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Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2017 

 

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2017 

 

De raad van de gemeente Hillegom;  

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

11 oktober 2016, voorstelnummer 6988; 

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet: 

 

besluit: 

 

vast te stellen de:  

 

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2017 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

 

a. markt:  de door de gemeente ingestelde warenmarkt; 

b. standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het  

 uitoefenen van de markthandel; 

c. vaste standplaats:  de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld  

 aan een vergunninghouder; 

d. standwerkerplaats:  de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld  

 om te standwerken. 

e. kwartaal:  tijdvak van 13 weken 

f. jaar:  kalenderjaar 

 

Artikel 2 Belastbaar feit 

 

Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats 

op de markt. 

 

Artikel 3 Belastingplicht 

 

Het marktgeld wordt geheven van degene die een standplaats inneemt. 

 

Artikel 4 Heffingsgrondslag 

 

Het marktgeld wordt geheven naar de frontbreedte van de standplaats in strekkende 

meters (m1). 

 

Artikel 5 Tarieven 

 

Het marktgeld bedraagt  

1. voor van een vaste standplaats per dag per m1 € 2,30 
a. bij abonnement per kwartaal per m1 € 22,45 
b. bij abonnement per jaar per m1 € 80,50 

2. voor het innemen van een standwerkerplaats per dag per m1 € 6,50 

3. een gedeelte van een dag wordt aangemerkt als volledige dag 

4. voor de berekening van het marktgeld wordt een gedeelte van een strekkende meter 

als een gehele meter gerekend 

5. het tarief voor het direct of indirect gebruik maken van een door gemeente 

beschikbaar gestelde stroomkast bedraagt per standplaats per dag  

 

Soort verbruiker type verbruik aansluitwaarde Tarief 

klein verbruiker verlichting tot 10 kW € 1,80 
normaal 

verbruiker 

elektrische 

apparaten 

 

10kW-20kW 

 

€ 3,50 
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groot verbruiker verwarmen/koelen 20kW  € 8,00 
6. voor de berekening van het stroomtarief per kwartaal en per jaar worden 

respectievelijk 13 en 50 dagen in rekening gebracht. 

 

Artikel 6 Wijze van heffing 

 

Het marktgeld wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een 

gedagtekende schriftelijke kennisgeving. 

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door uitreiking of toezending van de 

gedagtekende schriftelijke kennisgeving aan belastingschuldige bekend gemaakt. 

 

Artikel 7 Tijdstip van betaling 

 

1. het marktgeld dient te worden betaald op het moment van uitreiking van de 

kennisgeving. 

2. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 dient het markgeld 

zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 onder a en b , worden betaald binnen 1 maand na de 

dagtekening van de schriftelijke kennisgeving. 

3. in afwijking van het tweede lid geldt dat zolang de verschuldigde bedragen door 

middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dient het 

marktgeld worden betaald in zoveel gelijke maandtermijnen als er in dat jaar nog 

overblijven. 

4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden 

gestelde termijnen. 

 

Artikel 8 Heffing naar tijdsgelang 

 

Indien de belastingplicht ten aanzien van vaste standplaatsen bij abonnement per jaar in 

de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel 

marktdagen als er na het einde van de belastingplicht nog overblijven.  

 

Artikel 9 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 het marktgeld. 

 

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel 

 

1. De “Verordening marktgeld 2016”, vastgesteld bij raadsbesluit van 

12 november 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde 

datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de 

belastbare feiten die zich hebben voorgedaan voor de in het derde lid genoemde 

datum van ingang van de heffing. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 

bekendmaking. 

3. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2017. 

4. Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening marktgeld 2017". 

 

 

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 10 november 2016. 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas - Jordaan A. van Erk 

griffier  voorzitter 


