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PROVINCIE OOST_VLAANDEREN GEMEENTEZELZATE

,ELZATE f&r{iUITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN
D.D. 24 JUNI 2079

Aanwezig: Dirk Goemaere, voorzitter;
Brent Meul-eman, burgemeester,
Geert Asman, Isabel Dell-aert, Luc Van lvaesberqhe en Steven De
Vuyst, schepenen;
Martin Acke, FiIip Bruggheman, Matthias Cassier, Jan De Beul-e,
Debbie De Vl-eesschauwer, Gino D'Haene, Guy DrHaeseleer, Vincent
Dierickx, Rik Laureys, Marleen Maenhout, Karl- Segers, Kristof
Stevelinck, Kevin Uytterhaegher, Karel Van Bever en Lucien Van
Velde, raadsÌeden.
Guy Verbuyst, algemeen directeur.

Verontschuldigd: Kurt Van V'leynsberghe, raadslid.
Afwezig: Frank Bruggeman, raadslid.
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OPENBARE ZITTING _ PUNT T2c - CONTANTE BELASTING OP HET GEBRUIK VAN HET OPENBAAR
DOMEIN NAAR AANLEID]NG VAN MARKTEN/KERMISSEN/ROMMELMARKTEN - AANPASSING

DE RAAD:

Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2011, artikel 4I;

Gelet op het reglement van 2B december 2016 betreffende de contante
belasting op het gebruik van het openbaar domein naar aanl-eiding van
markten/ kermi s sen,/ romme l-markten;

Gefet op de vergadering van de marktcommissie dd. 1 april 2019 waarbij de
reorganisatíe van de maandagmarkt en het gewij zigde marktplan werden
besproken;

Overwegende dat de marktcommissie vraagt om opnieur^/ een retributie op de
standplaatsen te voorzien, waarbì-j een korting wordt voorzien voor
marktkramers met een abonnement die minder dan 10 keer afweziq zijn op
jaarbasis;

Overwegende dat het reglement op de contante belasting op het gebruik van
het openbaar domein naar aanleiding van markten/kermissen/rommelmarkten in
die zin aangepast dient te worden;

Gefet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en
schepenen van 23 mei 2019 aan de aanpassing van het reglement op de
contante belasting op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding
van markten/ kermi s sen/rommelmarkten ;

Overwegende dat de gemeenteraad om qoedkeuring wordt gevraagd;

BESLUIT:

in openbare zitting, met 20 ¡a-stenmen (Meuleman Brent, Asman Geert, DelJ-aert
Isabel, Van V'laesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, Cassier Matthias,
De Beule Jan, De Vl-eesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy,
Dierickx Vincent, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl,
Stevel-inck Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel en Van De Vel-de
Lucien) bij 1 onthouding (Fifip Bruggheman):

Artikel 1: - artikel 2 van heL re glement op de contante belasting op het
qebruik van het openbaar domein naar aanl-eiding van
markten/kermissen/rommelmarkten/... wordt met ingang van 01 jul-i 2019 opqeheven
en vervangen door:
a)Voor het gebruik van het openbaar domei-n ter gelegenheid van de wekelijkse
markt wordt het plaatsrecht vastgesteld aIs volgt:
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- 2t,00 EUR per l-opende meter per 3 maand voor de marktkramers díe in de
periode van 1-2 maanden voorafgaand aan 1 juli meer dan 10 marktdagen zijn
afwezì-g geweest;

- 12,00 EUR per lopende meter per 3 maand voor de marktkramers die in de
periode van 12 maanden voorafgaand aan 1 julì- minder dan 10 marktdagen zi)n
afwezig geweest of in deze periode van 12 maanden een eerste standplaats zi)n
toegewezen.

Elk gedeelte van een lopende meter wordt als een volle lopende meter
beschouwd.

De belasting is verschuldiqd door de gebruiker.
Vanaf de dag dat de gemeente een brief ontvangt tot opzeg van het plaatsrecht
gebeurt er een verrekening pro rata temporis.
b)Voor het gebruik van de elektrische aansluitingskasten op de Grote Markt,
gelden volgende retributies :

Artikel 2: - Onderhavig regl-ement wordt overgemaakt volgens artikel 2B'l van
het decreet lokaal bestuur van 22 december 201-1 en l-atere wij zigingen aan de
Gouverneur, provincial-e afdeling van het Agentschap Binnenlands Bestuur en
aan de financieef directeur.

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op
24 juni 2019.

NAMENS NTERAAD
In opdrach
Guy Ver
alge rec voo enteraad

AJ 2OL7 AJ 2018 A,t 2019

Vaste marktkramers (enkel
verlichting) per semester

72,2L F.VR. 73,44 EUR 74,68 EUR

Vaste marktkramers (ook
elektrische koel- en/of
verrúarmingsinsÈallatie) per
semester

L44,42 F.VR 146,87 EUR 149,37 EUR

Risicoplaatsen (enkel
verlichting) per marktdaqr

3,40 EUR 3,40 EUR 3,50 EUR

Risicoplaatsen (ook
elektrische koel- en/of
verwarmingsinstallatie) per
marktdag

6,80 EUR 6,80 EUR 6,90 EUR



CONTANTE BELASTING OP HET GEBRUIK VAN HET OPENBAAR DOMEIN NAAR AANLEIDING VAN
MARKTEN / KERMISSEN / ROiUUET,MARKTEN /

Artikel 1: - Er wordt voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019 een plaatsrecht
de kermissen op het grondgebied van de gemeente.geheven voor de markten en

A. Wekelijkse markt van kooptùaren
Colvenaerplein)

(Grote Markt / Pierets - De

Artikel 2: - Voor het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van de
wekelijkse markt wordt het plaatsrecht vast.gesteld al-s volgt:
a) Voor het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van de wekelij kse
markt wordt het plaatsrecht vastgestel-d als volgt:
- 2L,00 EUR per lopende meter per 3 maand voor de marktkramers die j-n de
periode van 12 maanden voorafgaand aan 1 juJ-i meer dan 10 marktdagen zijn
afwezig geweest;

- !2,00 EUR per lopende meter per 3 maand voor de marktkramers die in de
periode van 12 maanden voorafgaand aan 1 juli minder dan 10 marktdagen zijn
afwezig geweest of in deze periode van 12 maanden een eerste standpJ-aats zí)n
toegewezen.

Elk gedeeÌte van een lopende meter wordt als een volle lopende meLer
beschouwd.
De belasting is verschuldigd door de gebruiker.
Vanaf de dag dat de gemeente een brief ontvangt tot opzeg van het plaatsrecht
gebeurt er een verrekening pro rata temporis.
b) Voor het qebruik van de elektrische aansJ-uitingskasten op de Grote Markt,
gelden volgende retributies :

Artikel 3: - De bel-asting voor een risicoplaats wordt vanaf het ogenblik van
het plaatsen contant betaald tegen afgifte van een kwj-tantre.
De bel-asting voor een standplaats voor de vaste marktkramers wordt
ingevorderd bíj wege van een kohier, dat door het coll-ege van burgemeester en
schepenen vastgesteld en uitvoerbaar wordt verkl-aard. De belasting is
betaalbaar binnen de twee maanden na de verzending van het aansJ-aqb1ljet. De
belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college
van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van verval,
schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indienj-ng moet, op
straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de
derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of
vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning
Artikel 4: - Voor koopwaren die, hetzij l-os op de grond of in recipiënten
worden uitgestald, geldt hetzelfde tarief zoals bepaaJ-d j-n artike:-- 2.
Iedere verpakking wordt beschouwd als ten minste één J-opende meter
oppervJ-akte in te nemen.

AJ 2OL7 AJ 2018 AJ 2019

Vaste marktkramers (enkel
verlichting) per sêmester

72,2L EVR 73,44 EUR 74,68 EUR

Vaste marktkramers (ook
elektrische koel- en/of
verwarmingsinstallatie) per
semester

L44,42 EVF.- 146/87 EUR 149/37 EUR

Risicoplaatsen (enkel
verlichting) per marktdag

3,40 EUR 3/40 EUR 3.50 EUR

RisicopJ.aatsen (ook
elektrische koel- en/of
verwarmingsinstal-latie) per
marktdag

6,80 EUR 6,80 EUR 6,90 EUR



AJ 2OL7 A,t 2018 AJ 2019

Een plaatsrecht per lopende
meter per dag

3,10 EUR 3,20 EUR 3,20 EUR

Een plaatsrecht per J.opende
meter per 3 maanden

17,29 EUR 17,58 EUR 17,88 EUR

Artikel 5: - Voor de verkoop of de uitstalling op kramen, voertuigen en
soortgeJ-i¡ke, of op de voetpaden der straten binnen een afstand van 150 m.
van de markt.pleinen wordt volgend tarief gerekend :

Elk gedeel-te van een lopende meter wordt al-s een volle lopende meter
beschouwd.

Vanaf de dag dat de gemeente een brief ontvangt tot opzeg van het plaatsrecht
gebeurt er een verrekening pro rata temporis.
ArtikeL 6: - De belasting voor een dagstandplaats wordt vanaf het ogenblik
van het plaatsen contant betaald tegen afgifte van een kwitantie.
De belasting voor een 3-maandelij ke standplaats voor de vaste marktkramers
wordt ingevorderd bij \^/ege van een kohier, dat door het college van
burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar wordt verkl-aard. De
belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na de verzending van het
aanslagbiliet. De loelastingschuldige kan bezwaar índienen t.egen deze
belastinq bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op
straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.
De indlening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van
drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de d.atum van verzending van
het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aansÌag of vanaf de datum
van de contante inning

B. Gebakkramen die het ganse jaar plaatsnemen op het marktplein
Artikel 7: - Gebakkramen die het ganse jaar plaat.snemen op het marktplein
betal-en

Deze belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie.
Bij gebreke van contante betaling, wordt de bel-asting een kohierbelasting.

C. Eéndaags of meerdaags (aaneengesloten periode) gebruík van het openbaar
domein voor organisatie van avond-, romrnel-, kerstmarkten, braderieën,
optredens

Artikel 8:

A. Voor het terbeschikking stellen van het openbaar domein aan derd.en om

AJ 2OL7 Air 2018 A.t 2019

Per kwartaal indien er een
consumptiezaal is aangehecht

679,36 EUR 690,91 EUR 702,65 EUR

Per kwartaal indien er geen
consumptiezaal is aangrehecht

164,76 EUR 167,55 EUR 170,40 EUR

er een eendaagse of meerdaagse (aaneengesloten periode ) avondmarkt,
rommelmarkt, kerstmarkt, braderie of optreden te organr_ seren

S1: Tarieven:

A,J 2OL7 A.l 2018 Air 2019

a)Grote Markt tussen R4 en
MarktstraaÈ (incl. forfaitaire
elektriciteitsbijdrage) per
dag

556,30 EUR 565,92 EUR 575,37 EUR

b)Grote Markt tussen
Marktstraat en Fr.
Vüittoucklaan (ev. incl .

Pierets- De Colvenaerplein en
incl. forfaitaire

442,40 F'UR 449,92 EVR 457,56 EUR



elektriciteitsbijdrage) per
dag

c)Grote Markt tussen R4 en Fr.
Wittoucklaan (ev. incl
Pierets- De Colvenaerplein en
incI. forfaiÈaire
elektriciteitsbijdrage) per
dag

839,03 EUR 853,29 EUR 867,80 EUR

d)Groenplein per dag 339,68 EUR 345,46 EUR 351,33 EUR

Andere straten/pleinen per dag 62,04 EUR 63,10 EUR 64,17 EUR

Voor meerdaags gebruik wordt het dagtarief voor de pleinen a) tot en met d)
vermínderd met 10? per dag vanaf de t.weede gebruiksdag (: - 10% voor dag 2, -
20% voor dag 3, ...) .

52: Avond-, rommel-, kerstmarkten, braderieën of optredens georganiseerd door
de gemeente erkende raden en de verenigingen Ìid van deze raden, door de in
de gemeenteraad vertegenwoordigde polítieke partijen en hun aanverwante
organi-saties alsook door de gemeentelijke feestcommissie, lokale feestcomités
of plaatselijke handelsverenigingen worden van de bel-asting vrljgesteld.
S3: Indien meerdere kandidaturen worden ontvangen voor de organisatie van een
avond-, rommel-, kerstmarkt of een braderie wordt de terbeschikkingsteJ-ling
van het openbaar domein toegewezen door het College van Burgemeester en
Schepenen op basis van het advies van de gemeentelijke marktcommissie; data
van de avondmarkten afsook d.e aanduidíng van de beroepsvereniging die zal-
instaan voor de organisatie ervan zal- het onderwerp uitmaken van een advies
van de gemeentelijke marktcommissie.

B. Voor het innemen van het openbaar domein (standgeld) naar aanl-eiding
van een rommefmarkt qeorganiseerd door het gemeentebestuur

51: Grote Markt / Pierets De Colvenaerplern

52: andere locaties in ZeIzaLe

D. Kermissen

Artikel 9: - Voor het plaatsen van attracties of welkdanige foorinstellingen
forfaitaj-r plaatsrecht worden betaald :op de erkende kermissen zaf een

AJ 2OL7 AJ 2018 AJ 2019

Voor de verkoop van
tweedehands artikelen (per
lopende meter)

2,34 EUR 2,38 EUR 2,42 EVR

Voor de verkoop van nieuwe
artikelen (per lopende meter
per dag)

3,06 EUR 3,10 EUR 3,16 EUR

AJ 2OL7 Air 2018 AJ 2019

Voor de verkoop van
tweedehands artikelen (per
lopende meter

1,17 EUR 1,19 EUR 1,21 EUR

Voor de verkoop van nieuwe
artikelen (per lopende meter
per dag)

1,53 EUR 1,56 EUR 1,58 EUR

Attractie of kraam Paas- en auçfustuskermis De Katte, Groenplein,
Wittouck

Autoscooter 350,00 EUR 175,00 EUR
Lunapark 200,00 EUR 70,00 EUR

)Spelen ( visspeJ-, 55,00 EUR 25,00 EUR



Kindermolens 100,00 EUR 50 OO EUR

Voor l^¡oonü/agens, caravans, of mobilhomes die op de Grote Markt geplaatst
staan:

De bel-asting is verschuldigd door de exploitant van de kermisinstallat.ie.
De bel-astingplichtig is gehouden uiterlijk 24 uur voor het plaatsen, het
gemeent,ebestuur daarover in t.e lichten en de ingenomen oppervlakte aan te
geven.
Het is het Schepencollege toegel-aten door haar te bepalen belangrì-jke
kermisinstellingen bij aanbesteding of bij aanbod toe te ]aten.
De belasting moet vanaf het ogenblik van het plaatsen contant worden betaald,
tegen afgifte van een kwitantie. Bij gebreke van contante betating, wordt de
belastinq een kohierbelasting.
Voor het gebruik van de el-ektrische aanslui-tingskasten (marktkasten) gelden
volgende retributies :

E. Diversen
Artikel 10: - Ambulante handelaars die een standplaats innemen op het

B of C vermelde organisaties betal-enopenbaar domein buiten de onder A,

De belasting moet vanaf het ogenblik van het pJ-aatsen contant worden betaald,
tegen afgifte van een kwitantie. Bij gebreke van contante betaling, wordt de
belasting een kohierbelasting.
Voor het el-ektriciteitsverbruik via de marktkasten dient een retributie
betaald te worden :

Artikel 11: - Er i s geen teruggave of vermindering van belasting mogeli; k
indien door bepaalde omstandigheden de markt van koopwaren of de kermissen op
andere plaatsen dan qebruikelijk worden gehouden.

Artikel 12 - De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze bel-asting
bij het col-fege van burgemeester en schepenen.
Het bez\ñaar moet schrift.elijk worden ingediend en worden gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval-, gebeuren binnen een termijn van
drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van
het aanslaqbil-jet of vanaf de kennisgeving van de aanslaq of vanaf de datum
van de contante inning

Frituur 35,00 EUR 35,00 EUR
Hamburgrer, hotdog 35,00 EUR 35,00 EUR
Suikerspin 35,00 EUR 35,00 EUR

A,J 2OL7 ÀJ 2018 A.t 2019

Plaatsrecht per kermis 51,90 EUR 52 / 75 EUR 53,65 EUR

AJ 2OL7 Air 2018 Air 2019

32A-240V-monofasig (CEE-
stekker / beveiligd rnet, 254)
per dagr

15,25 EUR 15,51 EUR 15,77 EUR

634-24Ov-driefasig (CEE-
stekker / beveiligd rnet 504)
per dag

30/51 EUR 31,00 EUR 31,50 EUR

AJ 2017 Air 2018 Air 2019

Plaatsrecht per dag 65,10 EUR 66,21 EUR 67,32 EUR

AJ 2OL7 Air 2018 A,t 2019

Enkel verlichting (per dag) 3,40 EUR 3,40 EUR 3/50 EUR

VerLichtíng / elektrische
koel- en/of
verwarmingsinstalLatie (per
d"g)

6,80 EUR 6,80 EUR 6,90 EUR



Artike]. 13 - Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, zr)n
de bepalingen van titel VII, (Vestiging en Invordering van de bel-astingen)
hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4
(bewijsmiddel-en van de administratie), 6 (aanslagtermíjnen), 7 tot en met
9bis (rechtsmiddelen, invordering van de beÌasti.ng waaronder de nalatigheids-
en moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist,
strafbepalingen) van het lrlet.boek van de inkomstenbel-astingen en de artikelen
126 toL 175 van het uitvoerì-ngsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de
verjarj-ng en de vervoJ-gingen) van toepassing, voor zover zí) met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 14: - Deze verordening zal aan de heer provinciegouverneur worden
overgemaakt.




