Belasting voor het privaat gebruik van het openbaar domein – Plaatsrechten voor kermissen.
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 december 2015.
Juridische grond
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente en de noodzaak te voorzien in de nodige financiële
middelen voor de werking van het gemeentebestuur, evenals de uitvoering van de nodige
investeringen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 22 december 2012, houdende vaststelling van het
algemeen reglement inzake bezwarenprocedures bij de fiscale reglementen;
Gelet op het reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen zoals goedgekeurd door
de gemeenteraad op 17 september 2007;
Gelet op het reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het
openbaar domein zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 april 2008;
Overwegende dat het past een belasting vast te stellen voor het privaat gebruik van het openbaar
domein naar aanleiding van de verschillende kermissen in de gemeente;
Gelet op artikel 170 §4, artikel 41 en artikel 162 van de grondwet;
Gelet op artikel 42 §3 van het gemeentedecreet;
Besluit
Art.1. Er wordt met ingang van 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019
ten voordele van de gemeente een belasting geheven voor het privaat gebruik van het gemeentelijk
openbaar domein voor het plaatsen van attracties naar aanleiding van de kermissen in de gemeente.
Art.2. De belasting is verschuldigd door de personen aan wie de vereiste machtiging gegeven werd
tot het plaatsen van kermisattracties.
Art.3. De belasting wordt vastgesteld op € 1,25 (één euro vijfentwintig cent) per vierkante meter en
per kermis voor de attracties op de kermis van Haacht-Centrum.
Art.4. Voor de overige kermissen wordt een waarborg gevraagd van € 25 (vijfentwintig euro) per
attractie. Deze waarborg dient gestort te worden uiterlijk vijftien dagen na het bekomen van de
toelating tot het plaatsen van de attractie. Deze waarborg wordt teruggestort indien de aanvrager
effectief op de kermis heeft gestaan en zijn attractie effectief heeft opengedaan tijdens de voorziene
openingstijden.
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Art.5. De belasting of de waarborg is verschuldigd zonder dat de betrokkene kan aanspraak maken
op enig onherroepelijk recht van concessie noch van erfdienstbaarheid op het openbaar domein. Het
privaat gebruik van het openbaar domein gebeurt op eigen risico van de begunstigde van de
machtiging en onder zijn verantwoordelijkheid.
Art.6. Voor de berekening van de belasting is de oppervlakte, die dient in aanmerking genomen te
worden, die van het vierkant, de rechthoek of de cirkel die fictief rond het voorwerp of de groep
voorwerpen die het openbaar domein bezetten, kan getrokken worden. De oppervlakte wordt
vastgesteld door een personeelslid van de gemeente.
Art.7. Het verschuldigde bedrag van de belasting dient contant te worden betaald aan de marktleider
bij het plaatsen van de kermisattracties.
Art.8. De waarborg dient betaald te worden op het rekeningnummer BE64 0910 0014 7852 van de
gemeente. Bij laattijdige betaling van de waarborg behoudt de gemeente zich het recht voor om de
aanvrager te weigeren op de kermis.
Art.9. Bij niet-betaling van voornoemde belastingen worden deze door het college van burgemeester
en schepenen ingekohierd.
Art.10. Dit besluit vervangt elk voorgaand besluit dat op dezelfde materie van toepassing is.
Art.11. Onderhavige beslissing voor kennisgeving over te maken aan de provinciegouverneur van
Vlaams-Brabant.
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