GEMEENTE GRIMBERGEN.
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 25 OKTOBER 2007.
ONDERWERP:

Belasting op het privaat gebruik van het
openbaar domein – Dienstjaren 2008-2013.

Artikel 1
Er wordt voor de belastingjaren 2008 tot en met 2013 een belasting
geheven op het privaat gebruik van het openbaar domein.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon
die het openbaar domein in gebruik neemt op een wijze zoals
omschreven in artikel 4.
De persoon voor wiens rekening het openbaar domein in gebruik wordt
genomen is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
belasting.
Artikel 3 - tarief
Het bedrag van de belasting wordt berekend overeenkomstig de hierna
vermelde bepalingen:
Ieder gedeelte van een plaatseenheid wordt aangerekend voor een
volle eenheid en elke aangevangen periode wordt beschouwd als een
volledige.
Als dag wordt beschouwd een kalenderdag. Als week wordt beschouwd
een periode van 7 opéénvolgende kalenderdagen.
De oppervlakte die in
omschreven is door de
die rond het voorwerp
innemen kan getrokken

aanmerking wordt genomen, is diegene die
afsluiting of die van de fictieve afbakening
of de groep voorwerpen die de openbare weg
worden.

Artikel 4 - Soorten privaat gebruik en de bijhorende aanslagvoeten
Onderstaande tarieven zijn van toepassing, onverminderd de
vrijstellingen vermeld onder artikel 6.
1. Occasionele commerciële reclame.
Voor het gebruik van het openbaar domein, anders dan per voertuig
met eigen beweegkracht:
- 80,00 euro per eenheid (bord, doek of enig andere constructie)
voor een periode korter of gelijk aan drie kalenderdagen.
+
- 27,50 euro per bijkomende kalenderdag
Voor het gebruik van het openbaar domein per voertuig met eigen
beweegkracht dat hoofdzakelijk dient voor het voeren van commerciële
reclame:
- 27,50 euro per kalenderdag.
In geval van gebruik van een luidspreker wordt de belasting
verdubbeld.

Voor het gebruik van een kabelballon in het luchtruim boven het
grondgebied van de gemeente:
- 135,00 euro per kalenderdag.
2. Wekelijkse markten en andere occasionele verkooppunten.
1,50 euro per lopende meter en per marktdag of verkoopdag.
Bovenop dit basistarief geldt een forfaitair bedrag van 3,00 euro
per marktdag of verkoopdag voor de aansluiting op het openbaar
elektriciteitsnet, indien er daarvoor een voorziening aanwezig is.
3. Kermissen
In Grimbergen-Centrum en Strombeek-Bever: 2,50 euro per m² bezette
oppervlakte en per kermis
Andere kermissen: 1,00 euro per m² bezette oppervlakte en per kermis
Indien de termijn van de kermis conform het politiereglement wordt
verlengd, gelden hiervoor de volgende tarieven:
In Grimbergen-Centrum en Strombeek-Bever: 0,40 euro per m² bezette
oppervlakte en per dag;
Andere kermissen: 0,15 euro per m² bezette oppervlakte en per dag;
4. Tentconstructies
0,50 euro per m² en per week voor de door de tent bezette
oppervlakte.
Voor tentconstructies die worden opgesteld in het kader van een
kermis zijn de tarieven onder artikel 4, punt 3 van toepassing.
5. Containers, stellingen en kranen, werfwagens, bouw- en
afbraakmaterialen.
12,50 euro per dag met een maximum van 25 m² bezette oppervlakte.
vanaf meer dan 25 m² bezette oppervlakte: 0,50 euro extra per dag en
per m².
Artikel 5
Voor occasioneel privaat gebruik vermeld onder artikel 4, punt 1 is
men gehouden vooraf aangifte te doen met aanduiding van de wijze,
inhoud en periode ervan.
Bij gebrek aan aangifte of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige wordt de
belasting ingekohierd overeenkomstig de bepalingen van het algemeen
reglement inzake al de gemeentelijke belastingen.
Artikel 6: Vrijstellingen
Zijn vrijgesteld van de belasting:
a. Het gebruik van het openbaar domein uitgaande van of bevolen door
de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de Provincies of de
Gemeenten.
b. Publiciteitskaravanen die rijwielkoersen van nationale of
internationale betekenis vergezellen.

c. Gebruik van het openbaar domein in het kader van het Europees
parlement, de federale kamers, het Vlaamse parlement, de
provincieraad en de gemeenteraad vanaf de datum van de indiening
der lijsten, voor de partijen die een lijst hebben ingediend
en/of voor de kandidaten die erop voorkomen.
d. Gebruik van het openbaar domein door jeugdgroeperingen of
instanties die zich uitsluitend met jeugdwerking bezighouden.
e. Gebruik van het openbaar domein door onderwijsinstellingen voor
zover dit louter gericht is op de schoolactiviteiten.
f. Gebruik van het openbaar domein door de gemeente Grimbergen
erkende of betoelaagde verenigingen.
g. Het gebruik van de openbare weg per voertuig met eigen
beweegkracht voor de verkoop aan de particuliere verbruiker van
welke voorwerpen of goederen dan ook.
h. Het gebruik van het openbaar domein voor activiteiten in
samenwerking met het gemeentebestuur.
i. Voor containers, stellingen en kranen, werfwagens, bouw- en
afbraakmaterialen (artikel 4 punt 5) geldt een vrijstelling tot
en met de 3de kalenderdag, voor zover werd voldaan aan de
aangifteplicht vermeld in het vigerende politiereglement.
Artikel 7 - Wijze van invorderen
De belasting wordt contant ingevorderd.
§ 1. Markten
Wat de markten (artikel 4 punt 2) betreft is dit uiterlijk op de
20ste dag van de maand die het kwartaal waarop de betaling
betrekking heeft voorafgaat.
De marktkramer die een losse standplaats krijgt toegewezen, betaalt
de vergoeding contant ter plaatse op het politiecommissariaat en
ontvangt een bewijs.
§2. Kermissen
Vanaf 2008 worden de standplaatsen op de kermissen toegewezen via
het systeem van abonnementen (duur abonnement: 5 jaar) – losse
standplaatsen zijn de uitzondering.
De betaling van het abonnement gebeurt één keer per jaar (volgens
de in artikel 4 punt 3 vermelde tarieven) en dit uiterlijk 21 dagen
voor het plaatsvinden van de kermis.
Wat de losse standplaatsen betreft, dient de betaling uiterlijk op
openingsvrijdag vóór 11.30 uur te gebeuren in de gemeentekas.
§ 3. Containers, stellingen en kranen, werfwagens, bouw- en
afbraakmaterialen
Wat containers, stellingen en kranen, werfwagens, bouw- en
afbraakmaterialen (artikel 4 punt 5) betreft, moet de belasting
contant worden betaald bij het verkrijgen van de vergunning om het
openbaar domein in gebruik te nemen.
Artikel 8
Het algemeen reglement inzake de gemeentelijke belastingen, is op
onderhavige belasting van toepassing, in zoverre dat daarvan niet
afgeweken is door voorgaande bepalingen.

