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Belastingen - Belastingreglement op markten Dienstjaar 2019 - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Karin Jiroflée, Voorzitter; de heer Steven Swiggers, Burgemeester; de heer Tom Van der
Auwera, Eerste schepen; de heer Paul De Troyer, Tweede schepen; de heer Mark Feyaerts, Derde
schepen; de heer Nico Bogaerts, Vierde schepen; de heer Dieter Vanbesien, Vijfde schepen; de heer
Paul Jacobs; de heer Jos Verdeyen; de heer Luc De Bie; de heer Frank Vannetelbosch; de heer Bert
Francois; mevrouw Hilde Maenen; de heer Bernard Lemaitre; de heer Marc Verbelen; de heer
Alexandre Heyligen; mevrouw Anne Buedts; de heer Jim Verschooten; de heer Roger Colin; mevrouw
Nathalie Andries; de heer Edmond Fillet; mevrouw Marina Van Steenweghen; mevrouw Kim Maes; de
heer Luc Van Rillaer, Algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig:
mevrouw Ilse Fillet, OCMW-voorzitter-schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad stemde op 18 december 2017 voor 2018 een belasting voor het gebruik van het
privaat domein, de plaatsrechten bij de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare
markten en de plaatsrechten bij de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein
buiten de openbare markten op vooraf bepaalde plaatsen. Als de gemeente dit reglement in 2019 wil
behouden, moet het opnieuw gestemd worden.
Argumentatie
 Het in het gebruik nemen van het openbaar domein brengt voor de gemeente bijkomende
kosten met zich mee op het vlak van veiligheid, onderhoud van het openbaar domein,
afvalbeheersing, openbare netheid en infrastructuur;
 De financiële toestand van de gemeente en de noodzaak te voorzien in de nodige financiële
middelen voor de werking van het gemeentebestuur, evenals voor de uitvoering van de
nodige investeringen.
Juridische grond
 De grondwet, meer bepaald artikel 170 §4, artikel 41 en artikel 162;
 Het gemeentedecreet, van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, in het bijzonder de bepalingen
van artikel 42 §3, artikel 43 §2, 15° en artikel 253, § 1 3°;
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 Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28
mei 2010 en 17 februari 2012.
Regelgeving: bevoegdheid
Het gemeentedecreet

Besluit
Artikel 1
Artikel 1
Het toekennen van plaatsrechten bij de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare
markten en het toekennen van plaatsrechten bij de organisatie van ambulante activiteiten op het
openbaar domein buiten de openbare markten op vooraf bepaalde plaatsen dient in dit reglement
gelezen te worden als het toekennen van plaatsen op de markten.
Artikel 2
Er wordt voor het dienstjaar 2019 ten voordele van de gemeente een belasting geheven voor het
privaat gebruik van het gemeentelijk openbaar domein voor het plaatsen van marktkramen tijdens de
openbare markten die binnen de gemeente georganiseerd worden.
Artikel 3
De belasting wordt vastgesteld op € 2,50 (twee euro vijftig cent) per strekkende meter en per
marktdag voor de losse standplaatsen op de markten gehouden in Haacht-Centrum, zoals vastgelegd
in het marktplan. Elke losse standplaatshouder kan er eenmalig voor kiezen om binnen de tijdsspanne
van negen opeenvolgende namiddagmarkten vijfmaal deel te nemen tegen een gehalveerde heffing,
op voorwaarde dat de volledige betaling voor de vijf deelnames geschiedt bij aanvang van voormelde
tijdsspanne. De belasting wordt vastgesteld op € 1,25 (één euro vijfentwintig cent) per strekkende
meter en per marktdag voor de kwartaalabonnementen op de wekelijkse markten. De belasting voor
de feestmarkten, gehouden langs de Werchtersesteenweg en de Stationsstraat en het gedeelte van
de Markt dat niet wordt gebruikt voor de kermis, wordt vastgesteld op € 1,25 (één euro vijfentwintig
cent) per strekkende meter en per marktdag voor de standplaatshouders die niet werken met een
kwartaalabonnement op de wekelijkse markten. Er wordt geen belasting geheven op de feestmarkten
langs de Werchtersesteenweg en de Stationsstraat en het gedeelte van de Markt dat niet wordt
gebruikt voor de kermis, voor standplaatshouders die werken met een kwartaalabonnement op de
wekelijkse markten. In dit laatste geval mag de verkoopinrichting niet groter zijn dan deze die
geplaatst wordt tijdens de wekelijkse markt.
Artikel 4
De opmeting van de ingenomen oppervlakte geschiedt door het gemeentebestuur. Het plaatsrecht is
eisbaar zodra de plaats op het openbaar domein ingenomen wordt. Het privaat gebruik van het
openbaar domein gebeurt op eigen risico van de begunstigde van de machtiging en onder zijn
verantwoordelijkheid.
Artikel 5
Voor de abonnementen dient het verschuldigde bedrag te worden betaald per kwartaal bij de aanvang
van het kwartaal.
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Artikel 6
Voor de losse standplaatsen dient het verschuldigde bedrag contant te worden betaald aan de
marktleider bij de aanvang van de markt.
Artikel 7
Enkel de kandidaat-deelnemers aan de jaarmarkt die onder het systeem van de betalende
voorinschrijvingen vallen, kunnen een creditnota aan, en desgevallend een terugbetaling van hun
standgeld bekomen indien ze uiterlijk de dag van de jaarmakrt vóór 8u via sms (0476/95.01.49), email (markt@haacht.be) of brief via de post (Gemeente Haacht, Wespelaarsesteenweg 85 te 3150
Haacht) hun niet-deelname kenbaar maken. De bewijslast ligt bij de kandidaat-deelnemer.
Artikel 8
Dit besluit vervangt elk voorgaand besluit dat op dezelfde materie van toepassing is.
Artikel 9
Bij niet-betaling van voornoemde belastingen worden deze door het college van burgemeester en
schepenen ingekohierd.
Artikel 10
Onderhavige beslissing voor kennisgeving over te maken aan de provinciegouverneur van VlaamsBrabant.
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Algemeen directeur
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