
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE Z E L Z A T E 

------------------------- ---------------------- 

UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE 

D.D. 28 DECEMBER 2016 

----------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: Martin Acke, schepen-voorzitter; 

Frank Bruggeman, burgemeester; 

Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Kristof Stevelinck en 

Linda Vereecke, schepenen; 

Rik Laureys, voorzitter OCMW; 

Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van 

Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Jan De Beule, Luc 

Verstraeten, Maureen Tollenaere, Claudio Rizzo, Isabel Dellaert, 

Steven De Vuyst, Johan De Jonghe, Jan Persoon, Marleen Vanmaercke 

en Sigrid De Ridder, raadsleden; 

Guy Verbuyst, gemeentesecretaris; 

Verontschuldigd: Brent Meuleman, raadslid. 

----------------------------------------------------------------------------- 

OPENBARE ZITTING – PUNT 4I - CONTANTE BELASTING OP HET GEBRUIK VAN HET 

OPENBAAR DOMEIN NAAR AANLEIDING VAN MARKTEN / KERMISSEN / ROMMELMARKTEN / … - 

HERNIEUWING 

----------------------------------------------------------------------------- 

DE RAAD: 

- Gelet op het gemeentedecreet; 

- Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 

2012; 

- Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de 

organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zoals gewijzigd; 

- Gelet op het advies van de FOD Economie zoals bepaald wordt in artikel 10, 

§2 van de wet van 25 juni 1993; 

- Gelet op het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de 

organisatie van ambulante activiteiten;  

- Gelet op het feit dat de tarieven niet meer werden gewijzigd sinds 

30 december 2015; 

- Overwegende dat de looptijd van deze belasting verstrijkt op 31 december 

2016 zodat deze dient te worden hernieuwd; 

- Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente er toe noodzaakt 

tot invoering van rendabele belastingen; 

- Overwegende dat het verbruik van elektriciteit op de Grote Markt 

rechtstreeks aan de verbruikers wordt aangerekend; 

- Overwegende dat een indexaanpassing van 1,7 % wordt toegepast en dat de 

tarieven worden afgerond. 

- Overwegende dat de tarieven voor de kermissen niet worden geïndexeerd. 

- Na beraadslaging,  

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met 16 ja-stemmen (Martin Acke, Frank Bruggeman, Marleen Maenhout, Kurt Van 

Weynsberghe, Kristof Stevelinck, Linda Vereecke, Patricia De Meyer, Freddy De 

Vilder, Luc Van Waesberghe, Jan De Beule, Luc Verstraeten, Claudio Rizzo, 

Isabel Dellaert, Johan De Jonghe, Jan Persoon en Sigrid De Ridder) bij 6 

onthoudingen (Dirk Goemaere, Geert Asman, Karl Segers, Maureen Tollenaere, 

Steven De Vuyst en Marleen Vanmaercke): 

Artikel 1: - Er wordt voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019 een plaatsrecht 

geheven voor de markten en de kermissen op het grondgebied van de gemeente.  

A. Wekelijkse markt van koopwaren (Grote Markt / Pierets - De 
Colvenaerplein)  



Artikel 2: - Voor het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van de 

wekelijkse markt wordt het plaatsrecht vastgesteld als volgt:  

 AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

Per lopende meter per kwartaal 

voor de vaste marktkramers 

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

Per lopende meter en per dag 

voor de risicoplaatsen 

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

 

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

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.  

Voor het gebruik van de elektrische aansluitingskasten op de Grote Markt, 

gelden volgende retributies : 

 

 AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

Vaste marktkramers (enkel 

verlichting) per semester 

72,21 EUR 73,44 EUR 74,68 EUR 

Vaste marktkramers (ook 

elektrische koel- en/of 

verwarmingsinstallatie) per 

semester 

144,42 EUR 146,87 EUR 149,37 EUR 

Risicoplaatsen (enkel 

verlichting) per marktdag 

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 

Artikel 3: - De belasting voor een risicoplaats wordt vanaf het ogenblik van 

het plaatsen contant betaald tegen afgifte van een kwitantie.  

De belasting voor een standplaats voor de vaste marktkramers wordt 

ingevorderd bij wege van een kohier, dat door het college van burgemeester en 

schepenen vastgesteld en uitvoerbaar wordt verklaard. De belasting is 

betaalbaar binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 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 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 aanslagbiljet of 

vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning  

Artikel 4: - Voor koopwaren die, hetzij los op de grond of in recipiënten 

worden uitgestald, geldt hetzelfde tarief zoals bepaald in artikel 2.  

Iedere verpakking wordt beschouwd als ten minste één lopende meter 

oppervlakte in te nemen. 

Artikel 5: - Voor de verkoop of de uitstalling op kramen, voertuigen en 

soortgelijke, of op de voetpaden der straten binnen een afstand van 150 m. 

van de marktpleinen wordt volgend tarief gerekend : 

 AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

Een plaatsrecht per lopende 

meter per dag 

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

Een plaatsrecht per lopende 

meter per 3 maanden 

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

 



Elk gedeelte van een lopende meter wordt als 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-maandelijke standplaats voor de vaste marktkramers 

wordt ingevorderd bij wege van een kohier, dat door het college van 

burgemeester en schepenen vastgesteld en uitvoerbaar wordt verklaard. De 

belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na de verzending van het 

aanslagbiljet. De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze 

belasting bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op 

straffe van nietigheid, schriftelijk 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 aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag 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 plaatsnemen op het marktplein 

betalen : 

 AJ 2017 AJ 2018 AJ 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 aangehecht 

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

Deze belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie.  

Bij gebreke van contante betaling, wordt de belasting een kohierbelasting. 

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

optredens  

Artikel 8:  

A. Voor het terbeschikking stellen van het openbaar domein aan derden om 
er een eendaagse of meerdaagse (aaneengesloten periode) avondmarkt, 

rommelmarkt, kerstmarkt, braderie of optreden te organiseren  

§1: Tarieven:  

 AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

a)Grote Markt tussen R4 en 

Marktstraat (incl. forfaitaire 

elektriciteitsbijdrage) per 

dag 

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

b)Grote Markt tussen 

Marktstraat en Fr. 

Wittoucklaan (ev. incl. 

Pierets- De Colvenaerplein en 

incl. forfaitaire 

elektriciteitsbijdrage) per 

dag 

442,40 EUR 449,92 EUR 457,56 EUR 

c)Grote Markt tussen R4 en Fr. 

Wittoucklaan (ev. incl 

Pierets- De Colvenaerplein en 

incl. forfaitaire 

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) 

verminderd met 10% per dag vanaf de tweede gebruiksdag (= - 10% voor dag 2, - 

20% voor dag 3, …). 

§2: Avond-, rommel-, kerstmarkten, braderieën of optredens georganiseerd door 

de gemeente erkende raden en de verenigingen lid van deze raden, door de in 

de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen en hun aanverwante 

organisaties alsook door de gemeentelijke feestcommissie, lokale feestcomités 

of plaatselijke handelsverenigingen worden van de belasting vrijgesteld.  

§3: Indien meerdere kandidaturen worden ontvangen voor de organisatie van een 

avond-, rommel-, kerstmarkt of een braderie wordt de terbeschikkingstelling 

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 alsook de aanduiding 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 aanleiding 
van een rommelmarkt georganiseerd door het gemeentebestuur  

§1: Grote Markt / Pierets – De Colvenaerplein  

 

 AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

Voor de verkoop van 

tweedehands artikelen (per 

lopende meter) 

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

Voor de verkoop van nieuwe 

artikelen (per lopende meter 

per dag) 

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

    

§2: andere locaties in Zelzate  

 AJ 2017 AJ 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 

D. Kermissen  

Artikel 9: - Voor het plaatsen van attracties of welkdanige foorinstellingen 

op de erkende kermissen zal een forfaitair plaatsrecht worden betaald : 

 

Attractie of kraam Paas- en augustuskermis De Katte, Groenplein, 

Wittouck 

Autoscooter 350,00 EUR 175,00 EUR 

Lunapark 200,00 EUR 70,00 EUR 

Spelen ( visspel, …) 55,00 EUR 25,00 EUR 

Kindermolens  100,00 EUR 50,00 EUR 

Frituur 35,00 EUR 35,00 EUR 

Hamburger, hotdog 35,00 EUR 35,00 EUR 

Suikerspin 35,00 EUR 35,00 EUR 

Voor woonwagens, caravans, of mobilhomes die op de Grote Markt geplaatst 

staan: 

 AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

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

 



De belasting is verschuldigd door de exploitant van de kermisinstallatie.  

De belastingplichtig is gehouden uiterlijk 24 uur voor het plaatsen, het 

gemeentebestuur daarover in te lichten en de ingenomen oppervlakte aan te 

geven.  

Het is het Schepencollege toegelaten door haar te bepalen belangrijke 

kermisinstellingen bij aanbesteding of bij aanbod toe te laten.  

De belasting moet vanaf het ogenblik van het plaatsen contant worden betaald, 

tegen afgifte van een kwitantie. Bij gebreke van contante betaling, wordt de 

belasting een kohierbelasting. 

Voor het gebruik van de elektrische aansluitingskasten (marktkasten) gelden 

volgende retributies : 

 

 AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

32A-240V-monofasig (CEE-

stekker / beveiligd met 25A) 

per dag 

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

63A-240V-driefasig (CEE-

stekker / beveiligd met 50A) 

per dag 

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

E. Diversen  

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

openbaar domein buiten de onder A, B of C vermelde organisaties betalen : 

 AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

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

De belasting moet vanaf het ogenblik van het plaatsen contant worden betaald, 

tegen afgifte van een kwitantie. Bij gebreke van contante betaling, wordt de 

belasting een kohierbelasting. 

Voor het elektriciteitsverbruik via de marktkasten dient een retributie 

betaald te worden : 

 AJ 2017 AJ 2018 AJ 2019 

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

Verlichting / elektrische 

koel- en/of 

verwarmingsinstallatie (per 

dag) 

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

Artikel 11: - Er is geen teruggave of vermindering van belasting mogelijk 

indien door bepaalde omstandigheden de markt van koopwaren of de kermissen op 

andere plaatsen dan gebruikelijk worden gehouden. 

Artikel 12: - De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting 

bij het college van burgemeester en schepenen. 

Het bezwaar moet schriftelijk 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 aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum 

van de contante inning  

Artikel 13: - Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, zijn 

de bepalingen van titel VII,(Vestiging en Invordering van de belastingen) 

hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 

(bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 

9bis (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- 

en moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist, 

strafbepalingen) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 

126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de 

verjaring en de vervolgingen) van toepassing, voor zover zij met name niet de 

belastingen op de inkomsten betreffen.  



Artikel 14: - Deze verordening zal aan de heer provinciegouverneur worden 

overgemaakt. 

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op 

28 december 2016 

NAMENS DE GEMEENTERAAD: 

In opdracht: 

Guy Verbuyst Martin Acke 

Gemeentesecretaris Voorzitter 

 


