 190,00 per kwartaal en per standplaats op het openbaar domein; 
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Dit bedrag wordt gehalveerd zo de frituur of het eetwarenkraam enkel wordt opengesteld 
voor het publiek tijdens de weekends, d.i. van vrijdagnamiddag 17 uur tot de zondagavond 
24 uur of op wettelijke feestdagen of tijdens de openbare feestelijkheden die in de 
gemeente worden ingericht. 
Elk begonnen kwartaal is volledig verschuldigd. 
 
2° € 19,00 voor kramen die worden opgesteld op het openbaar domein voor een 
maximum duur van 1 dag. 
 
Artikel 9 
De belasting, bedoeld onder artikel 3, c, wordt als volgt vastgesteld: 
1° tijdens de zomerkermis: 
€ 9,00 per lopende meter voorgevelbreedte, met een minimum van € 60,00 en een 
maximum van € 210,00 door één en dezelfde persoon te betalen voor één kraam, tent, 
toestel of roerend voorwerp. 
De bedragen worden gebracht op respectievelijk € 10,00, € 65,00 en € 230,00 indien 
gebruik wordt gemaakt van de elektriciteitskasten op het Gemeenteplein. 
 
2° tijdens de winterkermis: 
€ 4,50 per lopende meter voorgevelbreedte, met een minimum van € 30,00 en een 
maximum van € 105,00 door één en dezelfde persoon te betalen voor één kraam, tent, 
toestel of roerend voorwerp. 
De bedragen worden gebracht op respectievelijk € 5,00, € 33,00 en € 115,00 indien 
gebruik wordt gemaakt van de elektriciteitskasten op het Gemeenteplein. 
 
Artikel 10  
De belasting, bedoeld onder artikel 3, a, is niet verschuldigd voor ambulante verkopen in 
het raam van manifestaties zonder handelskarakter en met een uitsluitend menslievend 
doel verricht door verenigingen zonder winstoogmerk of door instellingen van openbaar 
nut die door de Minister van Middenstand erkend zijn. Ze is evenmin van toepassing tijdens 
het Druivenfestival.  
 
Artikel 11 
De belasting, bedoeld onder artikel 3, b, is niet van toepassing tijdens het Druivenfestival. 
 
Artikel 12 Wijze van invorderen 
In de gevallen, bedoeld onder artikel 7, 2°, 8,1° en 9 wordt de belasting ingevorderd bij 
wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
In het geval, bedoeld onder artikel 7, 1° moet de belasting contant betaald worden tegen 
afgifte van een kwitantie. Bij gebreke aan een contante betaling wordt de belasting 
ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar overeenkomstig de bepalingen van het decreet 
van 30 mei 2008.  
 
In het geval, bedoeld onder artikel 8,2° is de belastingplichtige er toe gehouden uiterlijk 
48 uur voor de plaatsing het gemeentebestuur daarvan in te lichten en aangifte te doen 
en de duur van het ter plaatse blijven aan te geven.  
 
De belasting moet bij de aangifte contant betaald worden tegen afgifte van een kwitantie. 
Bij gebreke aan aangifte of niet-tijdig ingediende aangifte, of in geval van onjuiste, 
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting 
ambtshalve ingekohierd en is ze eisbaar overeenkomstig de bepalingen van het decreet 
van 30 mei 2008.  
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Artikel 13 
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter 
zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende 
de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen. 
 
Artikel 14 
Dit reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en via het digitaal loket aan 
de toezichthoudende overheid bezorgd.  
 
Artikel 15  
Dit besluit zal afgekondigd en bekendgemaakt worden volgens het decreet van 22 
december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 287 en 288. 
 
Uittreksel voor 
 
Digitaal Loket, financieel directeur, financiële dienst, dienst Communicatie, website 
 
 
 
Namens de Raad, 
get. Bram Wouters 
Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 
Voorzitter 

 
Voor eensluidend afschrift 
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