DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010, betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op omzendbrief BB-2011/1 van 10 juni 2011 van het Agentschap voor Binnenlands
Bestuur, tot coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Overwegende dat het ruimen van afval in de buurt van speciale handelsuitbatingen
bijkomende inspanningen van de gemeente vergt;
BESLUIT:
Art. 1. Er wordt voor een termijn die begint op 1 januari 2014 en eindigt op 31 december
2019, een belasting geheven op de frituur- en andere handelskramen die tot doel hebben
allerhande koopwaren te verkopen op het openbaar domein en die geen deel uitmaken van
een bestendige handelszaak of woning met een kadastraal inkomen, uitgezonderd de
kermiskramen.
Art. 2. De belasting is verschuldigd door de personen aan wie de vereiste machtiging
gegeven wordt. De machtigingsaanvraag dient gericht aan het college van burgemeester en
schepenen. De belasting is verschuldigd zolang het ophouden van het gebruik aan het
gemeentebestuur niet bekend wordt, behalve indien er in de machtiging een termijn
bepaald wordt.
Art. 3. Het intrekken van de machtiging bij politiemaatregelen wegens een fout van de
betrokkene of het afzien van deze laatste van het genot van de gegeven machtiging, brengt
voor de belastingplichtige geen enkel recht mee op terugbetaling van de reeds gestorte
sommen.
Art. 4. De belasting is verschuldigd zonder dat de betrokkene kan aanspraak maken op enig
onherroepelijk recht op concessie noch van erfdienstbaarheid op het openbaar domein,
maar integendeel de plicht heeft bij het eerste verzoek van de gemeentelijke overheid het
toegestaan gebruik op te heffen, of te beperken en zonder daar aanspraak te kunnen maken
op enige vergoeding.
De betaling van de belasting brengt voor de gemeente geen speciale toezichtstaak mee. Het
gebruik van het openbaar domein gebeurt op eigen risico van de begunstigde van de
machtiging en onder zijn verantwoordelijkheid.
Art. 5. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op € 5 dagvergoeding per standplaats.
De som die per jaar moet betaald worden, wordt berekend aan de hand van de staat die
vermeldt op welke dagen de belastingplichtige effectief van het openbaar domein heeft
gebruik gemaakt.
Art. 6. De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van
burgemeester en schepenen, ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het dienstjaar.

Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met de invordering belaste
ontvanger die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze
verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen.
Het aanslagbiljet bevat de verzendingsdatum en de gegevens vermeld in het kohier.
Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van onderhavig reglement.
Art. 7. De belastingschuldige (of zijn vertegenwoordiger) kan tegen zijn aanslag een bezwaar
indienen bij het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van
het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante
inning.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.
Het bezwaarschrift mag eveneens, tegen ontvangstbewijs, overhandigd worden aan het
college van burgemeester en schepenen of aan het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst.
Het college van burgemeester en schepenen of het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst,
bericht schriftelijk ontvangst binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het
bezwaarschrift.
De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals
dubbele aanslag, rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het dienstjaar waarop
de belasting betrekking heeft niet goedgekeurd werd.

