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Handels- en beroepsinrichtingen op privaat 
domein (uitg. foorinrichtingen) 

Retributiegreglement 
 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2013 
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 23 december 2013 

 

Artikel 1.- 

Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn van zes jaar, eindigend op 31 
december 2019, wordt ten laste van eenieder, die zich voor zijn handel of beroep en 
afgezien van de aard van de koopwaar of van de inrichting, langsheen de openbare 

weg op privaat domein opstelt, een belasting geheven van 0,37 euro per lopende 
meter gevellengte van het marktkraam of van de geplaatste handels- of be-
roepsinrichting. 

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 2.- 

Deze belasting zal contant worden geëist tegen afgifte van een kwitantie. 

Artikel 3.- 

De belastingplichtigen moeten voorafgaandelijk (uiterlijk de dag voor het plaatsen 

ervan) aangifte doen bij het gemeentebestuur en alle voor de aanslag noodzakelijke 
gegevens verstrekken. 

Artikel 4.- 

Bij gebreke van een aangifte binnen de in artikel 3 gestelde termijn of bij onvol-
ledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve 

belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd 
het recht van bezwaar en beroep. 

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het 

college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven de motieven om gebruik 
te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd 
evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
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De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de 

derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen 
schriftelijk voor te dragen. 

Bij niet contante betaling wordt de belasting ingekohierd en is ze onmiddellijk 

eisbaar. 

Artikel 5.- 

De overeenkomstig artikel  4 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 
een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging 
wordt ingekohierd bij wege van een kohier. 

Artikel 6.- 

De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen 
terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het Decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- 

en gemeentebelastingen. 

Artikel 7.- 

Deze beslissing zal, voor nodig gevolg, aan de toezichthoudende overheid worden 
overgemaakt. 


