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GEMEENTE BRECHT PROVINGIE ANTWERPEN

Uittreksel uit de notulen de gemeenteraad
donderdag I april2021

Aanweziqen:
Leo Nicolaï, Voorzitter gemeenteraad
Sven Deckers, Burgemeester
Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, llse Van Den Heuvel, Kelly
Van Looy, Katrien Scheirs, llse De Beuckelaer, lvan Flebus, Pieter Poriau, Gemeenteraadsleden
Annemie Marnef, Algemeen Directeur

Belastingreglement op standplaatsen openbaar domein - GN20211045

Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdoelstelling: D000003 - We streven naar een welvarend en ondernemend Brecht waarbij de basis
wordt gelegd in kwalitatief onderuvijs.
Actieplan: AP00001 3 - Dagelijkse werking welvarend/ondernemend.
Actie: A000055 - Dagelijkse werking welvarend/ondernemend.
Beleidsveld: BV 0020
ARK: 7360000, 7360100, 7360300
Omschrijving: Belasting markten, Belasting kermissen en Belasting inname openbaar domein
(handelsinrichtingen)

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 41.
Decreet van 30 mei 2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid
van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en
verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de
raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones.
Omzendbrief KB/ABB 201912 over de gemeentefiscaliteit van 15 februari 201 9.

Historiek
Gemeenteraadsbeslissing van 14 mei 2020 over het belastingreglement op standplaatsen openbaar
domein.
Gemeenteraadsbeslissing van 14 januari 2021 over het belastingreglement op standplaatsen openbaar
domein.

Motivatie
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
Echter, gezien de blijvende impact van de Coronacrisis dringt een aanpassing van dit reglement zich op.
De impact op de handelsvoering in de (ambulante) handel en horeca is groot. Er was reeds eerder een
vrijstelling van de belasting op standplaatsen openbaar domein voorzien vanaf maart 2020lot en met 30
april 2021. Deze vrijstelling wordt nu verlengd tot en met 30 september 2021.
Met dit besluit komt de gemeente tegemoet aan de oproep van de Vlaamse Regering om de lokale
belastingreglementen te hezien opdat de belastingplichtigen op het grondgebied minder belastingen
moeten betalen op activiteiten waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren.
De financiën van de gemeente kunnen de tijdelijke minderontvangsten door deze tegemoetkomingen
opvangen. Het gaat om een geraamde (bijkomende) minderontvangst van 19.500 euro (markten), 5.000
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euro (kermissen) en 7.000 euro (terrassen). De totale minderontvangsten voor 2021zijn daarmee
geraamd op 35.100 euro (markten), 9.000 euro (kermissen)en 7.000 euro (terrassen).
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naat de geluidsopname van 40.21 minuten tot 43.'15
minuten.

Stemminq:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
AÉikel 1 Belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een belasting geheven op standplaatsen
openbaar domein.
Artikel 2 Definitie
Onder standplaatsen openbaar domein moet worden verstaan alle toevallige en vaste standplaatsen
ingenomen door handels-en beroepsinrichtingen op gemeentelijke pleinen en openbare wegen alsmede
op het verbruik van elektriciteit via de verdeelkasten.
Artikel 3 Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de gebruiker van de dienstverlening.
Artikel 4 Tarief
De belasting voor de standplaatsen ambulante handel op het openbaar domein (exclusief kermissen,
circussen en terrassen), wordt vastgesteld op 0,55 euro per m2 bezette oppervlakte per dag. Een korting
van 10o/o wordt toegestaan indien betaald wordt per kwartaalen een bijkomende korting van 10% voor
betalingen per jaar.
De belasting voor kermissen, circussen en terrassen op het openbaar domein wordt vastgesteld op 0,40
euro per m2 bezette oppervlakte per dag voor een oppervlakte van minder of gelijk aan 50 m2. Voor een
oppervlakte die 50 m2 overschrijdt, bedraagt de belasting vanaf die overschrijding 0.50 euro per m2.
De belasting voor het verbruik van elektriciteit via de verdeelkasten op openbare markten wordt bepaald
op 1,25 euro per aansluiting per begonnen marktdag. Op voorafgaandelijke betalingen van elektriciteit op
jaarbasis wordt een korting van 10oÁ toegestaan.
De belasting voor het verbruik van elektriciteit via de verdeelkasten door kermissen en circussen wordt
als volgt vastgesteld:
Woonwagen 20A I 2-polig : 10 euro
Attractie 204I 2-polig : 20 euro
Attractie 3241 2-polig : 40 euro
Attractie 32A / 3-polig : 80 euro
Attractie 634 / 3-polig : 120 euro
Deze tarieven gelden voor de ganse duur van de kermis/circus.
Artikel 5 Vrijstellingen
De belasting is niet verschuldigd voor standplaatsen die, na toelating van het gemeentebestuur,
ingenomen worden ten voordele van een erkend goed doel.
De belasting is niet verschuldigd voor innames openbaar domein vanaf de inwerkingtreding van deze
beslissing tot en met 30 september 2021.
Artikel 6 Wijze van inning
De belasting op losse standplaatsen op de wekelijkse markten en de standplaatsen op jaarmarkten
worden contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs.
Abonnementen op wekelijkse markten en de inname van het openbaar domein door terrassen moeten
betaald worden binnen de twee maanden na verzending van de factuur.
De belasting op de standplaats van kermissen wordt op basis van het toegekende abonnement en voor
circussen na gemeentelijke toelating, gefactureerd en is verschuldigd voor aanvang van de betreffende
kerm is/ci rcusvoorste I I i n g.
Bij niet-betaling wordt de belasting ingekohierd.
AÉikel 7 Bezwaarprocedu re
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en
schepenen.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf
de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving
van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
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Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening
ervan.
Artikel 8 Niet-betaling
Bij niet-betaling binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zaleen gratis eerste aanmaning worden
verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt telkens een kost van
20,00 euro aangerekend voor de verzending.
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning
gestuurd. Voor deze aanmaning wordt een kost van 20,00 euro aangerekend.
Wanneer de debiteur niet overgaat tot betaling van de volledige schuld, kosten en intresten inbegrepen,
kan de financieel directeur overgaan tot opmaak van een dwangschrift met het oog op betekening door
een gerechtsdeurwaarder. Voor het aanmaken van dit dwangschrift wordt een kost van 30,00 euro
aangerekend.
AÉikel9 Toezicht
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. De gemeente brengt de
toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking van dit besluit overeenkomstig artikel
330 van het decreet over het lokaal bestuur.
AÉikel10
Dit reglement vervangt alle voorgaande ten deze.

Namens de Gemeenteraad,

get. Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Voor eensluidend uittreksel

Dienst vrije tijd
Gemeenteplaats 1

8-2960 Brecht
tel. 03 660 28 30

get. Leo Nicolaï
Voorzitter gemeenteraad
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