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___ 

Reglement 

 

Belastingen op de standplaatsen op de wekelijkse markt 

Vastgesteld door de gemeenteraad op 30 januari 2019 

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 14 februari 2019 

 

Artikel 1 

Voor de aanslagjaren 2019 tot en met 2025 moet elke persoon die met het oog op de uitoefening 

van zijn beroep of de verkoop van waren, op de openbare pleinen en wegen van de gemeente 

plaats neemt, plaats- of standgeld betalen, tenzij dit gebruik van het openbaar domein aanleiding 

geeft tot de toepassing van een andere gemeenteverordening van belasting of retributie, of 

toegestaan werd krachtens een vergunning. 

 

Artikel 2 

De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein, die een plaats inneemt 

met stand met of zonder kraam, al dan niet overdekt, voor allerlei zaken of waren; frietkraam of 

consumptiewagentje; stand met nieuwe autovoertuigen of landbouwmachines. 

 

Artikel 3 

De belasting wordt als volgt vastgesteld: 

1) De marktkramer met (klein of groot) abonnement: 

Per dag: 7,5 euro per stand of kraam van maximum 6m, verhoogd met 0,5 euro per lopende 

meter boven de 6m.  

2) De marktkramer zonder abonnement: 

Per dag: 8,5 euro per stand of kraam van maximum 6m, verhoogd met 0,5 euro per lopende 

meter boven de 6m.  

Elke begonnen lopende meter telt als een volledige meter. 

Indien de maten van een mand, korf, bak, ren, stand of kraam betwist worden, zal de 

marktverantwoordelijke die onmiddellijk doen opmeten. 

Voor de marktkramer die wenst te beschikken over de elektriciteitsaccommodatie geldt een 

bijkomend tarief volgens het terzake in voege zijnde retributiereglement.  

Bij gebruik van de elektriciteitsaccommodatie mag deze enkel aangewend worden voor 

verkoopsdoeleinden zoals voor elektrische weegschalen, koelinstallaties, braadspitten, spots en 

verlichting in het algemeen.  

Gebruik voor persoonlijke doeleinden zoals verwarming is uitgesloten. Het is tevens verboden, 

om veiligheidsredenen, om elektriciteit aan te sluiten bij particulieren. 

 

Artikel 4  

De belasting wordt als volgt betaald:  

1) De marktkamer met (klein of groot) abonnement: 

De belasting is betaalbaar per kwartaal en wordt gevorderd door middel van een 



Pagina 2 van 2 

 

betalingsuitnodiging. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd en is ze 

onmiddellijk eisbaar.  

2) De marktkramer zonder abonnement: 

De belasting moet contant betaald worden in handen van de daartoe belaste persoon, tegen 

afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van contante betaling, wordt de belasting 

ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar.  

Het abonnement of betalingsbewijs moet bij iedere uitnodiging vertoond worden. 

 

Artikel 5 

De belastingplichtigen moeten zich schikken naar de voorschriften van het “Reglement met 

betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein” en 

naar de richtlijnen van de marktleider. 

 

Artikel 6 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen 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 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. 

 

 

 

  


