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Uittreksel uit de notulen van de openbare vergadering van 30 september 2019
Aanwezig:

Kris Leaerts, burgemeester
Gwenny De Vroe, Stefan lmbrechts, Edith Grauwels, Hilaire Vanhove, Greet Willems, schepenen
Rudi Van lngelgom, Marleen Fannes, Gonda Smetsers, Stefan Vandevenne, Rudy Peeters, Margo
Verbist, Laura Nevens, Bart Crommelinck, Danielle Van Meldert, Leen Michiels, Cedric Hoste, Nils
Stuyckens, Machteld Soetemans, Wim Vanhaverbeke, gemeenteraadsleden
Terry Horckmans, algemeen directeur

Verontschuldigd: Marleen Van de Wiele, gemeenteraadslid
Goedkeuring belastingreglement foorkramers en standhouders kermissen
Aanleiding
Op de gemeenteraad van 2t februari 2019 werd het 'Retributiereglement gebruik van elektriciteitskast door
standhouders op de kermissen'goedgekeurd. Aangezien het Agentschap Binnenlands Bestuur hier opmerkingen op
heeft, dient dit aangepast en opnieuw gestemd te worden.

Beoordeling
Op L4 november 2018 vond een overleg plaats tussen Hilaire Vanhove, Edith Grauwels, Catherine Bronckaers (dienst
kermissen) en Claus Philippe (contactpersoon kermisuitbaters). Uit dit overleg kwam het voorstel aanpassingen door
te voeren in het desbetreffende reglement.
Aangezien het gemeentebestuur elektriciteitskasten ter beschikking stelt aan de standplaatshouders zodat zij hun
attractie/kraam kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet. Het ter beschikking stellen van deze elektriciteitskasten
betekent een extra kost voor het gemeentebestuur.
Met deze bijdrage wil het gemeentebestuur de extra kost voor het ter beschikking stellen van de elektriciteitskast
doorrekenen evenals het elektriciteitsverbruik van de effectieve gebruikers zonder daarbij een meerwaarde of winst

te realiseren.
Sommige kermiskramen kunnen niet aansluiten op het elektriciteitsnet en dienen daarom met een eigen dieselgroep
te werken, waarvoor ook een bijdrage gevraagd wordt. Aangezien fossiele brandstoffen een hogere impact hebben op
de CO2-uitstoot en deze voor extra overlast zorgen, wordt voor gebruikers van dieselgroepen een hogere bijdrage
gevraagd.
Met (een deel van) deze bijdrage kunnen extra activiteiten gefinancierd worden (bv. vuurwerk, ballonnenclown, ... )
De 2 opmerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur zijn:
1,. De titel van de retributie dekt niet de inhoud van het besluit: de retributie gaat niet enkel over het gebruik
van de elektriciteitskast maar dekt ook een bijdrage voor de extra activiteiten n.a.v. het kermisgebeuren

2.

(vuurwerk, balonnenclown,

...)

De kermisuitbaters die met een dieselgroep werken maken geen gebruik van de elektriciteitskast, maar

betalen wel een in verhouding grotere bijdrage. Dit kan mits dat gemotiveerd wordt (bv. o.w.v. het feit dat ze
voor meer uitstoot zorgen en nadelig zijn voor de luchtkwaliteit, dus dat is dan een beleidsondersteunend
aspect dat niet in een retributie thuishoort en de reden waarom een belasting correcter is.
Als de gemeente kiest om dit beleidsondersteunend aspect te behouden dan is de keuze voor een belasting in ieder
geval aangewezen. Ook de titel van het reglement wordt best aangepast naar "belasting op de
foorkramers/standhouders kermissen" o.w.v. het feit dat het niet enkel gaat over het elektriciteitsverbruik. lndien de
gemeenteraad absoluut een retributie wenst te behouden dan moet de retributie kostendekkend zijn, dus dan
moeten de tarieven in verhouding zijn tot de kostprijs van de dienst en is een hoger tarief voor dieselgroepstandhouders niet aangewezen.
Als het reglement omgevormd wordt tot een belasting dient ook de betalings-/invorderingswijze (op wel ogenblik
moet er betaald worden en hoe) aangepast te worden aangezien het invorderingsdecreet (decreet van 30 mei 2008)
dan van toepassing is. Ook de bepaling in artikel 4 i.v.m. delegatie aan het college van burgemeester en schepenen om
de retributie vast te stellen tussen 0 euro en 200 euro voor de volgende jaren, kan dan niet opgenomen worden
aangezien dit niet kan voor een belasting (zie hiervoor de bevoegdheidsbepalingen in het Decreet Lokaal Bestuur).

ì¡

KAMPENHOUT
knap tandelijk

GEMEENTERAAD
Juridische context
De grondwet, artikel 170 I 4.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelasting.
Decreet over het lokaal bestuur inzonderheid artikel 40.
Beslu itvormingsproces

College van burgemeester en schepenen d.d. 10 januari 2019: Retributiereglement gebruik van elektriciteitskast door
standhouders op de kermissen.

Eerdere beslissingen
Gemeenteraad d.d. L6 januari 2014 betreffende het gebruik van elektriciteitskast door standplaatshouders op de
kermissen geldig tot 31 december 2019.
Gemeenteraad d.d. 21 februari 2019: Retributiereglement gebruik van elektriciteitskast door standhouders op de
kermissen.

Stemming

Met 16 stemmen voor (Kris Leaerts, Gwenny De Vroe, Stefan lmbrechts, Edith Grauwels, Hilaire Vanhove, Greet
Willems, Marleen Fannes, Gonda Smetsers, Rudy Peeters, Margo Verbist, Laura Nevens, Bart Crommelinck, Danielle
Van Meldert, Leen Michiels, Cedric Hoste, Nils Stuyckens), 2 stemmen tegen (Machteld Soetemans, Wim
Vanhaverbeke), 2 onthoudingen (Rudi Van lngelgom, Stefan Vandevenne)
Beslissing

Artikel L: De belasting omvat het gebruik van de elektriciteitskast, het verbruik en de financiering van extra
activiteiten (bijvoorbeeld vuurwerk, clown ...).
De belasting wordt forfaitair vastgesteld en is verschuldigd door de uitbater van de attractie :
Belastinggroep 1: Voor kermissen die plaatsvinden in Kampenhout (centrum - grote kermissen)
- belasting a: 120 euro voor de grote attracties (63 A) per kermis
- belasting b: 80 euro voor de kleine attracties (32 A) per kermis

-

belasting c: Voor de uitbaters die noodgedwongen met hun eigen dieselgroep moeten werken betalen 100 euro.
Belastinggroep 2: Voor de overige kleinere kermissen (Berg, Relst, Buken, Nederokkerzeel):
belasting a: 60 euro voor de grote attracties (63 A) per kermis
belasting b: 30 euro voor de kleine attracties (32 A) per kermis
belasting c: Voor de uitbaters die noodgedwongen met hun eigen dieselgroep moeten werken betalen 50 euro.
Artikel 2: De belasting wordt gefactureerd en moet betaald worden binnen de vooropgestelde termijn die staat
vermeld op de factuur.
Artikel 3: Aanmaningskosten (voor facturen) voor aangetekende zendingen zijn ten laste van de debiteur. De port- en
administratiekost die wordt doorgerekend bedraagt 20 euro.
Artikel 4: De bezwaarprocedure : De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze
belasting bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de datum van de contante inning. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding
afgegeven binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.
De indiening kan gebeuren door verzending, door overhandiging of per e-mail naar bezwaarschrift@kampenhout.be.
Artikel 5: Verwijzing naar WIB : Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30-05-2008, zijn de
bepalingen van titel Vll (vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 7,3,4,6 tot gbis van het Wetboek
van de lnkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing
voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 6: Het besluit van de gemeenteraad van 21 februari 20L9" betreffende "Retributiereglement gebruik van
elektriciteitskast door standplaatshouders op de kermissen"wordt opgeheven op 31 december 2019.
Deze beslissing 'Belastingreglement foorkramers en standhouders kermissen' treedt in werking vanaf l januari 2020
en is geldig tot en met 31 december 2025.
Artikel 7: Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
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Opvolging en communicatie
Gerry Croon en Catherine Bronckaers volgen dit verder op. Patricia Ral zal dit overmaken aan de toezichthoudende
overheid.
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