UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 24 november 2016
Vaststelling van het belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van
markten.

Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Arlette Sannen: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh: Schepenen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Marie Jeanne Hendrickx: Schepen;
Joris De Vriendt, Hans Verboven: Raadsleden

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de wet op van 25.06.1993 betreffende de uitoefening van ambulante en kermisactiviteiten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 24.09.2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante activiteiten;
Gelet op het gemeentelijk marktreglement van 29.11.2007;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Overwegende dat het normaal is een recht te heffen op het privatief gebruik van het openbaar domein
voor professionele doeleinden;
Gelet op de bespreking;
Raadslid A. Claes vraagt om het stemgedrag van de N-VA-fractie te notuleren.
‘De N-VA-fractie onthoudt zich op dit agendapunt. Wij zijn tevreden dat er op drie jaar tijd geen nieuwe
verhoging is van deze belasting voor de marktkramers.
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Onthouding:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een contante belasting geheven op het
gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein.
Art. 3.
De belasting wordt vastgesteld per strekkende meter als volgt:
1.
wekelijkse markt
€ 2,50
2.
jaar- en avondmarkten
€ 2,50
Elk gedeelte van een meter wordt voor één meter aangerekend.
De lengte van de marktkramen wordt gemeten aan de meest uitstekende delen.

Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.

Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.

De deelnemers bedoeld in artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 24.09.2006 betreffende de
uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten zijn vrijgesteld.
De belasting wordt bij de aanvraag contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs.
De marktkramers met vaste standplaats betalen in het begin van elk kwartaal het bedrag van
het totaal verschuldigd marktgeld voor dat kwartaal. Dat wordt berekend op basis van het
effectief aantal marktdagen in het kwartaal.
De betaling gebeurt na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die daarop vermeld is.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.
De belasting is niet verschuldigd tijdens de periode van opschorting, zoals bedoeld in artikel
32, tweede en derde lid en artikel 37 van het Koninklijk Besluit van 24.09.2006.
Ingeval van afstand zonder overname van het abonnement blijft de belasting verschuldigd
tijdens de opzegtermijn.
Bij overname is de belasting verschuldigd door de nieuwe gebruiker vanaf de datum van
toestemming tot overname door het college van burgemeester en schepenen.

Namens de gemeenteraad,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,
get. Liesbeth Verdeyen.

de Voorzitter van de gemeenteraad,
get. Arlette Sannen.

Voor eensluidend uittreksel,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,

de Burgemeester,

Liesbeth Verdeyen.

Manu Claes.

