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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 
Herk-de-Stad, 20 april 2020

In opdracht:

Zitting van 20 april 2020

Aanwezig Lore Michiels, Voorzitter

Bert Moyaers, Burgemeester

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

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

Nathalie Creten, Algemeen Directeur

Verontschuldigd Bart Gruyters, Schepen van rechtswege en OCMW-voorzitter

Afwezig

DE GEMEENTERAAD

Belasting op de standplaatsen op markten -aanpassing ten gevolge van de Covid 19-crisis.

Feiten en context
Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 tot afkondiging van het federaal rampenplan en de ministeriële 
besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en thans 3 april 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het Coronavirus COVID-19 te beperken en de diverse communicatie van de NCCN en CVVO;
Overwegende dat in artikel 1 § 5 van het MB van 23 maart zoals vervangen door het MB van 3 april 2020 markten 
verboden zijn, behalve voedselkramen die onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening in gebieden die geen 
commerciële voedselinfrastructuur hebben.
Overwegende dat er in Herk centrum voldoende voedingswinkels aanwezig zijn die voorzien in de 
voedselvoorziening waardoor er tot de opheffing van het federaal rampenplan geheel of gedeeltelijk geen 
marktdagen meer  doorgaan in Herk-de-Stad en dit op zijn minst tot 19 april 2020;
Overwegende dat expliciet voorzien wordt dat de maatregelen voorzien in het besluit van 3 april 2020 gelden tot 19 
april en nog verlengd kunnen worden met twee weken;
Gelet dat de gemeente Herk-de-Stad, naast de tegemoetkomingen vanuit de hogere overheden, ook een eigen 
inspanning wil doen voor de vaste marktkramers op de markt in Herk-de-Stad die verder gaat dan de terugbetaling 
van de standgelden voor de weken dat ze wegens overmacht geen gebruik kunnen maken van hun standplaats;
Gelet dat in 2019 19 marktkramers gebruik maakten van de mogelijkheid, voorzien in het belastingreglement, 
waarbij ze hun standrecht voor een heel jaar betalen en niemand gebruik maakte van de mogelijkheid om voor een 
half jaar te betalen;
Gelet dat 16 van deze marktkramers ook op jaarbasis betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet;
Gelet dat er voor de jaarlijkse betaling sowieso een korting van 20% op het standrecht wordt voorzien in het 
belastingreglement. Voor een halfjaarlijkse betaling wordt een korting van 10% op het standrecht voorzien;
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Gelet op het voorliggende voorstel dat er een vrijstelling van belasting van 3 maanden wordt verleend aan de 
standhouders met abonnement en dit zowel voor wat betreft het standgeld als in de forfaitaire tussenkomst in 
gebruik van het elektriciteitsnet;

Wettelijke motivering
Gelet op het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus Covid19 te beperken;
Gelet op het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus Covid19 te beperken;
Gelet op het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-
CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van Economisch Recht;
Gelet op het besluit van 3 april 2020 houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd;
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 16 december 2019;

 

Financiële impact
Het niet factureren van het standrecht voor 3 maanden voor de marktkramers die op jaarbasis betalen leidt tot een 
minderontvangst van 1.164,8 euro.
Het niet factureren van het gebruik van het elektriciteitsnet voor 3 maanden voor de marktkramers die op jaarbasis 
betalen leidt tot een minderontvangst van 260 euro.

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Beslissing:

Artikel 1
In artikel 2 van het belastingreglement op de standplaatsen op markten van 16 december 2019 wordt in fine wordt 
volgende alinea toegevoegd:'De belastingplichtigen die ervoor kiezen de belasting voor een jaar of een half jaar te 
betalen wordt een vrijstelling verleend voor een periode van drie maanden voor het aanslagjaar 2020.' Dit betekent 
dat in geval van een jaarlijks abonnement vrijstelling wordt verleend voor 25% van het normaal voor 2020 
verschuldigde standgeld en ingeval van een halfjaarlijks abonnement vrijstelling wordt verleend voor 50% voor het 
normaal verschuldigde standgeld, onder voorwaarde dat dit halfjaarlijks abonnement gold voor de eerste jaarhelft.
Artikel 2
In artikel 3 van het belastingreglement op de standplaatsen op markten van 16 december 2019 wordt in fine 
volgende alinea toegevoegd: 'De belastingplichtigen die ervoor kiezen de belasting voor een jaar of half jaar te 
voldoen krijgen vrijstelling van de verplichting tot het betalen van een bijkomend recht voor een aansluiting op het 
elektriciteitsnet voor een periode van 3 maanden voor het aanslagjaar 2020.' Dit wil zeggen dat vrijstelling wordt 
verleend voor 25% van de voorziene tussenkomst ingeval van een jaarlijks abonnement en 50% voor een 
halfjaarlijks abonnement in de mate dat dit betrekking heeft op de eerste jaarhelft.
Artikel 3
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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