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Verontschuldigd  

Punt  

Onderwerp Gemeentebelasting op de standplaatsen op de markten 2014. 

 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen ter zake; 
 
Overwegende dat de financiële toestand der gemeente het vereist dat er overgegaan wordt tot de 
vaststelling van de standplaatsrechten op de kermissen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding 
van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 
juni 2006; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht 
van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk 
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven; 
 
Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen, 
betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993, zoals gewijzigd; 
 
 
Na beraadslaging : 
 



BESLUIT 
 

Art. 1 Voor het dienstjaar 2014 tot en met dienstjaar 2019 wordt ten behoeve van de gemeente Bree 
een belasting geheven op de standplaatsen op de wekelijkse markt. 

 
Art. 2 Elke persoon die, voor het uitoefenen van beroep, zich op de openbare plaatsen en wegen der 

gemeente opstelt, is onderworpen aan een huurrecht der plaats volgens onderstaand tarief per 
dag en per strekkende meter ingenomen plaats : 
- 1,50 EUR per strekkende meter met een minimum van 6,00 EUR per dag voor 

kramen, winkels, tenten, tafels, voertuigen en andere inrichtingen en toestellen waar 
goederen te koop gesteld worden. 

- een abonnement voor een standplaats wordt vastgesteld op 50,00 EUR per 
strekkende meter en per jaar. 

-  10 EUR wordt gerekend voor deelname in de promotiekosten van de markt 
 
De marktkramers, die gebruik maken van de aansluiting op het elektriciteitsnet, zijn verplicht 
wekelijks een bijkomend recht te betalen als volgt: 
- 2,60 EUR voor verlichting; 
- 5,20 EUR voor verlichting en koeling; 
- 15,60 EUR voor verlichting, koeling en verwarming. 

 
Art. 3  Voor het dienstjaar 2014 tot en met dienstjaar 2019 wordt ten behoeve van de gemeente Bree 

een belasting geheven op de standplaatsen op de jaarmarkt. 
 

Art. 4 Elke persoon die, op de jaarmarkt staat, is onderworpen aan een huurrecht der plaats volgens 
onderstaand tarief en per strekkende meter ingenomen plaats : 

 Losse marktkramers: 
- 1,50 EUR per strekkende meter met een minimum van 6,00 EUR op de dag van de 

jaarmarkt voor kramen, winkels, tenten, tafels, voertuigen en andere inrichtingen en 
toestellen waar goederen te koop gesteld worden.  

-  10 EUR = deelname in promotiekosten  
-  elektriciteitkosten: 3 EUR voor verlichting, 6 EUR voor verlichting en koeling, 16 EUR 

voor verlichting, koeling en verwarming (voor de ganse dag). 
 Abonnementhouders van de wekelijkse markt: 

-  1,50 EUR per strekkende meter met een minimum van 6,00 EUR op de dag van de 
jaarmarkt. Als de jaarmarkt op een vrijdag valt, hoeven de abonnementhouders van de 
wekelijkse markt geen extra standgeld te betalen.  

-  elektriciteitkosten: 3 EUR voor verlichting, 6 EUR voor verlichting en koeling, 16 EUR 
voor verlichting, koeling en verwarming (voor de ganse dag). Als de jaarmarkt op een 
vrijdag valt, hoeven de abonnementhouders van de wekelijkse markt geen extra 
elektriciteitskosten te betalen.  

 
Art. 5 De personen op dewelke deze belasting van toepassing is zijn verplicht vooruit aangifte te 

doen bij de gemeenteontvanger of bij de plaatselijke politie met aanduiding van het aantal 
strekkende meters ingenomen door hun inrichting. 

 
Art. 6 De personen, aan de belasting onderworpen, zijn gehouden op het eerste verzoek dat hun zal 

worden gedaan het bedrag der belasting te betalen in handen van de gemeenteontvanger. 
 
Art. 7 De ontvangst van deze standplaatsrechten geschiedt op de wijze aangeduid door het college 

van burgemeester en schepenen; ontvangstbewijs der betaalsom wordt aan de 
belanghebbende afgeleverd. 

 
Art. 8 Wanneer de betaling niet in der minne kan geregeld worden, kunnen de verschuldigde 

sommen ingekohierd worden. 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 dienstjaar. Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met de 
invordering belaste ontvanger die onverwijld instaat voor de verzending van de 
aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen. 
Het aanslagbiljet bevat de verzendingsdatum en de gegevens vermeld in het kohier. Als bijlage 
wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van het reglement krachtens welke de belasting 
is verschuldigd. 



 
Art. 9 De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen 

bij het college van burgemeester en schepenen binnen zes maanden  vanaf de verzending van 
het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de inning van 
de belasting indien dit op een andere wijze dan per kohier gebeurde. 
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk bij het college van burgemeester 
en schepenen worden ingediend.  Het bezwaarschrift mag eveneens, tegen ontvangstbewijs, 
overhandigd worden aan het college van burgemeester en schepenen of aan het orgaan dat zij 
speciaal daarvoor aanwijst. 
Het wordt gedagtekend en ondertekend door de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger en 
vermeldt de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige alsmede 
het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen. 
Het college van burgemeester en schepenen of het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst, 
bericht schriftelijk ontvangst binnen acht dagen na verzending of indiening van het 
bezwaarschrift. 
De belastingplichtigen 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. 

 
Art. 10 Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels toegepast 

betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten. 
 
Art. 11 Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
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