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Financiën - Gemeentebelastingen - Belasting op het gebruik van het openbaar domein – Aanslagjaar 2020 – 
Toevoeging vrijstelling – principiële beslissing
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Het college van burgemeester en schepenen beslist op basis van het volgende:
Wettelijk kader
-   artikel 56 van het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017
-   decreet d.d. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012
-   omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit
-   Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken (en latere wijzigingen)
Aanleiding
-   het vaststellen van de gemeentelijke belastingreglementen is de bevoegdheid van de gemeenteraad, ook het 
bepalen van de vrijstellingen
-   het belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein is goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 
november 2019
Procedure
-   principiële beslissing college van burgemeester en schepenen
-   goedkeuring beslissing door de gemeenteraad
Adviezen
INTERN
-   eigen dienst: positief
-   dienst mobiliteit en openbare werken: gunstig advies
Krediet
Exploitatie - ontvangsten

algemene 
rek.

beleidsitem kostenplaats actie bedrag

7361000 002000 - -

Motivering
-   voor marktkramers is er ten tijde van covid-19 geen inname van het openbaar domein mogelijk
-   voor markten en standplaatsen voor verkoop op openbaar domein wordt het tarief vastgelegd op 1,5  EUR per 
lopende meter per dag met een minimum van 15,00 EUR 
-   de gebruiker van het openbaar domein kan opteren voor een abonnement: 45,00 EUR per lopende meter per 
jaar
-   sinds 18 maart 2020 gelden er strenge maatregelen in ons land tegen de verspreiding van het coronavirus.  Het 
gebruik van het openbaar domein is van overheidswege niet toegelaten 
-   voorstel is, om voor elke week dat er geen markt of een standplaats voor verkoop op openbaar domein kan 
plaats vinden, een vermindering van 1/52 toe te kennen bij het nemen van een jaarabonnement van 45 euro per 
lopende meter
Besluit
Artikel 1.- “In afwijking van artikel 2 §2 van het reglement betreffende de belasting op het gebruik van het 
openbaar domein van 28 november 2019  en gelet op de dwingende bepalingen opgenomen in het Ministerieel 
besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 
te beperken (en latere wijzigingen), zal voor aanslagjaar 2020 de belasting op het gebruik van het openbaar 
domein worden aangerekend in functie van het van overheidswege toegelaten gebruik van het openbaar domein. 
Voor elke week dat het openbaar domein niet mag worden gebruikt ingevolge deze maatregelen zal een 
vermindering worden toegestaan van 1/52’ste van de belasting, rekening houdend met de jaarbelasting van 45 
EUR per lopende meter.”
Artikel 2.- Deze vrijstelling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 28 mei 2020. 
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