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Bresseleers M., Van Looveren K., Peeters E., Michiels M., Deckers S., Matthé R., Van Tichelt I., 
Bellens B., Van Riel B., De Groof E., de Hoog K., Vandekeere T., Smouts L. - Raadsleden 
Van Dyck A. - Voorzitter OCMW 
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Verontschuldigd : 
Geysen K., Vandeneijnde S. - Raadsleden 
20 Belastingreglement op standplaatsen op privaat domein 
  

Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de invorderingen en de 
geschillen inzake gemeentelijke belastingen; 
 
Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente; 
 
Gelet op de verschillende tarieven voor het aantal m² die ingenomen wordt en 
indien meer oppervlakte ingenomen wordt meer toezicht vereist is; 
 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraad waarbij een gepaste toelichting 
wordt verstrekt door burgemeester L. Aerts. Hij stelt dat de belasting op 
standplaatsen privaat domein op basis van de regelgeving de helft is van het 
openbaar domein. 
 
Raadslid P. Van Assche stelt dat er hier geen dienstverlening wordt geleverd 
door de gemeente. De betrokkenen zijn reeds voorwerp van een belasting en 
derhalve wordt er dubbel belast. 
 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat dit een continuering van het beleid van 
de gemeente is. 
 
Raadslid J. Slegers vraagt of er voorbeelden van deze belasting gegeven 
kunnen worden. Burgemeester L. Aerts repliceert dat een standplaats die 
eigen is aan de activiteit van de vestiging niet wordt belast. Als de standplaats 
geen binding heeft met de activiteit van de gevestigde inrichting wordt er 
belast. Een verkooppunt van aardappelen bij een landbouwer zal niet belast 
worden als het gaat om zijn aardappelen. Een broodautomaat bij een 
landbouwer, als dit niet om zijn eigen brood gaat, zal wel belast worden.  
 
Raadslid P. Van Assche vraagt of er voldoende controle uitgevoerd wordt, 
anders is deze belasting  onrechtvaardig. Burgemeester L. Aerts repliceert dat 
men dit mogelijk wel kan maximaliseren. 
 
BESLUIT : Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck 
W., Torfs L., Matheeussen J., Meeusen V., Nicolaï L., Vochten M., 
Bresseleers M., Van Looveren K., De Groof E., Vandekeere T., Smouts L.: 15 
stemmen voor  
Van Akeleyen C., Van Assche P., Slegers J., Van De Mierop B.,  Peeters E., 
Michiels M., Deckers S., Matthé R., Van Tichelt I., Bellens B., Van Riel B. , de 
Hoog K.: 12 stemmen tegen 



 
 
 
 
Art. 1: Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 
december 2019, wordt een belasting geheven op toevallige en vaste 
standplaatsen ingenomen door handels- en beroepsinrichtingen op privaat 
terrein langsheen de openbare weg. De belasting is verschuldigd door de 
uitbater van de inrichting. 
 
Art. 2: De belasting wordt vastgesteld op 0,20 EUR 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 0,25 EUR. Onderhavige belasting kan eventueel forfaitair op 
300 euro per jaar vastgesteld worden per vaste standplaats. 
 
Art. 3: De uitbater van de inrichting moet voor het opstellen van de inrichting 
aangifte doen bij het gemeentebestuur van de aard van de inrichting, de 
ligging, de bezette oppervlakte, de duur van de opstelling en eventueel zijn 
keuze uiten voor het forfaitair tarief van 300 euro per jaar per vaste 
standplaats. 
 
Art. 4: De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van 
de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet 
van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van gemeentebelastingen en mogelijke latere 
wijzigingen. 
 
Art. 5: Deze beslissing zal voor kennisgeving aan de hogere overheid worden 
toegezonden. 
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