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Zitting van 17 december 2013
Tegenwoordig : Georges De Vliegher, voorzitter
Willy Segers, burgemeester
Elke Zelderloo, Jef Vanderoost, Rita Dedobbeleer, Diane Van Hove, Stijn Quaghebeur,
Frank De Dobbeleer, Karel De Ridder, schepenen
Lies Vereecke, OCMW-voorzitter-schepen
Jef Valkeniers, Stefaan Platteau, Guy Pardon, Jan Margot, Marc De Meulemeester,
Michel Dandoy, Walter Zelderloo, Luc Deleu, Carine Walravens, Luc De Backer, Michel
Valkeniers, Linda Janssens, Linsay Schoukens, Nathalie Staquet, Bernadette Van Coillie,
Paul Vanden Meerssche, Anneleen Van den Houte, Dirk Janssens, Jan Erkelbout, Francis
Tratsaert, Marc Willen, Karina Peeters, Cedric Dujardin, Lucille Briglia-Biesmans,
Katrien Van Lint, raadsleden
Marianne Vanden Houte, secretaris
DE GEMEENTERAAD,
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitvoering van ambulante
activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005
en wet van 20 juli 2006;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en
organisatie van ambulante activiteiten;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 september 2007 houdende het
gemeentelijk reglement op de organisatie van ambulante activiteiten en
kermisactiviteiten;
Overwegende dat de opkomst van kermisattracties op de kermissen van de
deelgemeenten, waar de publieksopkomst minder groot is, zeer beperkt is;
Overwegende dat het hierdoor aangewezen is de verhoging van de belasting voor
inname bij een kermis in een deelgemeente dus best zo laag mogelijk gehouden
wordt;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2007 houdende het
belastingreglement op de inname van het openbaar domein, en/of privaat domein
grenzend aan het openbaar domein, en op de uitlening van elektriciteitskasten;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLUIT: met algemene stemmen
ARTIKEL 1.- Met ingang van 1 januari 2014 wordt een belasting geheven op de
inname van het openbaar domein.
ARTIKEL 2.- Vallen onder het toepassingsgebied van deze belasting:
§ 1 De organisatie van een activiteit met handelskarakter op openbaar domein
en/of op privaat domein, grenzend aan het openbaar domein, met een
verkooppunt op het openbaar domein, worden beschouwd als inname van
openbaar domein.

§2

De inname van openbaar domein zonder handelskarakter waarbij de bezetting
op de grond van een gedeelte van het openbaar domein plaatsvindt of de
inname van de ruimte boven een gedeelte van het openbaar domein op
dergelijke wijze dat een normaal gebruik van het openbaar domein onmogelijk
wordt gemaakt.

ARTIKEL 3.De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de inname van het openbaar
domein.
Bij inname van een standplaats op het privaat domein, grenzend aan het openbaar
domein voor activiteiten met een handelskarakter met verkooppunt op het openbaar
domein, is de eigenaar van het privaat domein mede aansprakelijk voor de betaling
van de belasting.
ARTIKEL 4.- Belastingtarieven:
§1

Markten
De volgende belasting wordt geheven voor inname van het openbaar domein
naar aanleiding van de door de gemeente georganiseerde of op het openbaar
domein georganiseerde markten:
Occasioneel (op wekelijkse woensdagmarkt,
jaar- en avondmarkten)
Wekelijkse woensdagmarkt (abonnement)
Voorafgaande inschrijvingen jaar- en
avondmarkten

§2

Kramen e.d. buiten de georganiseerde markten
Volgende belasting wordt geheven voor de inname van het openbaar domein
door kramen allerhande, inclusief automaten, uitstalrekken voor de winkel,
buiten de georganiseerde markten:
Occasioneel
1 dag/week (abonnement)
Meerdere dagen/week (abonnement)

§3

€ 2,50/m/dag
Min.: € 10,00/dag
€ 16,00/m/kwartaal
Min.: € 96,00/kwartaal
€ 2,00/m/dag
Min.: € 8,00/dag

€ 2,50/m/dag
Min.: € 10,00/dag
€ 16,00/m/kwartaal
Min.: € 96,00/kwartaal
€ 30,00/m/kwartaal
Min.: € 180,00/kwartaal

Eetkramen buiten de georganiseerde markten
Volgende belasting wordt geheven voor de inname van het openbaar domein
door eetkramen allerhande (frietkraam, hamburgerkraam, ijsjeskraam…),
buiten de georganiseerde markten:
Occasioneel
Week
Maand
Kwartaal
Jaar

€ 10,00/dag
€ 30,00/week
€ 90,00/maand
€ 230,00/kwartaal
€ 620,00/jaar

§4

Kermissen
Volgende belasting wordt geheven voor inname van het openbaar domein ter
gelegenheid van kermissen:
Kermiskramen Dilbeek-centrum

Kermiskramen deelgemeenten

€ 2,00/m²/kermisactiviteit
Min.: € 30,00/kermisactiviteit
Max.: € 200,00/kermisactiviteit
€ 1,00/m²/kermisactiviteit
Min.: € 15,00/kermisactiviteit
Max.: € 100,00/kermisactiviteit

De bijhorende woon- en materiaalwagens zijn niet belastbaar.
§5

Circussen
Volgende belasting wordt geheven voor inname van het openbaar domein ter
gelegenheid van circussen:
Rondreizende circussen (bijhorende woonen materiaalwagens inbegrepen)
Gebruik elektriciteit
Waarborg

§6

€ 40,00/dag
€ 500/toegestane periode

Werken
Volgende belasting wordt geheven voor inname van het openbaar domein
voor materialen, voertuigen, kranen, containers, schuttingen, ... naar
aanleiding van (private) werkzaamheden:
Inname vanaf de 1ste dag

§7

€ 90,00/dag

€ 10,00/dag

Berekening van de belasting
Elke begonnen eenheid (m, m², dag, kwartaal, ...) wordt gerekend als een
volledige eenheid.
Gebruik elektriciteit is forfaitair inbegrepen voor de markten en kermissen, art.
4 §1, §4.

ARTIKEL 5.- Vrijstellingen
Volgende activiteiten worden vrijgesteld van onderhavige belasting:
activiteiten, ter gelegenheid waarvan een wegvergunning werd verleend, voor
de innames binnen de afbakening van de wegvergunning
tentoonstellingen zonder commerciële doeleinden
gelegenheidsactiviteiten met een sociaal doel, georganiseerd door Dilbeekse
scholen of door verenigingen, erkend door een Dilbeekse adviesraad
verkoop zonder commercieel karakter door particulieren op rommelmarkten
de plaatsing van losse publiciteitsmaterialen (bord, vlag, ...), met een
grondoppervlak kleiner dan 1 m².
ARTIKEL 6.- Invordering
§ 1 De belasting voor de occasionele innames op de georganiseerde markten
vermeld onder artikel 4 § 1 zijn contant verschuldigd bij elke vergunning of
toelating tot inname van het openbaar domein.
§ 2 De aanvrager van de inname van het openbaar domein voor een abonnement
op de wekelijkse woensdagmarkt en de voorafgaande inschrijvingen voor de
jaar- en avondmarkten (vermeld onder artikel 4 § 1) alsook de inname van het
openbaar domein door kramen (vermeld onder artikel 4 § 2, 3) ontvangen een

§3

§4

uitnodiging tot betaling vanwege het gemeentebestuur. Bij gebrek aan
betaling kan de standplaats niet worden ingenomen. Abonnementen en
voorafgaande inschrijvingen voor jaar- en avondmarkten worden beschouwd
als een reservatie en de belasting blijft verschuldigd, zelfs indien de
standplaats niet werd ingenomen.
De belasting voor de abonnementen vermeld onder artikel 4 § 1 en 2 worden
gefactureerd per kwartaal. De belasting is contant verschuldigd bij ontvangst
van de factuur.
Bij gebrek aan betaling wordt de belasting ingekohierd.

ARTIKEL 7.- Terugbetaling
§ 1 Enkel in uitzonderlijke gevallen, zoals langdurige ziekte, ongeval, overmacht, ...
en na het voorleggen van afdoende bewijsstukken, kan overgegaan worden tot
terugbetaling van de belasting. De aanvrager dient het gemeentebestuur
uiterlijk 24 u vóór de geplande inname van het openbaar domein in kennis te
stellen van de niet-inname. Laattijdige verwittigingen kunnen geen enkele
aanleiding geven tot terugbetaling.
§ 2 In geval het college van burgemeester een vergunning zou intrekken of
schorsen is er een terugbetaling mogelijk maar er is evenwel geen enkel recht
op schadevergoeding.
ARTIKEL 8.- De bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen zijn
van toepassing op dit belastingreglement.
ARTIKEL 9.- Overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet, wordt dit
belastingreglement bekendgemaakt via aanplakbrief.
ARTIKEL 10.- Overeenkomstig artikel 253 van het Gemeentedecreet, wordt dit
belastingreglement overgemaakt aan de provinciegouverneur.
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