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Goedkeuring belasting op standplaatsen markten voor de aanslagjaren 2017 tot en
met 2019

De Gemeenteraad,

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei
2010 en latere wijzigingen;
Gelet op artikel 42, §3 van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 4 juli 2005 tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de
uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten;
Gelet op het K.B. van 3 april 1995 (B.S. 08/06/1995) tot uitvoering van de wet van
25/06/1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van
openbare markten;
Gelet op het K.B. van 29 april 1996 (B.S. 09/05/1996) tot wijziging van het K.B. van
03/04/1995 tot uitvoering van de wet van 25/06/1993 betreffende de uitoefening van
ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten;
Gelet op de wet van 25/06/1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante
en kermisactiviteiten, zoals gewijzigd;

Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet;
Gelet op de financiele toestand van de gemeente;
Besluit, met zestien ja-stemmen (Marc Vulsteke, Toon Vancoillie, Stefaan Vercooren,
Karolien Damman, Johan Braem, Ronny Vierstraete, Michel Deseure, Luc Vandermeersch,
Rosa Moutton, Mamik Vanbecelaere, Lynn Vermote, Tom Comette, Jan Stoens, Dries
Uyttenhove, Koen Decleir en Jelle Vercoutere) bij zes onthoudingen (Rita Tyvaert, Noel
Bryon, Isabelle Doom, Geert Vercruysse, Mark Pollentier en Tim Deweerdt):

Artikel 1: Voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019 wordt tenbehoeve van de gemeente
Kortemark een contante belasting geheven ten laste van de natuurlijke- of rechtspersonen die:
a) kramen of ermee gelijkgestelde voertuigen plaatsen op de wekelijkse markt om
er hun handelsactiviteit uit te oefenen,
b) ambulante activiteiten op de openbare weg uitoefenen.

Artikel 2: De dagelijkse belastingtarieven zijn vastgesteld als volgt:
1. Vaste standplaatsen (abonnementen)

a) op de wekelijkse donderdagmarkt: 2,5 euro per standplaats te verhogen met 1
euro per strekkende meter van het kraam of ermee gelijkgesteld voertuig.
b) op de dagen andere dan de wekelijkse donderdagmarkt: 0,50 euro per lopende
meter.

De belasting wordt in eenmaal betaald voor de duur van het abonnement. Wanneer een

marktkramer bij inbreuk op een der wettelijke of reglementaire bepalingen ter zake, van de
markt verwijderd wordt hetzij tijdelijk of defmitief of als hij afwezig blijft zonder geldige
redenen zal het abonnementsgeld in geen geval nog geheel of gedeeltelijk terugbetaald
worden. De marktkramer is, ongeacht of hij de toegewezen plaats inneemt of niet, zijn
standrechten verschuldigd voor de volledige duur van zijn abonnement.
Elke begonnen meter wordt verhoogd naar volgende meter.
2. Tiideliike standplaatsen - (toevallige marktkramers - risico)
a) op de wekelijkse donderdagmarkt: 2,5 euro per standplaats te verhogen met 2
euro per strekkende meter,

b) op de dagen andere dan de wekelijkse donderdagmarkt: 0,50 euro per lopende
meter.

Elke begonnen meter wordt verhoogd naar volgende meter.
Artikel 3: De invordering van het plaatsrecht zal verzekerd worden door de financieel

beheerder of door de marktleider. Bij contante betaling zal een betalingsbewijs aan
belanghebbende worden afgeleverd. Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd,
wordt de belasting ingekohierd en wordt ze een kohierbelasting.

Artikel 4: De belasting wordt gei'nd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei
2008 en latere wijzigingen.
Artikel 5: Deze beslissing wordt overgemaakt aan het bestuurlijk toezicht.

Aldus gedaan in zitting van 19 december 2016.
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