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Punt 9:

Goedkeuren belastingreglement op openbare markt op zondag te
Ardooie.

De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28
mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 11 maart 2013 houdende “goedkeuring reglement
met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar
domein”;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art. 1 intrekking
De volgende passage uit artikel 2 van de gemeentebelasting op frituurkramen, kramen
verkoop kip aan 't spit, kramen verkoop van bloemen, kermisinrichtingen vanaf 1 januari
2013 (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 17.12.2013) wordt ingetrokken met
ingang van 01.05.2013.
 Op het Polenplein (kip aan 't spit - 's zondags):
€ 1.250,00/jaar
Art. 2 Toepassing
Onder “gebruik van openbaar domein ter gelegenheid van de openbare markt op zondag,
moet worden verstaan:
-

Alle standhouders op de openbare markt die, hetzij toevallig hetzij op regelmatige
basis een standplaats innemen op de openbare markt op zondag op het Polenplein te
Ardooie.

Art. 3 Heffingsgrondslag
Er wordt voor de aanslagjaren 2013-2019 ten behoeve van de gemeente een belasting
geheven op het gebruik van openbaar domein naar aanleiding van de markt op zondag, a

rato van het aantal ingenomen lengtemeter, waarbij een minimum van 5 lengtemeter in
aanmerking genomen wordt.
Art. 4 Bedrag van de belasting voor openbare markten
De belasting voor inname van openbaar domein ter gelegenheid van de wekelijkse markt,
wordt als volgt vastgesteld:
a) Toevallige standhouder: € 1,30 per lopende meter standplaatslengte met een diepte
van maximum drie meter. Het minimumbedrag wordt vastgesteld op € 6,50 per
marktdag. Toevallige gebruikers van openbaar domein die een
gelegenheidsstandplaats innemen tijdens de markt, maar die geen commerciële
doeleinden beogen, zijn vrijgesteld van de belasting; een abonnement op een
wekelijkse of tweewekelijkse standplaats kunnen zij niet bekomen.
b) Regelmatig komende marktkramers met een wekelijks abonnement, hebben keuze
tussen:
 Jaarabonnement voor de periode van januari t.e.m. december.
Het bedrag wordt bepaald op het aantal lopende meter standplaats x € 1,30 x 48
marktdagen; de maximumdiepte van de standplaats bedraagt drie meter.
Het minimumbedrag van het abonnement wordt vastgesteld op € 312,00 per jaar.
 Halfjaarlijks of zesmaandelijks abonnement voor de periodes:
 Vanaf januari t.e.m. juni
 Van juli t.e.m. december
Het bedrag wordt bepaald op het aantal lopende meter standplaats x € 1,30 x 25
marktdagen; de maximumdiepte van de standplaats bedraagt drie meter. Het
minimumbedrag van het abonnement wordt vastgesteld op € 162,50 per zes
maanden.
c) Regelmatig komende marktkramers met een tweewekelijks abonnement, hebben
keuze tussen:
 Jaarabonnement voor de periode van januari t.e.m. december.
Het bedrag wordt bepaald op het aantal lopende meter standplaats x € 1,30 x 24
marktdagen; de maximumdiepte van de standplaats bedraagt drie meter.
Het minimumbedrag van het abonnement wordt vastgesteld op € 156,00 per jaar.
 Halfjaarlijks of zesmaandelijks abonnement voor de periodes:
 Van januari t.e.m. juni
 Van juli t.e.m. december
Het bedrag wordt bepaald op het aantal lopende meter standplaats x € 1,30 x 13
marktdagen;
De maximumdiepte van de standplaats bedraagt drie meter. Het minimumbedrag
van het abonnement wordt vastgesteld op € 84,50 per zes maanden.
De keuze tussen jaarabonnement of zesmaandelijks abonnement dient bij de
aanvang van het abonnement opgegeven te worden. Wijzigingen zijn slechts
mogelijk per dienstjaar en dienen tegen uiterlijk 15 december van het
voorafgaande dienstjaar meegedeeld te worden aan de marktverantwoordelijke.
Tijdens het lopende dienstjaar is wijziging niet mogelijk.
Abonnementen die in de loop van het dienstjaar starten, worden verrekend a rato
van de vastgestelde tarieven per abonnement, met aftrekking van de reeds
verstreken periode.

Art. 5 Wijziging of stopzetting abonnement
Er wordt geen ontlasting verleend van reeds gekweten belasting, zelfs wanneer de
betrokken marktkramers en/of ambulante handelaars in de loop van het jaar of de
zesmaandelijkse periode waarvoor werd betaald, ophouden hun standplaats in te nemen,
behoudens in geval van heirkracht of buitengewone omstandigheden, door het college van
burgemeester en schepenen te beoordelen.
Art. 6 Opmeting standplaats
De opmeting van de ingenomen standplaats wordt gedaan door een door het college van
burgemeester en schepenen aangeduid personeelslid.
De opmeting wordt gedaan tussen de meest uitstekende delen, de holten worden als
aangevuld aanzien. De kramen die rond zijn worden als vierkant aanzien; de gedeelten van
een meter worden als een volle meter aangerekend.
Art. 7 Invordering
Voor de toevallige marktkramers wordt de belasting contant ingevorderd tegen de afgifte
van een betalingsbewijs bij het begin van het plaatsen.
Voor de geabonneerde marktkramers wordt de belasting contant ingevorderd tegen de
afgifte van een abonnementskaart bij het begin van de abonnementsperiode.
Bij gebrek aan contante betaling wordt de belasting ingekohierd.
Art. 8 Administratief toezicht
Dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en de betrokken dienst.
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