Belastingreglement kermissen vanaf 1 januari 2015
Art.1. Het belastingreglement van 16 december 2013 op het innemen van een standplaats
voor het uitvoeren van kermisactiviteiten op de openbare kermissen wordt opgeheven
en vervangen door onderstaand belastingreglement voor een termijn met ingang van
1 januari 2015 en eindigend op 31 december 2019.
Art.2. Met het innemen van een standplaats op de openbare kermis wordt bedoeld, met kraam of voertuig
op dezelfde plaats van het openbare domein blijven staan gedurende meer dan dertig minuten.
Art.3. De belasting is verschuldigd door diegene die de standplaats op de openbare kermis
inneemt.
Art.4. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op grond van de ingenomen plaats van
het voertuig of kraam op de openbare kermis.
Art.3. De belasting wordt berekend per vierkante meter per kermis. Elke breuk van een
m² geldt hierbij als een volle eenheid. Op die manier komt de gemeente De Pinte
tot de volgende belasting indien gebruik gemaakt wordt van een aansluiting op de
gemeentelijke elektriciteitskast:
Per ingenomen oppervlakte:

Wagens, foorkramen
of foorinrichtingen
Frituren en
gebakkramen

De Pinte

Zevergem

€
€
€
€

€
€
€
€

1,50/m² met een min. Van
50 en een max. van € 350
6,20/m² met een min. Van
125

0,75/m² met een min. van
25 en een max. van € 175
3,10/m² met een min. van
62,50

Indien geen gebruik gemaakt wordt van een aansluiting op een gemeentelijke
elektriciteitskast komt de gemeente De Pinte tot de volgende belasting:
Per ingenomen oppervlakte:
De Pinte
Wagens, foorkramen
of foorinrichtingen
Frituren en
gebakkramen

Zevergem

€ 1,15/m² met een min. van € 0,625/m² met een min.
€ 42 en een max. van € 350 van € 21 en een max. van €
175
€ 5,20/m² met een min. van € 2,6/m² met een min. van
€ 110
€ 55

Art.6. De belastingplichtige is gehouden alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens te
verstrekken.
Art.7. De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering inzake
rijksbelastingen op de inkomsten.
Art.8. §1. De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
§2. Het bedrag van de belasting mag ingekohierd worden vanaf de dag van het
innemen van het openbaar domein.
§3. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Art.9. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen de belasting bij het
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk
worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren
binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van
verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Art.10. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op inkomsten.
Art.11. Een eensluidend afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst Vrije
Tijd en de dienst Financiën. Een eensluidend afschrift van onderhavige beslissing
wordt binnen de 20 dagen aangetekend verstuurd t.a.v. de provinciegouverneur, in
uitvoering van artikel 253 §1 3° van het Gemeentedecreet.

