GEMEENTE UKKEL
Belastingreglement betreffende het gebruik van standplaatsen op de jaarmarkt van Sint-Job.
Datum van de beraadslaging van de Gemeenteraad: 11 september 2014
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillen inzake gemeentebelastingen;
Aangezien de voormelde ordonnantie van kracht is geworden op 7 mei 2014 en de wet
intrekt van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincieen gemeentebelastingen zoals gewijzigd door de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en impliciet het koninklijk besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een gemeentebelasting;
Aangezien deze ordonnantie talrijke punten wijzigt van de bezwaarprocedure tegen een
gemeentebelasting;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikels 112, 117 en 138;
Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, meer bepaald artikel 5, 2°;
Gelet op het koninklijk besluit betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante
activiteiten, meer bepaald artikels 6 tot 12;
Gelet op de noodzaak om bepaalde bedragen te wijzigen om beter in overeenstemming te
zijn met de realiteit;
Gelet op het reglement betreffende de jaarmarkt van Sint-Job;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Na beraadslaging,
Beslist:
Artikel 1. Er wordt van 18 september 2014 tot 31 december 2019 een belasting geheven op
het gebruik van standplaatsen op de jaarmarkt van Sint-Job.
Artikel 2. Deze belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die
zich inschrijft om op de jaarmarkt van Sint-Job een standplaats te gebruiken.
Artikel 3. De belasting per standplaats is als volgt vastgelegd:
1- voor de natuurlijke persoon of rechtspersoon, ingeschreven met reservering: € 7,5 /
strekkende meter met een minimumtarief van € 20;
2- voor de natuurlijke persoon of rechtspersoon, ingeschreven zonder reservering: € 8,5 /
strekkende meter met een minimumtarief van € 25;
3- voor de brocanteur, ingeschreven met reservering: € 5,50 per strekkende meter;
4- voor de brocanteur, ingeschreven zonder reservering: € 6,50 per strekkende meter;
Artikel 4. Onder inschrijving met reservering wordt verstaan: de inschrijving uiterlijk 3
kalenderdagen voor de aanvang van de jaarmarkt overeenkomstig het reglement betreffende
de jaarmarkt van Sint-Job.
Artikel 5. Vallen niet onder de toepassing van het onderhavige reglement: de uitbaters van
kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie (al dan niet met bediening aan tafel)
die toegelaten zijn om deel te nemen aan de jaarmarkt in het kader van de openbare kermis,
jaarlijks georganiseerd door de gemeente in de maand september, overeenkomstig het
reglement betreffende de kermisactiviteiten en ambulante activiteiten rond kermisgastronomie op openbare kermissen en op het openbaar domein buiten de openbare kermissen.
Artikel 6. De belasting moet contant of via overschrijving betaald worden aan de ontvanger
en dit uiterlijk één week voor de jaarmarkt ofwel de dag zelf tegen een ontvangstbewijs aan
een beëdigde gemeenteambtenaar.
Indien de belasting niet wordt betaald, mag de standplaats niet gebruikt worden.
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Artikel 7. De belasting blijft verworven door het bestuur, ongeacht de standplaats, waarvoor
de belasting verschuldigd is, al dan niet effectief werd gebruikt.
Artikel 8. De regels rond invorderingen, moratoire interesten, vervolgingen, voorrechten,
wettelijke hypotheken en verjaringen inzake Rijksbelastingen op de inkomsten, zijn van
toepassing op deze belasting.
Artikel 9. De belastingplichtige die zich ten onrechte belast acht, kan een bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en schepenen van Ukkel. Het bezwaar moet schriftelijk
worden ingediend, ondertekend en met redenen omkleed zijn en, op straffe van verval,
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag
volgend op de verzendingsdatum van het aanslagbiljet of vanaf de datum van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. (De bezwaren kunnen ingediend worden op een duurzame drager). Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger
dat in het bezwaarschrift heeft gevraagd, zal hij worden uitgenodigd op een hoorzitting.
De indiener van het bezwaar moet de betaling van de belasting niet bewijzen maar de
indiening van een bezwaar ontslaat hem niet van de verplichting de belasting binnen de
vastgestelde termijnen te betalen.
De indiener van het bezwaar die de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen - dat optreedt als administratieve rechtsbevoegdheid - betwist, kan een beroep
indienen in de vereiste vorm bij de rechtbank van eerste aanleg.
Artikel 10. Het onderhavige reglement wordt van kracht op 18 september 2014.
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