
 

 

 
UITTREKSEL 
 
uit de notulen van de Gemeenteraad 
 
zitting van 16 november 2001 
 
Aanwezig : Renders Roger, burgemeester ; 

Busselen Armand, Mentens Frans,  Wouters Luc,  Truyers André,  Luyten Betty, 
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Vandersmissen Omer, Put Luc,  Elsen Marguerite,  Theunis Josee,  POLLARIS 
ANNICK,  Snyers Dirk,  Dekoning Theodoor,  Verbeemen Johan,  Vaes Guy,  
Stockmans Ingrid,  Hermans Ludo,  Grommen Peter,  Peremans Gert,  Peeters 
Marguerite,  De Ridder Raoul,  Borgers André,  Vrancken Bart, raadsleden ; 
Vandersmissen Romain, secretaris 

 
Verontschuldigd :  
 
028 Vaststelling gemeentebelasting op de markten, openbare plaatsen, wegen en 

gemeente-eigendommen n.a.v. invoeren euro met ingang van 1.1.2002 
 
De raad 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente. 
 
Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake. 
 
Gelet op artikel 117 van de gemeentewet. 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993, zoals gewijzigd. 
 
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de 
provincie- en gemeentebelastingen; zoals gewijzigd. 
 
Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen. 
 
Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken. 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de 
gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschriften 
tegen een provincie- of gemeentebelasting. 
 
BESLUIT met 18 stemmen voor en 5 tegen 
 
Artikel 1.- Er wordt met ingang van 1 januari 2002 tot andersluidende beslissing een 
belasting ingevoerd op de standplaatsen op de markten, openbare plaatsen, wegen en 
gemeente-eigendommen, ten laste van personen, natuurlijke of rechtspersonen, die op deze 
plaatsen waren te koop stellen. 
 
Artikel 2.- Het bedrag van deze belasting wordt vastgesteld als volgt: 
0,50 EUR per lopende meter ingenomen standplaats met een minimum van 5 EUR per 
standplaats, voor alle te koop gestelde waren. Er wordt een vermindering toegestaan van 
10% indien de betrokkenen hun standrecht jaarlijks of halfjaarlijks betalen. 
Het bedrag wordt met 1 EUR verhoogd voor het gebruik van elektriciteit. 
 
Artikel 3.- De oppervlakte der winkels en kramen zal berekend worden op de meest 



 

 

uitspringende gedeelten, hetzij boven aan de kop, hetzij aan de voet. 
 
Artikel 4.- Het plaatsrecht of standgeld moet betaald worden op het eerste verzoek der 
ontvangers of aangestelde beambten tegen aflevering van het bewijs. 
Dit bewijs moet op de eerste aanvraag van de toezichters getoond worden. 
Bij gebrek van contante betaling is de belasting van ambtswege ingekohierd en is ze 
onmiddellijk eisbaar. 
 
Artikel 5.- Nieuwe aanvragen voor standplaatsen dienen voorafgaandelijk en schriftelijk 
gericht aan het gemeentebestuur. 
 
Artikel 6.- De plaatsen der markt worden slechts vergund op voorwaarde dat de 
vergunninghouder zich gedraagt naar de bestaande reglementen en naar de voorschriften 
van de politie en aangestelde beambten. 
De gemeente verwerpt elke verantwoordelijkheid tegenover de marktkramer of derden, voor 
wat betreft de door hem uitgestalde voorwerpen, kramen, voertuigen enz. om het even waar 
zij zich bevinden. 
De vergunninghouder draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid , ook tegenover derden 
of tegenover het bestuur, voortvloeiend uit het gebruik van zijn vergunning. 
 
Artikel 7.- De eiser (of zijn vertegenwoordiger) kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen 
bij het college van burgemeester en schepenen binnen drie maanden vanaf de verzending 
van het aanslagbiljet of van 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 eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt 
de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de  belastingplichtige 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 acht dagen na de verzending of de indiening 
van het bezwaarschrift. 
De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen zoals 
dubbele aanslag, rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het dienstjaar waarop 
de belasting betrekking heeft, niet goedgekeurd werd. 
 
Artikel 8.- Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels 
toegepast betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten. 
 
Artikel 9.-Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
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