PROVINCIE VLAAMS-BRABANT – ARRONDISSEMENT LEUVEN – GEMEENTE KORTENBERG

UITTREKSEL UIT HET REGISTER der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 14 DECEMBER 2020
AANWEZIG: Ann Van de Casteele, voorzitter; Alexandra Thienpont, burgemeester; David
Haelterman, Kristien Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim
Moons, schepenen; Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans
Vanhoof, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim
Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, raadsleden; Leen Ceuppens, algemeen
directeur.
De raad,

6.

Belasting op standplaatsen op ambulante handel en markten langs de openbare weg voor 20212026

Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 §3;
Gelet op het wetboek inkomstenbelastingen 1992;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende gemeentefiscaliteit;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de algemene bestuurlijke politieverordening goedgekeurd op de gemeenteraad van
7 december 2015 en volgende;
Gelet op het belastingreglement op standplaatsen op markten en langs de openbare weg voor 20172021, goedgekeurd door de gemeenteraad van 5 december 2016;
Gelet op het invorderingswetboek van 1 januari 2020;
Gelet op het overleg met de Marktraad van 2 november 2020;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente en de noodzaak om het budget in evenwicht te
houden;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Jonas Piot,
Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1. Het belastingreglement
Het belastingreglement op standplaatsen op markten en langs de openbare weg voor 2017-2021,
goedgekeurd door de gemeenteraad van 5 december 2016, neemt een einde op 31 december 2020.
Artikel 2. Belastbaar voorwerp/feit en termijn
Er wordt ten behoeve van de gemeente voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 januari 2021 en
eindigend op 31 december 2026 een indirecte gemeentebelasting gevestigd op het gebruik van het
openbaar domein ter gelegenheid van ambulante handel, (gelegenheids-) markten en voor
standplaatsen langs de openbare weg.
Artikel 3. Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de persoon, rechtspersoon of de organisatie die de standplaats bezet
op het openbaar domein.
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Artikel 4. Tarief
De belasting wordt als volgt vastgesteld :
a. De wekelijkse markt in Kortenberg:
- 2 euro per strekkende meter en per dag voor toevallige marktkramers.
- 1 euro per strekkende meter en per dag voor verkoopkramen met een abonnement.
b. Gelegenheidsmarkten zoals avondmarkten en feestmarkten en tijdelijk opgestelde kramen
(foodtrucks, kippenkramen, …)
Per standplaats een vast tarief van 5 euro aangevuld 1 euro per strekkende meter per dag
volgens de vergunde toegekende dagen.
De factuur wordt opgemaakt op basis van de vergunning opgemaakt door de gemeente
Kortenberg.
c. Verkoopkramen, uitstalramen, voedings- en verkoopautomaten of een oppervlakte die wordt
gebruikt om goederen te verkopen tentoon te stellen met het oog op de verkoop ervan met een
oppervlakte kleiner dan 2 vierkante meter die op het openbaar domein gedurende een bepaalde
tijd bestendig opgesteld blijven of er dagelijks voor de verkoop teruggeplaatst worden en die
bij afzonderlijke overeenkomst worden toegewezen.
Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand aangerekend met een forfaitair tarief
van 16 euro per maand.
De factuur wordt opgemaakt op basis van de vergunning opgemaakt door de gemeente
Kortenberg.
d. Verkoopkramen, uitstalramen, voedings- en verkoopautomaten of een oppervlakte die wordt
gebruikt om goederen te verkopen tentoon te stellen met het oog op de verkoop ervan met een
oppervlakte groter dan 2 vierkante meter en kleiner van 50 vierkante meter die op het
openbaar domein gedurende een bepaalde tijd bestendig opgesteld blijven of er dagelijks voor
de verkoop teruggeplaatst worden en die bij afzonderlijke overeenkomst worden toegewezen.
Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand aangerekend met een forfaitair tarief
van 50 euro per maand.
De factuur wordt opgemaakt op basis van de vergunning opgemaakt door de gemeente
Kortenberg.
e. Verkoopkramen, uitstalramen, voedings- en verkoopautomaten of een oppervlakte die wordt
gebruikt om goederen te verkopen tentoon te stellen met het oog op de verkoop ervan met een
oppervlakte groter dan 50 vierkante meter die op het openbaar domein gedurende een
bepaalde tijd bestendig opgesteld blijven of er dagelijks voor de verkoop teruggeplaatst
worden en die bij afzonderlijke overeenkomst worden toegewezen.
Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand aangerekend met een forfaitair tarief
van 1 euro per vierkante meter per maand.
De factuur wordt opgemaakt op basis van de vergunning opgemaakt door de gemeente
Kortenberg.
f. Bestendige standplaatsen op het openbaar domein (zoals frituurkramen) die bij afzonderlijke
overeenkomsten worden toegewezen.
Per standplaats is er een bedrag van 1.000 euro verschuldigd.
De belasting is verschuldigd aan de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de standplaats op 1
januari van het aanslagjaar toegewezen is.
Het ophalen, verwijderen en verwerken van afval van deze is niet inbegrepen in de belasting.
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Artikel 5. Gebruik van elektriciteit
a. Gebruik van elektriciteit door marktkramers
Marktkramers die ter plaatse elektriciteit wensen af te nemen, dienen jaarlijks aan het
gemeentebestuur van Kortenberg na controle ter plaatse een bedrag over te maken voor het
verbruik van:
- 16 A mono (verlichting): 29 euro
- 16 A mono (verlichting en koeling): 58 euro
- 32 A mono (verlichting en grote koeling): 86 euro
- 32 A driefasig (verlichting en koeling): 115 euro
- 63 A driefasig (andere elektrische apparatuur, zoals wafelijzers en andere): 288 euro
b. Gebruik van elektriciteit door circussen
Een vast tarief van 25 euro per begonnen dag.
Artikel 6. Vrijstellingen
Zijn vrijgesteld van deze belasting:
ambulante verkopen met menslievend of sociaal doel, ter verdediging van de natuur en de
dierenwereld
ambulante activiteiten georganiseerd door de Federale, Regionale en Lokale overheidsdiensten
ambulante activiteiten in kermisgastronomie, standplaatsen op kermissen, andere privatisering
van het openbaar domein voor zover ze in een ander belastingreglement zijn vervat.
ambulante activiteiten georganiseerd door derden, voor zover de gemeente hen de organisatie
heeft toevertrouwd door middel van een concessie uitgeschreven na 1 januari 2021;
Kortenbergse verenigingen erkend door één van de Kortenbergse adviesraden
mini-ondernemingen van de Kortenbergse scholen
Artikel 7. Betaling op standplaatsen voor niet bestendige kramen tijdens de wekelijkse markt in
Kortenberg
Betaling van de belasting op standplaatsen voor niet bestendige kramen :
a. vrije standplaatsen: de belasting moet vanaf het plaatsen van het kraam contant worden
betaald, tegen afgifte van een vignet of kwitantie.
b. vaste standplaatsen: de abonnementen dienen voor een periode van zes maanden te worden
betaald door overschrijving van het bedrag op de bankrekening van het gemeentebestuur, na
ontvangst van een factuur.
Artikel 8. Betaling op standplaatsen voor bestendige en onbestendige kramen op het openbaar domein
De belasting op standplaatsen voor bestendige kramen dient betaald te worden door overschrijving van
het bedrag op de bankrekening van het gemeentebestuur, na ontvangst van een factuur.
Artikel 9. Wijze van inning
De belasting wordt ingevorderd door contante betaling binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van
een factuur. Bij gebrek aan betaling wordt deze contante belasting van ambtswege ingekohierd en
moet de kohierbelasting betaald worden binnen de twee maand na toezending van het aanslagbiljet.
Artikel 10. Bezwaarprocedure
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.
Bezwaren kunnen worden ingediend via de volgende kanalen:
a. Per aangetekende zending gericht aan het College van burgemeester en schepenen, Dr. V. De
Walsplein 30, 3070 Kortenberg
b. Tegen ontvangstbewijs afgegeven aan de loketten tijdens de openingsuren van het
administratief centrum gelegen te Dr. V. De Walsplein 30; 3070 Kortenberg
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De indiening van het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na de
indiening ervan.
Artikel 11. Bestuurlijk toezicht
Deze verordening wordt online bekendgemaakt op de gemeentelijke webtoepassing en aan de
toezichthoudende overheid bezorgd.
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Namens de gemeenteraad
De algemeen directeur
(g) L. CEUPPENS

De voorzitter
(g) A. VAN DE CASTEELE

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op: 15 december 2020
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