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CONTAN
NTBELAST
TING OP ST
TAANGEL
LDEN OP OPENBAR
O
E MARKTE
EN EN PRIVAAT
GEBRUIK
K VAN DE OPENBAR
O
RE WEG VO
OOR AMB
BULANTE HANDEL.
De Gemeennteraad van de
d stad Menen, vergaderrd volgens heet decreet en
n in openbarre zitting;
Gelet op arrtikel 170, § 4 eerste lid van
v de Gron dwet;
Gelet op dee bepalingen van de Nieu
uwe Gemeenntewet en heet Gemeente
edecreet;
008 betreffennde de vestigging, de invordering en dde geschillenp
procedure vaan
Gelet op heet decreet vaan 30 mei 20
provincie- een gemeenteebelastingen, gewijzigd bijj decreet van
n 28 mei 2010 en17 februuari 2012;
Gelet op dee bepalingen in het Algem
meen Politierreglement en
n de diverse aanvullingenn;
b
d
de
Gelet op de Wet van 04.07.2005 (BS 25.08.20005) tot wijziging van de wet van 225.06.1993 betreffende
uitoefening van ambulante activiteitten en de o
organisatie vaan openbare
e markten enn uitvoeringsbesluiten vaan
24.09.2006 (BS. 29.09.2006);
Gelet op zijjn de voorgaaande gemeenteraadsbesllissing van 17
7 december 2012;
Gelet op de bepalingen van het marktreeglement, zo
oals opgeno
omen als bbijlage bij de Algemenne
Politieverorrdening, en goedgekeurd
d in gemeennteraadszittin
ng van 25 maart
m
2013, waarbij zow
wel de innam
me
openbaar do
omein ter geelegenheid van de wekel ijkse markteen wordt gerregeld, alsookk de inname van openbaaar
domein voo
or ambulantee handel buitten de wekellijkse markteen;
Overwegennde dat de vergoeding voor innam
me van opeenbaar dome
ein door am
mbulante haandel die eeen
standplaats inneemt op
o of langssheen de o
openbare weg, eveneen
ns wordt oopgenomen in voormeeld
nhoudelijke ssamenhang;
belastingregglement, om reden van in
o
van
n deze belassting onmisbaar is tot he
et behoudenn van het eve
enwicht in het
h
Overwegennde dat de opbrengst
budget;
Gelet op hhet proces-vverbaal van onderzoek de commo
odo et incommodo en op het gettuigschrift vaan
ruchtbaarheeid;
Op voordraacht van het College van Burgemeestter en Schep
penen;

ESTELD
VASTGE

EENPARIG

330 JA

NEEN

ONTHOUDING(EN)

vul hier
h de nameen van de raaadsleden en hun stemgeddrag in, indie
en geen
eenp
parige beslisssing

ARTIKEL 1
Vanaf 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt staangeld op de openbare markten en voor
het gebruik van de openbare weg voor ambulante handel geheven.
ARTIKEL 2
Het staangeld voor het plaatsnemen op de openbare markten wordt als volgt vastgegesteld
1. Marktkramen (demonteerbaar of mobiel niet-demonteerbaar) en losopgeslagen toonbanken
opgesteld op het openbaar domein.
het staangeld is vastgesteld op 1,00 euro per marktdag /per strekkende meter inrichting of
toonbanklengte; ongeacht de aard van de te koop aangeboden waren.
Onder toonbanklengte wordt verstaan, iedere zijde van de marktkramen (demonteerbaar of mobiel
niet-demonteerbaar) en van de losopgeslagen toonbanken, opgesteld op het openbaar domein, van
waaruit de klanten worden bediend.
Elk deel van een meter wordt als een volle meter beschouwd.
2. Op de grond uitgestalde waren op de openbare weg :
Het staangeld is vastgesteld op 0,50 euro per marktdag/ per strekkende meter uitgestalde waren.
Het minimum staangeld is vastgesteld op 2,50 euro.
Elk deel van een meter wordt als een volle meter beschouwd.
ARTIKEL 3
 De houders van een abonnement voor een vaste standplaats op de openbare markt ontvangen daartoe per
post een verzoek hun bijdrage te betalen tegen uiterlijk de laatste dag van de maand, voorafgaand aan het
semester waarop hun abonnement betrekking heeft en dit door storting op de rekening van de stadskas nr.
000-0050023-68 tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
De prijs per semester van een abonnement omvat 25 staangelden.
Ingeval het abonnement wordt verkregen in de loop van het semester, wordt de abonnementsprijs
proportioneel berekend voor de duur van het aantal resterende kalendermaanden.
Ingeval van opschorting van het abonnement van minstens 1 maand kan terugbetaling van het
abonnementsgeld gebeuren, overeenkomstig de voorwaarden van opschorting bepaald in het
marktreglement.
 De houders van een losse standplaats betalen het staangeld rechtstreeks en ter plaatse aan de marktleider
tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
 Occasionele verkopers zonder commercieel karakter, aan wie een standplaats buiten het marktplan werd
toegewezen, betalen het staangeld eveneens rechtstreeks en ter plaatse aan de marktleider tegen afgifte van
een ontvangstbewijs.
ARTIKEL 4
Voor het elektriciteitsverbruik wordt per marktdag een afzonderlijke forfaitaire kostprijs aangerekend. De
kostprijs hiervan wordt vastgesteld op :
2,00 € voor gewone marktkramen
4,00 € voor marktkramen met sterk verhoogd energieverbruik
ARTIKEL5
De contantbelasting voor het privaat gebruik van de openbare weg voor ambulante activietien waarvoor een
machtiging is vereist (zoals bedoeld in de wet van 25 juni 1993, zoals gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en in de
wet van 20 juli 2006), wordt als volgt vastgegesteld:

1. Ambulante activiteiten buiten de wekelijkse openbare markten die een standplaats innemen langs
de openbare weg: 10,00 € per dag per 5 strekkende meter
2. Ambulante activiteiten aan de stedelijke begraafplaatsen: 15,00 €/dag per ingebruikname van een
staanplaats.
(beperkt toegelaten tussen 15 oktober en 2 november, mits voorafgaande aanvraag aan het
College van burgemeester en schepenen)
3. Ambulante handel met consumptie-ijs: 150,00 €/jaar voor de hele entiteit Menen
4. Alle andere ambulante handel: 5,00 € /dag
ARTIKEL 6
De contantbelasting wordt geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs.
Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.
ARTIKEL 7
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de aanslag bezwaar indienen 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 lopen vanaf de derde werkdag volgend op de
datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de
contante inning.
ARTIKEL 8
Dit besluit wordt, voor algemeen toezicht, in drievoud aan de hogere overheid overgemaakt

ARTIKEL 10
De vorige belastingverordening dd. 17 december 2012 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van het
huidig reglement, dit is vanaf 1 januari 2014 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van
het Gemeentedecreet.
Beraadslaagd in openbare zitting van de gemeenteraad van 16 december 2013.
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