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Beschrijving
Aanleiding en context
Sinds 12 maart 2020 zijn de maatregelen die genomen zijn door de Nationale Veiligheidsraad steeds 
strikter geworden, met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en economie. (Aanpassen aan 
concrete opties:) Meerdere ondernemers werden verplicht om hun activiteiten stop te zetten of zien in 
deze tijd hun inkomsten sterk teruglopen.
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De Vlaamse Regering roept de lokale besturen op om erover te waken dat de belastingplichtigen op 
hun grondgebied minder belastingen moeten betalen op activiteiten waarop ze door de crisis 
financieel al zwaar inleveren. 

De gemeenteraad kan zijn belastingreglementen aanpassen om de belastingdruk te reduceren. Hij kan 
hiertoe:

 belastingreglementen opheffen of intrekken; 
 de inwerkingtreding van een belastingreglement of van bepaalde artikelen ervan wijzigen naar 

een latere datum;
 vrijstellingen of tariefverminderingen toekennen, eventueel voor een beperkte duur. 

De gemeenteraad kan zijn maatregelen beperken tot welbepaalde belastingen (bijvoorbeeld 
belastingen op economische vestigingen, terrasbelastingen, standplaatsvergoedingen,…), bepaalde 
groepen van belastingplichtigen (bijvoorbeeld de ondernemers in de gemeente) en begrenzen in de 
tijd (bijvoorbeeld gedurende de periode van civiele noodsituatie zoals uitgeroepen door de Vlaamse 
Regering).

 

Argumentatie
Heel wat ondernemers waaronder de kermiskramers op het grondgebied kampen door de 
quarantainemaatregelen met zware omzetverliezen. Met dit besluit op voorstel van het college van 
burgemeester en schepenen komt de gemeente tegemoet aan de oproep d.d. 14 maart 2020 van de 
Belgische Kermisvereniging VBF, Guido Gezellestraat 26 te 1030 Brussel om de standgelden voor 
kermiskramen te schrappen voor het jaar 2020, ook al mogen ze later dit jaar door versoepelende 
maatregelen wel opstellen van de federale overheid. De kermissector staat onder druk omdat ze dit 
jaar, wanneer het kermisseizoen net begon, nog niet hebben mogen opstellen. Zij moeten zowel de 
winterperiode financieel overbruggen, hebben leningen lopen en doen het nodige onderhoud aan hun 
attracties. De nationale erkende beroepsverenigingen van foorreizigers hebben zich verzameld om 
steden en gemeenten het verzoek te doen of het mogelijk is voor het jaar 2020 de te betalen 
standgeldvergoedingen te schrappen. Op advies van de gemeentelijke plaatsmeester graag per 
uitzondering een goedkeuring hiervoor.

Juridische grond
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen.

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en 
raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de 
reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en 
betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones.

Artikel 1 van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (quarantainemaatregelen, dit MB werd 
opgeheven door het MB van 23 maart 2020 maar kan eventueel behouden blijven als de 
gemeenteraad vrijstellingen en belastingverminderingen wil differentiëren).

Artikel 4, § 1, eerste lid, 1° van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een 
civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid (afbakening periode van civiele 
noodsituatie).
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Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken (opheffing MB van 18 maart 2020, uitbreiding 
quarantainemaatregelen).

Besluit van 17 december 2019 van de gemeenteraad tot vaststelling van een retributie op het plaatsen 
van kermisinrichtingen op openbare plaatsen voor de jaren 2020 tot en met 2025.

Besluit van 17 december 2019 van de gemeenteraad tot vaststelling van een retributie op het plaatsen 
van kermisinrichtingen op privéterreinen voor de jaren 2020 tot en met 2025.

 

Regelgeving: bevoegdheid
De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden 
toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot 
het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen. Dit 
overeenkomstig artikel 41 12° van het Decreet Lokaal Bestuur.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De retributiereglementen op het plaatsen van kermisinrichtingen, zowel die van op openbare plaatsen 
als op privéterreinen zoals goedgekeurd  in de gemeenteraad van 17 december 2019 (agendapunten 
206 en 207) worden  opgeheven vanaf 1 juli 2020 tot 31 december 2020.

Vanaf 1 januari 2021 zijn de beide retributies terug in werking.

Artikel 2
De burgemeester maakt dit besluit bekend op de gemeentelijke website overeenkomstig de artikelen 
286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur.

De burgemeester publiceert een geactualiseerde en gecoördineerde versie van de gewijzigde 
reglementen op de website van de gemeente overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering 
van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van 
het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal 
bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van 
de politiezones en hulpverleningszones.

Artikel 3
De gemeente brengt de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking van dit 
besluit overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.
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