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Aanwezigen:
Juul Vrolix, voorzitter;
Frank Smeets, burgemeester, en Raf Drieskens, Ann Van Dorpe, Leen Gielen, Liesbeth Fransen, Jaak Fransen, Niels
Valkenborgh, Dirk Vanseggelen, Marc Geerts en Katrien Kenis, schepenen;
Jef Van Bree, Frank Seutens, Linda Vissers, Tonny Kauffmann, Gilbert Van Baelen, Carine Van Gerven, Anita Horions,
Katrijn Conjaerts, Kim Strzebonski, Cindy Schildermans, Dennis Fransen, Fien Nouwen, Els Kuppens, Ann Kauffmann,
Hans Proost, Louis Dirkx, Benny Bax, Sofie Monsieurs en Stijn Philippe, raadsleden;
Peter Spooren, secretaris van de vergadering.
Belastingreglement op markten en ambulante handel.
Aanleiding en doel
Vaststelling van het gemeentelijk belastingreglement op de wekelijkse markten en de ambulante handel.
Juridische gronden
De grondwet, meer bepaald artikel 170, §4.
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen, zoals gewijzigd.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019.
Financiële impact en visum
Er is geen visum vereist van de financieel directeur.
De belasting voor het openbare markten en de ambulante handel wordt opgenomen in het meerjarenplan 20202025, om aan de voorwaarden tot het bereiken van het financieel evenwicht te voldoen.
Motivering
In het kader van de fusie dienen de bestaande belasting – en retributiereglementen met betrekking tot de openbare
markten en ambulante handel vernieuwd te worden.
De gemeente organiseert een wekelijkse markt te Overpelt en te Neerpelt.
Ambulante handelaars wordt de kans geboden om hun waren te verkopen langs de openbare weg op het openbaar
domein.
Het is billijk dat de gebruikers van het openbaar domein voor dergelijke doelen een bijdrage betalen voor de inname
van het openbaar domein.
Om de aantrekkelijkheid van de jaar – en kermismarkten te verhogen en de bijhorende administratieve verwerking
te beperken is het aangewezen om geen belasting te heffen voor deze evenementen.
Stemming
Aantal ja-stemmen: 27.
Aantal neen-stemmen: 3, nl. van de raadsleden Frank Seutens, Kim Strzebonski en Benny Bax.
BESLUIT :
Artikel 1.Met ingang van 1 januari 2020 wordt een belasting geheven voor het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein
naar aanleiding van de wekelijkse openbare markten, georganiseerd door het gemeentebestuur, of van openbaar
terrein om koopwaar in het kader van ambulante handel aan het publiek aan te bieden.

Artikel 2. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen die waren verkopen of tentoonstellen tijdens de
wekelijkse markt of op openbaar domeinhouder in het kader van de ambulante handel met toelating van het
gemeentebestuur.
Artikel 3. Het intrekken van de standplaatstoelating door het gemeentebestuur of het afzien van deelneming aan de markt
brengt voor de betrokken belastingplichtige geen enkel recht mee op terugbetaling van reeds gestorte sommen.
Artikel 4.Voor het bezetten van een vaste standplaats op de wekelijkse markt wordt de jaarlijkse belasting vastgesteld op 25
euro per lopende meter op basis van de lengte van de kraam vanaf de meest uitspringende delen. Breuken van een
meter worden afgerond naar de hogere meter.
Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en het stroomverbruik wordt een bijkomende jaarlijkse vergoeding van 25
euro aangerekend.
Indien nieuwe vaste plaatsen worden toegewezen wordt de belasting omgerekend a rato van het aantal weken dat de
nieuwe marktkramer nog aanwezig kan zijn. In deze berekening wordt een volledig jaar beschouwd als 50 weken.
Artikel 5.Voor toevallige marktkramers en standwerkers bedraagt de belasting 10 euro per deelname aan de wekelijkse markt.
Indien voorkomend wordt voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en het stroomverbruik een bijkomende
vergoeding van 2,50 euro aangerekend.
Artikel 6. Voor de inname van het openbaar domein buiten de wekelijkse markten in het kader van de ambulante handel
bedraagt de belasting 0,5 euro per lopende meter per dag inname. Indien voorkomend wordt voor de aansluiting op
het elektriciteitsnet en het stroomverbruik een bijkomende vergoeding van 2,50 euro aangerekend.
Artikel 7.De belastingplichtigen zijn verplicht om de belastbare elementen op te geven overeenkomstig het aangifteformulier
dat hen overgemaakt wordt door het gemeentebestuur. Zij die geen aangifteformulier ontvangen hebben of
belastingplichtig worden na de inzameling van de aangifteformulieren zijn verplicht om voor hun eerste deelname aan
de markt, en voor de toevallige marktkramers en standwerkers ten laatste de dag van de markt, de nodige gegevens
aan het gemeentebestuur over te maken om de aanslag te kunnen berekenen.
Artikel 8.De belasting is een contant belasting. Aan de vaste marktkramers en de ambulante handelaars zal een factuur
gestuurd worden. De toevallige marktkramers dienen contant te betalen tegen kwijting aan het daartoe door het
gemeentebestuur aangesteld personeelslid.
Artikel 7.Wanneer de inning niet via factuur of contant kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd en wordt ze
een kohierbelasting. De kohierbelasting moet betaald zijn binnen de twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet. Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn, worden de regels toegepast
betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten.
Artikel 8.De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het
aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen. Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden
aan de financieel directeur die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt
zonderkosten 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
belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het
bezwaarschrift.

Artikel 9.De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag een bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift 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 kalenderdag 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 daarvoor speciaal 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 directeur.
Artikel 10.Van dit belastingreglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van
het Decreet Lokaal Bestuur.
Het belastingreglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd
en bekendgemaakt.

Namens de gemeenteraad
de secretaris
get. Peter Spooren
voor eensluidend uittreksel:
Peter Spooren
algemeen directeur

de voorzitter
get. Juul Vrolix

