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Punt 5 :

Goedkeuring van een belastingsreglement op het gebruik van
het openbaar domein ter gelegenheid van markten, tenzij deze
ingebruikname het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst
voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019.
______________________________________________________________________________

De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2013, houdende algemene
bepalingen voor de gemeentelijke belastingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28
mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met
260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli
2005;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van
het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en
betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Na beraadslaging,
Met 23 ja-stemmen (algemeen stemmen).
BESLUIT :
Artikel 1 :
Er wordt voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 een gemeentebelasting gevestigd op
het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten, tenzij deze
ingebruikname het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst.
Artikel 2 :
Deze belasting is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein.
Artikel 3 :
-

voor marktkramers, houders van een abonnement van minimum 3 maand :
0,75 EUR per lopende meter standplaats per marktdag met een minimum van
2,5 EUR ;
voor de tijdelijke marktkramers en deze die nog geen vaste standplaats
hebben :
1,5 EUR per lopende meter standplaats per marktdag met een minimum van 5
EUR.

Artikel 4 :
De opmeting van de ingenomen standplaats geschiedt door het gemeentebestuur.
Elk gedeelte van een meter wordt voor één meter aangerekend.
Artikel 5 :
Het in artikel 3 bepaalde tarief dient door de marktkramers met een vaste standplaats per
kwartaal en vooraf gestort in de gemeentekas of overgeschreven op het rekeningnummer van
het gemeentebestuur.
Voor de toevallige of sporadische standplaatsen zullen de verschuldigde marktrechten
gestort worden aan de daartoe aangestelde van het gemeentebestuur vóór het innemen
van de standplaats.
Artikel 6:
Voor de marktkramers die gebruik maken van de speciale stroomverdelingskasten
worden volgende forfaitaire verbruikskosten aangerekend per kraam :
Voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 :
- voor de abonnementen : 65 EUR per jaar of 16,25 EUR per kwartaal ;
- voor de tijdelijke marktkramers : 1,25 EUR per marktdag
Deze verbruikskosten dienen gestort te worden samen met de marktplaatsrechten.

Artikel 7 :
Alle overtredingen in verband met onregelmatige inname van standplaatsen of in
verband met betalingen van standplaatsen zullen gestraft worden :
- voor de marktkramers met vaste standplaats :
met een boete gelijk aan het verschuldigde recht, en bij herhaling binnen het jaar,
bijkomend met verlies van de standplaats ;
- voor de toevallige of sporadische standplaatsen :
met een boete gelijk aan het verschuldigde recht.
Artikel 8 :
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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