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Indirecte belasting op de standrechten op de markten. 
 

 
Artikel 1 
§1. Voor een periode ingaand op 01.01.2020 en eindigend op 31.12.2025, wordt het tarief van de 
standrechten op de markten als volgt vastgesteld : 
 
A. Voor alle gewone markten 

a) toevallige marktkramers : € 3,50 per lopende meter voorgevellengte met een diepte van maximum 
3 meter. Het minimum-bedrag wordt vastgesteld op € 9,00. 

b) de regelmatig komende marktkramers zijn verplicht een abonnement te nemen per drie maanden, 
ingaande op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober, waarvan het bedrag bepaald wordt op: het 
aantal lopende meter standplaats x € 2,80 per lopende meter standplaats x 12, met een diepte 
van maximum 3 m. 

B. Voor alle buitengewone markten : wordt het standgeld van alle marktkramers vastgesteld op € 3,50 
per lopende meter voorgevellengte met een diepte van maximum 3 m. Het minimum-bedrag wordt 
vastgesteld op € 9,00. 

 
§2. De belasting is niet verschuldigd voor het tweede; derde en vierde kwartaal van het aanslagjaar 

2020 en het eerste kwartaal van het aanslagjaar 2021. 
 
Artikel 2 
Het abonnement waarvan sprake in artikel 1, A.b) dient betaald voor het ingaan van ieder kwartaal. 
De rechten verschuldigd per marktdag voor de toevallige kramers, moeten betaald worden in handen van 
de daartoe belaste persoon, tegen afgifte van een ticket. 
Het abonnement of ticket moet bij iedere uitnodiging vertoond worden. 
 
Artikel 3 
Er wordt geen teruggave gedaan van gekweten standrecht zelfs wanneer de betrokken kramers in de 
loop van het tijdperk waarvoor wordt betaald, ophouden hun standplaats te bezetten, behoudens in geval 
van overmacht of buitengewone omstandigheden door het college van burgemeester en schepenen te 
beoordelen.  Tegen deze beslissing kan geen verhaal worden ingesteld. 
 
Artikel 4 
De ingenomen oppervlakte of voorgevellengte wordt vastgesteld door een personeelslid daartoe door het 
college van burgemeester en schepenen aangesteld. 
De meting wordt gedaan op de meest uitstekende delen; de holten worden als aangevuld aanzien.   
De kramen die rond zijn worden als vierkant aanzien, de gedeelten van een meter zullen als een gehele 
meter worden aangerekend. 
 
Artikel 5 
De belastingplichtigen moeten zich schikken naar de voorschriften van het algemeen stedelijk 
politiereglement en naar de richtlijnen van de marktleider. 
 
Artikel 6 
De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een abonnement of kwitantie, zoals voorzien in 
artikel 2 van onderhavig reglement.   
Als de contantbelasting niet kan worden geïnd, wordt de belasting een kohierbelasting. Ze wordt dit door 
opname in een kohier en krijgt vanaf dan alle kenmerken van een kohierbelasting. 
 
Artikel 7 
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen volgens de 
modaliteiten van het decreet van 30 mei 2008; en latere wijzigingen. 
 
Artikel 8 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 


