REGLEMENT. BELASTING GEHEVEN ALS STANDRECHT VOOR DE
OPRICHTING EN/OF HET GEBRUIK VAN INRICHTINGEN OP HET
GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE TIJDENS HET JAARLIJKSE
DRUIVENFESTIVAL. HERNIEUWING VAN DE PERIODE 2019-2021,
AANGEVULD MET WIJZIGINGEN.

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 februari 2019
Artikel 1
Er wordt voor de dienstjaren 2019 tot en met 2021 een belasting geheven als standrecht
voor de oprichting en/of het gebruik van inrichtingen op het grondgebied van de gemeente
Hoeilaart gedurende het jaarlijkse Druivenfestival.
1) Een belasting van 23,00 euro per lopende meter voor de foorinrichtingen op het
Gemeenteplein, van 365,00 euro (forfaitair bedrag) voor de foorinrichtingen op de
parking langs de Albert Biesmanslaan en van 470,00 euro (forfaitair bedrag) voor
autoscooters.
2) Indien gebruik gemaakt wordt van de elektriciteitskasten wordt de belasting
vastgesteld op 25,00 euro per lopende meter voor de foorinrichtingen op het
Gemeenteplein, op 400,00 euro (forfaitair bedrag) voor de foorinrichtingen op de
parking langs de Albert Biesmanslaan en op 515,00 euro (forfaitair bedrag) voor
autoscooters.
3) Een belasting van 3,00 euro per lopende meter voor de verkoopgelegenheden op
de jaarmarkt.
4) Een belasting voor de occasionele drank- en consumptiegelegenheden en voor
andere verkoopsgelegenheden, wordt als volgt vastgesteld:
enkel op vrijdagavond:
enkel op zaterdag:
enkel op zondag:
enkel op maandagnamiddag:
op zaterdag en zondag:
op vrijdagavond, zaterdag, zondag en maandagnamiddag:

€ 40,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 40,00
€ 125,00
€ 150,00

5) Een belasting voor de tweedehandsgelegenheden, wordt als volgt vastgesteld:
inwoners van Hoeilaart:
niet-inwoners:

€ 4,00 per 3 meter
€ 10,00 per 3 meter

Deze belasting wordt vastgesteld per dag. Houders van een stand met autoparkeerplaats
betalen een vergoeding van 5 euro, bovenop bovenstaande belasting. Een standplaats met
autoparkeerplaats bedraagt minimaal 6 meter.

Artikel 2
Worden van de belasting, zoals vermeld in artikel 1.3 en 1.4, vrijgesteld:
•
•

•
•
•

de houders van de inrichtingen die uitsluitend voorzien worden voor de verkoop van
Belgische druiven;
de houders van inrichtingen die kunnen bewijzen dat de nettoverkoop van hun
waren integraal wordt aangewend voor sociale, filantropische, artistieke of
wetenschappelijke doeleinden of wordt overgedragen aan instellingen van openbaar
nut en die bovendien een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het college
van burgemeester en schepenen hebben bekomen;
de houders van inrichtingen, die worden uitgebaat door een erkende jeugd-, sportof culturele vereniging en waarvan de nettowinst wordt aangewend voor de werking
van de betrokken vereniging;
handelaars met een handelspand gelegen op het parcours van de rommelmarkt- en
de jaarmarkt;
de houders van eetgelegenheden waarvan de onderneming is gevestigd op het
grondgebied van Hoeilaart.

Artikel 3
De respectieve plaatsen worden toegekend door een afgevaardigde van het college van
burgemeester en schepenen.

Artikel 4
Zodra de belastingplichtigen de toelating tot opstelling hebben verkregen, dienen zij het
bedrag van de belasting onmiddellijk te betalen aan de door het college aangestelde
ambtenaar.

Artikel 5
De belastingplichtige en zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar indienen tegen deze
belasting bij het college van burgemeester en schepenen.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.

Op straffe van verval wordt het bezwaarschrift met de post verzonden of overhandigd aan
het gemeentebestuur binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde
kalenderdag volgend op de datum van de contante inning.

Een ontvangstmelding van het bezwaarschrift wordt afgeleverd binnen 15 kalenderdagen
na de indiening ervan.

Artikel 6
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 (zoals
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010), zijn 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 en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit
wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op inkomsten
betreffen.

Artikel 7
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

