Belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten –
gecoördineerde versie (17.12.2020).
DE GEMEENTERAAD
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 25.06.1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 24.09.2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante activiteiten en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeentelijk marktreglement van 29.11.2007;
Overwegende dat het in het gebruik nemen van het openbaar domein voor de gemeente bijkomende
kosten met zich mee brengt op het vlak van veiligheid, onderhoud van het openbaar domein,
afvalbeheersing, openbare netheid, verkeersveiligheid en infrastructuur;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
Aanslagjaar en belastbaar feit
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 wordt een contante belasting geheven op het
gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten.
Art. 2.
Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein.
Art. 3.
Aanslagvoet en berekeningsbasis
De belasting wordt vastgesteld op € 2,5 per strekkende meter.
Bijkomende bepalingen
- Elk gedeelte van een meter wordt voor één meter aangerekend.
- De lengte van de marktkramen wordt gemeten aan de meest uitstekende delen.
- 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.
- 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.
Art. 4.
Vrijstellingen
De belasting is niet van toepassing:
- op deelnemers bedoeld in artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 24.09.2006 betreffende
de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten.
- 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.
- bij annulering van een marktdag op initiatief van het bestuur.
Art. 5.
Vrijstellingen volgens beslissing van 23.04.2020
De belasting is niet verschuldigd voor de periode van 12.03.2020 tot en met 30.04.2020.
Art. 6.
Beslissing CBS van 13.07.2020
Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de belasting van 28.11.2019
op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten de periode van
vrijstelling van de belasting te verlengen tot 31.12.2020.
Art. 7.
Vrijstellingen volgens beslissing van 17.12.2020
Voor alle belastingplichtigen geldt een vrijstelling van 50 % in de periode van 01.01.2021 tot
en met 31.12.2021.
Art. 8.
Wijze van inning
De belasting wordt contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs of op basis van een
factuur. Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een
kohierbelasting.

