REGLEMENT

Gemeenteraad van 19-12-2019

BELASTING OP DE STANDPLAATSEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN WEGEN
Art. 1:
Met ingang op 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een belasting
geheven op de standplaatsen op de openbare markten, openbare plaatsen en wegen en gemeenteeigendommen ten laste van alle personen, natuurlijke of rechtspersonen die aldaar waren te koop aanbieden.
Art. 2:
De belasting wordt voor alle aangeboden waren vastgesteld als volgt :
a)
voor toevallige marktkramers : 2 EUR per strekkende meter of gedeelte ervan met een diepte van
maximum vier meter ;
b)
regelmatige marktkramers die op basis van een abonnement per zes maand betalen : 1,80 EUR per
strekkende meter of gedeelte van een strekkende meter met een diepte van maximum vier meter. Voor
iedere aangevatte periode van zes maanden is de belasting volledig verschuldigd.
Art. 3:
De oppervlakte der kramen zal vastgesteld worden op de meest uitspringende gedeelten, hetzij boven aan de
kop, hetzij aan de voet. De holten worden als aangevuld aanzien; de kramen die rond zijn worden als vierkant
beschouwd.
Art. 4:
De vergunning tot het innemen van een standplaats wordt slechts verleend op voorwaarde dat de
vergunninghouder zich gedraagt naar de bestaande reglementen en wetten en naar de voorschriften van de
politie en de aangestelde beambten.
Zij wordt verleend zonder dat de vergunninghouder enig recht van erfdienstbaarheid op de openbare weg kan
doen gelden, en onder uitdrukkelijke voorwaarde dat zij kan ingetrokken worden of tijdelijk of gedeeltelijk
geschorst worden indien dit nodig geacht wordt.
De terugtrekking en de schorsing geven geen recht op een schadevergoeding.
Art. 5:
De gemeente verwerpt elke verantwoordelijkheid tegenover de vergunninghouder of tegenover derden voor
wat betreft de uitgestalde waren, de kramen en de voertuigen en eventueel ander materiaal, om het even
waar zij zich bevinden.
De vergunninghouder draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid, ook tegenover derden of tegenover het
bestuur, voor de handelingen en de schade, om het even van welke aard, voortvloeiend uit het gebruik van
zijn vergunning, uit het gewone feit zich ter plaatse te bevinden of uit welkdanige oorzaak ook.
Art. 6:
De belasting is verschuldigd van zodra de standplaats op het openbaar domein wordt ingenomen.
Door de toevallige marktkramers dient de belasting contant te worden betaald aan de financieel directeur of
de daartoe aangestelde gemeentebeambte tegen afgifte van een kwitantie die aan de bevoegde toezichters
op hun verzoek moet worden vertoond.
De regelmatige (vaste) marktkramers betalen per semester. De betaling dient contant te gebeuren vóór de
laatste dag van de eerste maand van elk semester. De vaste kramers zijn, na betaling, verzekerd van hun
wekelijkse, vaste plaats, tenzij artikel 4 van onderhavig reglement toegepast wordt. (bij kermissen en foren)
Bij gebreke aan kontante betaling wordt de belasting ingekohierd, kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 7:
De betaling van de belasting geeft aan de gebruiker de persoonlijke beschikking over de plaats van verkoop,
zij geeft hen echter niet het recht zijn plaats aan een ander persoon over te dragen voor een enkele of

meerdere marktdagen. Elke herinneming van een verlaten plaats geeft, na toekenning door de marktleider,
aanleiding tot het heffen van een nieuwe belasting.
Art. 8:
De belasting zal in geen geval worden terugbetaald, zelfs indien de betrokken kramers in de loop van de
periode waarvoor de belasting werd voldaan, ophouden hun standplaats te bezetten.
Art. 9:
De belastingplichtigen kunnen 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 rekenen vanaf de datum van contante betaling.
Indien de belasting werd ingekohierd dient het bezwaar te worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of
vanaf de kennisgeving van de aanslag.”
Art. 10:
Dit reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke webtoepassing, met vermelding van zowel de
datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.

