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Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016

Artikel 1 Belastbaar feit
Onder de naam marktgelden worden rechten geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, bestaande uit het ter beschikking stellen van een standplaats voor het uitoefenen van de markthandel en daarmee verband houdende handelingen en/of het gebruik van verstrekte hulpmiddelen.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
Markt: de warenmarkt, die op de daartoe aangewezen plaats, dag en tijd wordt gehouden of een
a.
door de gemeente ingestelde en beheerde markt;
Standplaats: de op en voor de duur van de markt door het college van burgemeester en wethouders
b.
aangewezen ruimte voor het uitoefenen van de markthandel;
Standwerkersplaats: een verkoopplaats die per marktdag wordt uitgegeven om daarop te standc.
werken.

Artikel 3 Belastingplicht
Het recht wordt geheven van degene aan wie de in artikel 1 bedoelde standplaats is toegewezen, dan
wel van degene die de in artikel 1 bedoelde standplaats inneemt.

Artikel 4 Tarieven
De marktgelden worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing
De marktgelden worden geheven bij wege van een aanslag of bij wijze van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder wordt begrepen een bon, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1.
2.
3.

4.

Marktgeld geheven bij wijze van abonnement is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar.
Marktgeld niet geheven bij wijze van abonnement is verschuldigd op het tijdstip dat de standplaats
wordt ingenomen dan wel de dienst wordt verleend.
Indien in de loop van het belastingjaar wordt overgegaan tot heffing bij abonnement is marktgeld
verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht als er in
dat jaar, na aanvang van heffing bij wijze van abonnement, nog kalendermaanden overblijven.
Indien in de loop van het belastingjaar wordt overgegaan tot beëindiging van heffing bij abonnement, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht als er in dat jaar, na het einde van heffing bij abonnement, nog kalendermaanden
overblijven.

Artikel 7 Tijdstippen van verschuldigdheid en betaling
1.

2.

3.

Het marktgeld geheven bij wege van aanslag is verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar,
of, indien de belastingplicht op een later tijdstip aanvangt, op dat tijdstip. In afwijking van artikel
9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden betaald binnen één maand
na dagtekening van het aanslagbiljet.
Het marktgeld niet geheven bij wege van aanslag is verschuldigd ten tijde van het innemen van
de standplaats en moet worden betaald op het tijdstip waarop de kennisgeving als bedoeld in
artikel 5 wordt uitgereikt.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en invordering van marktgelden.

Artikel 9 Kwijtschelding
Het bepaalde in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 inzake verlening van kwijtschelding vindt geen
toepassing op de invordering van marktgelden.
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Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel
1.

2.
3.
4.

2

De “Verordening Marktgelden 2015” van 8-12-2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het
derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare
feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.
De datum van ingang van heffing is 1 januari 2016.
Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “Verordening Marktgelden 2016”.
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Tarieventabel behorende bij de verordening marktgelden 2016
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