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Aanwezio

Dieter De Mets, voorz¡tter van de gemeenteraad
Denis Dierick, burgemeester
Peter Declercq, Christophe De Boever, D¡rk Martens, Peggy Demoor, Tanja Eeckhout, schepenen
Hugo Leroy, Karel Hubau, Paul Carion, Nadine De Stercke, Jef Vermaere, Wim Malfroot, Luc Goemaere,
Veronique Dedeyne, Jean-Pierre Sprangers, Roland De Bosscher, Christine De Cooman, Isabelle Tuypens, Nele
Melkebeke, Steffi Beyaert, Peter De Rycke, raadsleden
Serge Ronsse, algemeen directeur

Verontschuldiad

Ankie D'Hollander, gemeenteraadslid

Aissls:
Belastinq oo de standolaatsen voor het uitvoeren van ambulante activiteiten oo de ooenbare
markten, het ooenbaar domein, oo olaatsen orenzend aan het ooenbaar domein en oo
commerciële oa rkeerolaatsen
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
BEVOEGDHEID

Grondwet, artikel 4L, 162 en 170 94.
Decreet van22 december 2OL7 over het lokaal bestuur, artikel 41 tweede lid 14o.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17februari2OI2.
JURIDISCH KADER

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van
openbare markten, en latere wijzigingen.
Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel B en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende
de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.
Koninklijk Besluit van24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante

activiteiten.
Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april2OlT houdende wijziging van diverse bepalingen van het
Koninklijk Besluit van24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante
activiteiten.
Omzendbrief KBIABB 2079/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
Gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2018 houdende vaststellen van een belasting op het innemen van
standplaatsen voor het uitvoeren van ambulante activiteiten op de openbare markten, het openbaar
domein, op plaatsen grenzend aan het openbaar domein en op commerciële parkeerplaatsen.
Gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2018 houdende vaststellen van een retributie op een abonnement
op een wekelijkse standplaats voor het uitvoeren van ambulante activiteiten op de openbare markten,
het openbaar domein, op plaatsen grenzend aan het openbaar domein en op commerciële
parkeerplaatsen.
Gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2019 houdende vaststellen van een retributie op de
invorderingskosten van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve
sancties.
MOTIVERING
Op vraag van diverse marktkramers om hun abonnementsgelden niet langer v¡a contante betaling te

moeten voldoen werd in de loop van 2018 door de gemeenteraad een retributie aangenomen waarbij een
vrijblijvend abonnement op een standplaats op de wekelijkse markt of een wekelijkse plaats op het
openbaar domein gefactureerd kan worden aan dezelfde tarieven zoals eerder voorzien in het
(contant)belastingreglement van 1B december 2013.

Het belastingreglement 26 maart 2018 op standplaatsen voor het uitoefenen van ambulante activiteiten
werd behouden om de contantbelasting op de éénmalige inname van een standplaats op de wekelijkse
markt of op een plaats op het openbaar domein en een plaats grenzend aan het openbaar domein te
kunnen blijven innen.
De verordening van 26 maart 2018 betreffende vaststelling van een belasting op het innemen van
standplaatsen voor het uitvoeren van ambulante activiteiten op de openbare markten, het openbaar
domein, op plaatsen grenzend aan het openbaar domein en op commerciële parkeerplaatsen vervalt op
31 december 2079 en dient worden vervangen. Voorgesteld wordt om de tarieven gelijk te houden.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT

Art. 1: Voor de aanslagjaren2020 tot en met 2025 wordt een belasting geheven op het innemen van een
standplaatsen voor het uitvoeren van ambulante activiteiten op de openbare markten, het
openbaar domein, op plaatsen grenzend aan het openbaar domein en op commerciële
parkeerplaatsen.

Att. 2: Met het innemen van een standplaats wordt bedoeld, met kraam of voertuig op dezelfde plaats
van de openbare markt, het openbaar domein, de plaats grenzend aan het openbaar domein of de
commerciële parkeerplaats blijven staan gedurende meer dan dertig minuten.
Art. 3: De belasting is verschuldigd door de natuurlijke personen of, in voorkomend geval, door de
vertegenwoordiger(s) van de rechtspersonen die met handels- of beroepsdoeleinden een
standplaats innemen op het openbaar domein, op de openbare markt, op een plaats grenzend aan
het openbaar domein of op een commerciële parkeerplaats binnen het grondgebied van de
gemeente Gavere.

Att. 4: 91. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op grond van de gevellengte van de
ingenomen plaats op het openbaar domein gemeten langs de kant van de uitgestalde goederen:
o voor toevallige deelnemers aan de wekelijkse openbare markt (maandagvoormiddag) of
de jaarmarkt te Gavere: 2 euro per lopende meter gevellengte van de ingenomen
standplaats met een minimum van 10 euro per standplaats.
. op alle openbare plaatsen, op plaatsen grenzend aan het openbaar domein en op alle
commerciële parkeerplaatsen binnen de gemeente (met uitzondering van het geregeld
wekelijks marktgebeuren te Gavere en de Boerenmarkt op zondagnamiddag op het
dorpsplein te Baaigem): 25 euro per dag of gedeelte van een dag en per kraam.
Alleen aangestelden van de gemeente zijn bevoegd om de gevellengte te bepalen. Elk begonnen
gedeelte van een lopende meter wordt als een gehele lopende meter beschouwd.
$2. Voor het gebruik van de elektriciteitskast op marktdagen is door toevallige deelnemers
volgende belasting verschuldigd :
¡ enkel voor verlichting: 2,50 euro per dag.
. voor verlichting en koeling: 5 euro per dag.

Art. 5: De belasting dient contant betaald te worden aan de beambte aangesteld door het college van
burgemeester en schepenen.
Bij gebrek aan contante betaling wordt deze belasting ambtshalve ingekohierd en is ze
onmiddellijk eisbaar. De eventueel ingekohierde belasting wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

Art. 6: De belastingschuldige kan bezwaar ind¡enen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar 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 datum
waarop de contantbelasting in principe moet worden geïnd.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de
indiening ervan.

Art.7: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen
van titel VII (Vestiging en Invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene
bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met
9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek
(úeLierL O.¡ll. ue veudi¡ilg e¡ì ûe VeiVOig¡nge¡li V¿¡l CùepàSSiilg vùOr ZOVe. Zij Íljea ¡lãÍrle iliea ue
belastingen op de inkomsten betreffen.

Art. 8: Deze verordening treedt in werking op 01 januari 2020.

Aldus beslist in zittlng, de datum als voormeld
Namens de gemeenteraad,

De vootz¡tter van de gemeenteraad,
Dieter De Mets

Serge Ronsse
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT,

Te Gavere, 19 november 2019
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