UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeentebestuur WICHELEN
Zitting van 18 december 2013.
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN.
Aanwezig:

6.

Kenneth Taylor, burgemeester.
Luc Galle, voorzitter.
Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut,
Christoph Van de Wiele, schepenen.
Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Ann Van Wesemael, Dietlinde Bombeke, Inge Van
Steendam, Herman Van Renterghem, Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele, Els
Stichelmans, Karel Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop,
raadsleden.
Frans Coppens, secretaris

Retributiereglement plaatsrechten op markten

De raad,
Gelet op het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreet
van 28 mei 2010 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2011/1;
Overwegende dat het aangewezen is de belasting op het
gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten te verlengen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de betrokken artikelen van het gemeentedecreet
inzake bestuurlijk toezicht;
Met algemene stemmen
Besluit.
Art. 1 – Er wordt voor een termijn ingaand op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 een
gemeentebelasting gevestigd op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten.
Art. 2 – De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein. De verenigingen
die een humanitair doel nastreven, worden vrijgesteld van deze belasting.

Art. 3 – De belasting wordt vastgesteld op € 1,25 per strekkende meter ingenomen ruimte; elk
gedeelte van een strekkende meter wordt als een volle strekkende meter beschouwd, met een
minimum van € 10 per dag. De verbruikte elektrische stroom, afgenomen via een kabel van een
foorkast, wordt à rato van het aantal kabels per standhouder verbonden met die foorkast bijkomend
aangerekend. Per kabel per dag of dagdeel is € 5 verschuldigd.
Art. 4 – Alle marktkramers dienen de verschuldigde belasting, berekend per kwartaal, te betalen bij
het begin van elk kwartaal.
Art. 5 – Bij gebreke aan betaling, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd door het college van
burgemeester en schepenen en is ze onmiddellijk eisbaar.
Art. 6 – De belastingsplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet worden gemotiveerd en op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend.
Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen de drie maanden van de derde werkdag
volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld
staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Art. 7 – Deze beslissing zal opgestuurd worden aan de toezichthoudende overheid.

Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,
get. Coppens.

De voorzitter,
get. Galle.
Voor eensluidend afschrift,

De secretaris,

De voorzitter,

