Uittreksel uit de notulen van de
gemeenteraad
Vergadering van 18 december 2013

Aanwezig: Wouter Beke, burgemeester-voorzitter
Erwin Van Pée, Marc Reynders, Guy Legein, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann, schepenen
Door Steyaert, Gilbert Hulsmans, Jos Wouters, Eric Coenen, Uzeyir Karaca, Ronald Peeters, Danny Bloemen, Toni
Fonteyn, Diane De Volder, Katrien Ozeel, Jos Berghmans, Bert Boeckx, Marco Nicoli, Franky Geypen, Maarten
Vanzeir, Matthias Pira, Annika Lenaerts, Werner Noels en Annick Philips, gemeenteraadsleden.
Sonja Surkyn, schepen-voorzitter OCMW (zonder stemrecht)
Dany Punie, wd. gemeentesecretaris
Plaatsrecht i.v.m. de kermissen, opgesteld op openbaar domein
DE GEMEENTERAAD
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake;
Overwegende dat het gemeentebestuur het marktplein in het centrum optimaal wil benutten voor de organisatie van de centrumkermissen en daartoe de foorkramers wil stimuleren om zoveel mogelijk overbodige voertuigen en materiaal elders, op hiervoor voorziene plaatsen, te stallen;
Overwegende de bedoeling van het gemeentebestuur om enkel de centrumkermissen in Leopolsburg te belasten;
Gelet op het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante
activiteiten;
Gelet op de vraag om advies van FOD Economie zoals bepaald wordt in artikel 10§ 2 van de wet van 25/6/1993;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting van
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT :

met 24 stemmen voor, 0 tegen en 1 onthouding.
Stemden voor: Wouter Beke, Erwin Van Pée, Guy Legein, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann, Door
Steyaert, Gilbert Hulsmans, Jos Wouters, Eric Coenen, Uzeyir Karaca, Katrien Ozeel, Franky Geypen, Matthias Pira, Annika Lenaerts, Danny Bloemen, Maarten Vanzeir, Toni Fonteyn, Diane De Volder, Jos
Berghmans, Bert Boeckx, Marco Nicoli, Werner Noels en Annick Philips,
Onthield zich: Ronald Peeters.
Artikel 1

Er wordt met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019, ten behoeve van de

gemeente Leopoldsburg, een gemeentebelasting gevestigd op het plaatsrecht voor de centrumkermissen.
Artikel 2
Het plaatsrecht is verschuldigd door de foorkramer die een standplaats toegewezen krijgt op de
centrumkermissen.
Onder centrumkermis wordt verstaan de kermissen die plaatsvinden op het marktplein in het centrum van
Leopoldsburg, met name het Koningin Astridplein.

Artikel 3
Het verschuldigde plaatsrecht wordt bepaald aan de hand van de volgende elementen:
1. bedrag per aard van attractie:
- schietkramen, lotterij, visspel, winkelkraam, frituur, en dergelijke..
- kindermolens
- lunapark, autodroom, rups, en dergelijke..
- autoscooter
- uitbreidingen (generatoren, vrachtwagens, koelwagens, caravans, …)

0,30 euro
1,00 euro
0,20 euro
0,30 euro
0,30 euro

2. per aantal ingenomen m² ( hierbij wordt elke begonnen m² aangerekend als een volle m²)
3. per kermisdagen op zondag en woensdag
Het bedrag van de belasting is gelijk aan het resultaat van de volgende formule:
[bedrag per aard van attractie vermenigvuldigd met het aantal ingenomen m²] maal het aantal kermisdagen
op zondag en woensdag

Artikel 4
De belasting zal betaald worden in de handen van de financieel beheerder of zijn afgevaardigde,
die er kwijting van geeft.
Artikel 5
ting.

Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelas-

Artikel 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 aanslagjaar.
Het kohier wordt overgezonden aan de met de invordering belaste financieel beheerder die onverwijld instaat
voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingschuldigen. Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld op het kohier ook de verzendingsdatum, de uiterste
betalingsdatum, de termijn waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, de benaming, het adres en de contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de vermelding dat
de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen
in het bezwaarschrift.
Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van het reglement krachtens welke de belasting is
verschuldigd.
Artikel 7

De belastingschuldige(of zijn vertegenwoordiger) kan bezwaar indienen bij het college van bur-

gemeester en schepenen binnen de drie 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 inning
van de belasting indien dit op een andere wijze dan per kohier gebeurde.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen
worden ingediend. 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 wordt gedagtekend en ondertekend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en vermeldt de
naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingschuldige alsmede het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen. Het college van burgemeester en schepenen of het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst, bericht schriftelijk ontvangst binnen vijftien dagen na de verzending
of de indiening van het bezwaarschrift.
Artikel 8
Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels toegepast betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten.

Artikel 9
.

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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