GR 24/02/2015
Gemeentebelastingen aangaande het privaat in gebruik nemen
van het openbaar domein – aanpassing.
BESLUIT
Artikel 1:
Artikel 3 – Tarief – van het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 houdende vaststelling
van de gemeentebelasting aangaande het privaat in gebruik nemen van het openbaar domein,
wordt als volgt gewijzigd:
I.

Handelsactiviteiten
1. Ter gelegenheid van de wekelijkse donderdagmarkt:
Voor een wekelijkse standplaats, te betalen via een jaarabonnement: € 1,50 per lopende
meter en per marktdag, hetzij € 1,50 x 52 of € 78,00 per jaar;
Voor een veertiendaagse standplaats, te betalen via een jaarabonnement: € 1,50 per lopende
meter x 1,5 en per veertiendaagse marktdag, hetzij (€ 1,50 x 1,5) x 26 of € 58,50 per jaar;
Voor een toevallige of een op proef lopende standplaats: € 1,50 per lopende meter x 2 of €
3,00 per lopende meter en per marktdag. Indien de marktkramer gebruik maakt van de
elektriciteitskasten geplaatst door de gemeente, wordt het standrecht vermeerderd met € 5,00;
2. Ter gelegenheid van de markt in Sint-Katherina-Lombeek:
Voor een wekelijkse standplaats, te betalen via een jaarabonnement: € 1,50 per lopende
meter en per marktdag, hetzij € 1,50 x 52 of € 78,00 per jaar;
Voor een toevallige of een op proef lopende standplaats: € 1,50 per lopende meter x 2 of €
3,00 per lopende meter en per marktdag. Indien de marktkramer gebruik maakt van de
elektriciteitskasten geplaatst door de gemeente, wordt het standrecht vermeerderd met € 5,00;
Overgangsmaatregel: voor de periode tot eind augustus 2015 kan er in Sint-KatherinaLombeek per week betaald worden aan de prijs van een wekelijkse standplaats.
3. Ter gelegenheid van avond- en jaarmarkten:
€ 3,00 per lopende meter en per kalenderdag;
4. Ter gelegenheid van kermissen:
4.1. voor Sinksenkermis:
– € 750,00 voor de autoscooter;
– € 750,00 voor de vliegmolens;
– € 375,00 voor de lunaparken;
– € 250,00 voor hamburger-, pitta- en frietkramen;
– € 25,00 de strekkende meter of diameter voor de overige inrichtingen;
4.2. voor Statiekermis:
– € 375,00 voor de autoscooter;
– € 375,00 voor de vliegmolens;
– € 187,50 voor de lunaparken;
– € 125,00 voor hamburger-, pitta- en frietkramen;
– € 12,50 de strekkende meter of diameter voor de overige inrichtingen;

4.3. voor Jaarmarkt:
– € 250,00 voor de autoscooter;
– € 250,00 voor de vliegmolens;
– € 125,00 voor de lunaparken;
– € 85,00 voor hamburger-, pitta- en frietkramen;
– € 12,50 de strekkende meter of diameter voor de overige inrichtingen;
4.4. In de deelgemeenten Wambeek en Sint-Katherina-Lombeek:
– € 2,50 de strekkende meter of diameter per kermiskraam;
4.5. De belastbare lopende meter wordt steeds in volle meter uitgedrukt. Gedeelten van een
meter worden als volle meter aangerekend.

Andere doeleinden op het tijdelijk in gebruik nemen van de openbare weg

o
o

o
o
o

1. Voor het innemen van een gedeelte van het openbaar domein voor de plaatsing van
bouwmaterialen, containers, liften en kranen noodzakelijk voor een bouwwerf waarvoor een
stedenbouwkundige vergunning vereist is, gelden volgende tarieven:
–
€ 12,50 per kalenderdag voor de inname van de openbare weg;
–
€ 50,00 per eerste kalenderdag voor het afsluiten van een openbare weg indien:
het doorgaand, gemotoriseerd verkeer niet meer mogelijk is;
de rijbaan van de openbare weg ten minste 3,00 m breed is;
–
€ 25,00 voor alle volgende kalenderdagen betreffende het afsluiten van de openbare weg,
indien:
. het doorgaand, gemotoriseerd verkeer niet meer mogelijk is;
. de rijbaan van de openbare weg ten minste 3,00 m breed is;
2. Voor het bezetten van het openbaar domein door circussen geldt volgend tarief:
–
€ 75,00 per kalenderdag;
3. Voor andere reserveringen van een gedeelte van het openbaar domein geldt volgend tarief:
– € 12,50 per kalenderdag met vrijstelling van de eerste kalenderdag;
4. De belastbare kalenderdag wordt steeds in volle dag uitgedrukt. Gedeelten van een dag worden
als volle dag aangerekend.

Artikel 2:
Alle andere bepalingen van het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 houdende
vaststelling van de gemeentebelasting aangaande het privaat in gebruik nemen van het openbaar
domein blijven onverminderd van toepassing tenzij anders bepaald in dit belastingreglement.

