BELASTING OP MARKTEN OF BIJ HET
STANDNEMEN OP PRIVAAT TERREIN
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 23 december 2019

Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025
wordt een belasting geheven op handels en beroepsinrichtingen op privaat domein.
Onder handels en beroepsinrichtingen op privaat domein moet worden verstaan
eenieder, die zich voor zijn handel of beroep en afgezien van de aard van de
koopwaar of van de inrichting, op privaat domein opstelt.

Artikel 2.
De belasting is verschuldigd door de uitbater die zich voor zijn handel of beroep en
afgezien van de aard van de koopwaar of van de inrichting, op privaat domein
opstelt.

Artikel 3.
De belasting wordt vastgesteld op 0,37 euro per lopende meter gevellengte van het
marktkraam of van de geplaatste handels- of beroepsinrichting.
Door gevellengte dient verstaan de langste zijde van het kraam of van de inrichting
en voor inrichtingen met een ronde vorm, de lengte van de diameter of van de
langste diagonaal van die inrichting.
De aan deze belasting onderworpen personen mogen de betaling per lopende meter
- zoals hierboven bepaald - vervangen door een forfaitaire betaling, vastgesteld als
volgt:
2 euro per dag;
12 euro per week;
40 euro per maand;
110 euro per 3 maanden;
200 euro per 6 maanden;
350 euro per jaar.

Artikel 4.
De belasting is niet verschuldigd voor gemeentelijke verenigingen die geen
winstoogmerk hebben die stand nemen op privaat domein.

Artikel 5.
De belastingplichtigen moeten voorafgaandelijk (uiterlijk de dag voor het plaatsen
ervan) aangifte doen bij het gemeentebestuur en alle voor de aanslag noodzakelijke
gegevens verstrekken.
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Artikel 6.
De belasting is betaalbaar door de aanvrager na goedkeuring van de aanvraag zodra
de plaats op het privaat terrein ingenomen is en de inrichting geopend is.
De belasting zal contant worden betaald in handen van de personen door het
gemeentebestuur aangesteld om deze te ontvangen. Een ontvangstbewijs zal
afgeleverd worden.

Artikel 7.
Bij gebreke van een aangifte binnen de in artikel 5 gestelde termijn of bij
onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige
ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt,
onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Bij gebreke van contante betaling wordt de belasting ingekohierd en is ze
onmiddellijk eisbaar.
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