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BELASTING OP STANDPLAATSEN TIJDENS MARKTDAGEN, 

FEEST- EN AVONDMARKTEN OF JAARMARKTEN 

2014-2019  - AANPASSING 

 

 

De raad,  

 

Overwegende dat het belastingreglement op standplaatsen tijdens marktdagen, feest- en 

avondmarkten of jaarmarkten gestemd in zitting van 27 juni 2017 moet aangepast worden 

omwille van de opstart van een wekelijkse markt in deelgemeente Haasdonk; 

 

Gelet op het feit dat de markt van Haasdonk moet opgenomen worden als wekelijkse 

kleine markt in het belastingreglement; 

 

Gelet op het feit dat in zitting van 12 december 2017 door de gemeenteraad werd beslist 

om de maandelijkse markt van Kieldrecht af te schaffen; 

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;  

 

Gelet op de politieverordening op de markten; 

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

 

Gelet op artikel 42 § 3 van het Gemeentedecreet;  

 

Besluit met  algemene stemmen   : 

 

Artikel 1 : Vanaf 1 januari 2018 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019  wordt 

een belasting geheven op het innemen van standen en standplaatsen op het openbaar 

domein ter gelegenheid van de wekelijkse en maandelijkse markten, de feest- en 

avondmarkten en jaarmarkten, evenals op het innemen van standplaatsen voor de 

verkoop van bloemen aan kerken en begraafplaatsen. 

 

 

Hoofdstuk I : Bepalingen van toepassing op de wekelijkse en maandelijkse markten 

de feest- en avondmarkten en jaarmarkten, de standplaatsen voor verkoop van  

bloemen aan kerken en begraafplaatsen, uitgezonderd de Beverse Feesten.  

 

Artikel 2 : Op de markten en aan de kerken en begraafplaatsen genoemd in artikel 1 

wordt voor iedere stand of plaats de belasting berekend per lopende meter 

verkoopsruimte voor het publiek bereikbaar.  
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Artikel 3 : Deze belasting bedraagt voor alle soorten standen en standplaatsen 1 

EUR per ingenomen lopende meter verkoopsruimte voor het publiek bereikbaar en per 

marktdag. 

 

De minimumbelasting  van toepassing voor alle soorten standen en standplaatsen 

bedraagt 6 EUR per marktdag behalve: 

 

1. voor de boerenmarkt te Beveren waar het minimum 3 EUR bedraagt. 

2. voor de weekmarkt te Melsele en Haasdonk waar het minimum 3 EUR bedraagt. 

3. voor de jaarmarkten waar het minimum 3  EUR bedraagt. 

 

 

Artikel 4 : Wagens, barakken of tenten, geschikt voor tentoonstellingen en/of verbruik 

van de er in ondergebrachte goederen of waren en ter plaatse gebracht met het oog op 

handelsreclame of verkoop, betalen 1 EUR per lopende meter verkoopsruimte voor het 

publiek bereikbaar/marktdag, waarbij de volledige omtrek van de wagen, barak of tent als 

belastbare ruimte geldt.  De belasting is eveneens verschuldigd, zelfs al is de toegang tot 

die instelling en/of het verbruik van de artikelen gans kosteloos.  

 

Artikel 5 : Straatartiesten (liedjeszangers, muzikanten, organisten…), zelfs zo de toelating 

verkregen werd om zich op de markt te verplaatsen, betalen 9 EUR per marktdag voor 

elke  ingenomen plaats.  

 

Artikel 6 : Voor het meten van de kramen, standen en barakken, tenten of wagens, zal 

rekening gehouden worden met de grootste afmetingen zowel in lengte als in breedte. 

 

Artikel 7 : Voor het berekenen van de belasting wordt het eindbedrag, dat bekomen 

wordt door vermenigvuldiging van de aanslagvoet met de maatstaf, naar de hogere of 

lagere euro afgerond, naargelang het al dan niet de 49 cent overtreft. 

 

Artikel 8 : De belasting is verschuldigd vanaf het ogenblik dat de kramen of standen zijn 

opgesteld of de waren zijn tentoongesteld. 

 

Artikel 9 : Bij de eigenlijke inrichting horende kramen, wagens, tenten of voertuigen, 

bevattende onmisbare benodigdheden zoals motoren, orgels, voorraden enz., worden 

forfaitair belast aan 3 EUR per kraam, wagen, tent of voertuig/marktdag.  Dit tarief is enkel 

van toepassing voor de wekelijkse dinsdagmarkt en de tropische braderij in de 

deelgemeente Beveren. 

 

Artikel 10 : De belasting is contant te betalen tegen afgifte van een ontvangstbewijs.  De 

belastingplichtigen die een vaste standplaats innemen consigneren een bedrag gelijk aan 

de verschuldigde belasting voor de duur van 1 jaar in de gemeentekas vooraleer de 

standplaats in te nemen.  Voor de boerenmarkt wordt een consignatie van 6 maanden 

toegestaan. 

 

Artikel 11 : Indien de marktkramer geen gebruik maakt van het consignatiesysteem, zoals 

bepaald in artikel 10, zal hij de belasting dadelijk moeten betalen aan de door het 

gemeentebestuur aangestelde ambtenaar tegen afgifte van een ontvangstbewijs, 

waarvan de vorm en de nummering door het College van Burgemeester en Schepenen 

worden vastgesteld. 

 

Artikel 12 : Voor het electriciteitsverbruik via gemeentelijke marktkasten wordt de 

belasting verhoogd met een forfaitair bedrag van 6 EUR per maand per aansluiting, of  2 

EUR per aansluiting per marktdag.  De marktkramers die een gans jaar elektriciteit 

afnemen dienen het forfaitair bedrag voor een gans jaar te consigneren.  Het 

elektriciteitsverbruik tijdens de tropische braderij in de deelgemeente Beveren is niet 

begrepen in het maandelijks of jaarlijks forfait en is afzonderlijk te betalen. 

 

Artikel 13 : Het standgeld voor de wekelijkse markt in de deelgemeente Beveren wordt 

verhoogd met een forfaitair bedrag van 2 EUR per standplaats per marktdag voor de 
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exploitatie van de marktbus. Dit bedrag wordt per jaar berekend overeenkomstig 

het aantal dagen dat de marktbus rijdt. 

 

Artikel 14 : Deze belasting is niet verschuldigd voor de inrichting, kramen of standen, 

toebehorend aan of uitgebaat door een openbaar bestuur, een openbare instelling, een 

instelling van openbaar nut of een vereniging zonder winstoogmerk in de zin zoals 

bepaald door het Koninklijk Besluit van 4 januari 1922. 

 

Artikel 15 : Wanneer een marktkramer, bij inbreuk op een der wettelijke of reglementaire 

bepalingen ter zake, van de markt verwijderd wordt, hetzij tijdelijk, hetzij definitief, of 

wanneer hij zonder geldige redenen afwezig blijft, zal het marktgeld in geen geval, noch 

geheel, noch gedeeltelijk terugbetaald worden. 

 

Artikel 16 : Het gestorte marktgeld wordt, in verhouding met de nog te lopen weken, 

terugbetaald, indien de belastingplichtige de markt wegens reden van heirkracht, 

onafhankelijk van zijn wil, niet heeft kunnen bezoeken. 

Het College van Burgemeester en Schepenen oordeelt over de geldigheid der ingebrachte 

redenen. 

 

Artikel 17 : Afwezigheid van een beurt, geeft in geen geval aanleiding tot terugbetaling. 

 

Hoofstuk II: Bepalingen van toepassing op de Beverse Feesten  

 

Artikel 18 : Tijdens de avondfeestmarkt van de Beverse Feesten gelden volgende 

forfaitaire tarieven in euro per kraam in de aanloopstraten naar de Grote Markt: 

 

Per kraam Avondfeestmarkt 

 Tot max. 6 lm. Per lm. extra 

Gewone kramen  20 euro 1 euro 

Voeding/drank 80 euro 5 euro 

 

Gewone kramen zijn alle kramen die geen voeding/drank  verkopen. 

 

Hoofdstuk III: Gemeenschappelijke Bepalingen 

 

Artikel 19 : Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de 

belasting een kohierbelasting.  De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan 

tegen zijn aanslag een bezwaar indienen bij het college van burgemeester en 

schepenen binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde 

werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de 

kennisgeving van de aanslag. 

 

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn. 

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien 

kalenderdagen na de indiening ervan.  

Artikel 20 : In afwijking van artikel 187, 1ste lid van het gemeentedecreet, treedt dit 

reglement in werking op 1 januari 2018. 

Artikel 21 : Dit reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig 

artikel 186 van het gemeentedecreet en wordt verzonden aan de gouverneur 

overeenkomstig art. 253 § 1, 3° van het gemeentedecreet. 

Artikel 22 : Het reglement van 27 juni 2017 wordt opgeheven 

 

NAMENS DE GEMEENTERAAD :  

Beveren, 29 december 2017 

de secretaris, de voorzitter, 

J. Noppe J. De Wael 


