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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Wouter Beke, voorzitter; mevrouw Marleen Kauffmann, burgemeester; de heer Erwin Van
Pée, schepen; mevrouw Sara Verbeeck, schepen; de heer Eric Coenen, schepen; de heer Franky
Geypen, schepen; de heer Gilbert Hulsmans, gemeenteraadslid; de heer Joseph Wouters,
gemeenteraadslid; de heer Uzeyir Karaca, gemeenteraadslid; mevrouw Katrien Ozeel,
gemeenteraadslid; de heer Ronald Peeters, gemeenteraadslid; de heer Danny Bloemen,
gemeenteraadslid; de heer Toni Fonteyn, gemeenteraadslid; mevrouw Diane De Volder,
gemeenteraadslid; de heer Jos Berghmans, gemeenteraadslid; de heer Tim Theunis,
gemeenteraadslid; de heer Benny Maes, schepen; mevrouw Katrien Debruyne, gemeenteraadslid; de
heer Nick Peeters, gemeenteraadslid; mevrouw Paula Cebo, gemeenteraadslid; mevrouw Liesbeth
Jannis, gemeenteraadslid; mevrouw Chantal Nagels, gemeenteraadslid; mevrouw Jindra Lemmens;
mevrouw Joke Lievens

Verontschuldigd:
mevrouw An Caerts, gemeenteraadslid; de heer André Ceustermans, gemeenteraadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In gemeenteraadszitting van heden, 7 juli 2021, keurde de gemeenteraad het ondersteunings- en
relanceplan voor Leopoldsburg voor 2021 naar aanleiding van de COVID-19 crisis goed.
Ingevolge de uitvoering van dit plan zullen er wijzigingen aan de uitvoering van een aantal
belastingreglementen moeten worden doorgevoerd.
Argumentatie
Het betreft aanpassingen aangaande de inning van de belasting op basis van de volgende
reglementen :
Belasting op standplaatsen markt en rommelmarkt (gemeenteraadsbesluit van 11-12-2019, voor de
periode 2020-2025) : De tarieven worden in 2021 gehalveerd als volgt (geraamde minder ontvangst
op jaarbasis 35.000 euro op basis v geraamde ontvangst MJP):
 De marktkramers die reeds door middel van een jaarabonnement hun standplaats betaalden,
wordt een teruggave of herberekening van 1/2 van het verschuldigde belastingsbedrag
gedaan.
 De marktkramers die door middel van een kwartaal-abonnement betalen worden maar 2
kwartalen in de plaats van 4 kwartalen ingekohierd.
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De belasting verschuldigd door marktkramers die seizoensgebonden producten aanbieden en
minder dan 4 kwartalen deelnemen wordt gehalveerd.
 De tarieven voor marktkramers die op weekbasis betalen wijzigen niet.
Belasting op commerciële vestigingen (gemeenteraadsbesluit van 11-12-2019, voor de periode 20202025) : zal niet worden geïnd ( geraamde ontvangst 48.000 euro op jaarbasis geraamde ontvangst
MJP):
Belasting op plaatsrecht kermissen (gemeenteraadsbesluit van 11-12-2019, voor de periode 20202025) : zal niet worden geïnd ( geraamde ontvangst 2.000 euro op jaarbasis geraamde ontvangst
MJP):
Belasting op de plaatsing van terrassen op het openbaar domein (gemeenteraadsbesluit van 04-112015, voor de periode vanaf 01-01-2016) : er wordt gelijkstemming met het Vlaams Gewest beoogd
inzake de belasting op de plaatsing van terrassen langsheen een gewestweg. Vanuit het Vlaams
Gewest (wegen en verkeer) zal deze belasting niet worden geheven. Deze belasting zal in 2021 door
het gemeentebestuur ook niet geïnd worden (geraamde ontvangst 3.000 euro op jaarbasis =
geraamde ontvangst MJP):
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De Grondwet artikel 170 § 4.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 21 stem(men) voor: Wouter Beke; Jos Berghmans; Danny Bloemen; Paula Cebo; Eric Coenen; Diane
De Volder; Katrien Debruyne; Toni Fonteyn; Franky Geypen; Gilbert Hulsmans; Liesbeth Jannis; Uzeyir
Karaca; Marleen Kauffmann; Jindra Lemmens; Benny Maes; Katrien Ozeel; Nick Peeters; Tim Theunis;
Erwin Van Pée; Sara Verbeeck; Joseph Wouters
- 2 onthouding(en): Chantal Nagels; Ronald Peeters

Besluit
Artikel 1
Belasting op standplaatsen markt en rommelmarkt (gemeenteraadsbesluit van 11-12-2019, voor de
periode 2020-2025) : De tarieven voor 2021 worden gehalveerd als volgt (geraamde
minderontvangst op jaarbasis 35.000 euro):
 de marktkramers die reeds door middel van een jaarabonnement hun standplaats betaalden,
wordt een teruggave of herberekening van 1/2 van het verschuldigde belastingbedrag gedaan
 de marktkramers die door middel van een kwartaal-abonnement betalen worden maar 2
kwartalen in de plaats van 4 kwartalen ingekohierd.
 de belasting verschuldigd door marktkramers die seizoensgebonden producten aanbieden en
minder dan 4 kwartalen deelnemen worden gehalveerd.
 De tarieven voor marktkramers die op weekbasis betalen wijzigen niet.
Artikel 2
Belasting op commerciële vestigingen : (gemeenteraadsbesluit van 11-12-2019, voor de periode
2020-2025) : wordt niet geïnd voor 2021 (geraamde ontvangst 48.000 euro op jaarbasis).
Artikel 3
Belasting op standgeld voor kermissen: (gemeenteraadsbesluit van 11-12-2019, voor de periode
2020-2025) : wordt niet geïnd voor 2021 (geraamde ontvangst 2.000 euro op jaarbasis)
Artikel 4
Belasting op de inname van terassen ((gemeenteraadsbesluit van 04-11-2015, voor de periode vanaf
01-01-2016) : er wordt gelijkstemming met het Vlaams Gewest beoogd inzake de belasting op de
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plaatsing van terrassen langsheen een gewestweg. Vanuit het Vlaams Gewest (wegen en verkeer) zal
deze belasting niet worden geheven. Deze belasting zal in 2021 door het gemeentebestuur ook niet
geïnd worden (geraamde ontvangst 3.000 euro op jaarbasis):
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
Joke Lievens
algemeen directeur

Wouter Beke
voorzitter gemeenteraad
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