GEMEENTEBELASTING – PLAATSRECHTEN OP OPENBARE MARKTEN – 2014 T/M 2019 –
GOEDKEURING.
BESLIST :
Art.1.- Vanaf 1 januari 2014 en voor een termijn die eindigt op 31 december 2019, wordt ten voordele van de gemeente een belasting
gevestigd op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van openbare markten, tenzij deze ingebruikname het voorwerp uitmaakt
van een overeenkomst.
Art.2.- De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein.
Art.3.- De belasting wordt als volgt vastgesteld:
1) De Haan-Centrum en Wenduine
a) dagvergoeding
Periode

januari – februari – maart – oktober – november - december
april – mei – juni – september en paasvakantie*
juli – augustus

Prijs per meter
en per marktdag
De Haan-Centrum
€ 3,00
€ 8,00
€ 15,00

Prijs per meter en
per marktdag
Wenduine
€ 3,00
€ 8,00
€ 12,00

* ongeacht aan welke Gemeenschap deze wordt toegekend;
b) jaarabonnement (januari t/m december):

De Haan-Centrum: € 175,00 per lopende meter/jaar;
Wenduine:
€ 140,00 per lopende meter/jaar.

2) Vosseslag
a) dagvergoeding:
Periode
paasvakantie* + wettelijke feestdagen (niet in juli en augustus)
januari – februari – maart – april – mei – juni – september – oktober – november - december
juli – augustus

Prijs per
marktdag

meter

en

per

€ 4,00
€ 2,50
€ 5,00

b) jaarabonnement:: € 50,00 per lopende meter/jaar.
* ongeacht aan welke Gemeenschap deze wordt toegekend.
Art.4.1) De belasting vermeld onder art. 3.1)a) en 3.2)a) zal ter plaatse worden geïnd door de marktmeester of door de gemeente gemachtigde
ambtenaar tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
2) Voor de belasting vermeld onder art. 3.1)b) en 3.2)b) heeft men de keuze tussen twee manieren van
betalen,namelijk:
a. betaling van het volledige bedrag vóór 1 maart van het lopend aanslagjaar;
b. betaling van het volledige bedrag vóór 1 juni van het lopend aanslagjaar.
3) Een vermindering van 10% op de abonnementsprijs, zoals vermeld onder art. 3.1)b) en 2)b), wordt toegestaan indien het volledige bedrag
vóór 1 maart van het lopend aanslagjaar wordt betaald.
Voor de belastingen vermeld onder art. 3.1)b) en 3.2)b) geldt dat bij gebrek aan betaling binnen de gestelde termijn, de belasting wordt
gevestigd en ingevorderd door middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen.
Art.5.- Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

