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Serge Minet, Voorzitter ;
Boris Dilliès, Burgemeester ;
Thibaud Wyngaard, Jonathan Biermann, Maëlle De Brouwer, Carine Gol-Lescot, Perrine Ledan,
Valentine Delwart, François Jean Jacques Lambert, Daniel Hublet, Schepen(en) ;
Eric Sax, Marc Cools, Béatrice Fraiteur, Joëlle Maison, Emmanuel De Bock, Céline Fremault, Jérôme
Toussaint, Pierre Desmet, Bernard Hayette, Kathleen Delvoye, Diane Culer, Marion Van Offelen, Stefan
Cornelis, Odile Margaux, Lise Goetghebuer, Laurence Anne Vandeputte, Valérie Gillès de Pelichy,
Vanessa Issi, Michel Cohen, Blaise Godefroid, Aurélie Czekalski, Caroline Van Neste, Chiraz El Fassi,
Véronique Lederman-Bucquet, Yaël Ariane Nour Haumont, Cédric Didier Norré, Hans Marcel Joos Van
de Cauter, Michel Bruylant, Gemeenteraadslid(leden) ;
Laurence Vainsel, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Jean-Luc Vanraes, Aleksandra Kokaj, Cécile Egrix, Nicolas Clumeck, Patrick Zygas,
Gemeenteraadslid(leden).

Zitting van 19.12.19
#Onderwerp : Belastingreglement betreffende het gebruik van standplaatsen op de jaarmarkt van SintJob.#
Openbare zitting
De raad,
Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeentes verplicht een begrotingsevenwicht te hebben;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen;
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 van 24 september 2006 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;
REGLEMENT
Artikel 1
Er wordt van 1 januari 2020 tot 31 december 2022 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 voor de jaarmarkt
van Sint-Job om 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
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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 vóór 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 vóór
de jaarmarkt ofwel de dag zelf tegen een ontvangstbewijs aan een beëdigde gemeenteambtenaar.
Indien de belasting niet wordt betaald, zal de belasting via inkohiering ingevorderd worden.
Het belastingkohier wordt opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 7
Onverminderd de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 en alles wat niet in het onderhavige reglement
geregeld zou zijn, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot 9bis van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en artikels 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek, voor zover ze niet
specifiek betrekking hebben op inkomstenbelastingen, en de gewestelijke bepalingen die verwijzen naar het
Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen of elke
andere gewestelijke bepaling inzake de lokale fiscaliteit van toepassing.
Artikel 8
De belastingplichtige die zich ten onrechte belast acht, kan een bezwaar indienen bij het college van burgemeester
en schepenen van Ukkel. Het bezwaar moet ondertekend en met redenen omkleed zijn en moet schriftelijk, op
straffe van verval, ingediend worden binnen de drie maanden vanaf de datum van de contante inning of binnen
een termijn van drie maand vanaf de derde werkdag die volgt op de verzendingsdatum van het aanslagbiljet in
geval van inkohiering van de belasting.
De bezwaren kunnen ingediend worden op een duurzame drager (elektronisch communicatiemiddel, e-mail of
fax).
Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger dat in het bezwaarschrift heeft gevraagd, zal hij worden
uitgenodigd om gehoord te worden door het college van burgemeester en schepenen tijdens een hoorzitting.
Artikel 9
Het onderhavige reglement vervangt het reglement dat op 11 september 2014 door de gemeenteraad werd
goedgekeurd en trekt het in vanaf zijn inwerkingtreding.
38 stemmers : 38 positieve stemmen.
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De Gemeentesecretaris,
(g) Laurence Vainsel

De Voorzitter,
(g) Serge Minet

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Ukkel, 07 januari 2020
In opdracht :
De Adjunct-gemeentesecretaris,

Het College,

Thierry Bruier-Desmeth

Boris Dilliès
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