
 
Zitting van maandag 26 april 2021 

 
 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 
 

Tegenwoordig: Bert Maertens: burgemeester 
Caroline Maertens, Kurt Himpe, Lothar Feys, Tom Verbeke, Lisbet Bogaert, 
Ann Van Essche: schepenen 
Staes Nadia, Leenknecht Geert, Grymonprez Kurt, Verbeke Jan, Depoorter Hein, 
Verschoot Nick, Vandewatere Julie, Baert Rik, Vandeputte Sybille, Pattyn Diederik, 
Derumeaux Virginie, Carrette Kevin, Verhaeghe Frederick, Dierickx-Visschers Jan, 
Seynaeve Giel, Parmentier Didier, Clarys Balder, Hollevoet Justine, Renier Veerle, 
Christiaens Eveline, Dewulf Nathalie: raadsleden 
Dehaudt Dries: voorzitter 
Jacobus Anton: algemeen directeur 

Verontschuldigd:  
 
 
11. Aanpassing belastingreglement op ambulante activiteiten op openbare markten, pleinen en 

openbaar domein als gevolg van de COVID-19-crisis.  Goedkeuring. 
 
De gemeenteraad, 

Regelgeving 

-  het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
-   omzendbrief KB / ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit 

Voorafgaande beslissingen en advies 

- besluit van 10 december 2019 tot vaststelling van het belastingreglement op ambulante activiteiten op 
openbare markten, pleinen en openbaar domein 

-  besluit van 21 april 2020 tot vaststelling van een 1ste pakket fiscale steunmaatregelen ingevolge de COVID-19 
crisis 

- besluit van 30 juni 2020 tot vaststelling van een 2de pakket steunmaatregelen ingevolge de COVID-19 crisis 
- besluit van 8 september 2020 met diverse aanpassingen aan belastings- en retributiereglementen als gevolg 

van de COVID-19 cisis. 
- besluit van 17 november 2020 tot aanpassing belastings- en retributiereglementen als gevolg van de COVID-

19 crisis  
-  besluit van 18 januari 2021 tot aanpassing belastingsreglement op ambulante activiteiten op openbare 

markten, pleinen en openbaar domein 
- advies van ABB van 20 maart 2020 rond de stemming en toepassing van belastings- of retributiereglementen 

of hun wijzigingen in het kader van COVID-19 maatregelen  

Feiten en motivering 

In de gemeenteraad van 18 januari 2021 werden de belastingtarieven op ambulante activiteiten op openbare 
markten verminderd tot één derde van de tarieven, zoals goedgekeurd in het belastingreglement op ambulante 
activiteiten op openbare markten, pleinen en openbaar domein van 10 december 2019.  Deze maatregel liep echter 
af op 31 maart 2021. 

De motivering van de gemeenteraadsbeslissing van 18 januari 2021, zijnde de beperkende coronamaatregelen 
voor de organisatie van de wekelijkse markt met lagere bezoekerscijfers en dientengevolge ook een lagere 
rentabiliteit voor de marktkramers, gaat nog steeds op.  Om de standhouders verder te ondersteunen wordt 
voorgesteld om ook voor de periode van 1 april 2021 tot 30 juni 2021 de belastingtarieven te verminderen tot één 
derde van de tarieven, zoals goedgekeurd in het belastingreglement op ambulante activiteiten op openbare 
markten, pleinen en openbaar domein van 10 december 2019. 

BESLUIT met algemene stemmen: 

Art. 1 – Voor de belasting op ambulante activiteiten op openbare markten, pleinen en openbaar domein worden 
de tarieven, zoals bepaald in artikel 4 van het belastingreglement van 10 december 2019, van 1 april 2021 tot en 
met 30 juni 2021 verminderd tot één derde van de bij dat besluit van 10 december 2019 goedgekeurde tarieven. 
 



Namens de Gemeenteraad, 
De algemeen directeur, 
get. Jacobus Anton 

 De voorzitter, 
get. Dehaudt Dries 

   
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

   
De algemeen directeur,   
 
 
 
Jacobus Anton 
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