Belastingreglement op gebruik openbaar
domein door gelegenheidsinrichtingen
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2019

Juridische grondslag
Artikel 173 van de Grondwet,
Artikel 40 § 3 , artikel 41 ° 14, artikelen 177 en 369 van het Decreet over het lokaal bestuur,
Bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentelbelastingen,
Omzendbrief van de Vlaamse Regering betreffende de gemeentefiscaliteit dd. 15 februari 2019.
Artikel 1 : Basis voor de retributie
Voor een termijn ingaand vanaf 01 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt ten behoeve van de
stad Lier een belasting geheven voor elk privaat gebruik van het gemeentelijk openbaar domein door circussen,
danstenten, barakken, foorinstellingen, openluchtvoorstellingen en andere gelijkaardige inrichtingen waar
vertoningen of vermakelijkheden gegeven worden.
Artikel 2 : Tarieven en berekening
§ 1. Tarieven
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 0,20 EUR per dag of gedeelte van een dag gebruik en per
vierkante meter of gedeelte van een vierkante meter van de bezette standplaats met een minimum van 21,60
EUR.
Als belastbare oppervlakte wordt beschouwd de oppervlakte ingenomen door constructies en wagens die tot de
normale werking van de instelling behoren zoals dierenwagens, toestellen voor het opwekken van energie,
materiaalwagens die in de nabije omgeving van de instelling dienen opgesteld e.a.
Woonwagens en wooncaravans op het terrein van de novemberfoor : 27 EUR.
Worden niet in aanmerking genomen: woonwagens en wooncaravans op een andere plaats.
§ 2 Berekening:
Voor de berekening van de belasting is de oppervlakte, welke dient in aanmerking genomen te worden, die van
de rechthoek welke fictief rond het voorwerp of de groep voorwerpen die het openbaar domein bezetten, kan
getrokken worden.
Artikel 3 : Jaarlijkse indexaanpassing
De bedragen in artikel 2 worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex (basis 2004).
Ze worden op 01 januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande
jaar volgens de formule :
R x I waarbij R = tarief vastgesteld in artikel 2
i
I = index van de maand december van het voorgaande jaar
i = index van de maand december 2019 (basis 2004)
De aldus bekomen bedragen worden afgerond naar een veelvoud van 10 cent. Dit houdt in dat een geïndexeerd
bedrag dat eindigt op 1,2,3 en 4 eurocent wordt afgerond naar het lagere veelvoud van 10 cent. Het geïndexeerd
bedrag dat eindigt op 5,6,7, 8 en 9 eurocent wordt afgerond naar het hogere veelvoud van 10 cent.
Artikel 4 : Vrijstellingen
De retributie wordt niet geïnd voor :
1) het verkeer en het stationeren van voertuigen op de openbare weg of op parkeerpleinen;
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2) de gevallen van gebruik op het openbaar domein die reeds aanleiding geven tot het heffen van een andere
belasting of retributie ten voordele van de gemeente, evenals wanneer de standplaats toegewezen wordt bij
openbare aanbestedingen, verpachting of krachtens een concessiecontract.
3) manifestaties met bovengemeentelijke uitstraling waaraan de stad gratis haar materiële medewerking verleent.
4) reglementering novemberfoor en kermissen
5) straatfeesten, wijkfeesten, braderijen toegelaten door het schepencollege
Artikel 5 : belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de personen die overeenkomstig het geldend politiereglement in het bezit
dienen te zijn van een machtiging voor gebruik van het openbaar domein.
De machtigingsaanvraag vermeldt alle elementen die noodzakelijk zijn voor de berekening van de belasting.
De belasting is verschuldigd zolang het ophouden van het gebruik aan het gemeentebestuur niet betekend werd,
behalve indien er in de machtiging een termijn bepaald werd.
Artikel 6 : Voorafgaande machtiging
De belastingplichtigen moeten voorafgaandelijke machtiging bekomen van het gemeentebestuur overeenkomstig
het geldend politiereglement en binnen de acht dagen na het betekenen van de machtiging een bedrag gelijk aan
de helft van de vermoedelijke belasting in bewaring geven tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Het saldo van
de vermoedelijke belasting dient onder gelijkaardige procedure in bewaring gegeven ten laatste de dag vóór het
eerste gebruik van de standplaats.
De ontvangstbewijzen dienen op elk verzoek van de met toezicht belaste ambtenaren of agenten te worden
getoond.
De in bewaring gegeven bedragen zullen van ambtswege als een verworven contantbelasting worden geboekt
indien geen tegenbericht van de belastingplichtige bij het gemeentebestuur toekomt uiterlijk de dag voor deze
waarop het belastbaar feit zich zal voltrekken.
Artikel 7 : Wederrechtelijke inname openbaar domein
De belasting is eveneens verschuldigd bij wederrechtelijke inneming van het openbaar domein en de verwijdering
van de belastbare elementen wegens het ontbreken van machtiging of bij intrekking van de toelating bij
politiemaatregel wegens een fout van de betrokkene of het afzien van deze laatste van het genot van de gegeven
toelating.
Zo de machtiging ingetrokken wordt door het stadsbestuur om redenen onafhankelijk van de wil van de
belastingplichtige, zal de belasting terugbetaald worden à rato van de nog resterende dagen in de machtiging
opgenomen.
Artikel 8 : Voorwaarden en verplichtingen
§ 1.Het betalen van de belasting geeft aan de belastingplichtige geen enkele aanspraak op recht van concessie
of erfdienstbaarheid op het betrokken domein.
Hij is er in tegendeel toe gehouden op het eerste verzoek van de overheid het gebruik van het openbaar domein
te staken of te beperken zonder enige schadevergoeding te kunnen vorderen, tenzij een eventuele gedeeltelijke
terugbetaling zoals in art. 4 voorzien.
De betaling van de belasting brengt voor de gemeente geen enkele speciale toezichtstaak mee.
Het privaat gebruik van het openbaar domein gebeurt op eigen risico van de begunstigde van de machtiging en
onder zijn verantwoordelijkheid.
§ 2. Door het aanvaarden van de toelating en het betalen van de verschuldigde belasting verbindt de
vergunninghouder er zich toe, op eerste verzoek van het bestuur de schade te vergoeden voor elke beschadiging
aan het openbaar domein of aanhorigheden door de houder van de toelating (of één van hun aangestelden)
aangebracht door of naar aanleiding van het vergund gebruik van het openbaar domein.
Deze vergoeding wordt vastgesteld op basis van het loon, het gebruikte materiaal en de vervoerkosten.
Artikel 9 : Vaststellingen
De beëdigde aangestelden van de stad Lier zijn gemachtigd alle inbreuken op onderhavige verordening vast te
stellen.
Artikel 10 : Invordering en betaling
De belasting is een contantbelasting. dient te worden betaald vooraleer de stukken worden overhandigd .
Bij gebreke aan betaling van de belasting wordt deze ingekohierd op basis van de gegevens waarover het
bestuur beschikt. Het bedrag gevorderd worden overeenkomstig art. 177 van het decreet lokaal bestuur.
Artikel 11 : Bezwaar
§ 1 indienen bezwaar
De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting.
De indiening van het bezwaarschift moet op straffe van verval gebeuren binnen een termijn van drie aanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
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Je richt je bezwaarschrift aan het college van burgemeester en schepenen. Dit dient steeds schriftelijk, gedateerd
en ondertekend te gebeuren.
College van burgemeester en schepenen,
Paradeplein 2 bus 1
2500 LIER
Uitgebreide info omtrent de bezwaarprocedure kan je terugvinden op de website van de Stad Lier :
www.Lier.be
§ 2 behandeling bezwaar
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na indiening ervan.
Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak over het bezwaar en betekent zijn beslissing aan de
indiener ervan, binnen een termijn van zes maanden , ingaand de dag na deze van de betekening van het
bezwaarschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend.
Artikel 12 : Bekendmaking
Het reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en vervangt alle voorgaande reglementen.
Het wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 285, 286, inzonderheid § 1, 1° van het Decreet Lokaal
Bestuur.
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