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GEMEENTERAAD
Zitting van 26 maart 2021
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart 
De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, 
schepen (Groen); de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Gaspard Van Peteghem, 
raadslid (Vooruit); de heer Kris Van der Coelden, raadslid (Vooruit); mevrouw Christel Geerts, 
raadslid (Vooruit); de heer Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien 
Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw Ilse Bats, raadslid (Vooruit); de heer Marc Huys, raadslid 
(Vlaams Belang); de heer Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer Maxime Callaert, schepen (N-VA); 
mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); 
de heer Hasan Bilici, raadslid (Vooruit); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); mevrouw Kelly Van 
Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); de heer Filip Herman, 
raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, raadslid (Groen); de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid 
(CD&V); mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V); mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid 
(CD&V); de heer Kristof Van Gansen, raadslid (CD&V); de heer Jef Maes, raadslid (PVDA); 
mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); mevrouw Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams 
Belang); mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); mevrouw Freyja De Rijcke, raadslid 
(Vlaams Belang); de heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); de heer Karel Noppe, raadslid (Open 
Vld); mevrouw Tunrayo Adeolu, raadslid (Groen); mevrouw Christine Meert, raadslid (N-VA); de 
heer Johan Verhulst, algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig:
mevrouw Gwen Merckx, korpschef

Afwezig:
de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang)

10 2021_GR_00095 Financiën: compensatie ten gevolge van de coronacrisis:  
vrijstelling belasting op de tijdelijke privatisering 
(elektriciteitsgebruik donderdagse markt): goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Belastingen

Bondige toelichting
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Er wordt voorgesteld om bij wijze van steunmaatregel aan de marktkramers de belasting op 
elektriciteit voor het aanslagjaar 2020 niet aan te rekenen, omwille van de tegenvallende 
verkoop en omwille van het sluiten van de markten voor een aantal weken in 2020, naar 
aanleiding van de coronamaatregelen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze afwijking op het toepasselijke belastingreglement 
goed te keuren.

Juridische grond
Grondwet, artikel 170 §4.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen, met latere aanvullingen en wijzigingen.
Decreet van 24 februari 2017 en besluit Vlaamse Regering van 21 april 2017 betreffende de 
uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten.
Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en 
op het openbaar domein buiten de openbare markten op plaatsen die vooraf zijn bepaald, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 april 2020.
Gemeentebelasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, goedgekeurd door 
de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019.

Argumentatie
Er wordt voorgesteld om de belasting op de tijdelijke privatisering (elektriciteitsgebruik) niet 
aan te rekenen, in het kader van steunmaatregelen voor marktkramers en dit omwille van de 
tegenvallende verkoop en omwille van het sluiten van de markten voor een aantal weken in 
2020, naar aanleiding van de coronamaatregelen. Voor aanslagjaar 2020 gaat het om 18.584,32 
EUR (rekening houdend met een aantal weken waarin er geen markten konden doorgaan 
omwille van de coronamaatregelen). 
Dergelijke maatregel werd eerder ook beslist inzake de belasting op het standgeld van de 
marktkramers, voor de weken waarin zij, omwille van de coronamaatregelen, niet konden 
deelnemen aan de donderdagse markt.

Adviezen
Evenementen (EVE): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
vrijstelling te verlenen voor de belasting op tijdelijke privatisering van het openbaar domein 
(elektriciteitsverbruik van abonnementshouders van de donderdagse markt), aanslagjaar 2020 
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en akkoord te gaan met deze afwijking op het belastingreglement op de tijdelijke privatisering 
van het openbaar domein.  

Bijlagen
Afrekening elektriciteit Donderdagse Markt 1e semester 2020
Afrekening elektriciteit Donderdagse Markt 2e semester 2020
Gemeentebelasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst
algemeen directeur

Mia Mortier
raadslid-voorzitter

 


