BELASTINGREGLEMENT
OP PLAATSRECHT OP DE MARKT
DIENSTJAREN 2015 T.E.M. 2018

Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 23/12/2014

Artikel 1:
Voor de dienstjaren 2015 t.e.m. 2018 wordt een plaatsrecht geheven op de openbare
markt.
Artikel 2:
Het plaatsrecht is ten laste van de verkoper en wordt vastgesteld als volgt:
a) voor de marktkramers, houders van een abonnement van 3 maanden:
1,25 euro per lopende meter per standplaats en/of per markt.
b) voor de marktkramers zonder abonnement:
15 euro per standplaats en/of per markt
Artikel 2 bis:
Een forfaitaire algemene onkostenvergoeding wordt als volgt verrekend:
a) voor de marktkramers, houders van een abonnement van 3 maanden:
a. grootverbruikers: 40 euro per kwartaal
b. kleinverbruikers: 20 euro per kwartaal
c. nulverbruikers: geen verrekening
b) voor de marktkramers zonder abonnement:
De verrekening van een algemene onkostenvergoeding zit vervat in het
plaatsrecht (art.2 b))
Artikel 3:
De opmeting der ingenomen oppervlakte geschiedt door de zorgen van het
gemeentebestuur. Het plaatsrecht is eisbaar zodra de plaats op het openbaar domein
ingenomen wordt.
Artikel 4:
De belasting moet contant betaald worden tegen afgifte van een kwitantie.
Bij gebrek aan contante betaling wordt de belasting van ambtswege ingekohierd en
wordt het een kohierbelasting.
Artikel 5:
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar indienen tegen deze
belasting bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaarschrift moet, op
straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening
kan gebeuren door verzending of overhandiging. Bezwaarschriften kunnen onder dezelfde
voorwaarden en binnen dezelfde termijn worden ingediend via een duurzame drager.
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Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de
aanslag.
Tegen de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen kan beroep worden
ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Artikel 6:
De vormen, de termijnen evenals de rechtspleging die toepasselijk zijn op de in vorig lid
bedoelde beroepen worden geregeld zoals inzake Rijksinkomstenbelastingen en gelden
voor alle betrokken partijen.
Artikel 7:
Verwijl- en moratoriuminteresten zijn op deze belasting van toepassing zoals inzake
rijksbelastingen op de inkomsten.
Artikel 8:
Onderhavige beslissing zal ter kennisgeving aan de toezichthoudende overheid worden
toegezonden.
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