PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

GEMEENTEBESTUUR WETTEREN

GEMEENTERAAD
Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
Zitting van 23 juni 2020
Aanwezig:

Alain Pardaen

burgemeester

Marianne Gorre

voorzitter

Robbe De Wilde, Dietbrand Van Durme, Katharine Claus,
Piet Van Heddeghem, Herman Strobbe, Lieve De Gelder

schepenen

Albert De Geyter, Annelien Van Der Gucht, Bram De Winne,
Claudine De Pauw, Freija Colpaert, Herman Maudens, Hilde Anneessens,
Ira Lina Piscador, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot,

Kathy Mercie-Mertens, Leentje Grillaert, Mieke De Roeve, Paul Lauwers,
Peter Blancquaert, Sabas Moschidis, Sofie Wijmeersch,
Tony Van Heuverswyn, Wouter Bracke
Verontschuldigd:
Afwezig:

Pieter Orbie

raadsleden

algemeen directeur

Walter Govaert

raadslid

OPENBARE ZITTING
Herziening van het belastingreglement op standplaatsen op markten
DE RAAD
 Overwegend dat de plaatsen op het openbare domein waar ambulante activiteiten
mogen plaatsvinden in Wetteren vooraf bepaald of aangeduid zijn;

 Overwegend dat standplaatsen op markten voordelen inhouden voor de uitbaters en

handelaars die ze opstellen. Maar deze standplaatsen zorgen ervoor dat het openbaar
domein niet gebruikt kan worden overeenkomstig zijn bestemming;

 Overwegend dat standplaatsen op markten verkeershinder met zich mee brengen op de
openbare wegen van de gemeente en vereisen daarnaast ook een verhoogd toezicht;

 Overwegend dat wanneer constructies worden geplaatst op de betalende
parkeerplaatsen, de gemeente ook lijdt aan inkomensderving;

 Overwegend dat standplaatsen op markten extra kosten voor de gemeente betekent
doordat de marktkramers gebruik maken van het elektriciteitsnetwerk, die door de
gemeente via de elektriciteitskasten ter beschikking worden gesteld;

 Overwegend dat het verwerven van inkomsten via belastingen noodzakelijk is om de
algemene uitgaven van de gemeente Wetteren te financieren;

 Overwegend het plausibel is een belasting op de standplaatsen op markten te heffen;

 Overwegend het vragen van een waarborg voor de jaarmarkt de aanwezigheid van de
marktkramers maximaal te garanderen.

Juridische grondslag:

 De artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet

 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 2, 40, 41,
252, 286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335

 Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen

 De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit.
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BESLUIT:
Art.1: Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2020. Het gemeenteraadsbesluit van 17

december 2019 betreffende de heffing op marktrechten wordt opgeheven vanaf het
moment dat onderhavig reglement in voege treedt.
Art. 2: Er wordt ten voordele van de gemeente Wetteren, een belasting gevestigd op
standplaatsen op markten (donderdagmarkt, zondagsmarkt en jaarmarkt) en

standplaatsen voor ambulante activiteiten aan gemeentelijke begraafplaatsen gedurende
de Allerheiligen periode vanaf één week vóór- en tot en met 2 november.

Art. 3: Er zal standgeld, verschuldigd door elke kraam, barak, wagen of andere soortgelijke
inrichting geplaatst op de openbare markten en voor ambulante activiteiten aan de
gemeentelijke begraafplaatsen.
 §1. De belasting voor de standhouders op donderdag en zondagsmarkt:
Omschrijving

Prijs

Abonnementshouders

€1,10/lopende meter/per marktdag

Losse standplaatsen (8 meter)

€1,60/lopende meter/per marktdag, met een

(voor minstens 6 maanden)

minimum van €20,00 per standplaats.

Voor het vaststellen van het aantal meters zullen de gedeelten van een meter naar de
hogere of lagere meter worden afgerond, naargelang ze 50 centimeter en meer
bedragen of niet.
 §2. Bijkomende vergoeding voor gebruik van stroom op donderdag en zondagsmarkt:

Omschrijving

Prijs

Klein kraam (<7m) met verlichting

€30,00

Klein kraam (<7m) met verlichting én koelinstallatie

€60,00

Groot kraam (>7m) met verlichting

€90,00

Groot kraam (>7m) met verlichting én koelinstallatie

€90,00

Kraam met verbruik hoger dan 10 KW

€120,00

 §3. De belasting voor de jaarmarkt en ambulante activiteiten aan de gemeentelijke
begraafplaatsen gedurende de Allerheiligen zijn:
Activiteit

Omschrijving/ Voorwaarden

Prijs per dag & per

Jaarmarkt

Standplaats vooraf inschrijving

Gratis

Standplaats zonder vooraf

€40

Standplaats zonder vooraf

€60

Standplaats demonstreerders

€20

Vrije doorgang van 3,5 meter

€1,60 per meter/dag

inschrijving max. 10 meter
inschrijving > 10 meter
in de Hoenderstraat
Ambulante activiteiten
aan de gemeentelijke

te respecteren

begraafplaats

(Allerheiligen)

standplaats

met een minimum
van €20/dag.

Art 4: Vrijstellingen op de belasting voor de jaarmarkt:
 §1 Handelaars (winkeliers), uitgezonderd horeca, die op het parcours van de jaarmarkt

gevestigd zijn en voor hun zaak een stand willen zetten, krijgen de gevellengte van de
zaak gratis toegewezen, vermits de deelname vooraf aan de gemeente schriftelijk is
gemeld.

 §2. Indien de handelaars (winkeliers) geen eigen stand voor hun zaak willen plaatsen, zal
deze standplaats ter beschikking gesteld worden aan andere geïnteresseerde
handelaars met als doel lege plaatsen te vermijden.
Art 5:
 §1. De abonnementhouders op de donderdag- en zondagsmarkt dienen de belasting

contant of per overschrijving te betalen na toezending van de factuur. De belasting voor
de abonnementhouders is verschuldigd voor een half jaar, ongeacht het effectief
gebruik.

 §2. De belasting voor de losse standplaatsen op de donderdagmarkt wordt contant
geïnd tegen afgifte van een ontvangstbewijs na toekenning van een standplaats.

 §3. (Markt)kramers die vooraf een aanvraag indienen voor een standplaats op de
jaarmarkt betalen een waarborg van €80 via overschrijving. Na betaling van de

waarborg, ten laatste 14 kalenderdagen voorafgaand aan de jaarmarkt wordt de

inschrijving definitief en zal een standplaats toegekend worden. De waarborg wordt
teruggestort als de standhouder aanwezig is voor de volledige duur van de jaarmarkt. De
standplaats mag niet verlaten worden voor 12:00 uur.

 §4. De (markt)kramers die zich op de jaarmarkt aanbieden zonder zich vooraf in te

schrijven (losse plaatsen), dienen het standgeld berekend volgens art.3 §3. contant te
betalen aan de marktleider tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

 §5. De standplaatsen voor demonstreerders in de Hoenderstraat betalen enkel hun

standplaats op de dag van de jaarmarkt overeenkomstig art.3 §3 tegen afgifte van een
ontvangstbewijs.

 §6. De belasting voor de ambulante activiteiten aan de gemeentelijke begraafplaatsen
dient door de aanvrager te worden betaald na toezending van de factuur. Na betaling
van de factuur wordt de vergunning afgeleverd.
 §7. Bij een gebrek aan contante wordt de belasting ingevorderd door middel van een
kohier. De kohieren worden door het college van burgemeester en schepenen

vastgesteld en uitvoerbaar verklaard. De gekohierde belasting moet betaald worden
binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Art. 6: De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belasting bezwaar
indienen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Het
bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden te
rekenen vanaf de 3e werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of
vanaf de kennisgeving van de aanslag. Van het bezwaarschrift wordt binnen de vijftien

dagen na de indiening ervan een ontvangstbewijs gestuurd naar de belastingschuldige of
zijn vertegenwoordiger. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordigen dat het
bezwaarschrift heeft gevraagd, zal de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger
uitgenodigd worden op een hoorzitting.
Art. 7: Dit reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke webtoepassing, met

vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het
op de webtoepassing werd bekendgemaakt. De toezichthoudende overheid wordt op de
hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op de webtoepassing van de
gemeente.
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