REGLEMENT

Gemeenteraad van 20-02-2020

BELASTING OP DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN DOOR KERMISATTRACTIES
TER GELEGENHEID VAN DE JAARLIJKSE KERMISSEN
Art. 1:
Met ingang op 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een belasting
geheven op de kermisattracties die ter gelegenheid van de jaarlijkse kermissen op het openbaar domein
binnen de stadsgrenzen worden geplaatst.
Art. 2:
De belasting is verschuldigd door de exploitant-aanvrager van de standplaats. De persoon voor wiens
rekening de aanvraag wordt ingediend is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Art. 3:
Met het oog op de toepassing van onderhavig belastingreglement wordt onder kermissen verstaan, alle
kermissen die plaatsvinden op de Grote Markt van de stad Tienen.
Art. 4:
De belasting wordt berekend per lopende meter gevellengte, rekening houdend met de belangrijkheid van de
kermis en de ligging van de attractie op het marktplein.
Voor ronde of ovale inrichtingen wordt de belasting berekend op de (langste) diameter. Voor de hoekplaatsen
wordt een bedrag vastgesteld in functie van de grootte van de diameter of het aantal vierkante meter. Indien
echter een attractie die niet voldoet aan de vastgelegde minimumgrootte van de diameter of het aantal
vierkante meter, ten behoeve van de goede opstelling van de kermis, een hoekplaats dient in te nemen, komt
voor die attractie de langste zijde in aanmerking voor het berekenen van de belasting. Zijn beide zijden even
lang of is de attractie rond, wordt de belasting berekend op basis van de kant van het kermisplein waar de
hoogste tarieven per lopende meter gelden.
A.
a)

JUNIKERMIS
Voorkant (café Rubens, rest. Al Parma en café Den Driesch)
75 EUR/lopende meter
b)
Middenwegen
75 EUR/lopende meter
c)
Kant Stadhuis
50 EUR/lopende meter
d)
Kant 't Toreke
50 EUR/lopende meter
e)
Kant Kerk-Heldensquare
40 EUR/lopende meter
f)
Kalkmarkt
35 EUR/lopende meter
g)
Hoekplaatsen
van 14 tot 20 meter diameter : van 1.070 EUR tot 1.440 EUR / standplaats, per bijkomende meter wordt het
beginbedrag van 1.070 EUR verhoogd met 65 EUR
van 200 tot 500 m2 : van 1.070 EUR tot 1.440 EUR / standplaats, per bijkomende 100 vierkante meter
wordt het beginbedrag van 1.070 EUR verhoogd met 125 EUR.
B.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

KARNAVALKERMIS
Voorkant (café Rubens, rest. Al Parma en Café Den Driesch)
30 EUR / lopende meter
Middenwegen
30 EUR / lopende meter
Kant Stadhuis
20 EUR / lopende meter
Kant ’t Toreke
20 EUR / lopende meter
Kant Kerk-Heldensquare:
20 EUR / lopende meter
Kalkmarkt
15 EUR / lopende meter

Hoekplaatsen

van 14 tot 20 meter diameter : van 400 EUR tot 550 EUR / standplaats, per bijkomende meter doorsnede
wordt het beginbedrag van 400 EUR verhoogd met 25 EUR
van 200 tot 500 m² : van 400 EUR tot 550 EUR / standplaats, per bijkomende 100 vierkante meter wordt het
beginbedrag van 400 EUR verhoogd met 50 EUR.
Elk deel van een meter of elke vierkante meter beneden de 50 centimeter of de 50 vierkante meter zal
aangerekend worden voor een halve meter of 50 vierkante meter en elk deel van een meter of elke vierkante
meter boven de 50 centimeter of de 50 vierkante meter voor een volle meter of 100 vierkante meter.
De bedragen van 1.440 EUR en 550 EUR voor de hoekplaatsen zijn maximumbedragen, zelfs indien de
diameter of de oppervlakte van een attractie groter is dan 20 meter of 500 vierkante meter.
Art. 5:
De belastingplichtige is gehouden op het ogenblik van de aanvraag aan het college van burgemeester en
schepenen de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. Hiertoe dient hij gebruik te
maken van een aangifteformulier dat hem door het gemeentebestuur ter beschikking wordt gesteld en dat
door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum, moet worden
teruggestuurd.
Art. 6:
Bij gebreke van een aangifte binnen de in artikel 5 gestelde termijn, of bij onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te
maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag gebaseerd is evenals de wijze van bepaling van
deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgende op de datum van de verzending van
de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een
periode van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij
overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te
berokkenen.
Art. 7:
De belasting wordt op een kohier gebracht, dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college
van burgemeester en schepenen.
Art. 8:
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet.
Art. 9:
De belastingplichtigen kunnen bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
De bezwaren moeten schriftelijk worden ingediend, worden ondertekend en gemotiveerd. De indiening moet,
op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de
datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de
kennisgeving van de aanslag.

