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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 
Herk-de-Stad, 16 december 2019

In opdracht:

Zitting van 16 december 2019

Aanwezig Paul Buekers, Voorzitter

Bert Moyaers, Burgemeester

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Schepenen

Bart Gruyters, Schepen van rechtswege en OCMW-voorzitter

Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Wim Berden, Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon 
Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Van Cauteren, Lore Michiels, Danny Jamers, Johny 
Franssen, Gunter De Ryck, Raadsleden

Nathalie Creten, Algemeen Directeur

Verontschuldigd Wim Hayen, Tim Raskin, Raadsleden

Afwezig

DE GEMEENTERAAD

Belasting op de standplaatsen op markten.

Feiten en context
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Wettelijke motivering
Gelet op het Decreet van 30 mei 2008  betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd;
Gelet op de Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, 
zoals gewijzigd;
Gelet op het K.B. tot uitvoering van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten 
en de organisatie van openbare markten;
Gelet op het belastingreglement op de standplaatsen op markten van 23 december 2013 dat diende verlengd te 
worden;

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Beslissing:

Artikel 1.
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Er wordt vanaf 1 januari 2020 voor een termijn van zes jaar, eindigend op 31 december 2025 een belasting 
gevestigd 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 euro per lopende meter per marktdag ingenomen standplaats, met een minimum van 5,00 euro per 
standplaats, voor alle te koop gestelde waren.

Er wordt een vermindering toegestaan van:
 10% indien betrokkenen hun standplaats voor een half jaar ineens betalen, namelijk voor de periode van 1 

januari tot en met 30 juni of van 1 juli tot en met 31 december.
 20% indien betrokkenen hun standrecht voor een gans jaar ineens betalen, namelijk voor de periode van 1 

januari tot en met 31 december.
Artikel 3.
De marktkramers die gebruik maken van een aansluiting op het elektriciteitsnet zijn verplicht om samen met 
bovenvermelde bedragen een bijkomend recht te betalen van 1,25 euro. De vermindering voor de abonnementen 
geldt niet voor het bijkomend recht van aansluitingen op het elektriciteitsnet.
Artikel 4.
De oppervlakte van de winkel en kramen zal berekend worden op de meest uitspringende gedeelten, hetzij boven 
aan de kop, hetzij aan de voet.
In geval van geschil over de meting zal het College van Burgemeester en Schepenen uitspraak doen.
Artikel 5.
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd en wordt ze een 
kohierbelasting.
Artikel 6.
Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels toegepast betreffende de 
nalatigheidintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten.
Artikel 7.
De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen, ten 
laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar.
Het kohier wordt overgezonden aan de met de invordering belaste financieel directeur die onverwijld instaat voor de 
verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen.
Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld op het kohier ook de verzendingsdatum, de uiterste 
betalingsdatum, de termijn waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, de benaming, het adres en de 
contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de vermelding dat de 
belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het 
bezwaarschrift.
Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van onderhavig reglement.
Artikel 8.
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een 
administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden 
ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 
verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante 
inning.
Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat door het college van burgemeester en 
schepenen speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het 
bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn 
vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder.
De belastingschuldigen 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 9.
Nieuwe aanvragen voor standplaatsen dienen voorafgaandelijk schriftelijk gericht te worden aan het Stadsbestuur.
Artikel 10.
De standplaatsen op de markt worden slechts gegund op voorwaarde dat de vergunninghouder zich gedraagt naar 
de bestaande reglementen en wetten 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, 
voor handelingen en beschadigingen van om het even welke aard, voortvloeiende uit het gebruik van zijn 
vergunning, uit het gewone feit zich ter plaatse te bevinden of uit welke oorzaak ook.
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Artikel 11.
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur.
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