Uittreksel uit de notulen van de
gemeenteraad
Vergadering van 18 december 2013

Aanwezig: Wouter Beke, burgemeester-voorzitter
Erwin Van Pée, Marc Reynders, Guy Legein, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann, schepenen
Door Steyaert, Gilbert Hulsmans, Jos Wouters, Eric Coenen, Uzeyir Karaca, Ronald Peeters, Danny
Bloemen, Toni Fonteyn, Diane De Volder, Katrien Ozeel, Jos Berghmans, Bert Boeckx, Marco Nicoli,
Franky Geypen, Maarten Vanzeir, Matthias Pira, Annika Lenaerts, Werner Noels en Annick Philips,
gemeenteraadsleden.
Sonja Surkyn, schepen-voorzitter OCMW (zonder stemrecht)
Dany Punie, wd. gemeentesecretaris

Belasting standplaats markt.
DE GEMEE
GEMEENTERAAD:
NTERAAD:
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen ter zake;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenbeslechting van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op het marktreglement van 6 november 2013;
Gelet op de Wet van 25/6/1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten, zoals gewijzigd ;
Gelet op de vraag om advies van de FOD Economie zoals bepaald wordt in artikel 10 §2 van de wet
van 25/6/1993 ;
BESLUIT:
met 18 stemmen voor, 0 tegen en 7 onthoudingen:
Stemden voor: Wouter Beke, Erwin Van Pée, Guy Legein, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann, Door
Steyaert, Gilbert Hulsmans, Jos Wouters, Eric Coenen, Uzeyir Karaca, Katrien Ozeel, Franky Geypen,
Matthias Pira, Annika Lenaerts, Danny Bloemen, Maarten Vanzeir, en Annick Philips,
Stemden tegen: 0
Onthielden zich: Toni Fonteyn, Diane De Volder, Jos Berghmans, Bert Boeckx, Marco Nicoli, Werner
Noels en Ronald Peeters.

Artikel
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt, ten
voordele van de gemeente Leopoldsburg, een jaarlijkse belasting geheven voor een standplaats op
de markten.
Artikel 2
Elke persoon die zich, voor de uitoefening van zijn beroep, op de openbare plaatsen en
wegen van de gemeente Leopoldsburg opstelt, is onderworpen aan een belasting voor de plaats
volgens onderstaand tarief, en per lopende meter voor de ingenomen plaats.

Artikel 3

De belasting wordt vastgesteld als volgt:

A. Betaling per week : 1,6 euro per lopende meter en per dag voor kramen, winkels, tenten, tafels,
voertuigen en andere inrichtingen en toestellen waar waren te koop aangeboden worden, ook als
de uitstalling der waren geschiedt op de blote grond of op planken en andere stoffen daarop
uitgestrekt.
B. Betaling per kwartaal : 16 euro per lopende meter en per kwartaal voor kramen, winkels, tenten,
tafels, voertuigen en andere inrichtingen en toestellen waar waren te koop aangeboden worden,
ook als de uitstalling der waren geschiedt op de blote grond of op planken en andere stoffen
daarop uitgestrekt.
C. Betaling per jaar : 55 euro per lopende meter en per jaar voor kramen, winkels, tenten, tafels,
voertuigen en andere inrichtingen en toestellen waar waren te koop aangeboden worden, ook als
de uitstalling der waren geschiedt op de blote grond of op planken en andere stoffen daarop
uitgestrekt.
D. De gebruikers van een elektriciteitskast van de gemeente, dienen tezelfdertijd met hun
standgeld, een bijkomend recht aan de gemeente te betalen.
1. weekbetalers
1,6 euro
2. kwartaalbetalers
16 euro
3. jaarbetalers
55 euro
Opzeg van gebruik van elektriciteit kan slechts gebeuren door waarschuwing aan de marktleider
op het ogenblik van de afrekening van het vorig kwartaal waarop deze opzeg betrekking heeft.
Artikel 4
A. De door standwerkers ingenomen lopende meter zal op minimum 3 meter aangerekend
worden.
B. Elke begonnen meter wordt aangerekend.
Artikel 5
De personen op dewelke deze belasting toepasselijk is, zijn verplicht vooruit
aanvraag te doen bij het college van burgemeester en schepen met aanduiding van het aantal
meters ingenomen door hun inrichting.
Artikel 6
worden:

De standgelden en, eventueel het bijkomend recht, dienen als volgt vereffend te

1. dagbetalers : in handen van de aangestelde marktleider, tegen afgifte van een ontvangstbewijs;
2. kwartaalbetalers : door storting op rekening van de gemeente, gelijktijdig met de betaling van
het abonnement en uiterlijk twee maanden na verzendingsdatum van het aanslagbiljet;
3. jaarbetalers : door storting op rekening van de gemeente, gelijktijdig met het betalen van het
abonnement en uiterlijk uiterlijk twee maanden na verzendingsdatum van het aanslagbiljet;
Artikel 7
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een
kohierbelasting.

Artikel 8
De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van
burgemeester en schepenen ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar.
Het kohier wordt overgezonden aan de met de invordering belaste financieel beheerder die
onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder
kosten voor de belastingschuldigen. Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld op het
kohier ook de verzendingsdatum, de uiterste betalingsdatum, de termijn waarbinnen bezwaar
kan worden ingediend, de benaming, het adres en de contactgegevens van de instantie die
bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de vermelding dat de belastingschuldige
of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het
bezwaarschrift.
Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van het reglement krachtens welke de
belasting is verschuldigd.
Artikel 9
De belastingschuldige(of zijn vertegenwoordiger) kan bezwaar indienen bij het
college van burgemeester en schepenen binnen de drie maanden te rekenen 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 inning van de belasting indien dit op een andere wijze dan
per kohier gebeurde.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk bij het college van burgemeester en
schepenen worden ingediend. Het bezwaarschrift mag eveneens, tegen ontvangstbewijs,
overhandigd worden aan het college van burgemeester en schepenen of aan het orgaan dat zij
speciaal daarvoor aanwijst.
Het wordt gedagtekend en ondertekend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en
vermeldt de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingschuldige alsmede het
voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen. Het college van
burgemeester en schepenen of het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst, bericht schriftelijk
ontvangst binnen vijftien dagen na de verzending of de indiening van het bezwaarschrift.
Artikel 10 De opzeg van een kwartaal- en een jaarabonnement dient te gebeuren bij
aangetekend schrijven of per duurzame drager, gericht aan het college van burgemeester en
schepenen, uiterlijk de 10e van de maand vóór het verstrijken van het lopende kwartaal voor
kwartaalabonnementen, en de 10e van de maand vóór het verstrijken van het lopende jaar voor
jaarabonnementen.
De opzeg heeft slechts uitwerking ten vroegste het eerstvolgende kwartaal (voor
kwartaalabonnementen), het eerstvolgende jaar (voor jaarabonnementen).
Artikel 11
11

Het tarief voor de wekelijkse rommelmarkt (van 01 april tot en met 31/10 ) bedraagt :

§1 Het standgeld voor deelname aan de rommelmarkt bedraagt 1,60 euro per 2 meter of voor
iedere begonnen 2 meter en per dag voor kramen, winkels, tenten, tafels, voertuigen en andere
inrichtingen en toestellen waar waren te koop aangeboden worden, ook als de uitstalling der
waren geschiedt op de blote grond of op planken en andere stoffen daarop uitgestrekt.
§2 Het standgeld voor de horecastanden bedraagt 1,60 euro per lopende meter en per dag voor
kramen, winkels, tenten, tafels, voertuigen en andere inrichtingen en toestellen waar waren te
koop aangeboden worden, ook als de uitstalling der waren geschiedt op de blote grond of op
planken en andere stoffen daarop uitgestrekt.

De marktleider doet wekelijks de inning van het standgeld. het gemeentebestuur stelt
bonnenboekjes ter beschikking om de administratieve controle te vergemakkelijken.
Artikel 12 Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels
toegepast betreffende de nalatigheidinteresten inzake de rijksbelasting op de inkomsten.
Artikel 13
13

Deze beraadslaging zal aan de toezichthoudende overheid gezonden worden.
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