
 

Zitting van dinsdag 10 december 2019 

 

 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 

 

Tegenwoordig: Maertens Bert: burgemeester 
Maertens Caroline, Himpe Kurt, Feys Lothar, Verbeke Tom, Bogaert Lisbet, 
Van Essche Ann: schepenen 
Staes Nadia, Leenknecht Geert, Grymonprez Kurt, Verbeke Jan, Depoorter Hein, 
Verschoot Nick, Vandewatere Julie, Baert Rik, Vandeputte Sybille, Pattyn Diederik, 
Derumeaux Virginie, Carrette Kevin, Verhaeghe Frederick, Dierickx-Visschers Jan, 
Seynaeve Giel, Parmentier Didier, Clarys Balder, Hollevoet Justine, Renier Veerle, 
Christiaens Eveline, Dewulf Nathalie: raadsleden 
Dehaudt Dries: voorzitter 
Jacobus Anton: algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

 

 

18. Belasting op ambulante activiteiten op openbare markten, pleinen en openbaar domein. 

Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad, 

Regelgeving 

- het decreet lokaal bestuur van27 december 2017 ; 

- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- 

en gemeentebelastingen en de wijziging ervan van 28 mei 2010 en 17 februari 2012; 

- besluit van 2 mei 2011 houdende goedkeuring van het gecoördineerde stedelijke politiereglement; 

- omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentelijke fiscaliteit  

Feiten en motivering  

De inname van het openbaar domein door de marktkramers zorgt voor overlast bij de omwonenden en 

weggebruikers en brengt kosten met zich mee, o.a. aanbrengen van signalisatie, verbruik van elektriciteit, opkuis 

van de markt, enz.; 

De financiële toestand van de stad Izegem vergt de invoering van rendabele belastingen; 

Besluit met algemene stemmen: 

Art. 1 - Termijn 

Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een jaarlijkse belasting geheven op ambulante activiteiten 

op de openbare markten, pleinen en openbaar domein. 

 

Art. 2 - Belastbaar feit 

De belasting wordt geheven op het aanbieden van koopwaar in de meest ruime zin op openbare markten, 

pleinen en openbaar domein. 

 

Art. 3 - Belastingplichtige 

De belasting is verschuldigd door : 

a) de ambulante handelaar met vaste standplaats. De belasting blijft verschuldigd indien de toegestane 

standplaats niet of gedeeltelijk wordt ingenomen. 

b)  de ambulante handelaars zonder standplaats. 

 

Art. 4 - Grondslag en aanslagvoet 

De belasting bedraagt : 

1. voor een ambulante handelaar met vaste standplaats op de Grote Markt, Korenmarkt, Hallestraat en 
Ketelstraat: € 2,50 per dag of deel van een dag per lopende meter of gedeelte van een meter, met een 
minimum van € 15 



2. voor een ambulante handelaar zonder vaste standplaats op de Grote Markt, Korenmarkt, Hallestraat en 
Ketelstraat : € 3 per dag of deel van een dag per lopende meter of gedeelte van een meter, met een 
minimum van € 15 

3. voor een ambulante handelaar die conform het politiereglement openbaar domein inneemt buiten de 
Grote Markt, Korenmarkt, Hallestraat en Ketelstraat, en op gelijke welke dag van de week, € 3 per dag 
of deel van een dag per lopende meter of gedeelte van een meter, met een minimum van € 15 

4. de belasting onder art. 4.1, 4.2 en 4.3 wordt verdubbeld indien de diepte van de standplaats meer dan 
vier meter bedraagt 

5. de belasting wordt gehalveerd voor de deelnemers van de zaterdagmarkt indien die niet kan doorgaan 
op de Grote Markt, Korenmarkt, Hallestraat en Ketelstraat. 

 

Art. 5 - Vrijstellingen 

Ambulante activiteiten op manifestaties ter bevordering van het sociale leven in de stad of ter bevordering van 

de lokale handel en culturele en sportieve manifestaties, alsook de verkoop zonder commercieel karakter, 

worden op voorafgaandelijke aanvraag van de belasting vrijgesteld. Erkende miniondernemingen worden 

eenmalig (maximaal 1 dag) vrijgesteld van de belasting. 

 

Art. 6 - Inkohiering 

De belastbare feiten worden vastgesteld door het stadsbestuur. 

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door 

het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

Art. 7 - Bezwaarprocedure 

De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 

schepenen volgens de modaliteiten van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en 

de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en de wijziging ervan van 28 mei 2010 en 17 

februari 2012. 

 

Art. 8 - Betaling 

De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. De 

ontvanger zal alleen de dwangmatige uitvoering vorderen voor het niet-betwiste gedeelte van de 

belastingschuld. 

 

Art. 9 - 

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

Art. 10 - 

Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met het uitvoeren van dit besluit. 

De bevoegde stadsbeambten zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze verordening vast te stellen. 

 

Namens de Gemeenteraad, 

De algemeen directeur, 

get. Jacobus Anton 

 De voorzitter, 

get. Dehaudt Dries 

   

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

   

De algemeen directeur,   

 

 

 

Jacobus Anton 
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