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ARTIKEL 2 
De belasting wordt berekend in evenredigheid tot de oppervlakte van de inrichting, tegen 0,75 euro per 
vierkante meter. 
De minimum aanslag per inrichting bedraagt echter 12,50 euro. 
 
 
ARTIKEL 3 
De kermisreiziger zal minstens twee maand voor dat hij de uitbating van zijn inrichting begint, aan het College 
van Burgemeester en Schepenen een verklaring zenden, waarin hij het opstellen van zijn inrichting laat 
kennen, alsook de aard en afmetingen van deze laatste. 
 
 
ARTIKEL 4 
De belasting is eisbaar vanaf de eerste dag van de plaatsing of het gebruik van private grond. 
 
 
ARTIKEL 5 
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering inzake 
rijksbelastingen op de inkomsten. 
 
 
ARTIKEL 6 
De contantbelasting wordt geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contante inning niet kan worden 
uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting. 
 
 
ARTIKEL 7 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de aanslag bezwaar indienen bij het College van 
Burgemeester en Schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te lopen vanaf de derde werkdag volgend op de 
datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de 
contante inning. 
 
ARTIKEL 8 
Deze verordening wordt, in drievoud, aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
ARTIKEL 9 
De vorige belastingverordening dd. 17 december 2012 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van het 
huidig reglement, dit is vanaf 1 januari 2014 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van 
het Gemeentedecreet. 
 
Alzo beraadslaagd in zitting van de gemeenteraad van 16 december 2013. 
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