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gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 14 december 2020

Debiteuren

17 2020_GR_00264 Aanpassing diverse belastingreglementen als 
ondersteunende maatregelen n.a.v. de tweede 
golf in de coronacrisis - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Piet Delrue, Voorzitter gemeenteraad; de heer Kris Declercq; mevrouw Nathalie 
Muylle; mevrouw Griet Coppé; de heer José Debels; de heer Marc Vanwalleghem; de 
heer Dirk Lievens; de heer Bart Wenes; de heer Tom Vandenkendelaere; mevrouw Ria 
Vanzieleghem; de heer Geert Huyghe; de heer Stefaan Van Coillie; mevrouw Caroline 
Martens; mevrouw Rina Arteel; mevrouw Mieke Vanbrussel; de heer Matthijs Samyn; de 
heer Francis Debruyne; mevrouw Liselot De Decker; mevrouw Michèle Hostekint; de heer 
Henk Kindt; de heer Gerdi Casier; de heer Steven Dewitte; de heer Filip Deforche; de 
heer Immanuel De Reuse; de heer Cyriel Ameye; de heer Peter Claeys; mevrouw 
Jeaninne Vandenabeele; mevrouw Siska Rommel; de heer Frederik Declercq; de heer 
Brecht Vermeulen; de heer Bart De Meulenaer; mevrouw Lieve Lombaert; mevrouw 
Justine Pillaert; de heer Bert Wouters; de heer Dieter Carron; mevrouw Margot Wybo; de 
heer Eddy Demeersseman; de heer Koenraad Cracco; de heer Sander Braeye; de heer 
Geert Sintobin, Algemeen directeur

Beschrijving
Regelgeving bevoegd orgaan
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Belastingreglement inname openbaar domein-huidig reglement
2. Belastingreglement inname openbaar domein-met aanduiding van wijzigingen
3. Belastingreglement inname openbaar domein-ontwerp
4. Belastingreglement reclamedrukwerk-huidig reglement
5. Belastingreglement reclamedrukwerk-met aanduiding van wijzigingen
6. Belastingreglement reclamedrukwerk-ontwerp
7. Belastingreglement markten-huidig reglement
8. Belastingreglement markten-met aanduiding van wijzigingen
9. Belastingreglement markten-ontwerp

Voorgeschiedenis
Bij de start van de coronacrisis heeft de Vlaamse Regering de lokale besturen 
opgeroepen erover te waken dat de belastingplichtigen op hun grondgebied minder 
belastingen moeten betalen op activiteiten waarop ze door de coronacrisis financieel al 
zwaar inleveren.
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Vermits de coronacrisis de economie in een handels-, horeca- en ondernemersstad als 
Roeselare intens treft, werden reeds in zitting van 25 mei 2020 een aantal 
ondersteuningsbesluiten genomen. Deze waren afgestemd op de eerste coronagolf. 

Context en argumentatie
Naar aanleiding van de tweede coronagolf zijn sinds 19 oktober alle horecazaken 
opnieuw verplicht gesloten, sinds 2 november ook alle niet-essentiële winkels.

Om de economische schade van deze verplichte sluiting te helpen verlichten, worden 
nieuwe ondersteuningsmaatregelen genomen gericht op volgende belastingen:

1. de inname openbaar domein voor het uitstallen van koopwaar, publiborden en het 
organiseren van afhaalpunten

2. het verspreiden van reclamedrukwerk (enkel m.b.t.  niet-essentiële 
winkels/producten)

3. de standrechten op de markten.

1. Belasting op de inname openbaar domein.
In relance 1 werd beslist dat de belasting niet verschuldigd was voor het 
aanslagjaar 2020 voor:
- het uitstallen van koopwaar
- het plaatsen van promo/displayborden
Deze vrijstelling wordt nu uitgebreid voor het eerste kwartaal van het aanslagjaar 
2021.
De belasting is bovendien niet verschuldigd gedurende de periode van verplichte 
sluiting van de horeca voor het organiseren van afhaalpunten op het openbaar 
domein. 

2. Belasting op de huis-aan-huis-verspreiding van niet-geadresseerde 
publiciteitsbladen en –kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten
Er wordt een vrijstelling voorzien voor reclamedrukwerk m.b.t. niet-essentiële 
winkels / producten die verspreid werden na 31 oktober 2020 (= aankondiging 
van de verplichte sluiting van alle niet-essentiële winkels) en vóór 21 november 
2020.
De commerciële waarde van deze folders vervalt, vermits alle niet-essentiële 
winkels gesloten waren vanaf 2 november 2020.
De sector geeft aan dat de verspreiding van deze folders niet tijdig kon 
geannuleerd worden.
De vrijstelling wordt toegekend zonder dat de belastingplichtige deze moet 
aanvragen.

3. Belasting op de standrechten op de markten 
Vele ondernemers in ons land zijn zwaar getroffen door de coronacrisis en de 
daarbij gepaarde maatregelen. Zo ook onze marktkramers die wekelijks 
plaatsnemen op de dinsdagmarkt. Met de eerste lockdown in maart werd beslist 
dat openbare markten niet meer mochten plaatsvinden. Hierdoor viel voor vele 
marktkramers hun inkomen van de ene op de andere dag weg. Om een 
ondersteuning te bieden werd reeds beslist om de standgelden voor het tweede 
en derde kwartaal kwijt te schelden. Dit bood reeds enige compensatie in de 
verliezen die men te verduren kreeg. 
Vanaf eind mei mochten openbare markten terug opstarten maar onder strikte 
maatregelen. Zo konden maar 50 marktkramen per marktdag plaatsnemen. Daar 
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we in Roeselare 106 vaste abonnementen hebben waren we genoodzaakt de 
markt in twee te splitsen. Hierdoor konden de marktkramers maar tweewekelijks 
afzakken naar de markt. Vanaf begin juli konden alle kramen terug komen en was 
er opnieuw een volle bezetting van de dinsdagmarkt. 
Er werd echter al vrij snel vastgesteld dat de opkomst van het aantal bezoekers 
veel lager lag dan voorgaande jaren. Minder bezoekers in combinatie met de 
geldende maatregelen zorgden ervoor dat de verkoop drastisch daalde op de 
Roeselaarse dinsdagmarkt. 
Vanaf eind oktober gelden er opnieuw strengere maatregelen waardoor de markt 
een kleinere bezetting van marktkramers kent. Enkel de essentiële kramen zijn 
toegelaten zoals daar zijn alle voedingskramen en enkele kramen die naaigaren 
en stoffen verkopen.
Als ondersteuningsmaatregel is de belasting niet verschuldigd voor het vierde 
kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021.
De betalingsuitnodigingen hiervoor werden nog niet opgemaakt. 

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
73699000/002000
Overige inname openbaar domein - koopwaar en publiborden - 1.812 euro voor Q1 AJ 
2021
73424000/002000
Verspreiding reclamedrukwerk - 37.000 euro
73600000/002000
Plaatsrecht markten - 45.690 euro voor Q4 AJ 2020 en -45.690 euro voor Q1 AJ 2021

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met algemene stemmen

Artikel 1
In artikel 7 van het belastingreglement op de inname openbaar domein, zoals 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 2020 worden volgende punten aangepast:

k)  Het uitstallen van koopwaar en promo/publiborden wordt vrijgesteld van de belasting 
voor 2020 en voor het eerste kwartaal van 2021. De belasting voor het aanslagjaar 2021 
wordt pro rata berekend.

m) Het gebruik van het openbaar domein voor afhaalpunten is gratis voor de duur van de 
verplichte sluiting van de horeca.

Artikel 2
In artikel 4 van het belastingreglement op de huis-aan-huisverspreiding van niet-
geadresseerde publiciteitsbladen en – kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde 
producten, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 2020, wordt een punt f) 
toegevoegd:
“f) Er wordt een uitzonderlijke vrijstelling toegekend voor alle reclamedrukwerk m.b.t. 
niet-essentiële winkels / producten dat werd verspreid na 31 oktober 2020 en vóór 21 
november 2020”
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Artikel 3
In artikel 1 van het belastingreglement op de standrechten op markten, zoals 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 2020, wordt de tweede paragraaf als volgt 
aangepast:
“§2. De belasting is niet verschuldigd voor het tweede, derde kwartaal en vierde 
kwartaal van het aanslagjaar 2020 en het eerste kwartaal van het aanslagjaar 2021”

Artikel 4
Dit besluit wordt samen met de gecoördineerde belastingreglementen, zoals in bijlage 
gevoegd, bekendgemaakt en aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

Aldus gedaan in open zitting van 14 december 2020

Namens de gemeenteraad

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Piet Delrue
Voorzitter gemeenteraad

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Krachtens art. 126 van de nieuwe gemeentewet
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GOEDGEKEURD
Gemeenteraad Zitting van 14 december 2020
Besluit Bekendmaking van XX december2020

Indirecte belasting op de inname openbaar domein 

Definitie:
Commercieel oogmerk: Met commercieel oogmerk in de zin van dit reglement wordt bedoeld 
het oogmerk dat er in hoofdzaak is op gericht om winst te genereren en waarbij de winst niet in 
hoofdzaak bestemd is voor een liefdadig, cultureel, toeristisch of sociaal doel.

Artikel 1 – Belastbaar feit
Voor een periode ingaand op 01.01.2020 en eindigend op 31.12.2025 wordt een belasting 
geheven op de inname van openbaar domein (verder IOD).

Artikel 2 – Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de vergunning.

Artikel 3 – Inname openbaar domein voor het uitvoeren van werken  
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
IOD met vergunning 0,50 euro/m²/dag, met een minimum van 5,00 euro/dag 
IOD zonder de vereiste vergunning 2,50 euro/m²/dag, met een minimum van 25,00 euro/dag

Voor de berekening van de belasting wordt een periode ≤ 24 uur als 1 dag beschouwd.
Het voorbehouden van parkeerplaatsen voor het plaatsen van dienstvoertuigen wordt 
beschouwd als een inname openbaar domein voor het uitvoeren van werken.

Artikel 4 – Inname openbaar domein met commercieel en /of publicitair oogmerk ter hoogte 
van(= aansluitend aan de gevel of in de onmiddellijke nabijheid ervan) een bestaande 
handelszaak,   
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
75 euro/m²/jaar met een minimum van 150 euro/jaar

Occasionele innames:
IOD met vergunning 0,50 euro/m²/dag, met een minimum van 5,00 euro/dag 
IOD zonder de vereiste vergunning 2,50 euro/m²/dag, met een minimum van 25,00 euro/dag

Voor de berekening van de belasting wordt een periode ≤ 24 uur als 1 dag beschouwd.

Artikel 5 – Inname openbaar domein met commercieel en /of publicitair oogmerk los van (= 
niet in de onmiddellijke nabijheid ervan) een bestaande handelszaak  
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
IOD met vergunning 1,50 euro/m²/dag, met een minimum van   50,00 euro/dag 
IOD zonder de vereiste vergunning 7,50 euro/m²/dag, met een minimum van 250,00 euro/dag

Voor de berekening van de belasting wordt een periode ≤ 24 uur als 1 dag beschouwd.
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Voor het verspreiden van flyers op het openbaar domein wordt uitgegaan van een IOD van 1m² 
per persoon die flyers verspreidt. Per persoon is een vergunning vereist.

Artikel 6 – Inname openbaar domein voor het plaatsen van circussen
De belasting wordt vastgesteld op 250 euro/dag. 

Voor de berekening van de belasting wordt een periode ≤ 24 uur als 1 dag beschouwd.

Vallen eveneens onder de categorie circussen: een theatercircus, een artistieke stuntshow, 
een rondreizende tentoonstelling met show of optreden van dieren.

Artikel 7 – Vrijstellingen
a) IOD voor werken zonder hinder, waarbij de IOD beperkt wordt tot 2 dagen. 

Deze vrijstelling geldt niet voor werf-en dienstvoertuigen binnen de blauwe zone en zone 
betalend parkeren.

b) IOD voor een manifestatie of evenementen met liefdadig-, cultureel-, toeristisch of sociaal 
doel en uitgaande van een vereniging die gesubsidieerd wordt door de stad 

c) IOD voor een manifestatie of evenement in opdracht van of in samenwerking met de stad

d) IOD voor het inrichten van een manifestatie of evenement ingericht door een feestcomité, 
dat gepatroneerd of gesubsidieerd is door de stad in het kader van de wijkwerking.

e) IOD voor het inrichten van een manifestatie of evenement ter bevordering van de 
plaatselijke handel en nijverheid en gepatroneerd of gesubsidieerd door de stad.

f) IOD voor werken uitgevoerd in opdracht van de stad 

g) IOD voor het plaatsen van een verhuiswagen bij verhuis en beperkt tot een oppervlakte van 
maximum drie parkeerplaatsen of een straatlengte van 18 meter.

h) IOD voor het plaatsen van ceremoniewagens naar aanleiding van een huwelijk, begrafenis, 
jubileum.

i) IOD door de rechtspersonen, die:
- opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang 

die niet van industriële of commerciële aard zijn en
- rechtspersoonlijkheid hebben en
- waarvan ofwel de werkzaamheden in hoofdzaak gefinancierd worden door de stad

ofwel het beheer onderworpen is aan toezicht van de stad

j) IOD voor het plaatsen van een fietsenrek, ongeacht of dit rek een publicitaire 
boodschap bevat.

k) Het uitstallen van koopwaar en promo/publiborden wordt vrijgesteld van de 
belasting voor 2020 en het eerste kwartaal van 2021. De belasting voor het 
aanslagjaar 2021 wordt pro rata verrekend.

l) Lopende vergunningen voor het uitvoeren van werken worden gratis verlengd voor 
de duur van de coronaperiode.



7/12

m) Het gebruik van het openbaar domein voor afhaalpunten is gratis voor de duur van 
de verplichte sluiting van de horeca.

n) De belasting is niet verschuldigd voor evenementen die niet tijdig konden 
geannuleerd worden n.a.v. de coronacrisis.

Artikel 8
In geval van noodwendigheid kan het college van burgemeester en schepenen de toegekende 
standplaats wijzigen of verplaatsen zonder dat enig recht tot schadevergoeding of terugbetaling 
kan ingeroepen worden.
Er wordt geen teruggave gedaan van betaald recht, zelfs wanneer van de verleende vergunning 
geen gebruik wordt gemaakt, 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 9 - Invordering
De belasting wordt contant ingevorderd, via online betaling of indien deze betaalwijze niet 
beschikbaar is, na ontvangst van de betalingsuitnodiging. 

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.

De belasting voor de inname openbaar domein zonder vereiste vergunning wordt ingevorderd 
door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van 
burgemeester en schepenen.

Artikel 10 - Bezwaar
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 11 - Toezicht
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.



8/12

Gemeenteraad GOEDGEKEURD in zitting van 14 december 2020
Besluit Bekendmaking van XX december 2020

Indirecte belasting op de huis-aan-huis-verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en 
–kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten.

Artikel 1
Voor een periode ingaand op 01.01.2020 en eindigend op 31.12.2025, wordt een belasting 
gevestigd op de voor bestemmelingen kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde 
publiciteitsbladen –en kaarten met handelskarakter, catalogi en kranten welke publiciteit 
bevatten met handelskarakter en gelijkgestelde producten.
Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan, de stalen of reclamedragers van gelijk welke 
aard, die ertoe aanzetten gebruik, verbruik of aankoop te maken of te doen van de diensten, 
producten of transacties door de adverteerder aangeboden.
Deze opsomming is niet limitatief.
Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd 
als zijnde geadresseerd.

Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitgever 
wordt vermeld.
Indien deze niet wordt vermeld is de belasting verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon 
onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of product wordt verspreid.
De natuurlijke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het 
drukwerk of product wordt verspreid zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de belasting.

Artikel 3
De belasting wordt vastgesteld op 0,025 euro per verspreid exemplaar, met een minimum van 
25,00 euro per verspreiding.

Artikel 4
Vrijstelling wordt verleend voor :

a) elke verspreiding van drukwerken met een totale papieroppervlakte kleiner of gelijk aan 
623,7 cm²

b) publicaties uitgaande van socio-culturele organisaties, sportverenigingen en vormings- 
en onderwijsinstellingen van de erkende netten.

c) de politieke partijen die een lijst indienen voor de Europese, de federale, de 
gewestelijke, provinciale of gemeentelijke verkiezingen, of van kandidaten die op een 
dergelijke lijst voorkomen, en dit voor zover de drukwerken of gelijkgestelde producten 
verspreid worden in de periode tussen de in de betreffende kieswetgeving vastgestelde 
datum van terhandstelling van de voordrachten van de kandidaten en de dag van de 
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verkiezing;

d) de handelaars die hinder ondervinden naar aanleiding van grote infrastructuurwerken 
in de stad met een duur van meer dan drie maanden. 
Deze vrijstelling geldt enkel voor zover de publiciteit uitsluitend gericht is op de vestiging 
welke hinder ondervindt van de infrastructuurwerken.
Wordt begrepen onder:

o hinder: sterk verminderde toegankelijkheid tengevolge van werken

Het gebied en de periode waarbinnen de vrijstelling van toepassing is, zal door het 
college van burgemeester en schepenen vastgesteld worden na advies van de bevoegde 
dienst.

e) Er wordt een uitzonderlijke vrijstelling toegekend voor alle reclamedrukwerk
dat werd verspreid na 12 maart 2020 en vóór 01 april 2020

f) Er wordt een uitzonderlijke vrijstelling toegekend voor alle reclamedrukwerk m.b.t. niet-
essentiële winkels / producten dat werd verspreid na 31 oktober 2020 en vóór 21 
november 2020.

Onvolledige verspreiding of niet verspreiding van de drukwerken waarvan aangifte gedaan 
werd bij het stadsbestuur geeft geen aanleiding tot belastingvermindering.  
Ook het al dan niet volledig gedrukt zijn van een blad geeft geen aanleiding tot enige 
vermindering.

Artikel 5
De belastingplichtige is gehouden ten laatste binnen een termijn van 14 dagen na de 
verspreiding, aan het stadsbestuur aangifte te doen van de voor de aanslag noodzakelijke 
gegevens, samen met een specimen van de uitgifte.
Voor de periodieke verspreiding mag de aangifte bij voorbaat gedaan worden voor een periode 
van hoogstens 12 maanden.

Artikel 6
§1 Bij gebreke van een aangifte binnen de in artikel 5 vastgestelde termijn of bij onvolledige, 
onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de 
gegevens waarover het stadsbestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
§2 Indien het aantal verspreide exemplaren niet binnen de in artikel 5 vastgestelde termijn 
wordt medegedeeld, wordt de belasting berekend op basis van een forfaitair aantal verspreide 
exemplaren, gelijk aan het totaal aantal bussen in de stad.
Dit aantal bussen wordt jaarlijks vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen 
op basis van de gegevens ons verstrekt door de diensten van bpost op toestand van 1 januari 
van het aanslagjaar.
§3 Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college 
aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van 
deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling 
van deze elementen en het bedrag van de belasting.
§4 De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de 
derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk 
voor te dragen.

Artikel 7
De overeenkomstig artikel 6 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50 %. Het 
bedrag van de verhoging wordt ingekohierd.
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Artikel 8
De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier, dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 9
De belasting moet betaald worden binnen de 2 maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet.

Artikel 10
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 11
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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GOEDGEKEURD
Gemeenteraad Zitting van 14 december 2020
Besluit Bekendmaking van XX december 2020

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.



12/12

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.


