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Ondenruerp : Belastingreglement op inname openbaar domein
Gelet op artikel 170, 54 van de Grondwet;
Gelet op artikel42, 53 van het Gemeentedecreet van 1510712005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 2410312015 het belastingreglement op inname
openbaar domein heeft goedgekeurd voor een periode van 0110412015 t.e.m. 3111212018;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging,

BESLUIT:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 :
Voor de aanslagjaren2019 t.e.m. 2025 wordt een gemeentebelasting gevestigd op de inname van het
openbaar domein.

Art.2

:

De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de vergunning voor de inname van het openbaar
domein.
De natuurlijke of rechtspersoon die het openbaar domein inneemt is hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van de belasting.

Art.3

:

Zijn vrijgesteld van deze belasting :
- verenigingen met een uitsluitend menslievend doel zonder enig winstgevend oogmerk,
- caritatieve organisaties en Zoutleeuwse sociale, culturele en sportieve verenigingen erkend door het
stadsbestuur,
- de innemingen van openbaar domein tijdens braderieën, de jaarlijkse avondmarkt, Kapelkermis en
kerstmarkt zijn niet onderworpen aan deze belasting,
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onderwijsinstellingen op het grondgebied van Zoutleeuw voor de innemingen van openbaar domein
wekelijkse markt vermeld onder afdeling 2 en voor occasionele innemingen vermeld onder afdeling
3 punt c),
de innemingen van openbaar domein voor het plaatsen van afgebakende terrassen door horeca-

zaken.
AFDELING 1 : KERMISSEN

Art.4

:

De belasting wordt vastgesteld als volgt :
een attractie met een oppervlakte kleiner dan 100 m' : 7,50 EUR per lopende meter,
een attractie met een oppervlakte van 100 m2 en meer : 12,50 EUR per lopende meter.

-

Art.5:
De gevelafmetingen die gelden voor het berekenen van de belasting voor de hele kermisperiode,
worden vastgesteld tussen de delen van de inrichtingen die het verst boven of tegen de grond
uitsteken. De exacte afmeting zalworden aangerekend. Voor de inrichtingen "automatische spelen",
"amusementshallen" en voor elke inrichting op een hoekplaats zal de langste zijde (gevellengte of
diepte van de instelling) in aanmerking komen voor de berekening van de belasting.

Art.6

:

De belasting moet bij de afgifte van de vergunning contant betaald worden, tegen afgifte van een
betalingsbewijs oÍ door overschrijving op de bankrekening van de stad, uiterlijk de dag van het
opstellen van de kermisattracties.
Bij gebrek van contante betaling wordt de belasting ingekohierd.

Arl.7

:

De aanvraag tot inname van een standplaats op de kermis moet gericht worden aan het
schepencollege. Deze is gemachtigd de vergunning te verlenen indien de vrije doorgang niet wordt
belemmerd en/of de verkeersregeling is verzekerd door bijzondere schikkingen.

AFDELING 2 : WEKELIJKSE MARKT
Art. 8

:

De belasting wordt vastgesteld als volgt :
0,75 EUR per lopende meter en per marktdag (met een minimum van 5 meter) voor vaste
marktkramers die op basis van een vergunning betalen.
10 EUR per marktdag voor standwerkers.
Elk gedeelte van een lopende meter wordt voor een volledige meter gerekend.

-

Art. 9

:

De oppervlakte van de kramen zalvastgesteld worden op de meest uitspringende gedeelten, hetzij
boven aan de kop, hetzij aan de voet. De holten worden als aangevuld aanzien.
De kramen die rond zijn worden als vierkant beschouwd.
De opmeting geschiedt door de verantwoordelijke marktleider.

Art. 10:
Voor de vaste marktkramers is de belasting verschuldigd bij afgifte van de vergunning en dient contant
te worden betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs of door overschrijving op de bankrekening van
de stad, binnen de veertien dagen na aanvang van de vergunning. Bij het niet nakomen van deze
betalingstermijn vervalt de vergunning.

Voor marktkramers die in de loop van het jaar een vergunning krijgen voor de inname van een
standplaats op de wekelijkse markt, wordt de verschuldigde belasting berekend aan het vastgesteld
tarief en voor alle resterende weken van het lopende jaar. De verschuldigde belasting wordt bij afgifte
van de vergunning betaald tegen afgiÍte van een ontvangstbewijs.
De standwerkers moeten de belasting contant betalen tegen afgifte van een betalingsbewijs, dat aan
de bevoegde toezichter op diens verzoek moet worden vertoond.
Bij gebrek van contante betaling wordt de belasting ingekohierd.
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Art. 11

:

De aanvraag tot inname van een standplaats op de wekelijkse openbare markt moet gericht worden
aan het schepencollege. Deze is gemachtigd de vergunning te verlenen indien de vrije doorgang niet
wordt belemmerd en/of de verkeersregeling is verzekerd door bijzondere schikkingen.

Arl.12:
De gemeente venverpt elke verantwoordelijkheid tegenover de vergunninghouder of tegenover derden
voor wat betreft de uitgestalde waren, de kramen en de voertuigen en eventueel ander materiaal, om
het even waar zij zich bevinden.
De vergunninghouder draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid, ook tegenover derden of
tegenover het bestuur, voor de handelingen en de schade, om het even van welke aard, voortvloeiend
uit het gebruik van zijn vergunning, uit het gewone feit zich ter plaatse te bevinden of uit welk danige

oorzaak ook.

Art. 13:
Voor de berekening van de ingenomen oppervlakten wordt elk gedeelte van een vierkante meter voor
een volledige vierkante meter gerekend.

Art. 14:
De belasting moet bij de afgifte van de vergunning contant betaald worden, tegen afgifte van een
betalingsbewijs.
Bij gebrek van contante betaling wordt de belasting ingekohierd.

Art. 15:
De aanvraag tot inname van het openbaar domein moet gericht worden aan het schepencollege. Deze
is gemachtigd de vergunning te verlenen indien de vrije doorgang niet wordt belemmerd en/of de
verkeersregeling is verzekerd door bijzondere schikkingen.
De toegestane vergunning heeft slechts volledige uitwerking na betaling van de verschuldigde
belasting en heeft ook slechts betrekking op de aangevraagde periode. Voor iedere vernieuwing of
verlenging is een nieuwe aanvraag nodig.

AFDELING 3 : INNAME VOOR ALLERLEIAUTOMATEN, VOOR MATERIALEN, VOORWERPEN,
MACHINES, SCHUTSELS EN DERGELIJKE MET HET OOG OP HET UITVOEREN VAN WERKEN
DIE NIET VAN OPENBAAR NUT ZIJN EN VOOR OCCASIONELE INNEMINGEN ANDERE DAN
DEZE BEPAALD HIERBOVEN
Art. 16:
De belasting wordt vastgesteld als volgt

:

a) Voor allerlei automaten : 25 EUR per jaar per automaat.
b) Voor materialen, voonrerpen, machines, schutsels en dergelijke geplaatst op het openbaar
domein met het oog op het uitvoeren van werken die niet van openbaar nut ziin : 0,25 EUR per
m2 per dag met een minimum van í0 EUR per aangifte.
c) Voor occasionele innemingen van het openbaar domein, andere dan deze bepaald
hierboven en die niet het voorwerp uitmaken van specifieke belasting- of retributiereglementen
zonder handels- of bedriifskarakter: 0,25 EUR per m2 per dag met een minimum van 10 EUR per
aangifte
met handels- of bedriifskarakter : 0,50 EUR per m2 per dag met een minimum van 10 EUR per
aangifte.
Art. 17

:

Voor de berekening van de belasting is de oppervlakte die dient in aanmerking te worden genomen,
die van de rechthoek die fictief rond het voorwerp of de groep van voorwerpen, die zich op het
openbaar domein bevinden, kan getrokken worden. Voor alles wat zich boven of onder de begane
grond bevindt, zal de bepaling van de rechthoek geschieden met gebruik van loodlijnen. Elk gedeelte
van een vierkante meter wordt als een volle vierkante meter beschouwd.
Art. 18

:

De belasting moet bij de afgifte van de vergunning contant betaald worden, tegen afgifte van een
betalingsbewijs of door overschrijving op de bankrekening van de stad.
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Bij gebrek van contante betaling wordt de belasting ingekohierd.

Art. 19:
De vergunning voor de ingebruikname van het openbaar domein wordt afgeleverd door het college van
burgemeester en schepenen voor wat het geregeld en langdurig gebruik betreft, na advies van de
bevoegde diensten, en door de bevoegde ambtenaar van het stadsbestuur van Zoutleeuw voor wat het
uitzonderlijk en kortstondig gebruik betreft.
Aanvragen tot machtiging voor langdurig of blijvend gebruik moeten minstens één maand voor het
begin van het gebruik worden ingediend.
Aanvragen tot kortstondig gebruik moeten minstens vijf werkdagen voor het begin van het gebruik
worden ingediend.
Alle aanvragen moeten ingediend worden bij de bevoegde ambtenaar van het stadsbestuur van
Zoutleeuw. De machtigingsaanvraag vermeldt alle elementen die noodzakelijk zijn voor de berekening
van de belasting. Hetzelfde geldt voor elke wijzigingsaanvraag.

AFDELING 4 : ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 20 :
De belasting is verschuldigd zonder dat de betrokkene kan aanspraak maken op enig recht, tijdelijk of
blijvend. Hij heeft evenwel de plicht om op het eerste verzoek van het bestuur of de lokale politie het
gebruik op te heffen of te beperken zonder hiervoor enige aanspraak op vergoeding of terugbetaling te
kunnen maken. De betaling van de belasting brengt voor de gemeente geen enkele speciale
toezichtstaak of aansprakelijkheid met zich mee. Het privaat gebruik van het openbaar domein gebeurt
op eigen risico van de begunstigde van de machtiging en onder zijn verantwoordelijkheid.

Art.21

:

De vergunning tot het innemen van de standplaats wordt verleend zonder dat de vergunninghouder
enig recht van erfdienstbaarheid op de openbare weg kan doen gelden, en onder uitdrukkelijke

voorwaarde dat zij kan ingetrokken worden of tijdelijk of gedeeltelijk geschorst worden indien dit nodig
geacht wordt.
De terugtrekking en de schorsing geven geen recht op een schadevergoeding.

Art.22:
Deze verordening treedt in werking op 0110112019
Aldus gedaan in vergadering datum als hierboven.
(w g.)
De wnd. algemeen directeur,
De voorzitter,
Sandra Blockx.
Annita Reniers.
(w

g.)

Voor eensluidend uittreksel,

02t01t2019
De wnd. algemeen directeur,

De burgemeester,

andra Blockx

ewijn Herbots
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