Belasting op plaatsrecht op markten
Datum goedkeuring gemeenteraad: 19/12/2029
Datum publicatie website: 27/12/2019

Artikel 1 - heffingstermijn
Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting gevestigd op het gebruik van het
openbaar domein ter gelegenheid van markten.

Artikel 2 - belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de standplaats en hoofdelijk mede verschuldigd
door de uitbater van het kraam.

Artikel 3 - tarief
§1.Het tarief van de standplaatsen van de wekelijkse openbare markt wordt vastgesteld op
 €5,50 per maand en per strekkende meter of gedeelte ervan voor de houder van een
abonnement.
 €3,50 per marktdag en per strekkende meter of gedeelte ervan voor marktkramers op risico die
geen houder zijn van een abonnement.
§2. Iedere handelaar die gebruik maakt van de mogelijkheid tot aansluiting op het elektriciteitsnet is
een bijkomend forfaitair bedrag van €5,00 per marktdag verschuldigd.

Artikel 4 - betalingsvoorwaarden
§1. Voor de houder van een abonnement: Het standgeld dient per kwartaal te worden betaald vóór de
twintigste dag van de maand voorafgaand aan het kwartaal waarop de betaling betrekking heeft. Na
betaling wordt aan de belanghebbende een abonnementsbewijs op naam afgeleverd.
§2. Voor de marktkramer op risico : Het standgeld wordt betaald na ontvangst van een factuur conform
de voorwaarden vermeld op de factuur.
§3. De aansluiting op het elektriciteitsnet wordt verrekend in de factuur.
§4. Bij gebreke aan volledige betaling van de belasting wordt het niet-betaalde bedrag ingevorderd bij
middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van
burgemeester en schepenen.

Artikel 5 - bezwaren
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk
worden ingediend en worden gemotiveerd. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst
gehoord te worden moet zulks uitdrukkelijk vragen in het bezwaarschrift. De indiening moet, op straffe
van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de
datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de
kennisgeving van de aanslag.
Het bezwaar kan via één van de volgende kanalen worden ingediend :
 e-mail : fin@wemmel.be
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post : gemeentebestuur Wemmel - college van burgemeester en schepenen, Dr. H. Folletlaan
28, 1780 Wemmel
via het e-formulier dat ter beschikking wordt gesteld op de gemeentelijke website
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