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PUNT I     OPENBARE ZITTING 

De heer Dirk Goemaere, voorzitter van de gemeenteraad, opent de vergadering 

om 19:00 uur. 

De heer Brent Meuleman wenst namens het college van burgemeester en schepenen 

zijn medeleven te betuigen aan de heer Rik Laureys bij het overlijden van 

zijn schoonmoeder. 

De raad wordt geschorst voor het halfuurtje van de burger. 

HALFUURTJE VAN DE BURGER 

De heer Rudy De Meester verwijst naar zijn e-mail d.d. 1 maart 2020 met als 

onderwerp coronavirus verstuurd naar de burgemeester en wenst te vernemen hoe 

hij zich moet beschermen tegen het coronavirus tijdens het ophalen van 

zwerfvuil. Heel wat truckchauffeurs die internationaal en van verre landen 

zijn, laten overal vuil achter. Behalve laarzen heeft hij niets als 

beschermingsmiddel. 

De heer Brent Meuleman antwoordt dat hij de e-mail van de heer De 

Meester doorgestuurd heeft naar de heer Marc Van Ranst, viroloog, maar 

dat hij nog geen reactie heeft ontvangen. Aansluitend geeft hij het 

woord aan de heer Geert Asman, zodat schepen Asman de heer De Meester 

een antwoord als huisarts kan geven. 

De heer Geert Asman adviseert om de volgende 6 weken geen handen te 

geven gezien het virus via handen wordt overgedragen en om het 

zwerfvuil met handschoenen op te scheppen, snel in een vuilniszak te 

deponeren en nadien de handen met zeep te wassen. 

De richtlijnen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, 

zullen op de gemeentelijke website worden geplaatst. 

De heer Kevin De Decker vraagt of de lichten op de Assenedesteenweg gemaakt 

zijn aangezien bij hevige regenweer de lichten zich uitschakelen. De heer De 

Decker heeft dit reeds gemeld aan de politie. 

De heer Brent Meuleman antwoordt dat hij de vraag zal overmaken aan het 

Agentschap Wegen en Verkeer gezien de Assenedesteenweg een gewestweg 

is. 

Mevrouw Rita Geers vraagt of het mogelijk is om ter hoogte van Leegstraat met 

Rijkswachtlaan flitspalen te zetten. 

De heer Brent Meuleman antwoordt dat het gewest geen zware 

investeringen meer wenst te doen gelet op de omvorming van de R4-Oost. 

Aan de politie werd door de burgemeester gevraagd om snelheidscontrole 

te doen, maar deze controle is niet zo evident omdat het moeilijk is 

zich onopgemerkt op te stellen. Bij controle werden 0 overtredingen 

door de politie vastgesteld. De politie heeft geadviseerd om de 

snelheid tot 70 km/u te beperken. Dit advies zal aan het Agentschap 

Wegen en Verkeer worden overgemaakt. 

De raad wordt heropend.  



Op de vraag van de heer Martin Acke tot wijziging van de agenda om agendapunt 

18 (bijkomend punt) voor agendapunt 8 te behandelen aangezien punt 18 anders 

zonder voorwerp komt te vallen, stelt de heer Brent Meuleman voor om 

voormelde punten samen te behandelen, eerst agendapunt 8 en dan aansluitend 

agendapunt 18.  

Stemming: 

Met algemene stemmen gaat de gemeenteraad akkoord om de agendapunten 8 en 18 

samen te behandelen. 

De heer Martin Acke vraagt waarom de voorzitter zijn agendapunten als 

bijkomende agendapunten (agendapunten 18 en 20) niet eerst op de agenda van 

de openbare zitting werden geagendeerd. Hij stelt dat geen enkel ander 

agendapunt voor hem kon ingediend zijn geweest aangezien hij reeds via e-mail 

d.d. 19 februari 2020 de vraag heeft gesteld om het punt betreffende 

spoorlijn 204 op de gemeenteraad van 2 maart 2020 te agenderen. In het 

verleden heeft hij als voorzitter van de gemeenteraad steeds de agendapunten 

volgens volgorde van ontvangst geagendeerd. Hij drukt de wens uit dat in de 

toekomst wel zal gebeuren. 

De heer Dirk Goemaere, voorzitter, antwoordt dat het inderdaad de regel 

is om de volgorde van de ontvangen agendapunten te volgen, maar dat in 

dit geval het agendapunt van raadslid Acke als een onderdeel van het 

agendapunt ingediend door raadslid Kevin Uytterhaegher dient te worden 

beschouwd omdat dat ruimer is, met name de vraag tot het aannemen van 

een motie die over hetzelfde onderwerp handelt. 

De heer Dirk Goemaere stelt dat hij als voorzitter van de gemeenteraad 

het recht heeft om de agenda van de gemeenteraad vast te stellen in 

toepassing van het huishoudelijk reglement en dat hij hiervoor de volle 

verantwoordelijkheid neemt. 

PUNT 01 GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE OPENBARE ZITTING VAN 27 JANUARI 2020  

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

− Overwegende dat de notulen van de vergadering van de gemeenteraad onder de 

verantwoordelijkheid van de algemeen directeur worden opgesteld;  

− Overwegende dat, behalve in spoedeisende gevallen, de notulen van de 

vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering 

ter beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden; 

− Overwegende dat elk gemeenteraadslid het recht heeft om tijdens de 

vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de 

vorige vergadering; dat als die opmerkingen door de gemeenteraad worden 

aangenomen, de notulen in die zin aangepast worden; 

− Overwegende dat als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van 

de vorige vergadering de notulen als goedgekeurd worden beschouwd. 

BESLUIT:  

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Enig artikel: - Er worden geen opmerkingen gemaakt over de notulen van de 

openbare zitting van 27 januari 2020 waardoor deze als goedgekeurd worden 

beschouwd.  

PUNT 02 GOEDKEUREN VAN DE AANGEPASTE NOTULEN VAN DE OPENBARE ZITTING VAN 30 

DECEMBER 2019 

DE RAAD: 

− Gelet op de goedkeuring van de notulen van 30 december 2019 in de 

gemeenteraadszitting van 27 januari 2020; 

− Gelet op de opmerkingen van raadslid Martin Acke in voormelde zitting over 

de notulen van de openbare zitting van 30 december 2019; 



− Overwegende dat aan de algemeen directeur gevraagd werd om de notulen te 

toetsen aan de bepalingen uit het decreet betreffende het lokaal bestuur 

d.d. 22 december 2017 omtrent de notulering van amendementen of 

voorstellen tot schrapping van een agendapunt en de reden hiervoor en om, 

indien nodig, de notulen te laten aanpassen; 

− Overwegende dat in het decreet betreffende het lokaal bestuur d.d. 

22 december 2017 en latere wijzigingen geen bepalingen opgenomen zijn 

omtrent de notulering van amendementen of voorstellen tot schrapping van 

een agendapunt en de reden hiervoor; dat ook het huishoudelijk reglement 

van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn zoals goedgekeurd 

in zitting van 25 maart 2019 (gemeenteraad) en 26 maart 2019 (OCMW-raad) 

en gewijzigd in de gemeenteraad van 23 september 2019 hierover niets 

bepaalt; 

− Overwegende dat niettemin voorgesteld wordt om de goedgekeurde notulen van 

de openbare zitting van 30 december 2019 aan te passen aan de opmerkingen 

van raadslid Martin Acke teneinde de uniformiteit van de besluitvorming te 

behouden (bij een ander amendement werd naam van indiener wel genotuleerd) 

en omwille van behoorlijk bestuur, temeer omdat de overheid haar 

beslissingen dient te motiveren (= motiveringsplicht); 

− Overwegende dat de aangepaste notulen dan ook ter goedkeuring voorgelegd 

worden. 

BESLUIT:  

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Enig artikel: - De voorliggende aangepaste notulen van de openbare zitting 

van 30 december 2019 worden goedgekeurd. 

PUNT 03 DEONTOLOGISCHE CODE VOOOR LOKALE MANDATARISSEN 

DE RAAD: 

- Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikels 39, 

40, 55 en 83; 

- Gelet op het voorstel van Deontologische code voor de lokale 

mandatarissen; 

- Overwegende dat het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat 

de gemeente- en OCMW-raad elk een eigen deontologische code moeten 

aannemen; 

- Overwegende dat de deontologische code een algemene leidraad is voor 

lokale mandatarissen om deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de 

uitoefening van het mandaat; 

- Overwegende dat wordt voorgesteld om inhoudelijk dezelfde deontologische 

code vast te stellen, aangezien de gemeente en het OCMW bestuurd worden 

door dezelfde mensen; 

- Overwegende dat het college zelf kan beslissen de door de raad 

vastgestelde code nog verder aan te vullen; 

- Overwegende dat voorgesteld wordt om de deontologische code voor lokale 

mandatarissen goed te keuren; 

- Gelet op de vraag van raadslid Martin Acke om bij artikel 19 te 

verduidelijken dat het om politieke mandaten gaat en bij artikel 58 dat 

het om de (algemene) gemeenteraadscommissie gaat; 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De deontologische code voor lokale mandatarissen, zoals 

goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 november 2011 wordt opgeheven. 

Artikel 2: - De deontologische code voor lokale mandatarissen zoals gevoegd 

in bijlage, wordt aangenomen. 



 

Provincie OOST-
VLAANDEREN 

Gemeente Zelzate 

 

 

DEONTOLOGISCHE CODE VOOR LOKALE MANDATARISSEN 

Regels voor een zuivere besluitvorming 

Goedgekeurd in zitting van 2 maart 2020 (gemeenteraad en 
OCMW-raad) 

 

Provincie OOST- 
VLAANDEREN 

OCMW Zelzate 

 

Inleiding 

Deze deontologische code geeft lokale mandatarissen een kader waarbinnen ze hun mandaat moeten uitoefenen. De 

samenleving stelt, terecht, hoge eisen aan mandatarissen. Als lokaal geëngageerd politicus is men kwetsbaar.  

De deontologische code is in de eerste plaats dan ook niet gemaakt om te bestraffen, maar om een veilige omgeving te creëren 

waarbinnen de lokale mandatarissen moeten werken. De code is een algemene leidraad voor lokale mandatarissen om 

deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van het mandaat. Dit handelen steunt op de volgende 

waarden: dienstbaarheid, functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid, vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. 

Toepassingsgebied 

Artikel 1 

De deontologische code is van toepassing op de lokale mandatarissen.  

Voor de gemeente worden hieronder begrepen: 

 de voorzitter van de gemeenteraad 

 de gemeenteraadsleden, 

 de burgemeester, 

 de schepenen. 

Voor het OCMW worden hieronder begrepen: 

 de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, 

 de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, 

 de voorzitter van het vast bureau, 

 de leden van het vast bureau, 

 de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, 

 de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Deze code is bij uitbreiding eveneens van toepassing op de medewerkers van de lokale mandatarissen, welke ook hun statuut 

of hoedanigheid is (kabinets- en fractiemedewerkers), op leden die op voorstel van de fracties in de 

gemeenteraad worden aangeduid om te zetelen in adviesraden of overlegstructuren of 

andere organismen waarin de gemeente is vertegenwoordigd en op de vertrouwenspersonen. 

Lokale mandatarissen die namens de gemeente/het OCMW andere mandaten bekleden, zijn in die hoedanigheid eveneens 

ertoe gehouden de bepalingen van de deontologische code na te leven. Dit geldt zowel voor de mandaten die rechtstreeks in 

verband staan met hun ambt als voor alle hiervan afgeleide mandaten. 

Een extern persoon die een mandaat namens de gemeente/het OCMW opneemt, en niet vermeld staat onder de eerste of 

tweede paragraaf van dit artikel, wordt bij diens aanstelling verondersteld deze deontologische code te onderschrijven. 

Zij zullen er tevens over waken dat zij, ook buiten het kader van deze mandaten, geen dienstverlenende activiteiten ontplooien 

die afbreuk doen aan de eer en de waardigheid van hun ambt.  



Enkele algemene bepalingen 

Artikel 2 

De lokale mandatarissen zullen voor de omschrijving van hun dienstverlenende activiteiten geen termen gebruiken die 

verwarring kunnen scheppen met officiële, door de overheden ingestelde instanties belast met het verstrekken van informatie 

of met de behandeling van klachten. Het gebruik van de termen ‘ombuds’, ‘klachtendienst’ en andere afleidingen of 

samenstellingen is verboden. 

Buiten de specifieke bevoegdheden van die wettelijk aan de burgemeester of zijn vervanger worden toegewezen, kan geen 

enkele politieke mandataris rechtstreeks opdrachten geven aan het personeel. Opdrachten gebeuren steeds via de algemeen 

directeur. Opdrachten met politieke doeleinden zijn te allen tijde uitgesloten. 

Artikel 3 

De lokale mandatarissen maken in hun verkiezingscampagnes en -mailings die gericht zijn op individuen geen melding van de 

diensten die zij eventueel voor de betrokkenen hebben verricht. In geen geval mogen zij de indruk wekken dat zij om steun 

vragen in ruil voor bewezen diensten. 

Artikel 4 

Bij hun optreden op en buiten het lokale bestuursniveau en in hun contacten met individuen, groepen, instellingen en 

bedrijven, dienen de lokale mandatarissen principieel voorrang te geven aan het algemeen boven het particulier belang. 

Artikel 5 

Elke vorm van rechtstreekse dienstverlening, informatiebemiddeling, doorverwijzing of begeleiding gebeurt zonder enige 

materiële of geldelijke tegenprestatie van welke aard of omvang ook en mag geen vorm van cliëntenwerving inhouden. 

Artikel 6 

De lokale mandatarissen staan op dezelfde gewetensvolle manier ten dienste van alle burgers zonder onderscheid van geslacht, 

huidskleur, afstamming, sociale stand, nationaliteit, filosofische en/of religieuze overtuiging, ideologische voorkeur of 

persoonlijke gevoelens. 

Tussenkomsten bij gerechtelijke en politionele instanties om de juridische besluitvorming in individuele dossiers te 

beïnvloeden, vb. om een PV te laten seponeren, zijn verboden. 

Onderlinge omgang en afspraken over vergaderingen 

Artikel 7 

Raadsleden gaan respectvol om met elkaar, de leden van het college/vast bureau, de leden van het bijzonder comité voor de 

sociale dienst en de personeelsleden van de gemeente/het OCMW. 

 

Toelichting 

Elk raadslid, elk lid van het college/het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst en elk personeelslid is een 

medemens en medeburger en verdient respect. Een respectvolle omgang met elkaar zorgt voor een betere beraadslaging en 

leidt tot zorgvuldigere en dus betere beslissingen. Bovendien heeft de manier waarop het college/het vast bureau en het 

bijzonder comité voor de sociale dienst en de raad met elkaar omgaan een invloed op de geloofwaardigheid van de politiek. 

Artikel 8 

Raadsleden richten zich tot elkaar, de leden van het college/het vast bureau en de leden van het bijzonder comité, de algemeen 

directeur en de andere personeelsleden op een correcte wijze en dit zowel verbaal, non-verbaal als schriftelijk, inclusief de 

elektronische communicatie. 

Artikel 9 

Lokale mandatarissen houden zich tijdens vergaderingen van de politieke organen aan het huishoudelijk reglement en volgen 

de aanwijzingen van de voorzitter hierover op. 

Artikel 10 

Lokale mandatarissen onthouden zich in het openbaar, dus ook in openbare raads- en commissievergaderingen, van negatieve 

uitlatingen over individuele personeelsleden. 

Belangenvermenging en de schijn ervan 

Artikel 11 



Een lokale mandataris mag zijn/haar invloed en stem niet gebruiken voor het eigen persoonlijk belang. Dat mag ook niet voor 

het persoonlijk belang van een ander persoon of het belang van een organisatie bij wie hij/zij een directe of indirecte 

betrokkenheid heeft. 

Artikel 12 

Een lokale mandataris gaat actief en uit zichzelf alle vormen van belangenvermenging, en zelfs de schijn daarvan, tegen. Een 

lokale mandataris neemt geen deel aan de bespreking en de stemming wanneer er sprake is van een beslissing waarbij 

belangenvermenging speelt. 

 Gedrag bij stemming en beraadslaging: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 27 

 Gedrag bij stemming en beraadslaging: Wet op de overheidsopdrachten, artikel 8 

 Gedrag bij stemming en beraadslaging: Burgerlijk Wetboek, artikel 1596 

Artikel 13 

Een lokale mandataris beseft dat mogelijke belangenvermenging niet beperkt is tot de bespreking en stemming. Daarom zorgt 

een lokale mandataris dat er ook geen enkele beïnvloeding is tijdens de andere fases van het besluitvormingsproces. 

Artikel 14 

Een lokale mandataris zorgt dat bij contacten met de burger nooit de schijn gewekt wordt dat particuliere belangen begunstigd 

(kunnen) worden. 

Artikel 15 

Alle vormen van schijndienstbetoon, waarbij lokale mandatarissen bewust maar onterecht de indruk wekken dat zij bij de 

goede afloop van een dossier daadwerkelijk tussenbeide zijn gekomen (eventueel zonder dat de betrokken burger om een 

tussenkomst heeft gevraagd) zijn niet toegestaan. Wanneer een burger daar niet om heeft gevraagd, zal de lokale mandataris 

hem niet aanschrijven of contacteren teneinde hem, in plaats van of naast de officiële kennisgeving, in kennis te stellen van de 

beslissing die betreffende het dossier genomen werd. 

Artikel 16 

Alle vormen van ongevraagd dienstbetoon, waarbij lokale mandatarissen wel degelijk daadwerkelijk optreden teneinde een 

gunstige afloop van een dossier te bewerkstelligen, maar zonder dat de burger daarom gevraagd heeft, zijn niet toegestaan. 

Artikel 17 

Een lokale mandataris mag de in artikel 10 van het Decreet Lokaal Bestuur genoemde functies niet uitoefenen. 

 Verboden functies voor lokale mandatarissen: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 10 

 Onverenigbaarheden: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 11 

Artikel 18 

Een lokale mandataris mag de in artikel 27 §2 van het Decreet Lokaal Bestuur genoemde overeenkomsten en handelingen niet 

aangaan. 

 Verboden handelingen: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 27 

Artikel 19 

Ter bevordering van de transparantie en om schijn van partijdigheid te voorkomen, meldt een lokale mandataris aan de 

algemeen directeur welke betaalde en onbetaalde politieke mandaten hij/zij vervult naast het politiek mandaat bij het lokaal 

bestuur. 

Artikel 20 

Een lokale mandataris meldt aan de algemeen directeur wanneer hij/zij substantiële financiële belangen heeft (bijvoorbeeld 

aandelen of opties) in een onderneming waarmee de gemeente/het OCMW zaken doet of waarin de gemeente/het OCMW 

een belang heeft. 

Artikel 21 

De door een lokale mandataris gemelde mandaten en substantiële financiële belangen zijn openbaar en worden ter inzage 

gelegd. Ook een tussentijds ontstaan mandaat of belang moet meegedeeld worden. De algemeen directeur draagt zorg voor 

een geactualiseerde openbare lijst van gemelde mandaten en belangen. 

Corruptie en de schijn ervan 



Artikel 22 

Een lokale mandataris mag zijn/haar invloed en stem niet laten kopen of beïnvloeden door geld, goederen, diensten of andere 

gunsten die hem/haar gegeven of beloofd werden. 

 

Toelichting 

Dit artikel definieert corruptie voor lokale mandatarissen. In tegenstelling tot belangenvermenging kan corruptie of omkoping 

leiden tot strafrechtelijke vervolging. In dit hoofdstuk willen we niet alleen corruptie voorkomen, maar ook de schijn daarvan. 

Dit om het vertrouwen in de objectiviteit van de politiek te bewaken. 

Artikel 23 

Een lokale mandataris moet actief en uit zichzelf de schijn van corruptie tegengaan. 

 Wetgeving inzake corruptie: Strafwetboek, artikel 245 

Het aannemen van geschenken 

 

Toelichting 

Geschenken zijn een sluiproute naar corruptie. Ze kunnen gebruikt worden om de besluitvorming te beïnvloeden, te corrumperen 

of de aanloop daartoe te vormen. Daarnaast kan de schijn ontstaan dat een lokale mandataris zich heeft laten beïnvloeden. 

Een lokale mandataris doet er daarom alles aan om dat te voorkomen. Dit vraagt om een uiterste terughoudendheid ten aanzien 

van geschenken. De hieronder staande regels zijn geformuleerd als een ‘Nee, tenzij’-regel: een lokale mandataris neemt geen 

geschenken aan, tenzij er goede redenen zijn om dit wel te doen. Een afwijking op deze regel dient bekendgemaakt te worden 

bij de algemeen directeur, die vervolgens bepaalt welke vervolgstappen nodig zijn. De lokale mandataris zelf houdt het geschenk 

in ieder geval niet zelf. 

Artikel 24 

Een lokale mandataris neemt geen geschenken aan die hem/haar door zijn/haar functie worden aangeboden. Eventueel 

uitgezonderd zijn de incidentele, kleine attenties (zoals een bloemetje of een fles wijn) waarbij de schijn van corruptie en 

beïnvloeding minimaal is én waarbij minstens aan één van de onderstaande voorwaarden voldaan wordt: 

 Het weigeren of teruggeven van het geschenk zou de gever ernstig kwetsen of bijzonder in verlegenheid brengen. 

 De overhandiging van het geschenk vindt in het openbaar plaats. 

 Het terugbezorgen van het geschenk is praktisch onwerkbaar. 

 Het gaat om een prijs die door de lokale mandataris gewonnen wordt bij een tombola of activiteit. 

Artikel 25 

De gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn kan in concrete gevallen afwijken van de regels die gelden over het 

aannemen van geschenken. Dit kan enkel in volledige openbaarheid. 

Het aannemen van persoonlijke geschenken, voordelen en diensten 

 

Toelichting 

Het accepteren van persoonlijke geschenken, voordelen of diensten van anderen kan een afhankelijkheid of dankbaarheid 

creëren die een zuivere besluitvorming kan aantasten. Het gaat hier om allerlei voorzieningen en mogelijkheden die iemand 

krijgt of mag gebruiken. Net zoals bij geschenken kan een lokale mandataris door het aannemen van persoonlijke geschenken, 

voordelen of diensten gecorrumpeerd raken. Ook hier kan de schijn van corruptie of partijdigheid ontstaan. 

Artikel 26 

Een lokale mandataris accepteert geen persoonlijke geschenken, voordelen of diensten van anderen, die hem/haar door 

zijn/haar functie worden aangeboden, tenzij aan alle onderstaande voorwaarden voldaan wordt: 

 Het weigeren ervan maakt het raadswerk onmogelijk of onwerkbaar. 

 De schijn van beïnvloeding is minimaal. 

Artikel 27 

Een lokale mandataris gebruikt die persoonlijke geschenken, voordelen of diensten die 

voor zijn/haar raadswerk aangenomen mogen worden nooit voor privédoeleinden. 

Het aannemen van uitnodigingen (voor bijvoorbeeld diners of recepties) 



 

Toelichting 

Lokale mandatarissen dienen de schijn van partijdigheid tegen te gaan en waar mogelijk te voorkomen. Dit betekent dat 

bijvoorbeeld lunchen, dineren of naar recepties, concerten of sportwedstrijden gaan, op kosten van anderen, waar mogelijk 

moet worden vermeden. Enkel onder bepaalde voorwaarden kunnen uitnodigingen toch geaccepteerd worden. 

Artikel 28 

Een lokale mandataris accepteert uitnodigingen (lunches, diners, recepties en andere) die door anderen betaald of gefinancierd 

worden enkel wanneer aan alle onderstaande voorwaarden voldaan wordt: 

 De uitnodiging behoort tot de uitoefening van het raadswerk. 

 De aanwezigheid kan worden beschouwd als functioneel (protocollaire taken, formele vertegenwoordiging van de 

gemeente/het OCMW, …). 

 De schijn van beïnvloeding is minimaal. 

Het accepteren van reizen, verblijven en werkbezoeken 

 

Toelichting 

Wat voor lunches en diners geldt, geldt in nog sterkere mate voor reizen en verblijven op kosten van derden. Dat wordt in de 

regel met argwaan bekeken. Het is daar beter alle schijn te vermijden. 

Artikel 29 

Een lokale mandataris accepteert reizen, verblijven en werkbezoeken, waarbij reis- en verblijfkosten door anderen betaald 

worden alleen bij hoge uitzondering. Een dergelijke invitatie dient altijd besproken te worden op de gemeenteraad/de raad 

voor maatschappelijk welzijn. De invitatie kan alleen geaccepteerd worden wanneer het bezoek aantoonbaar van belang is 

voor de gemeente/het OCMW en de schijn van beïnvloeding minimaal is. Van een dergelijk werkbezoek wordt altijd 

(schriftelijk) verslag gedaan aan de raad. 

Het gebruik van faciliteiten en middelen van het lokaal bestuur 

Artikel 30 

Een lokale mandataris houdt zich aan de regels die vastgelegd zijn over het gebruik van faciliteiten en middelen van het lokaal 

bestuur. 

 

Toelichting 

Lokale mandatarissen krijgen voor hun raadswerk de beschikking over een aantal faciliteiten en middelen van de lokale 

besturen. Daarnaast kan de gemeente/het OCMW (binnen het door de Vlaamse regering bepaalde kader) onkosten van lokale 

mandatarissen vergoeden. Terugbetaling daarvan geschiedt enkel wanneer volgende aan alle volgende voorwaarden voldaan 

is: 

 De kosten houden verband met de uitoefening van het mandaat. 

 De kosten zijn noodzakelijk. 

 De kosten zijn bewezen. 

 Wetgeving inzake terugbetaling en verantwoording kosten: Besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2018 houdende het 

statuut van de lokale mandataris, artikel 35. 

Artikel 31 

Een lokale mandataris houdt zich aan de regels die vastgesteld zijn voor het gebruik van interne voorzieningen die voor het 

raadswerk worden voorzien zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement. 

Artikel 32 

Een lokale mandataris houdt zich aan de regels over onkostenvergoedingen zoals vastgesteld in het huishoudelijk reglement. 

 Wetgeving inzake terugbetaling specifieke kosten: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 38 

Omgaan met informatie 

Artikel 33 

De gemeenteraad/ De raad voor maatschappelijk welzijn werkt onder het principe van principiële openbaarheid. Zij ziet erop 

toe dat het college van burgemeester en schepenen/het vast bureau alle relevante informatie aangaande dossiers, stukken en 

akten openbaar toegankelijk maakt. 



 

Toelichting 

Het handelen van de overheid heeft grote invloed op het leven van burgers. De burger heeft dan ook het recht om goed 

geïnformeerd te worden over het overheidshandelen. De onderliggende redeneringen en afwegingen van beslissingen moeten 

duidelijk zijn. Het lokaal bestuur (politiek en ambtelijk) moet dan ook nauwkeurig en op tijd actief communiceren wat er wordt 

besproken, besloten en uitgevoerd. 

Sommige informatie mag echter niet bekendgemaakt en verspreid worden (bijvoorbeeld persoonlijke gegevens van burgers). 

Elke lokale mandataris is dan ook onderworpen aan een beroepsgeheim met betrekking tot de informatie die hij/zij specifiek uit 

hoofde van zijn/haar beroep kon verkrijgen (denk aan inzage in personeelsdossiers onder artikel 29 van het Decreet Lokaal 

Bestuur). 

De gemeenteraad/De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert in sommige (door de decreetgever bepaalde) gevallen ook 

in de beslotenheid. Dit gebeurt wanneer punten de persoonlijke levenssfeer raken, wanneer anders de openbare orde in het 

gedrang komt of wanneer er ernstige bezwaren zijn tegen de openbaarheid. Bij besloten vergaderingen geldt een 

geheimhoudingsplicht. 

De raad heeft het recht ook zelf geïnformeerd te worden. Het college/ Het vast bureau verstrekt alle inlichtingen die een raadslid 

nodig heeft voor de uitoefening van zijn/haar taak. Daarnaast geeft het college/het vast bureau inlichtingen die raadsleden 

mondeling of schriftelijk vragen. De wijze waarop dit gebeurt wordt vastgesteld in het huishoudelijk reglement. De lokale 

mandataris gaat altijd discreet, dat wil zeggen voorzichtig, om met de informatie verkregen door zijn/haar mandaat. 

Ook in de rol van informatieverstrekker aan de burger is de lokale mandataris zich bewust van het risico op belangenvermenging 

en corruptie. 

Artikel 34 

Een lokale mandataris communiceert eerlijk over de redenen en motieven op basis waarvan hij/zij individueel gestemd heeft. 

Daarnaast communiceert een lokale mandataris eerlijk over de reden en motieven op basis waarvan de raad als geheel de 

beslissing genomen heeft. 

Artikel 35 

Een lokale mandataris is gebonden aan het beroepsgeheim wanneer hij/zij door de functie van lokale mandataris kennis krijgt 

van geheimen die door personen aan de gemeente/ het OCMW zijn toevertrouwd. Bekendmaking van deze geheimen is 

verboden, behalve wanneer de wet de openbaring oplegt of mogelijk maakt. 

 

Toelichting 

Enkele voorbeelden van informatie die onder het beroepsgeheim valt: persoonlijke zaken uit personeelsdossiers of persoonlijke 

informatie van mensen die een sociale premie aanvragen. Deze gegevens moeten beschermd worden en kunnen dus niet 

gedeeld worden. 

Artikel 36 

Naast het strenge beroepsgeheim geldt eveneens een geheimhoudingsplicht voor lokale mandatarissen. Deze plicht beschermt 

wat besproken wordt tijdens een besloten vergadering (feiten, meningen, overwegingen…). 

 Wetgeving inzake beroepsgeheim: Strafwetboek, artikel 458 

 Wetgeving inzake geheimhoudingsplicht: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 29 

 Wetgeving inzake openbaarheid van de vergadering: Decreet Lokaal Bestuur, artikel 28 

 

Toelichting 

De geheimhoudingsplicht is niet absoluut. Het is bijvoorbeeld verboden om bij de aanstelling van de algemeen directeur 

gegevens openbaar te maken van kandidaten die besproken werden en het niet gehaald hebben, maar uiteraard is de beslissing 

wie uiteindelijk tot algemeen directeur benoemd werd, wel openbaar. Een lokale mandataris moet altijd goed afwegen welke 

informatie uit de besloten zitting al dan niet openbaar gemaakt kan worden. Een tip is om de beoordeling te doen aan de hand 

van de criteria die voorzien zijn in het decreet inzake de openbaarheid van bestuur. 

Artikel 37 

Een lokale mandataris heeft een algemene discretieplicht. Hij/zij gaat op discrete en voorzichtige wijze om met de informatie 

die hem/haar toekomt in de uitoefening van zijn/haar functie. 

 

Toelichting 



Onder discretieplicht verstaan we de plicht om ten aanzien van derden voorzichtig om te gaan met informatie die een lokale 

mandataris heeft. Het gaat daarbij over bepaalde informatie niet verspreiden, maar ook over het plaatsen van bepaalde 

informatie in de juiste context en zich te realiseren dat informatie ook uit de context kan worden gehaald. 

 Wetgeving inzake vertrouwelijkheid van informatie: Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, artikel 10 

Artikel 38 

Een lokale mandataris gebruikt de informatie die hij/zij kreeg door de uitoefening van zijn/haar functie enkel voor zijn/haar 

raadswerk en niet voor zijn/haar persoonlijk belang of voor het persoonlijk belang van anderen. 

Artikel 39 

De lokale overheden moeten inzake het gebruik van de gemeentelijke en provinciale informatiebladen of andere publicaties 

uitgaande van het bestuur, de nodige kiesheid aan de dag te leggen. 

Een gemeentelijk infoblad – of enige andere publicatie verspreid met financiële of andere middelen van de gemeente – mag 

niet politiek gekleurd zijn. 

Bij officiële overheidsinformatie moet elke schijn van partijdigheid worden geweerd. 

Artikel 40 

Een lokale mandataris maakt brieven niet openbaar en stuurt e-mails niet door wanneer het niet zeker is dat de afzender 

daarmee zou instemmen. Bij twijfel over de bedoeling van de afzender wordt de expliciete toestemming gevraagd. 

Informatiebemiddeling 

Artikel 41 

Het behoort tot de wezenlijke taken van de lokale mandataris informatie te ontvangen en te verstrekken, in het bijzonder over 

de diensten die instaan voor informatieverstrekking en over de manier waarop de burger zelf informatie kan opvragen in het 

kader van de openbaarheid van bestuur. 

Artikel 42 

De lokale mandatarissen stellen informatie ter beschikking van de burger met betrekking tot de werking van de diensten die 

instaan voor de behandeling van klachten over het optreden of het niet-optreden van de overheid. 

Artikel 43 

Informatie waarop de vraagsteller geen recht heeft, die de goede werking van de administratie kan doorkruisen of die de 

privacy van anderen in het gedrang kan brengen, mogen door de lokale mandatarissen niet worden doorgegeven. 

Artikel 44 

De lokale mandatarissen verwijzen de vragensteller, waar mogelijk, naar de bevoegde administratieve dienst(en). Waar het 

gaat om de behandeling van klachten en/of conflicten, worden de belanghebbenden in eerste instantie doorverwezen naar de 

bevoegde klachtendienst. 

 

Administratieve begeleiding en ondersteuning 

Artikel 45 

De lokale mandatarissen kunnen de burgers ondersteunen in hun relatie met de administratie of met de betrokken instanties 

of toeleiden naar de administratie of de betrokken instanties. Zij kunnen de burgers helpen om, via de daartoe geëigende 

kanalen en procedures, een aanvraag te richten tot de overheid, informatie te verkrijgen over de stand van zaken in een dossier, 

daarover nadere uitleg en toelichting te vragen en vragen te stellen over de administratieve behandeling van dossiers. 

De lokale mandatarissen hebben het recht vragen te stellen naar concrete toelichting bij de bestaande regelgeving of een 

genomen beslissing, en naar de verantwoording voor het niet beantwoorden van vragen gesteld door de burger. 

Artikel 46 

Bij de administratieve begeleiding en ondersteuning van de burgers respecteren de lokale mandatarissen de onafhankelijkheid 

van de diensten en van de personeelsleden, de objectiviteit van de procedures en de termijnen die als redelijk moeten worden 

beschouwd voor de afhandeling van soortgelijke dossiers. 



Indien de behandelend ambtenaar de gevraagde informatie verstrekt tijdens een gesprek in aanwezigheid van de burger, 

onthoudt de lokale mandataris zich van een persoonlijk standpunt over de verstrekte informatie uit loyaliteit ten opzichte van 

het bevoegde bestuursorgaan en uit loyaliteit ten opzichte van de behandelend ambtenaar en dit tevens om de 

onafhankelijkheid van de ambtenaar niet te schaden. 

Artikel 47 

De briefwisseling met de overheid, gevoerd in het kader van de administratieve begeleiding en ondersteuning, wordt 

uitsluitend op naam van de burger gesteld. Er wordt op geen enkele wijze melding gemaakt van de begeleidende en 

ondersteunende rol van de lokale mandataris. 

In geen enkel geval vergezellen de mandatarissen de burger bij de bevoegde dienst(en). Hun enige contactpersoon is steeds 

de algemeen directeur. Wanneer de diensten toch geconfronteerd worden met mandatarissen die die burgers vergezellen, 

dan verwijzen zij de mandataris door naar de algemeen directeur. 

Bespoedigings- en begunstigingstussenkomsten 

Artikel 48 

Bespoedigingstussenkomsten 

Bespoedigingstussenkomsten zijn tussenkomsten waarbij lokale mandatarissen een administratieve procedure proberen te 

bespoedigen in gevallen of in dossiers die zonder die tussenkomst een regelmatige afloop of resultaat zouden krijgen, maar 

dan na verloop van een langere verwerkings- of behandelingstermijn. Dergelijke tussenkomsten zijn verboden. 

Artikel 49 

Begunstigingstussenkomsten 

Begunstigingstussenkomsten zijn tussenkomsten waarbij de lokale mandataris zijn voorspraak aanwendt om de afloop of het 

resultaat van een zaak of van een dossier te beïnvloeden in de door de belanghebbende burger gewenste zin. Dergelijke 

tussenkomsten zijn verboden. 

Artikel 50 

Tussenkomsten bij selectie voerende instanties, die tot doel hebben het verhogen van kansen op benoeming, aanstelling en 

bevordering in de administratie, zijn verboden. 

Lokale mandatarissen die om steun gevraagd worden door of voor kandidaten die een functie, aanstelling of bevordering 

ambiëren, delen betrokkene mee dat de aanstelling, de benoeming of de bevordering gebeurt op basis van de geldende 

normen en procedures. Zij verwijzen de belanghebbende naar de bevoegde dienst of instantie. 

Artikel 51 

Lokale mandatarissen mogen occasioneel en op eigen initiatief personen aanbevelen bij werkgevers in de particuliere sector. 

Ze mogen geen enkele tegenprestatie, van welke aard ook, beloven of leveren aan de betrokken werkgevers. 

Artikel 52 

De volgende handelingen worden niet beschouwd als tussenkomsten die in het administratief dossier dienen te worden 

opgenomen: 

 louter informatieve vragen van algemene of technische aard 

 vragen en/of tussenkomsten van uitvoerende mandatarissen in het kader van hun functionele en hiërarchische relaties 

ten aanzien van de behandelende personeelsleden of diensten 

Naleving en handhaving van de deontologische code 

Artikel 53 

De gemeenteraad /raad voor maatschappelijk welzijn stelt regels op over het omgaan met de deontologische code en mogelijke 

schendingen ervan. 

 

Toelichting 

Naast het vaststellen van een deontologische code met heldere gedragsregels is het van groot belang dat erop wordt toegezien 

dat deze daadwerkelijk worden nageleefd. In de deontologische code zijn immers de regels voor politieke mandatarissen 

opgenomen die gebaseerd zijn op de geldende wetgeving. Ze leggen de voorwaarden vast waaraan het handelen van politieke 

mandatarissen minimaal moet voldoen. Wanneer mandatarissen zich niet aan deze regels houden, komen zij daarmee als het 



ware onder het morele minimum dat zij met elkaar hebben afgesproken. Een schending van de deontologische code is een 

schending van de integriteit van de politiek. 

De decreetgever stelt niet vast hoe en door wie de handhaving van de deontologische code van de gemeenteraad/de raad voor 

maatschappelijk welzijn plaatsvindt. Het toezien op de naleving van de deontologische code is een gedeelde 

verantwoordelijkheid van alle betrokken. De gemeenteraad/De raad voor maatschappelijk welzijn zal daarom onderlinge 

afspraken maken inzake de procedures en rollen aangaande de handhaving van de deontologische code. Hierin staan drie 

principes centraal: 

 De handhaving is onpartijdig. 

 Men is terughoudend met publiciteit. 

 Men gaat zorgvuldig om met de vermeende schender. 

Daarnaast is het raadzaam om op gezette tijden de tekst van de deontologische codes tegen het licht te houden: voldoen de 

formuleringen nog? Over welke onderwerpen worden de meeste vragen gesteld? Is er behoefte aan een themabijeenkomst of 

andere vormen van gesprek? Op deze manier blijft de deontologische code een levend document. 

Artikel 54 

De gemeenteraad/De raad voor maatschappelijk welzijn ziet erop toe dat de fracties en de individuele lokale mandatarissen 

volgens de deontologische code handelen. 

Er zijn verschillende fasen te onderscheiden die spelen bij het toezien op de naleving van de deontologische code, namelijk: 

 het voorkomen van mogelijke schendingen 

 het signaleren van vermoedens van schendingen van de deontologische code 

 het eventueel onderzoeken van vermoedens van schendingen van de deontologische code 

 het eventueel zich uitspreken over schendingen van de deontologische code 

Het voorkomen van mogelijke schendingen 

Artikel 55 

Wanneer een lokale mandataris twijfelt of een handeling die hij/zij wil verrichten een overtreding van de code zou kunnen zijn, 

wint het lid hierover advies in bij de algemeen directeur. 

 

Toelichting 

Het is belangrijk dat een lokale mandataris zich steeds voorafgaand aan een handeling de vraag stelt of deze wel in 

overeenstemming is met deze code. Bij twijfel kan de lokale mandataris contact opnemen met de algemeen directeur. 

Aanvullend daaraan kan de lokale mandataris ook steeds aftoetsen bij collega’s lokale mandatarissen of externe deskundigen 

zoals een stafmedewerker van de VVSG. 

Artikel 56 

Wanneer een lokale mandataris twijfelt over een nog niet uitgevoerde handeling van een andere lokale mandataris, dan 

waarschuwt hij/zij die persoon. De lokale mandataris verwoordt de twijfels en verwijst de betrokkene zo nodig door naar de 

algemeen directeur. 

Het signaleren van vermoedens van schendingen 

 

Toelichting 

Wanneer een lokale mandataris vermoedt dat een andere lokale mandataris een regel van de deontologische code heeft 

overtreden, gaat hij/zij in eerste instantie te rade bij de algemeen directeur. 

Indien het vermoeden van een schending blijft bestaan, is het van belang dat er een aantal verdere processtappen zijn 

afgesproken waarbij een bepaalde persoon of instantie aangewezen is als meldpunt. 

Artikel 57 

Wanneer een lokale mandataris vermoedt dat een regel van de deontologische code is overtreden door een andere lokale 

mandataris, dan kan hij/zij hiervan melding van maken bij de algemeen directeur. Anonieme klachten of meldingen zijn 

onontvankelijk.  

Een kopie van de melding wordt ter kennis gebracht aan de betrokken mandataris en de voorzitter van de gemeenteraad/ 

raad voor maatschappelijk welzijn. 

De algemeen directeur start een vooronderzoek.  



Het onderzoeken van vermoedens van schendingen 

Artikel 58 

Wanneer er na vooronderzoek door de algemeen directeur een concreet vermoeden bestaat dat een lokale mandataris een 

regel van de deontologische code heeft overtreden, wordt hiernaar uitgebreid onderzoek verricht. 

De algemeen directeur maakt binnen de dertig dagen een verslag op van het uitgebreid onderzoek en legt deze voor aan de 

algemene gemeenteraadscommissie (hierna: de commissie). 

De commissie vergadert over deze zaak met gesloten deuren tenzij de betrokken mandataris de openbaarheid van de 

commissievergadering vraagt. Het recht van verdediging van de betrokken mandataris moet worden gevrijwaard.  

De partijen kunnen de commissie verzoeken getuigen op te roepen. 

In geval van getuigenverhoor ter zitting van de commissie worden de partijen en hun raadslieden opgeroepen. 

Het proces-verbaal van verhoor wordt getekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie en de gehoorde 

persoon. 

Stelt de commissie bij twee derde meerderheid van haar leden die de volledige behandeling van een zaak hebben 

bijgewoond, een inbreuk op de deontologische code vast, wordt een voorstel van uitspraak voorgesteld aan de 

gemeenteraad/ de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Het zich uitspreken over schendingen 

Artikel 59 

Wanneer vaststaat dat er sprake is van overtreding van een regel van de deontologische code, kan dit leiden tot een uitspraak 

van de gemeenteraad/De raad voor maatschappelijk welzijn over de betreffende mandataris die de schending heeft begaan. 

 

Toelichting 

Wanneer vaststaat dat een lokale mandataris een regel van de deontologische code heeft overtreden, dan kan de raad zich 

hierover uit spreken. Hierbij dient zij proportioneel te zijn in de beoordeling: de aard van de schending en de context waarbinnen 

de schending heeft plaatsgevonden spelen een belangrijke rol. 

Niet alle schendingen zijn even zwaar en moeten of kunnen op dezelfde manier worden beoordeeld. Schendingen die de 

zuiverheid van de besluitvorming raken, zoals belangenvermenging, corruptie en sommige kwesties rondom het gebruik van 

informatie, raken aan de kerntaak van politici en zijn om die reden het ernstigst. De gevolgen voor burgers en het vertrouwen 

van burgers in het openbaar bestuur zijn daar het meest in het geding. Bij dergelijke schendingen passen in de regel dan ook de 

zwaarste woorden, waarbij in sommige gevallen zelfs overgegaan kan worden tot strafrechtelijke vervolging. Een te lichte 

beoordeling die volgt op een ernstige schending kweekt onbegrip en tast de geloofwaardigheid aan. Hetzelfde geldt voor een 

te zware beoordeling op een lichte schending. 

Van belang is vervolgens om zowel verzwarende als verzachtende omstandigheden in kaart te brengen. Was er sprake van 

opzet? Van naïviteit? Is de politicus onder druk gezet door partijgenoten of anderen? Hoe ernstiger de schending en hoe 

duidelijker de overtreden regel, hoe minder snel er een verzachtende omstandigheid zal worden aangenomen. 

Er kunnen verschillende ‘sancties’ volgen voor de lokale mandataris dat de deontologische code overtreedt: 

 politiek aangesproken worden 

 eis publiek excuus 

 afkeuring door partijen 

 negatieve media-aandacht 

Het Decreet Lokaal Bestuur biedt de mogelijkheid tot het toepassen van formele sancties afhankelijk van de feiten (bijvoorbeeld 

de vervallenverklaring van het mandaat van raadslid dat niet meer aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet, schorsing of 

afzetting van uitvoerende mandatarissen). Sommige overtredingen van de deontologische code leveren daarnaast ook een 

strafbaar feit op waarvan aangifte kan of moet worden gedaan en die kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging. 

Evalueren van de deontologische code 

Artikel 60 

Minimaal één keer per bestuursperiode wordt de deontologische code geëvalueerd. Er wordt gekeken of de code nog actueel 

is, nog goed werkt en of ze nageleefd wordt.  

De heer Martin Acke verwijst naar artikel 33 en stelt dat hij in kader van 

een procedure openbaar onderzoek adviezen heeft opgevraagd waarbij namen/ 

verenigingen e.d. zwart werden gemaakt niettegenstaande voor verenigingen de 

wet op privacy niet geldt en men als gemeenteraadslid bevoegd is om 



dergelijke bestuursdocumenten ongecensureerd in te zien; de wet op de privacy 

geldt immers niet binnen het mandaat aangezien raadsleden verplicht zijn om 

zich (als mandataris) aan die wet te houden. Hij vraagt daarom dat hem als 

gemeenteraadslid in de toekomst de correcte documenten ongecensureerd bezorgd 

worden waarbij het aan de gemeenteraadsleden is om hiermee deontologisch om 

te gaan conform de wetgeving op de privacy. 

De waarnemend algemeen directeur zal nagaan of de regelgeving gevolgd is; 

indien de regels niet werden toegepast, zal dit in de toekomst wel gebeuren. 

De heer Kristof Stevelinck verlaat de zitting. 

PUNT 04 VERLENGEN VAN DE SAMENWERKING MET LOGO GEZOND+ VZW VOOR DE DUUR VAN 3 

JAAR 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur,  

− Overwegende dat gemeente Zelzate sinds 2011 lid is van Logo Gezond+ vzw; 

− Gelet op het Charter Gezonde Gemeente 2019 - 2024, zoals goedgekeurd 

tijdens de gemeenteraad van 25 februari 2019; 

− Gelet op het voorstel van samenwerkingsovereenkomst tussen Logo Gezond+ en 

gemeente Zelzate; 

− Overwegende dat wordt gevraagd of de gemeente de samenwerkingsovereenkomst 

met LOGO GEZOND+ VZW wenst te hernieuwen, en dit voor de duur van 3 jaar, 

van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022;  

− Overwegende dat de projecten van Logo Gezond + kaderen in het 

bestuursakkoord ‘een hart voor Zelzate’; 

− Overwegende dat hier een gemeentelijke bijdrage aan verbonden van 0,12 

euro per inwoner; 

− Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage voor Zelzate geraamd wordt op 

€ 1.540,20; dat dit een berekening is op basis van het rijksregister van 

de bevolkingskubus op 1 januari 2019;  

− Overwegende dat deze uitgave voorzien is in de meerjarenplanning en kan 

geboekt worden op AR/BI 6494000/098500; 

− Overwegende dat deze financiële bijdrage resulteert in: 

o Een extra personeelsinvestering in de regio die bijdraagt tot 

maatwerk op basis van regionale noden en behoeften, 

o intergemeentelijke projecten op het vlak van preventieve gezondheid, 

o gemeentelijke ondersteuning waardoor de gemeente jaarlijks beroep kan 

doen op een servicepakket met sprekers, materialen en activiteiten 

waaruit de gemeente een keuze kan maken t.w.v. 5 credits per jaar;  

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen:  

Artikel 1: - De samenwerkingsovereenkomst met Logo Gezond+ vzw wordt verlengd 

voor de duur van 3 jaar, van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. 

Artikel 2: - De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage die hieraan verbonden is, 

bedraagt 0,12 euro per inwoner. Deze uitgave is jaarlijks voorzien in de 

meerjarenplanning voor de jaren 2020, 2021 en 2022, en kan geboekt worden op 

AR/BI 6494000/098500. 

De heer Kristof Stevelinck vervoegt opnieuw de zitting. 

PUNT 05 GOEDKEUREN KADEROVEREEKOMST DUURZAME GEBOUWEN VAN FLUVIUS 

DE RAAD: 

- Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en latere 

wijzigingen;  



- Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten d.d. 17 juni 2016 en latere 

wijzigingen; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 inzake de 

openbare dienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel 

energiegebruik;  

- Gelet op het feit dat gemeente Zelzate voor één of meerdere activiteiten 

is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen;  

- Gelet op de brief van Fluvius van 9 januari 2020 betreffende aanbod 

energiediensten door Fluvius Antwerpen – Fluvius Duurzame Gebouwen;  

- Overwegende dat Fluvius Antwerpen aan haar vennoten energiediensten 

aanbiedt binnen een statutair en regelgevend kader;  

- Overwegende dat dit in het verleden verliep via een ESCO-reglement; dat er 

omwille van de fusie tussen Eandis en Infrax een nieuwe overeenkomst 

aangeboden wordt; dat het een kaderovereenkomst betreft die het ESCO-

reglement vervangt;  

- Gelet op de Kaderovereenkomst Fluvius Duurzame Gebouwen die wordt 

afgesloten voor onbepaalde duur en die de algemene afspraken tussen de 

gemeente Zelzate en Fluvius Antwerpen regelt;  

- Overwegende dat de energiediensten conform en gebaseerd zijn op het 

besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 inzake de openbare 

dienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik; dat 

dit gebeurt op basis van een beheersoverdracht; dat de initiële 

aanbestedende overheid die hierop een beroep doet vrijgesteld is van de 

verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren;  

- Overwegende dat voor deze energiediensten wordt gehandeld binnen het kader 

van de wetgeving overheidsopdrachten, terwijl voor de aanbestedingen die 

Fluvius Antwerpen in dit kader zelf zal organiseren ook deze wetgeving 

wordt toegepast; dat de aangeboden energiediensten dus juridisch en 

statutair beantwoorden aan het toepasselijk regelgevend kader;  

- Overwegende dat de ondertekening van de kaderovereenkomst de gemeente niet 

verplicht tot een exclusief engagement met Fluvius Antwerpen; dat indien 

de gemeente in de toekomst een deelovereenkomst met Fluvius Antwerpen 

wenst aan te gaan de ondertekening wel een vereiste is;  

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2017 betreffende het 

ondertekenen van het burgemeestersconvenant, goedkeuren van de opmaak van 

individueel klimaat- en energieactieplan op maat van Zelzate en de 

deelname aan het samenwerkingsproject Meetjesland Klimaatgezond; 

- Overwegende dat de gemeente met haar individueel klimaatactieplan de CO2-

uistoot met 40 % wil verminderen; dat ze acties wil opzetten om o.a. 

minder energie te gebruiken; dat ze daarvoor reeds gebruik maakt van de 

energiediensten die Fluvius Antwerpen aanbiedt o.a. voor de ontwikkeling 

van maatregelen betreffende rationeel energiegebruik en de opmaak van een 

energiezorgplan; 

- Overwegende dat het bestuur momenteel ook de energiemanagementsoftware E-

lyse (waarmee ze data van digitale meters kan raadplegen) gebruikt in het 

kader van energiebeheer van het eigen patrimonium; dat om deze software 

verder te kunnen gebruiken de ondertekening van de overeenkomst 

noodzakelijk is;  

- Overwegende dat wordt voorgesteld om de kaderovereenkomst te ondertekenen 

zodat de gemeente gebruik kan blijven maken van de aangeboden 

energiediensten;  

- Gelet op de collegebeslissing van 7 februari 2020 houdende het principieel 

akkoord aan de kaderovereenkomst;  

- Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd. 

BESLUIT: 



In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Enig artikel: - De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de “Kaderovereenkomst 

Duurzame Gebouwen” die de algemene afspraken tussen de gemeente Zelzate en 

Fluvius Antwerpen regelt.  

PUNT 06 ONDERTEKENING VAN HET BOMENCHARTER  

DE RAAD: 

- Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en latere 

wijzigingen; 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2017 betreffende het 

ondertekenen van het burgemeestersconvenant, goedkeuren van de opmaak van 

individueel klimaat- en energieactieplan op maat van Zelzate en de 

deelname aan het samenwerkingsproject Meetjesland Klimaatgezond; 

- Gelet op “het Bomencharter”, een initiatief van Vlaanderen; de algemene 

coördinatie van het project en de telling van het aantal geplante bomen 

verloopt echter via Jo Maes (hierna: de coördinator), een burger met een 

passie voor bomen; 

- Overwegende dat “het Bomencharter” wordt ondertekend door lokale besturen 

en overige partners die samen zo veel mogelijk bijkomende bomen willen 

bekomen in Vlaanderen tijdens de periode 2019 – 2024; “het Bomencharter” 

staat op die manier symbool voor de collectieve strijd tegen de 

klimaatopwarming; 

- Overwegende dat lokale besturen en overige partners die “het Bomencharter” 

ondertekenen vermeld worden op de website www.bomencharter.be; dat zij ook 

kunnen deelnemen aan de plechtige ondertekening van “het Bomencharter 

Vlaanderen” op 12 maart 2020 in Puurs waar na de ondertekeningsceremonie 

een klimaatboom gepland wordt;  

- Overwegende dat lokale besturen en partners die “het Bomencharter” 

ondertekenen zich ertoe verbinden volgende gegevens (indien beschikbaar) 

door te geven aan de coördinator: het aantal geplante bomen, locatie 

(welke gemeente/stad), periode van het jaar, de betrokken partners en een 

korte beschrijving van het project; dat op die manier het aantal geplante 

bomen zo correct mogelijk geregistreerd wordt; dat het aantal geplante 

bomen wordt vermeld op de website https://www.bomencharter.be; dat alle 

andere gegevens worden geregistreerd en bewaard door de coördinator; 

- Overwegende dat op de website van het initiatief een aantal mogelijkheden 

opgesomd staan om als lokaal bestuur meer bomen te bekomen; bijvoorbeeld:  

1. Zelf bomen planten: de aanleg van een geboortebos of een klimaatbos 
is een klassieke oplossing. 

2. In samenwerking met andere instanties (bv. Natuurpunt, ANB, BOS+, de 
Vlaamse Bosgroepen, het Centrum voor Botanische Verrijking, VLM, 

Watergroep, bedrijven, scholen en ouderraden....) bomen planten;  

3. De burgers verleiden om bomen te planten: deelnemen aan de 
samenaankopen van de regionale landschappen kan ervoor zorgen dat 

inwoners (meer) bomen planten.  

- Overwegende dat iedereen evenwel steeds de volledige vrijheid behoudt om 

een concrete invulling te geven aan het geformuleerde engagement; 

- Overwegende dat in het bestuursakkoord ‘een hart voor Zelzate’ het 

engagement om voor elke inwoner van de gemeente een boom aan te planten 

opgenomen werd; dat het voor het bestuur een uitgelezen kans is om dit 

engagement via “het Bomencharter” zoals gevoegd in bijlage te 

formaliseren;  

- Overwegende dat de omgevingsambtenaar om voormelde voorstelt om “het 

Bomencharter” te ondertekenen; de uitwerking van het Bomencharter kan 

worden toevertrouwd aan de werkgroep biodiversiteit van de milieuraad; 

- Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en 

http://www.bomencharter.be/
https://www.bomencharter.be/


schepenen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 20 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Beule Jan, 

De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Joosten Patricia, 

Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, 

Stevelinck Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, 

Van De Velde Lucien, Van Weynsberghe Kurt) bij 1 onthouding 

(Filip Bruggheman):  

Artikel 1: - De gemeente wenst haar engagement om voor elke inwoner van de 

gemeente een boom aan te planten, zoals opgenomen in het bestuursakkoord, te 

formaliseren via “het Bomencharter” zoals gevoegd in bijlage.  

Artikel 2: - De verdere uitwerking en opvolging van het Bomencharter wordt 

toevertrouwd aan de werkgroep biodiversiteit van de milieuraad.  

Artikel 3: - Een afschrift van dit besluit, alsook het ondertekende 

“Bomencharter” wordt bezorgd aan de coördinator van het project op 

soswelzijn@yahoo.com, zodat dat de gemeente vermeld wordt op de website van 

het initiatief www.bomencharter.be.  

Artikel 4: - De gemeente wenst deel te nemen aan de plechtige ondertekening 

van “het Bomencharter Vlaanderen” op 12 maart 2020 in Puurs waar na de 

ondertekeningsceremonie een klimaatboom gepland wordt.  

De wnd. algemeen directeur en de voorzitter van de gemeenteraad worden 

gemachtigd om “het Bomencharter” daar ter plaatse te ondertekenen. 

Provincie OOST-VLAANDEREN 

Gemeente Zelzate 

 

Het Bomencharter  

Het Bomencharter wordt ondertekend door de lokale besturen en de overige partners die samen zo veel mogelijk 
bijkomende bomen willen bekomen in Vlaanderen tijdens de periode 2019 – 2024. 

Het planten van bomen vermindert nl. de klimaatopwarming (opname van CO2). Bovendien bieden bomen bescherming 
tegen de gevolgen van de klimaatopwarming (hitte, droogte en overstromingen).  

Bomen zorgen voor ook een betere luchtkwaliteit en ze vormen een lawaaibuffer en bevorderen de (geestelijke) gezondheid, 
de natuurbeleving en de biodiversiteit. 

Via het Bomencharter wordt het engagement van de lokale besturen en de partners geformaliseerd.  

De partijen die het Bomencharter ondertekenen streven naar samenwerking, kennisdeling en geïntegreerde communicatie 
op lokaal en bovenlokaal niveau m.b.t. het thema ‘planten van bomen’. Iedereen behoudt evenwel steeds de volledige 
vrijheid om concrete invulling te geven aan het geformuleerde engagement.  

De algemene coördinatie van het project en de telling van het aantal geplante bomen verloopt via Jo Maes, een burger met 
een passie voor bomen. De lokale besturen en de partners verbinden zich er toe de volgende gegevens (indien gekend) door 
te geven aan de coördinator:  

− het aantal geplante bomen,  

− de locatie (welke gemeente/stad),  

− de periode van het jaar,  

− de betrokken partners en  

− een korte beschrijving van het project.  

Op die manier wordt het aantal geplante bomen zo correct mogelijk geregistreerd.  

Het aantal geplante bomen wordt vermeld op de website https://www.bomencharter.be, de onderliggende gegevens (zie 

mailto:soswelzijn@yahoo.com
http://www.bomencharter.be/


hoger) worden geregistreerd en bewaard door de coördinator.  

Engagement van de gemeente  

De gemeente Zelzate streeft er naar om in de periode van 2020-2024 maar liefst 12.835 bijkomende bomen (dat is één boom 
per inwoner!) te bekomen op haar grondgebied.  

Om dat streefdoel te behalen wordt de uitwerking en opvolging van dit engagement toevertrouwd aan de werkgroep 
biodiversiteit van de milieuraad. De gemeente rekent echter ook op hulp van haar inwoners zelf. 

PUNT 07 AANPASSINGEN ROND DIERENWELZIJN AAN POLITIEREGLEMENT OP DE WEKELIJKSE 

MARKT, REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN, POLITIEREGLEMENT M.B.T. 

KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN 

OPENBARE KERMISSEN, REGLEMENT HOUDENDE CIRCUSSEN OF ANDERE NIET PERMANENTE 

AMUSEMENTSBEDRIJVEN (MET UITZONDERING VAN KERMISSEN) 

DE RAAD: 

ALGEMEEN  

- Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en latere 

wijzigingen; 

- Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het 

welzijn der dieren en latere wijzigen; 

- Gelet op de wet van 7 februari 2014 houdende diverse bepalingen inzake 

dierenwelzijn, internationale handel in bedreigde in het wild levende 

dieren- en plantensoorten en dierengezondheid; 

- Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 135 §2: de gemeenten hebben ook 

tot taak in het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede 

politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en 

de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen; 

- Overwegende dat in het bestuursakkoord ‘een hart voor Zelzate’ het thema 

dierenwelzijn opgenomen is;  

- Overwegende dat het gemeentebestuur van oordeel is dat in kader van 

veiligheid (vb. uitbreken van dieren) en gezondheid (vb. verspreiden van 

ziektes) het niet meer wenselijk is om dieren op de openbare kermissen en 

op het openbaar domein buiten openbare kermissen toe te laten; 

- Overwegende dat het bestuur op een respectvolle relatie wenst om te gaan 

met dieren: dieren verdienen bescherming in alle omstandigheden, of ze nu 

als gezelschapsdier, als landbouwdier of als proefdier gehouden worden; 

dieren dienen niet voor vermaak; dieren mogen geen onnodige pijn lijden; 

dieren geen onnodige stress bezorgen door transport, … ; 

- Gelet op het voorstel om volgende reglementen aan te passen door “Er 

worden geen nieuwe standplaatsen met levende dieren toegelaten.” toe te 

voegen: 

a) politiereglement op de wekelijkse markt, 

b) reglement i.v.m. ambulante activiteiten,  

c) politiereglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen 
en op het openbaar domein buiten openbare kermissen, 

d) reglement houdende circussen of andere niet permanente 
amusementsbedrijven (met uitzondering van kermissen); 

POLITIEREGLEMENT OP DE WEKELIJKSE MARKT 

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

activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 

4 juli 2005 en wet van 20 juli 2006, meer bepaald de artikelen 8 tot en 

met 10; 

- Gelet op het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de 

uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald de 

artikelen 23 tot en met 44; 



- Gelet op het politiereglement op de wekelijkse markt, goedgekeurd in de 

gemeenteraad van 31 oktober 1991, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit d.d. 

30 juni 2010; 

- Overwegende dat het geruime tijd geleden is dat een standplaats met 

levende dieren op de wekelijkse markt was en dat het gemeentebestuur dit 

in de toekomst niet meer wil toelaten; 

- Overwegende dat artikel 6 wordt toegevoegd: “Er worden geen nieuwe 

standplaatsen met levende dieren toegelaten.”; 

- Overwegende dat huidig artikel 6 wordt hernummerd naar artikel 7; 

REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN 

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

activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 

4 juli 2005 en wet van 20 juli 2006, meer bepaald de artikelen 8 tot en 

met 10; 

- Gelet op het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de 

uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald de 

artikelen 23 tot en met 44; 

- Gelet op het politiereglement i.v.m. ambulante activiteiten, goedgekeurd 

in de gemeenteraad van 19 november 2008, gewijzigd bij 

gemeenteraadsbesluit d.d. 24 februari 2009, 31 maart 2009, 24 september 

2009 en 24 juni 2019; 

- Overwegende dat het geruime tijd geleden is dat er een standplaats met 

levende dieren aanwezig was bij de ambulante activiteiten en dat het 

gemeentebestuur dit in de toekomst niet meer wil toelaten; 

- Overwegende dat artikel 29 wordt toegevoegd: “Er worden geen nieuwe 

standplaatsen met levende dieren toegelaten.”; 

- Overwegende dat huidig artikel 29 wordt hernummerd naar artikel 30; 

POLITIEREGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET 

OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN 

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

activiteiten en de organisatie van openbare markten, en latere wijzigingen 

- Gelet op het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de 

uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, en latere 

wijzigingen; 

- Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 maart 2013 houdende het welzijn van 

paarden en pony’s op kermissen; 

- Gelet op het schrijven van het Agentschap Ondernemen d.d. 12 februari 

2015, waarin gesteld wordt dat kermisattracties met dieren, in toepassing 

van artikel 4 § 2,4° van het koninklijk besluit van 24 september 2006, 

niet mogen worden verboden door het reglement van de gemeente Zelzate; 

- Gelet op het politiereglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare 

kermissen en op het openbaar domein buiten openbare kermissen, goedgekeurd 

in de gemeenteraad van 1 juni 2015; 

- Overwegende dat het bestuur bepalingen kan vastleggen m.b.t. het toewijzen 

van standplaatsen; 

- Gelet op het regeerakkoord van de Vlaamse regering 2019-2024 waarin 

opgenomen is dat er een uitdoofbeleid komt met flankerende maatregelen en 

redelijke termijnen voor het houden van kermispony’s; 

- Overwegende dat het geruime tijd geleden is dat er een standplaats met 

levende dieren op de kermis aanwezig was en dat het gemeentebestuur dit in 

de toekomst niet meer wil toelaten; 

- Gelet op het voorstel om het reglement van 1 juni 2015 m.b.t. 

kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het openbaar domein 

buiten openbare kermissen aan te passen door bij artikel 3 (voorwaarden 



inzake toewijzing standplaatsen) §3 volgende zin toe te voegen: “Er worden 

geen nieuwe standplaatsen voor kermisinstellingen met levende dieren 

toegelaten.”; 

- Overwegende dat bij artikel 3 §3 wordt toegevoegd: “Er worden geen nieuwe 

standplaatsen voor kermisattracties met levende dieren toegelaten.” 

REGLEMENT HOUDENDE CIRCUSSEN OF ANDERE NIET PERMANENTE AMUSEMENTSBEDRIJVEN 

(MET UITZONDERING VAN KERMISSEN) 

- Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 september 2005 ter waarborging van 

het welzijn van dieren die tot het vermaak van het publiek worden gebruik 

in circussen of rondreizende tentoonstellingen en latere wijzigingen; 

- Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 december 2016 houdende circussen 

/ rondreizende tentoonstelling of andere niet permanente 

amusementsbedrijven; 

- Gelet op het reglement houdende circussen of andere niet permanente 

amusementsbedrijven (met uitzondering van kermissen), goedgekeurd in de 

gemeenteraad van 29 december 2014, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit d.d. 

28 december 2016; 

- Overwegende dat in artikel 2 de bepaling ‘Een bevestiging dat de wetgeving 

en regelgeving op het vlak van dierenwelzijn wordt nageleefd (zie ook 

artikel 19).’ wordt geschrapt; 

- Overwegende dat bij artikel 2 de bepaling ‘Er worden geen nieuwe 

standplaatsen met levende dieren toegelaten.’ wordt toegevoegd; 

- Overwegende dat artikel 3 wordt geschrapt 

- Overwegende dat artikel 8 wordt geschrapt; 

- Overwegende dat artikel 19 wordt geschrapt; 

- Overwegende dat de artikels worden hernummerd; 

- Gelet op het positief advies van de gemeentelijke adviesraad dierenwelzijn 

over de wijzigingen van bovenstaande reglementen; 

- Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 17 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Bruggheman Filip, De 

Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Joosten Patricia, 

Goemaere Dirk, Laureys Rik, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever 

Karel, Van De Velde Lucien, Van Weynsberghe Kurt) bij 4 onthoudingen (Acke 

Martin, De Beule Jan, Maenhout Marleen, Stevelinck Kristof): 

Artikel 1: - Volgende reglementen worden aangepast door de bepaling “Er 

worden geen nieuwe standplaatsen met levende dieren toegelaten.” toe te 

voegen: 

a) politiereglement op de wekelijkse markt, 

b) reglement i.v.m. ambulante activiteiten,  

c) politiereglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op 
het openbaar domein buiten openbare kermissen, 

d) reglement houdende circussen of andere niet permanente amusementsbedrijven 
(met uitzondering van kermissen). 

Artikel 2: - Het politiereglement op de wekelijkse markt wordt aangepast als 

volgt: 

- Bij artikel 6 wordt toegevoegd: “Er worden geen nieuwe standplaatsen met 

levende dieren toegelaten.”; 

- Huidig artikel 6 wordt hernummerd naar artikel 7. 

Artikel 3: - Het reglement i.v.m. ambulante activiteiten wordt aangepast als 

volgt:  



- Bij artikel 29 wordt toegevoegd: “Er worden geen nieuwe standplaatsen met 

levende dieren toegelaten.”; 

- Huidig artikel 29 wordt hernummerd naar artikel 30. 

Artikel 4: - Het politiereglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare 

kermissen en op het openbaar domein buiten openbare kermissen wordt aangepast 

als volgt: 

- Bij artikel 3 §3 wordt toegevoegd: “Er worden geen nieuwe standplaatsen 

voor kermisattracties met levende dieren toegelaten.” 

Artikel 5: - Het reglement houdende circussen of andere niet permanente 

amusementsbedrijven (met uitzondering van kermissen) wordt aangepast als 

volgt: 

- Bij artikel 2 wordt toegevoegd: ‘Er worden geen nieuwe standplaatsen met 

levende dieren toegelaten.’; 

- Artikel 3 wordt geschrapt; 

- Artikel 8 wordt geschrapt; 

- Artikel 19 wordt geschrapt; 

- De artikels worden hernummerd. 
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POLITIEREGLEMENT OP DE WEKELIJKSE MARKT 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 31 oktober 1991,  

gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten d.d. 30 juni 2010 en 02 maart 2020 

AFDELING 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten 

Artikel 1 - Gegevens van openbare markten (wet art. 8 §2) 

De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in: 

PLAATS: Grote Markt 
DAG: maandag (wekelijks) 
UUR: 07.00u – 13.00u 
SPECIALISATIE: voeding, textiel en diverse producten 
PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: in bijlage 

De burgemeester kan gedurende de jaarlijkse kermissen of telkens wanneer hij/zij het nuttig acht de markt op een andere 
plaats laten doorgaan. 

Wanneer de markt valt op een wettelijke feestdag, kan de burgemeester de markt laten doorgaan op de voorafgaande 
vrijdagmiddag. 

Artikel 2 - Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 §2, art. 10 §1 en KB art. 25) 

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:  

• de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen houders van een “machtiging als 
werkgever” 

• rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst van een 
persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de “machtiging als 
werkgever”  

De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder 
commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006 . 

Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming beperkt tot 1. 

Artikel 3 - Verhouding abonnementen – losse plaatsen (KB art. 24 §1) 

De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen: 

• hetzij per abonnement (maximum 95 % van het totaal aantal standplaatsen) 

• hetzij van dag tot dag (minimum 5 % van het totaal aantal standplaatsen)  



Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang gegeven aan de standwerkers tot 5 % van het 
totaal aantal standplaatsen op de markt. Als standwerker wordt beschouwd, de persoon van wie de activiteit uitsluitend 
bestaat uit verkoop, op verschillende markten, van producten of diensten waarvan hij de kwaliteit aanprijst en/of het gebruik 
uitlegt, door middel van argumenten en/of demonstraties gericht op een betere bekendheid bij het publiek en zodoende de 
verkoop ervan te promoten.  

Teneinde de variëteit in het aanbod te behouden en te bevorderen en de leefbaarheid van de onderneming te waarborgen 
worden voor de maandagmarkt de specialisaties als volgt bepaald: 

1. textielwaren: 
 

max. 30% 

2. voedingswaren:  
 

max. 30% 

3. diverse producten:  
 

max.30% 

(*) het saldo van 10% betreft 5% standwerken en 5% losse plaatsen. 

Artikel 4 - Toewijzingsregels losse plaatsen (KB art 27) 

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt bij loting. 

De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn. De losse standplaatsen 
zijn beperkt tot 8 lm per standplaats. 

Diegene die de standplaats krijgt toegewezen, betaalt de vergoeding aan de marktleider of concessionaris tegen afgifte van 
een ontvangstbewijs.  

Artikel 5 - Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten 

5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement (KB art. 28 en 30) 

Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt ,zal deze vacature bekend gemaakt worden door 
publicatie van een kennisgeving.  

Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk infobord en via de website. 

De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip. 

De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van artikel 30 §1, tweede lid van het KB van 24 september 2006 
en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet 
weerhouden.  

Bij ontvangst van de kandidatuur volgt de onmiddellijke afgifte van een ontvangstbewijs door de gemeente of de 
concessionaris aan de kandidaat met vermelding van de datum van de volgorde van zijn kandidatuur en welk hem informeert 
over zijn recht om het register van de kandidaturen te raadplegen. De afgifte geschiedt hetzij bij een ter post aangetekend 
schrijven met ontvangstbewijs, hetzij bij overhandiging tegen ontvangstbewijs, hetzij op een duurzame drager tegen 
ontvangstbewijs. 

5.2. Register van de kandidaturen (KB art. 31) 

Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register. Overeenkomstig het 
decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.  

De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur. Marktkramers die een 
wijziging / ruil van marktplaats aanvragen, dienen zich op dezelfde wijze kandidaat te stellen en hun kandidatuur wordt 
eveneens chronologisch in het register opgenomen. 

Om de 3 jaar dienen de  kandidaten opgenomen in het register hun kandidatuur te bevestigen om in het register opgenomen 
te blijven. 

5.3. Volgorde van toekenning van de standplaatsen (KB art. 29 en 31) 

Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning ervan, de kandidaturen als 
volgt geklasseerd in het register  

1. in eerste orde per specialisatie 

2. vervolgens voorrang aan standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken 

3. vervolgens voorrang aan de kandidaturen van de volgende categorieën: 

a) personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op één van de markten van de 
gemeente innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven omwille van definitieve opheffing van de 
markt of een deel van de standplaatsen; 

b) personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen; 



c) personen die een wijziging / ruil van hun standplaats vragen; 

d) de externe kandidaten. 

Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden, wordt als volgt 
voorrang gegeven: 

a) voorrang wordt gegeven aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft; 
wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting; 

b) voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting. 

Bij het wijzigingen / ruilen van standplaatsen wordt de standplaats toegewezen volgens chronologische volgorde van 
indiening van de aanvragen tot wijziging / ruil van de standplaats. 

5.4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen (KB art. 33) 

De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager: 

• bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs; 

• of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs; 

Bij een wijziging / ruil van marktplaats wordt deze beslissing bekendgemaakt via aanplakking op het infobord en via de 
website. 

5.5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (KB art. 34) 

Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement vermeld staat: 

• de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de standplaats werd toegekend; 

• in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend werd en het adres van 
haar maatschappelijke zetel; 

• het ondernemingsnummer; 

• de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden; 

• in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker; 

• de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht; 

• indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit; 

• de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is; 

• desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht. 

Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds 
geraadpleegd worden.  

Artikel 6 - Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op openbare markt (KB art. 21) 

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient zich te identificeren aan de hand van een 
leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig 
uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.  

Het bord bevat volgende vermeldingen: 

1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen 
rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de 
persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de 
activiteit wordt uitgeoefend; 

2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 

3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; en indien de 
onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt; 

4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt, indien het 
om een buitenlands bedrijf gaat). 

Artikel 7 - Duur abonnement (KB art. 32) 

De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden.  

Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door de aanvrager (cf. artikel 8  en 9 
van onderhavig marktreglement) en behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door het gemeentebestuur in de 
gevallen bepaald in artikel 10 van onderhavig marktreglement  



Artikel 8 - Opschorting abonnement (KB art. 32) 

De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van tenminste een maand 
wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen: 

• door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest 

• door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond. 

De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van de ongeschiktheid en houdt op ten 
laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde 
zijn standplaats terug. 

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voorkomen.  

Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse plaats. 

Artikel 9 - Afstand van het abonnement (KB art. 32) 

De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement 

• bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen 

• bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen 

• indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel 8 van dit 
reglement. In dit geval is geen vooropzeg nodig. 

• op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen. 

De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent kunnen bij zijn overlijden, 
zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was. 

De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden betekend volgens één van de 
vermelde modaliteiten: 

• bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs 

• overhandiging tegen ontvangstbewijs 

• op een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs 

Artikel 10 - Schorsing en opzegging van abonnement (KB art. 32 laatste lid) 

Het abonnement zal door het college van burgemeester en schepenen geschorst of ingetrokken worden in volgende 
gevallen: 

• bij niet of niet tijdige betaling standplaatsvergoeding 

• bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de marktleider vooraf of tijdens zijn eerste week van 
afwezigheid ervan op de hoogte te stellen. 

• bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden bepaald in artikel 14 van 
onderhavig gemeentelijk reglement 

• wanneer andere waren verkocht worden of andere diensten aangeboden worden dan diegene vermeld op zijn 
abonnement 

• bij afwezigheid van meer dan 40 marktdagen per jaar, tenzij deze afwezigheid gewettigd is door een ziekteattest of door 
overmacht aangetoond op een verantwoorde wijze 

• bij onvolledige of onjuiste verklaringen van de aanvrager.    

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of op 
een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.  

Artikel 11 - Vooropzeg vanuit de gemeente (Wet art. 8 § 2) 

Wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een termijn van vooropzeg 
aan de houders van een standplaats per abonnement van één jaar. Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van 
een vacante standplaats per abonnement (cf. artikel 5.3). 

Artikel 12 - Seizoensgebonden ambulante activiteiten (KB art. 37) 

Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op producten of diensten die wegens 
hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht worden. 

De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hoger vernoemde activiteiten worden geschorst gedurende 
de periode van non-activiteit. 

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voortkomen. 



Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden als losse standplaatsen.  

Artikel 13 - Inname standplaatsen (KB art. 26) 

De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door: 

a)  

1° de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders van een “machtiging als 
werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen 

2° de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is toegewezen, houder van 
een “machtiging als werkgever”  

b) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een 
“machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 

c) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd 
toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen 
rekening; 

d) de standwerker, houder van een “machtiging als werkgever” aan wie het tijdelijk gebruikrecht van de standplaats werd 
onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 36 van voornoemd KB van 24 september 2006 alsook aan de 
standwerker, houder van een “machtiging als aangestelde A en B” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor 
rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd;  

e) door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging als aangestelde B”, die een 
ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in a) tot c) 

f) De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties bedoeld in artikel 7 van 
voornoemd KB van 24 september 2006, kunnen geen standplaats innemen die deel uitmaakt van het marktplan; aan hen 
wordt een locatie toegewezen in een aparte zone buiten de standplaatsen (losse en vaste) die deel uitmaken van het 
marktplan. Indien deze personen een standplaats binnen het marktplan wensen, vallen zij onder de toewijzigingsregels voor 
losse plaatsen (zie art.4) 

De personen opgesomd in a) 2) tot e) kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of onderverhuurd aan de natuurlijke 
persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de 
persoon aan wie of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd.  

Artikel 14 - Overdracht standplaats (KB art. 35) 

14.1. De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden: 

1° wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk persoon stopzet of overlijdt of 
wanneer de rechtspersoon haar ambulante activiteiten stopzet. Bij stopzetting bezorgt de overlater of zijn 
rechthebbenden een document als bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen. 

2° en indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als 
werkgever en de specialisatie van de overlater voortzetten op elke overgedragen standplaats. Een eventuele wijziging 
van de specialisatie dient aangevraagd te worden per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en 
schepenen. In beide gevallen (behoud specialisatie of toegelaten wijziging van specialisatie) dient de overnemer over de 
gepaste machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten te beschikken) 

3° De onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan 1 standplaatsen beschikken (cf. art. 2) 

14.2. In afwijking van 14.1. wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen  

• echtgenoten bij feitelijke scheiding,  

• echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen 

• echtgenoten bij echtscheiding 

• wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning 

op voorwaarde dat 

• de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van de vermelde toestand in 14.2. 

• de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in 14.1 2° en 3°  

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. Ingeval van overdracht 
wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.  

Artikel 15 - Onderverhuur standwerkers (KB art. 36) 



De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen hun tijdelijk gebruiksrecht op deze 
standplaats onderverhuren aan andere standwerkers namelijk:  

• rechtstreeks aan een andere standwerker; 

• via een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminatie openstaat. 

Een standwerker kan per markt slechts 1 abonnement aanvragen. Hij moet minimaal 2 maal per trimester persoonlijk de 
standplaats waarvan hij een abonnement bezit, gebruiken. 

Al naargelang, deelt de standwerker of de vereniging de lijst van standwerkers mee, aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de 
standplaats werd onderverhuurd. 

De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonnementprijs voor de duur van de 
onderverhuring. 

AFDELING 2 Organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten 

Artikel 16 - Toepassingsgebied (KB art. 43) 

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar domein buiten de openbare 
markten om ambulante activiteiten uit te oefenen dient dit voorafgaand aan te vragen bij de gemeente. 

Artikel 17 - Voorafgaande machtiging 

1. Aanvraag machtiging (KB art. 43) 

Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 16 dient men te beschikken over een machtiging. Deze machtiging 
dient voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd te worden bij het College van Burgemeester 
en Schepenen, Grote Markt 1, 9060 Zelzate. 

2. Beslissing machtiging  

In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld  

• de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen 

• de plaats 

• de datum en duur van de verkoop 

De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande redenen: 

• redenen van openbare orde 

• redenen van volksgezondheid 

• bescherming van de consument 

• activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen 

De gemeente zal deze reden(-en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve beslissing aan de aanvrager en verwijst 
tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep. 

Artikel 18 - Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen 

De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. supra Afdeling 1 artikel 2) en innemen van de 
standplaatsen op de openbare markt (cf. supra Afdeling 1 artikel 13) kunnen standplaatsen op het openbaar domein 
verkrijgen en innemen.  

Artikel 19 - Toewijzingsregels losse standplaatsen (KB art. 43 §2) 

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en desgevallend in functie van 
de gevraagde plaats en specialisatie. 

Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, gebeurt de toewijzing via loting. 

Artikel 20 - Toewijzingsregels per abonnement  

Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten (cf. supra). Voorwaarden inzake melding van vacature (cf. Afdeling 
1 artikel 5.1 van dit reglement) geldt niet. 

Artikel 21 - Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten (KB art. 21) 

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, dient zich te identificeren aan de hand van een 
leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op de kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig 
uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.  

Het bord bevat volgende vermeldingen: 



1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen 
rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de 
persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de 
activiteit wordt uitgeoefend; 

2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 

3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; en indien de 
onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt; 

4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt, indien het 
om een buitenlands bedrijf gaat). 

AFDELING 3: Marktleider  

Artikel 22 - Bevoegdheid marktleider (KB art. 44) 

De marktleider is bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit van de personen die een ambulante activiteit 
uitoefenen aantonen te controleren. 

Hij wordt aangesteld door de burgemeester onder het gemeentepersoneel. 

AFDELING 4: Reglement van inwendige orde  

Artikel 23 

De houders van een standplaats moeten de standplaatsvergoeding betalen, overeenkomstig de modaliteiten van de 
desbetreffende gemeentelijke belastingsverordening. 

In geval van niet-betaling van de standplaatsvergoeding overeenkomstig de modaliteiten bedoeld in het eerste lid, worden 
de abonnementen en hun hernieuwingen van rechtswege en zonder aanmaning ingetrokken.  

Artikel 24 

Het is verboden na het sluitingsuur van de markt, op de markt te kopen of te verkopen. Een uur na het sluiten van de markt 
moeten alle koopwaren van de marktplaats verwijderd zijn. Marktkramers mogen de markt niet verlaten voor het einduur 
van de markt, tenzij zij dit kunnen doen zonder de andere marktkramers te hinderen bij het uitoefenen van hun 
handelsverrichtingen. Wie tot 1 uur na de openingstijd zich aanbiedt en zonder hinder voor de andere marktkramers en 
marktbezoekers zijn standplaats nog kan innemen, mag dit doen. Wie zich later dan 1 uur na de opening van de markt 
aanbiedt, wordt niet meer toegelaten tot de marktplaats.  

Artikel 25 

De burgemeester en de aangeduide marktleider kunnen steeds, om gegronde redenen, tijdelijk de standplaatsen 
veranderen, zonder recht van schadevergoeding. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding van kermis, wegeniswerken, enz. 
Iedereen moet zich tevreden stellen met de aangewezen marktplaats. Het is de verkopers verboden zich onderling of 
tegenover het publiek of de aangeduide marktleider op hinderlijke of onbehoorlijke wijze te gedragen. Het is hen tevens 
verboden enige vergoeding of voordeel aan te bieden, te verstrekken of te aanvaarden voor het verkrijgen, het overdragen of 
het ruilen van standplaatsen. 

Het gemeentebestuur kan te allen tijde, om welke reden ook, overgaan tot een herschikking van de markt en/of 
standplaatsen, of de markt tijdelijk of definitief overbrengen naar een andere locatie zonder gehouden te zijn tot enige 
schadevergoeding. 

Artikel 26 

Het is de marktkramers verboden om hun afval van hun waren, papieren, enz. , op de marktplaatsen achter te laten. Na 
afloop van de marktdag dienen zij hun afval met zich mee te nemen.  

De marktkramer mag de bekleding van de marktplaats niet beschadigen. In geen geval mag er vuilnis of afval achtergelaten 
worden. 

Artikel 27 

De marktkramers moeten zich schikken naar de voorschriften die de aangeduide marktleider nodig acht. Degene die weigert 
eraan gevolg te geven kan verplicht worden zijn standplaats te verlaten. 

Artikel 28 

Het is de marktkramers verboden voertuigen op de markt te laten staan langer dan nodig voor het lossen en laden van 
koopwaren, behalve die welke nodig zijn voor de normale uitoefening van hun activiteit. De aangeduide marktleider zal 
hierover oordelen.  

Teneinde brandgevaar op de markt te voorkomen dienen de marktkramersdie gebruik maken van gasvuren (o.a. verkopers 
van kip aan het spit)volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen:  

a) alle gasflessen en toebehoren dienen te voldoen aan de vigerende Belgische normen; 



b) onbrandbare schotten dienen geplaatst tussen de gasflessen en de braadovens; 

c) een voldoende en ruime afstand dient gelaten te worden tussen deze kramen en de kramen ernaast; 

d) slechts twee gasflessen per braadoven mogen ter plaatse gelaten worden; 

e) één brandblusapparaat dient in de nabijheid van een braadoven geplaatst te worden 

Zij dienen zich burgerlijk aansprakelijk te stellen tegen brand- en ontploffingsgevaar; op elk verzoek van de marktleider moet 
het bewijs worden voorgelegd dat aan deze verplichting wordt voldaan. 

Zij dienen een brandblusapparaat met minimum 1 kg poederinhoud in hun onmiddellijke nabijheid te hebben.  

Artikel 29 

Er worden geen nieuwe standplaatsen met levende dieren toegelaten 

Artikel 30 

Het college van burgemeester en schepenen laat zich adviseren door een commissie: gemeentelijke marktcommissie. 

Die commissie is samengesteld als volgt: 

• de burgemeester die de commissie zal voorzitten 

• twee schepenen 

• twee gemeenteraadsleden (geen lid van het college van burgemeester en schepenen) 

• de algemeen directeur of de persoon die hem vervangt die zorgt voor de verslaggeving 

• de marktleider 

• een vertegenwoordiger van de politiezone 

• één afgevaardigde per marktkramersbond die zich kandidaat stelt voor lidmaatschap 

• drie vertegenwoordigers van marktkramers die op de maandagmarkt staan: één vertegenwoordiger voor de 
voedingskramen, één vertegenwoordiger voor de textielkramen en één voor de overige kramen 

De gemeentelijke marktcommissie vergadert onder voorzitterschap van de burgemeester telkens wanneer zij dit nodig acht. 
Zij adviseert het college op eigen initiatief of op aanvraag over alle aangelegenheden die de goede en ordelijke werking van 
de openbare markten, jaarmarkten, foren, kermismarkten, feest- en avondmarkten betreffen. 

De leden van de gemeentelijke marktcommissie worden door het college van burgemeester en schepenen aangesteld voor 
een termijn van zes jaar. De commissie wordt om de zes jaar vernieuwd, in de loop van de eerste maand volgend op de 
installatie van de nieuwe gemeenteraad. 

 
Provincie OOST-VLAANDEREN 

Gemeente Zelzate 

 

 
 

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN 
gestemd in de gemeenteraad van 19 november 2008 en gewijzigd in de gemeenteraden van 

24 februari, 31 maart, 24 september 2009, 24 juni 2019 en 2 maart 2020 
 

 
AFDELING 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten 

Artikel 1 - Gegevens van openbare markten (wet art. 8 §2) 

De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in: 

PLAATS: Grote Markt 
DAG: maandag (wekelijks) 
UUR: 07.00u – 13.00u 
SPECIALISATIE: voeding, textiel en diverse producten 
PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: in bijlage 

De burgemeester kan gedurende de jaarlijkse kermissen of telkens wanneer hij/zij het nuttig acht de markt op een andere 
plaats laten doorgaan. 

Wanneer de markt valt op een wettelijke feestdag, kan de burgemeester de markt laten doorgaan op de voorafgaande 
vrijdagmiddag. 

Artikel 2 - Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 §2, art. 10 §1 en KB art. 25) 

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:  

• de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen houders van een “machtiging als 
werkgever” 



• rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst van een 
persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de “machtiging als 
werkgever”  

De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder 
commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006 . 

Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming beperkt tot 1. 

Artikel 3 - Verhouding abonnementen – losse plaatsen (KB art. 24 §1) 

De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen: 

• hetzij per abonnement (maximum 95 % van het totaal aantal standplaatsen) 

• hetzij van dag tot dag (minimum 5 % van het totaal aantal standplaatsen)  

Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang gegeven aan de standwerkers tot 5 % van het 
totaal aantal standplaatsen op de markt. Als standwerker wordt beschouwd, de persoon van wie de activiteit uitsluitend 
bestaat uit verkoop, op verschillende markten, van producten of diensten waarvan hij de kwaliteit aanprijst en/of het gebruik 
uitlegt, door middel van argumenten en/of demonstraties gericht op een betere bekendheid bij het publiek en zodoende de 
verkoop ervan te promoten.  

Teneinde de variëteit in het aanbod te behouden en te bevorderen en de leefbaarheid van de onderneming te waarborgen 
worden voor de maandagmarkt de specialisaties als volgt bepaald: 

4. textielwaren: 
 

max. 30% 

5. voedingswaren:  
 

max. 30% 

6. diverse producten:  
 

max.30% 

(*) het saldo van 10% betreft 5% standwerken en 5% losse plaatsen. 

Artikel 4 - Toewijzingsregels losse plaatsen (KB art 27) 

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt bij loting. 

De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn. De losse standplaatsen 
zijn beperkt tot 8 lm per standplaats. 

Diegene die de standplaats krijgt toegewezen, betaalt de vergoeding aan de marktleider of concessionaris tegen afgifte van 
een ontvangstbewijs.  

Artikel 5 - Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten 

5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement (KB art. 28 en 30) 

Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt ,zal deze vacature bekend gemaakt worden door 
publicatie van een kennisgeving.  

Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk infobord en via de website. 

De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip. 

De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van artikel 30 §1, tweede lid van het KB van 24 september 2006 
en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet 
weerhouden.  

Bij ontvangst van de kandidatuur volgt de onmiddellijke afgifte van een ontvangstbewijs door de gemeente of de 
concessionaris aan de kandidaat met vermelding van de datum van de volgorde van zijn kandidatuur en welk hem informeert 
over zijn recht om het register van de kandidaturen te raadplegen. De afgifte geschiedt hetzij bij een ter post aangetekend 
schrijven met ontvangstbewijs, hetzij bij overhandiging tegen ontvangstbewijs, hetzij op een duurzame drager tegen 
ontvangstbewijs. 

5.2. Register van de kandidaturen (KB art. 31) 

Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register. Overeenkomstig het 
decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.  

De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur. Marktkramers die een 
wijziging / ruil van marktplaats aanvragen, dienen zich op dezelfde wijze kandidaat te stellen en hun kandidatuur wordt 
eveneens chronologisch in het register opgenomen. 

Om de 3 jaar dienen de  kandidaten opgenomen in het register hun kandidatuur te bevestigen om in het register opgenomen 
te blijven. 



5.3. Volgorde van toekenning van de standplaatsen (KB art. 29 en 31) 

Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning ervan, de kandidaturen als 
volgt geklasseerd in het register  

4. in eerste orde per specialisatie 

5. vervolgens voorrang aan standwerkers voor zover ze 5% van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken 

6. vervolgens voorrang aan de kandidaturen van de volgende categorieën: 

a) personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op één van de markten van de 
gemeente innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven omwille van definitieve opheffing van de 
markt of een deel van de standplaatsen; 

b) personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen; 

c) personen die een wijziging / ruil van hun standplaats vragen; 

d) de externe kandidaten. 

Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden, wordt als volgt 
voorrang gegeven: 

c) voorrang wordt gegeven aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft; 
wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting; 

d) voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting. 

Bij het wijzigingen / ruilen van standplaatsen wordt de standplaats toegewezen volgens chronologische volgorde van 
indiening van de aanvragen tot wijziging / ruil van de standplaats. 

5.4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen (KB art. 33) 

De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager: 

• bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs; 

• of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs; 

Bij een wijziging / ruil van marktplaats wordt deze beslissing bekendgemaakt via aanplakking op het infobord en via de 
website. 

5.5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (KB art. 34) 

Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement vermeld staat: 

• de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de standplaats werd toegekend; 

• in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend werd en het adres van 
haar maatschappelijke zetel; 

• het ondernemingsnummer; 

• de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden; 

• in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker; 

• de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht; 

• indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit; 

• de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is; 

• desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht. 

Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds 
geraadpleegd worden.  

Artikel 6 - Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op openbare markt (KB art. 21) 

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient zich te identificeren aan de hand van een 
leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig 
uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.  

Het bord bevat volgende vermeldingen: 

1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen 
rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de 
persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de 
activiteit wordt uitgeoefend; 



2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 

3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; en indien de 
onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt; 

4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt, indien het 
om een buitenlands bedrijf gaat). 

Artikel 7 - Duur abonnement (KB art. 32) 

De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden.  

Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door de aanvrager (cf. artikel 8  en 9 
van onderhavig marktreglement) en behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door het gemeentebestuur in de 
gevallen bepaald in artikel 10 van onderhavig marktreglement  

Artikel 8 - Opschorting abonnement (KB art. 32) 

De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van tenminste een maand 
wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen: 

• door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest 

• door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond. 

De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van de ongeschiktheid en houdt op ten 
laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde 
zijn standplaats terug. 

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voorkomen.  

Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse plaats. 

Artikel 9 - Afstand van het abonnement (KB art. 32) 

De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement 

• bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen 

• bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen 

• indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel 8 van dit 
reglement. In dit geval is geen vooropzeg nodig. 

• op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen. 

De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent kunnen bij zijn overlijden, 
zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was. 

De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden betekend volgens één van de 
vermelde modaliteiten: 

• bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs 

• overhandiging tegen ontvangstbewijs 

• op een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs 

Artikel 10 - Schorsing en opzegging van abonnement (KB art. 32 laatste lid) 

Het abonnement zal door het college van burgemeester en schepenen geschorst of ingetrokken worden in volgende 
gevallen: 

• bij niet of niet tijdige betaling standplaatsvergoeding 

• bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de marktleider vooraf of tijdens zijn eerste week van 
afwezigheid ervan op de hoogte te stellen. 

• bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden bepaald in artikel 14 van 
onderhavig gemeentelijk reglement 

• wanneer andere waren verkocht worden of andere diensten aangeboden worden dan diegene vermeld op zijn 
abonnement 

• bij afwezigheid van meer dan 40 marktdagen per jaar, tenzij deze afwezigheid gewettigd is door een ziekteattest of door 
overmacht aangetoond op een verantwoorde wijze 

• bij onvolledige of onjuiste verklaringen van de aanvrager.    

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of op 
een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.  



Artikel 11 - Vooropzeg vanuit de gemeente (Wet art. 8 § 2) 

Wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een termijn van vooropzeg 
aan de houders van een standplaats per abonnement van één jaar. Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van 
een vacante standplaats per abonnement (cf. artikel 5.3). 

Artikel 12 - Seizoensgebonden ambulante activiteiten (KB art. 37) 

Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op producten of diensten die wegens 
hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht worden. 

De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hoger vernoemde activiteiten worden geschorst gedurende 
de periode van non-activiteit. 

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voortkomen. 

Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden als losse standplaatsen.  

Artikel 13 - Inname standplaatsen (KB art. 26) 

De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door: 

a)  

1° de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders van een “machtiging 
als werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen 

2° de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is toegewezen, 
houder van een “machtiging als werkgever”  

b) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een 
“machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 

c) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd 
toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen 
rekening; 

d) de standwerker, houder van een “machtiging als werkgever” aan wie het tijdelijk gebruikrecht van de standplaats 
werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 36 van voornoemd KB van 24 september 2006 alsook 
aan de standwerker, houder van een “machtiging als aangestelde A en B” voor de uitoefening van een ambulante 
activiteit voor rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd;  

e) door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging als aangestelde B”, die 
een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 
a) tot c) 

f) De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties bedoeld in artikel 
7 van voornoemd KB van 24 september 2006, kunnen geen standplaats innemen die deel uitmaakt van het marktplan; 
aan hen wordt een locatie toegewezen in een aparte zone buiten de standplaatsen (losse en vaste) die deel uitmaken 
van het marktplan. Indien deze personen een standplaats binnen het marktplan wensen, vallen zij onder de 
toewijzigingsregels voor losse plaatsen (zie art.4) 

De personen opgesomd in a) 2) tot e) kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of onderverhuurd aan de natuurlijke 
persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de 
persoon aan wie of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd.  

Artikel 14 - Overdracht standplaats (KB art. 35) 

14.1. De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden: 

1° wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk persoon stopzet of overlijdt of 
wanneer de rechtspersoon haar ambulante activiteiten stopzet. Bij stopzetting bezorgt de overlater of zijn 
rechthebbenden een document als bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen. 

2° en indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als 
werkgever en de specialisatie van de overlater voortzetten op elke overgedragen standplaats. Een eventuele wijziging 
van de specialisatie dient aangevraagd te worden per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en 
schepenen. In beide gevallen (behoud specialisatie of toegelaten wijziging van specialisatie) dient de overnemer over de 
gepaste machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten te beschikken) 

3° De onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan 1 standplaatsen beschikken (cf. art. 2) 

14.2. In afwijking van 14.1. wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen  

• echtgenoten bij feitelijke scheiding,  

• echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen 



• echtgenoten bij echtscheiding 

• wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning 

op voorwaarde dat 

• de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van de vermelde toestand in 14.2. 

• de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in 14.1 2° en 3°  

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. Ingeval van overdracht 
wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.  

Artikel 15 - Onderverhuur standwerkers (KB art. 36) 

De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen hun tijdelijk gebruiksrecht op deze 
standplaats onderverhuren aan andere standwerkers namelijk:  

• rechtstreeks aan een andere standwerker; 

• via een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminatie openstaat. 

Een standwerker kan per markt slechts 1 abonnement aanvragen. Hij moet minimaal 2 maal per trimester persoonlijk de 
standplaats waarvan hij een abonnement bezit, gebruiken. 

Al naargelang, deelt de standwerker of de vereniging de lijst van standwerkers mee, aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de 
standplaats werd onderverhuurd. 

De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonnementprijs voor de duur van de 
onderverhuring. 

AFDELING 2 Organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten 

Artikel 16 - Toepassingsgebied (KB art. 43) 

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar domein buiten de openbare 
markten om ambulante activiteiten uit te oefenen dient dit voorafgaand aan te vragen bij de gemeente. 

Artikel 17 - Voorafgaande machtiging 

1. Aanvraag machtiging (KB art. 43) 

Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 16 dient men te beschikken over een machtiging. Deze machtiging 
dient voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd te worden bij het College van Burgemeester 
en Schepenen, Grote Markt 1, 9060 Zelzate. 

2. Beslissing machtiging  

In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld  

• de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen 

• de plaats 

• de datum en duur van de verkoop 

De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande redenen: 

• redenen van openbare orde 

• redenen van volksgezondheid 

• bescherming van de consument 

• activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen 

De gemeente zal deze reden(-en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve beslissing aan de aanvrager en verwijst 
tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep. 

Artikel 18 - Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen 

De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. supra Afdeling 1 artikel 2) en innemen van de 
standplaatsen op de openbare markt (cf. supra Afdeling 1 artikel 13) kunnen standplaatsen op het openbaar domein 
verkrijgen en innemen.  

Artikel 19 - Toewijzingsregels losse standplaatsen (KB art. 43 §2) 

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en desgevallend in functie van 
de gevraagde plaats en specialisatie. 

Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, gebeurt de toewijzing via loting. 



Artikel 20 - Toewijzingsregels per abonnement  

Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten (cf. supra). Voorwaarden inzake melding van vacature (cf. Afdeling 
1 artikel 5.1 van dit reglement) geldt niet. 

Artikel 21 - Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten (KB art. 21) 

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, dient zich te identificeren aan de hand van een 
leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op de kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig 
uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.  

Het bord bevat volgende vermeldingen: 

1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen 
rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de 
persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de 
activiteit wordt uitgeoefend; 

2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 

3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; en indien de 
onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt; 

4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt, indien het 
om een buitenlands bedrijf gaat). 

AFDELING 3: Marktleider  

Artikel 22 - Bevoegdheid marktleider (KB art. 44) 

De marktleider is bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit van de personen die een ambulante activiteit 
uitoefenen aantonen te controleren. 

Hij wordt aangesteld door de burgemeester onder het gemeentepersoneel. 

AFDELING 4: Reglement van inwendige orde  

Artikel 23 

De houders van een standplaats moeten de standplaatsvergoeding betalen, overeenkomstig de modaliteiten van de 
desbetreffende gemeentelijke belastingsverordening. 

In geval van niet-betaling van de standplaatsvergoeding overeenkomstig de modaliteiten bedoeld in het eerste lid, worden 
de abonnementen en hun hernieuwingen van rechtswege en zonder aanmaning ingetrokken.  

Artikel 24 

Het is verboden na het sluitingsuur van de markt, op de markt te kopen of te verkopen. Een uur na het sluiten van de markt 
moeten alle koopwaren van de marktplaats verwijderd zijn. Marktkramers mogen de markt niet verlaten voor het einduur 
van de markt, tenzij zij dit kunnen doen zonder de andere marktkramers te hinderen bij het uitoefenen van hun 
handelsverrichtingen. Wie tot 1 uur na de openingstijd zich aanbiedt en zonder hinder voor de andere marktkramers en 
marktbezoekers zijn standplaats nog kan innemen, mag dit doen. Wie zich later dan 1 uur na de opening van de markt 
aanbiedt, wordt niet meer toegelaten tot de marktplaats.  

Artikel 25 

De burgemeester en de aangeduide marktleider kunnen steeds, om gegronde redenen, tijdelijk de standplaatsen 
veranderen, zonder recht van schadevergoeding. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding van kermis, wegeniswerken, enz. 
Iedereen moet zich tevreden stellen met de aangewezen marktplaats. Het is de verkopers verboden zich onderling of 
tegenover het publiek of de aangeduide marktleider op hinderlijke of onbehoorlijke wijze te gedragen. Het is hen tevens 
verboden enige vergoeding of voordeel aan te bieden, te verstrekken of te aanvaarden voor het verkrijgen, het overdragen of 
het ruilen van standplaatsen. 

Het gemeentebestuur kan te allen tijde, om welke reden ook, overgaan tot een herschikking van de markt en/of 
standplaatsen, of de markt tijdelijk of definitief overbrengen naar een andere locatie zonder gehouden te zijn tot enige 
schadevergoeding. 

Artikel 26 

Het is de marktkramers verboden om hun afval van hun waren, papieren, enz. , op de marktplaatsen achter te laten. Na 
afloop van de marktdag dienen zij hun afval met zich mee te nemen.  

De marktkramer mag de bekleding van de marktplaats niet beschadigen. In geen geval mag er vuilnis of afval achtergelaten 
worden. 

Artikel 27 



De marktkramers moeten zich schikken naar de voorschriften die de aangeduide marktleider nodig acht. Degene die weigert 
eraan gevolg te geven kan verplicht worden zijn standplaats te verlaten. 

Artikel 28 

Het is de marktkramers verboden voertuigen op de markt te laten staan langer dan nodig voor het lossen en laden van 
koopwaren, behalve die welke nodig zijn voor de normale uitoefening van hun activiteit. De aangeduide marktleider zal 
hierover oordelen.  

Teneinde brandgevaar op de markt te voorkomen dienen de marktkramersdie gebruik maken van gasvuren (o.a. verkopers 
van kip aan het spit)volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen:  

f) alle gasflessen en toebehoren dienen te voldoen aan de vigerende Belgische normen; 

g) onbrandbare schotten dienen geplaatst tussen de gasflessen en de braadovens; 

h) een voldoende en ruime afstand dient gelaten te worden tussen deze kramen en de kramen ernaast; 

i) slechts twee gasflessen per braadoven mogen ter plaatse gelaten worden; 

j) één brandblusapparaat dient in de nabijheid van een braadoven geplaatst te worden 

Zij dienen zich burgerlijk aansprakelijk te stellen tegen brand- en ontploffingsgevaar; op elk verzoek van de marktleider moet 
het bewijs worden voorgelegd dat aan deze verplichting wordt voldaan. 

Zij dienen een brandblusapparaat met minimum 1 kg poederinhoud in hun onmiddellijke nabijheid te hebben.  

Artikel 29 

Er worden geen nieuwe standplaatsen met levende dieren toegelaten 

Artikel 30 

Het college van burgemeester en schepenen laat zich adviseren door een commissie: gemeentelijke marktcommissie. 

Die commissie is samengesteld als volgt: 

• de burgemeester die de commissie zal voorzitten 

• twee schepenen 

• twee gemeenteraadsleden (geen lid van het college van burgemeester en schepenen) 

• de algemeen directeur of de persoon die hem vervangt die zorgt voor de verslaggeving 

• de marktleider 

• een vertegenwoordiger van de politiezone 

• één afgevaardigde per marktkramersbond die zich kandidaat stelt voor lidmaatschap 

• drie vertegenwoordigers van marktkramers die op de maandagmarkt staan: één vertegenwoordiger voor de 
voedingskramen, één vertegenwoordiger voor de textielkramen en één voor de overige kramen 

De gemeentelijke marktcommissie vergadert onder voorzitterschap van de burgemeester telkens wanneer zij dit nodig acht. 
Zij adviseert het college op eigen initiatief of op aanvraag over alle aangelegenheden die de goede en ordelijke werking van 
de openbare markten, jaarmarkten, foren, kermismarkten, feest- en avondmarkten betreffen. 

De leden van de gemeentelijke marktcommissie worden door het college van burgemeester en schepenen aangesteld voor 
een termijn van zes jaar. De commissie wordt om de zes jaar vernieuwd, in de loop van de eerste maand volgend op de 
installatie van de nieuwe gemeenteraad. 
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AFDELING 1 - ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP 
OPENBARE KERMISSEN 

Artikel 1 - Toepassingsgebied 

Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de gemeente om, op vastgestelde 
plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie, die er producten of 
diensten aan de consument verkopen, samen te brengen. 

Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten 
aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie. 



Dit reglement is niet van toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties. 

HOOFDSTUK I: Algemene bepalingen 

Artikel 2 - Gegevens van openbare kermissen 

De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare kermissen in: 

Paaskermis Grote Markt 

Augustuskermis Grote Markt 

Wittouckkermis Wittouck 

  

Kattekermis Wijk De Katte 

Groenpleinkermis Groenplein 

  

De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen om de data voor de kermissen te bepalen, de soort 
attracties en het plan van opstelling goed te keuren. 

Het college van burgemeester en schepenen kan een kermis uitzonderlijk op een andere plaats houden, ze naar een andere 
dag verschuiven, ze afgelasten of de aanvangs- en sluitingsuren wijzigen.  

Het plan van opstelling vermeldende standplaatsen, signalisatie en technische specificaties van de attracties wordt bepaald 
door het college van burgemeester en schepenen en ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat. 

De standplaatsen ingenomen ter gelegenheid van voornoemde kermissen mogen niet langer bezet worden dan door het 
college van burgemeester en schepenen vermelde periodes. 

Om te kunnen beantwoorden aan de eisen van de hernieuwing van de kermis en om de diversiteit van het aanbod te 
waarborgen:  

1. kan het college jaarlijks de locatie van de kermisinstellingen bepalen;  

2. kan het college het aantal toegelaten gelijkaardige instellingen en hun afmetingen bepalen en/of beperken;  

3. kan het college aan de abonnementhouder toestaan om op zijn abonnementsplaats een andere kermisinstelling te 
zetten dan diegene die er de voorgaande jaren werden opgesteld, dit met het oog op een verbetering van het 
kermisbeeld of het winnen van ruimte;  

4. kan het college de doorgangen, aangeduid op het plan van de kermis, afschaffen of verplaatsen, er nieuwe voorzien 
en hun afmetingen wijzigen; 

5. is het aantal standplaatsen per onderneming beperkt tot drie;  

6. kan het college bij het bekendmaken van een vacant gekomen standplaats bepalen welke kermisactiviteit gewenst 
is.  

Twee gelijkaardige instellingen worden niet naast elkaar opgesteld. Het is wel toegelaten verschillende soorten manuele 
behendigheidsspelen (zoals ringenspel, balwerpspel, vissenspel, bumper, schietkraam; deze lijst is niet limitatief) naast elkaar 
op te stellen.  

Het college kan met een gemotiveerd besluit afwijken van deze bepaling.  

Artikel 3 - Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen 

De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen: 

§1 voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel: 

− aan de houders van een “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen rekening; 

− aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur, houder van de 
“machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”. 

Bijkomende voorwaarden: 

− Uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s. 

− Wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke 
energiebron betreft, de attractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de 
uitbating van kermistoestellen. 

− De uitbater moet het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de personen die er 
werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid. 

§2 voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel: 

− aan de houders van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten ”voor eigen rekening; 

− aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur houder van de 
“machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”. 



Bijkomende voorwaarden: 

− Uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen 
brandrisico’s. 

− Het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake 
volksgezondheid. 

Bijkomende voorwaarden voor toewijzing van een standplaats voor zowel onder §1 als §2 bedoelde attracties: 

− De uitbater moet een schriftelijk bewijs voorleggen waaruit het rechtmatig gebruik van de instelling tijdens de 
kermisperiode kan worden afgeleid: aankoopdocumenten of een geregistreerde huur- of leasingakte met beschrijving 
van de gehuurde inrichting, de duur van de huurperiode en de huurprijs; 

− De uitbater moet volgende attesten, jaarlijks afgeleverd door een erkend organisme, voorleggen:  

- voor alle instellingen: de verklaring dat de elektrische inrichting en de snelblustoestellen in regel zijn;  

- voor de inrichtingen die met dieselgeneratoren of -motoren werken: de verklaring dat deze toestellen conform alle 
EU-richtlijnen of geldende normen ter zake zijn;  

- voor de nieuwe inrichtingen die door de constructie, exploitatiewijze en voorraden gevaar opleveren van brand, 
ontploffing, instorting of om het even welke breuk: de verklaring dat de mechanische inrichting voldoet aan alle 
veiligheidsvoorschriften;  

− De uitbater moet zijn bank- of postrekeningnummer opgeven;  

− De uitbater moet de aard en afmetingen van de instelling, een foto en eventueel een opstellingsplan overmaken aan 
de stad. 

§3 De uitbating van een kermisattractie met levende dieren , die niet voldoet aan alle reglementaire voorschriften 
betreffende deze materie, is verboden.  

Er worden geen nieuwe standplaatsen voor kermisinstellingen met levende dieren toegelaten. 

Artikel 4 - Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen 

4.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats 

Wanneer een standplaats vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde deze vacature bekend maken door publicatie 
van een kennisgeving. 

Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk infobord aan het 
gemeentehuis, Grote Markt 1, 9060 Zelzate en via de website (www.zelzate.be). 

De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de 
vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden. 

4.2. Onderzoek van de kandidaturen 

Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de voorwaarden inzake toewijzing 
vermeld in artikel 3 van dit reglement. 

De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende criteria: 

a) de aard van de attractie of van de vestiging 

b) de technische specificaties van de attractie of van de vestiging 

c) de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging 

d) de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging 

e) de deskundigheid van de uitbater, van de « aangestelde - verantwoordelijken » en van het tewerkgesteld personeel 

f) desgevallend, de nuttige ervaring 

g) de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat. 

Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek, de controle van de voorwaarden en de gemotiveerde 
beslissing tot toewijzing van de standplaats worden opgenomen in een proces-verbaal. 

4.3. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats 

De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan elke niet weerhouden kandidaat de 
beslissing die hem aanbelangt mee: 

− hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding; 

− hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding; 

− hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding. 

Artikel 5 - Spoedprocedure 

Indien, in de vijftien dagen voorafgaand aan de opening van de kermis, de standplaatsen vacant blijven, 

− hetzij omdat zij niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone procedure (cf. artikel 4 van dit reglement); 



− hetzij omdat ze dit in die tussentijd zijn geworden; 

− hetzij tengevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun houder,  

kan er worden voorzien in een spoedprocedure die als volgt is bepaald: 

1. De burgemeester of zijn afgevaardigde raadpleegt de door hem gekozen kandidaten. Hij richt zich, in de mate van het 
mogelijke, tot verscheidene kandidaten per voorziene standplaats. 

2. De kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen ontvangstbewijs, hetzij schriftelijk tegen 
ontvangstbewijs. 

3. De burgemeester of zijn afgevaardigde gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen overeenkomstig de bepalingen 
opgenomen in artikel 4.2, eerste en tweede lid van dit reglement. 

4. De burgemeester of zijn afgevaardigde stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de 
kandidaten vermeldt die hun kandidatuur hebben ingediend. 

5. Indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft de burgemeester of zijn afgevaardigde in het 
proces-verbaal de motivatie van zijn keuze aan. 

6. De burgemeester of zijn afgevaardigde deelt aan iedere kandidaat, hetzij bij ter post aangetekend schrijven met 
ontvangstmelding, hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding, hetzij per duurzame drager (bv. fax 
of e-mail) met ontvangstmelding, de beslissing mede die hem aanbelangt. 

Het plaatsen van uitbaters van kermisattracties of vestigingen waaraan een standplaats werd toegewezen op basis van de 
spoedprocedure, kan leiden tot aanpassingen aan het plan van de kermis, voor zover deze beperkt blijven en nauwkeurig 
worden gemotiveerd door de technische noodzakelijkheden van de toevoeging van de nieuwkomers op het kermisterrein. 

De aanpassingen zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van het eerstvolgende college van burgemeester en 
schepenen. 

Artikel 6 - Het register of plan van de toegewezen standplaatsen 

Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke toegewezen standplaats vermeld staat: 

a) de situering van de standplaats 

b) de toewijzingsmodaliteiten van de standplaats 

c) de duur van het gebruiksrecht of het abonnement 

d) de naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door tussenkomst van wie de standplaats toegewezen werd  

e) desgevallend, het maatschappelijk doel van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegewezen werd en het adres 
van haar maatschappelijke zetel 

f) het ondernemingsnummer 

g) de aard van de attractie of van de vestiging die de standplaats inneemt of die op de standplaats toegelaten is 

h) desgevallend, de identificatie van de overlater en de datum van de overdracht. 

Artikel 7 - Inname standplaatsen 

7.1. De standplaatsen kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel kunnen ingenomen 
worden door: 

1) de personen aan wie standplaats toegewezen is (cf. artikel 3 van dit reglement) houders “machtiging als werkgever in 
kermisactiviteiten”; 

2) de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de standplaats is toegewezen, houder 
van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”; 

3) de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd 
toegewezen, houders van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de 
kermisactiviteit voor eigen rekening; 

4) de feitelijke vennoten van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houders van de “machtiging 
als werkgever in kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening; 

5) de personen die beschikken over de “machtiging als aangestelde verantwoordelijke in kermisactiviteiten” die de 
kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen bedoeld in 1) tot en met 4); 

6) aangestelden die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen bedoeld in 1) tot en met 4) 
onder het gezag en in aanwezigheid van deze of van een persoon bedoeld in 5). 

De personen bedoeld in 2) tot en met 5) kunnen deze standplaatsen innemen voor zover hun machtiging geldig is voor de 
attractie of vestiging die erop uitgebaat worden. 

Zij kunnen deze standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van wie ze werden 
toegewezen. 

7.2. De standplaatsen voor een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder bediening aan tafel kunnen ingenomen 
worden door: 



1) de personen aan wie de standplaats toegewezen is (cf. artikel 3 van dit reglement) houders “machtiging als werkgever in 
ambulante activiteiten”; 

2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is toegewezen, houder 
van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”; 

3) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een 
“machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 

4) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd 
toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen 
rekening; 

5) door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging als aangestelde B”, die 
een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 
1) tot en met 4); 

6) door de personen vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten in een vestiging 
kermisgastronomie zonder bediening aan tafel, in aanwezigheid en onder het gezag van de houder van de “machtiging 
ambulante activiteiten als werkgever” of van de houder van de “machtiging ambulante activiteiten als aangestelde A of 
B”. 

De personen opgesomd in 2) tot en met 5) kunnen de standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan 
wie of door middel van wie ze werden toegewezen. 

Artikel 8 - Overdracht standplaats 

De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer: 

− de houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn attractie(s) of zijn vestiging(en) stopzet; 

− de houder van een standplaats overlijdt. Zijn rechthebbenden kunnen zijn standplaats overlaten. 

In beide gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat 

− de overnemer(s) de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgedragen standplaatsen overneemt; 

− de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op de kermis (cf. artikel 3 van dit 
reglement); 

− de gemeente vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot overdracht. 

Artikel 9 - Verhouding abonnement – losse plaatsen 

De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen hetzij voor de duur van de kermis, hetzij per abonnement. 
Het abonnement is de regel. 

De toewijzing voor de duur van de kermis is mogelijk: 

− in geval van absolute noodzaak; 

− wanneer de verplichtingen onafscheidelijk zijn verbonden aan de hernieuwing van de kermis (bijvoorbeeld introductie 
van nieuwe attracties). 

De standplaatsen per abonnement worden toegewezen aan de uitbater die een zelfde standplaats op een 
abonnementsplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren. 

Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de standplaats door de overlater 
verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat er geen onderbreking was bij de overname. 

De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van een opschorting van het 
abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van 
de standplaats. 

Artikel 10 - Duur abonnement 

1. Het abonnement heeft een duur van vijf jaar. 

Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd behalve in de gevallen bedoeld bij het opschorten (cf. artikel 11 van dit 
reglement) of het afstand doen van het abonnement (cf. artikel 12 van dit reglement). 

2. De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor een kortere duur verkrijgen. Deze 
aanvraag wordt ingewilligd bij de stopzetting van de activiteiten aan het einde van de loopbaan. 

Indien zij omwille van andere motieven aangevraagd wordt, hangt ze af van de beoordeling van het college van 
burgemeester en schepenen. 

Artikel 11 - Opschorten abonnement door de houder van het abonnement 

§1 De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer: 

1. hij tijdelijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen: 

- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest; 

- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond. 



De opschorting gaat in onmiddellijk na de bekendmaking van de ongeschiktheid en loopt tot het einde van de kermis. Indien 
de opschorting één jaar overschrijdt, moet zij minstens dertig dagen voor het begin van de kermis worden hernieuwd.  

Indien de opschorting één jaar overschrijdt, moet zij minstens dertig dagen voor het begin van de kermis hernieuwd worden. 

2. hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde ogenblik plaats heeft. 

In dit geval moet de opschorting worden bekend gemaakt tenminste drie maanden voor de begindatum van de kermis. Zij 
mag geen drie opeenvolgende jaren overschrijden. 

§2 De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voortkomen. 

§3 De vraag tot opschorting dient te gebeuren: 

- hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding; 

- hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding; 

- hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding. 

Artikel 12 - Afstand van het abonnement door de houder van het abonnement 

De houder van het abonnement kan van het abonnement afstand doen: 

- ten allen tijde, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden; 

- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel 11- 1° van 
dit reglement. De opzegging gaat in bij de bekendmaking van de ongeschiktheid  

- bij stopzetting van de activiteiten, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden; 

- ingeval van ziekte of ongeval mits voorlegging van een medisch attest. 

De houder kan een vervroegde beëindiging van zijn abonnement aanvragen voor andere motieven. De beslissing om gevolg 
aan deze aanvraag te geven hangt af van de beoordeling van het college van burgemeester en schepenen. 

De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent, kunnen bij zijn overlijden, 
zonder vooropzeg, afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was. 

Een aanvraag tot afstand van een abonnement wordt betekend:  

- hetzij bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;  

- hetzij bij overhandiging tegen ontvangstbewijs;  

- hetzij op een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs.  

Artikel 13 - Intrekking of opschorting van het abonnement door het gemeentebestuur 

Het college van burgemeester en schepenen kan het abonnement zonder enig recht op schadevergoeding intrekken of 
opschorten: 

1. hetzij omdat de titularis van de standplaats niet langer voldoet aan de wettelijke verplichtingen betreffende de 
uitoefening van kermisactiviteiten of aan deze die van toepassing zijn op de betrokken attractie of vestiging; 

2. bij afwezigheid zonder geldige reden; 

3. wanneer de houder van het abonnement of eenieder die de standplaats kan innemen een verplichting van dit reglement 
niet naleeft; 

4. indien de gemeente de standplaatsen niet ter beschikking kan stellen, bijvoorbeeld bij wegenwerken; 

5. wanneer de foorreiziger tijdens de kermis de openbare rust en orde verstoord heeft; 

6. wanneer de foorreiziger een andere attractie plaatst dan deze waarvoor een abonnement werd verstrekt; 

7. wanneer de retributie, voorzien in het retributiereglement op de opstelling van kermisinrichtingen op het grondgebied 
van de gemeente Zelzate, niet of niet tijdig betaald is. 

De beslissing tot opschorting of intrekking van het abonnement wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met 
ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs of bij persoonlijk overhandigde brief tegen 
ontvangstmelding, desgevallend met vermelding van de uiterlijke datum waartegen de standplaats volledig zal moeten 
ontruimd zijn. 

In al deze gevallen zal dit schrijven vaste datum verlenen aan de intrekking of opschorting van het abonnement. De rechter 
zal desgevallend enkel dienen vast te stellen dat de in dit artikel uitdrukkelijk voorziene voorwaarde vervuld is. 

De bedragen betaald als retributie zullen in deze gevallen definitief verworven zijn door de gemeente Zelzate, onverminderd 
het recht van de gemeente om schadevergoeding te vorderen. 

Bij intrekking of opschorting zal de foorreiziger in geen geval aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding, van welke 
aard ook. 

Wanneer de vergunning van een foorreiziger wordt ingetrokken ingevolge een tekortkoming aan de voorschriften van dit 
reglement kan het college van burgemeester en schepenen tevens beslissen dat betrokkene voor een maximale termijn van 
drie jaar niet meer in aanmerking zal komen voor een standplaats op een door de gemeente Zelzate ingerichte kermis. 



Onverminderd de mogelijkheid om het abonnement op te schorten of in te trekken zal de foorreiziger in volgende gevallen 
het bedrag van 145 euro verschuldigd zijn, bij wijze van boete: 

1. wanneer de richtlijnen van de bevoegde gemeenteambtenaren niet worden nageleefd; 

2. wanneer de afgeladen laadwagens niet onmiddellijk van het kermisterrein worden verwijderd; 

3. wanneer de inrichtingen niet in regel worden bevonden; 

4. wanneer de foorreiziger, binnen de door het college bepaalde openingsuren weigert of nalaat, na hiertoe door de 
afgevaardigde van het gemeentebestuur te zijn aangemaand, zijn attractie voor het publiek open te stellen of wanneer 
de foorreiziger of één van zijn aangestelden niet kan bereikt worden binnen de openingsuren; 

Alle kosten, vereist om voormelde tekortkomingen vast te stellen, worden verhaald op de foorreiziger. 

Hoofdstuk II: Opstelling en exploitatie van de inrichtingen 

Artikel 14 

De foorreiziger mag noch de bestemming, noch de afmetingen van de standplaats 

wijzigen zonder toelating van het college van burgemeester en schepenen. Dergelijke wijziging geeft aanleiding tot intrekking 
van de vergunning voor inname van de standplaats zonder teruggave van de betaalde retributie. 

Artikel 15 

De standplaatsen worden toegewezen in de toestand waarin ze zich bevinden. De 

foorreiziger wordt geacht de hem toegewezen standplaats goed te kennen. Door het betalen van de retributie aanvaardt hij 
de toewijzing en verzaakt hij aan elk verhaal tegen het gemeentebestuur omtrent hinder, last of schade die hij zou kunnen 
ondervinden door de aanwezigheid of het ontbreken van o.m. bomen, palen, banken, draden, kabelkasten, enz. 

Het is verboden schade toe te brengen aan het wegdek, de aanpalende wandel- en rijwegen, voetpaden en parkeerterreinen. 
Onder geen enkel voorwendsel mogen de inrichtingen worden vastgehecht aan de weg, bomen, verlichtingspalen of 
verkeerstekens. De beschadigingen, die de foorreizigers toch zouden aangericht hebben, zullen door de zorgen van het 
gemeentebestuur geschat en hersteld worden op kosten van de foorreiziger. 

De foorreizigers moeten zich gedragen naar de onderrichtingen die verstrekt worden door de afgevaardigde van het 
gemeentebestuur. 

Artikel 16 

Op het kermisterrein worden enkel die wagens geplaatst die onmisbaar zijn voor de exploitatie van de inrichting. 
Laadwagens, voorraadwagens, personenwagens en woonwagens worden opgesteld op een plaats aangeduid door een 
persoon afgevaardigd door het gemeentebestuur. 

De wagens die onmisbaar zijn voor de exploitatie van de inrichting moeten, indien mogelijk, onmiddellijk tegen de inrichting 
worden opgesteld. 

Artikel 17 

Het kermisterrein mag door geen inrichting of wagen worden ingenomen zonder voorafgaande toelating door het 
gemeentebestuur. Wagens en inrichtingen, die zonder toelating op het kermisterrein zijn opgesteld, worden ambtshalve 
verwijderd op kosten en risico van de foorreiziger. 

Bij het opstellen van de inrichtingen moeten de laadwagens, zodra zij afgeladen zijn, onmiddellijk van het kermisterrein, 
wandelwegen of doorgangen verwijderd worden. 

Artikel 18 

De aansluiting op water en elektriciteit, gebeurt door het gemeentebestuur. De foorreiziger moet minimum 6 weken op 
voorhand zijn aanvraag tot aansluiting overmaken aan het gemeentebestuur. 

Het gemeentebestuur kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden in geval van stroomonderbreking of stroombeperking, 
wat ook de oorzaak ervan mag zijn. 

Hoofdstuk III: Voorwaarden met betrekking tot de tijd 

Artikel 19 

Op alle kermissen worden de toegestane plaatsen ten vroegste ingenomen 3 dagen vóór de openingsdag; zij dienen te zijn 
ontruimd ten laatste de eerste dag na de laatste kermisdag om 12.00 uur. 

Artikel 20 

Alle inrichtingen moeten gedurende de ganse duur van de kermis opgesteld blijven. Het is de foorreiziger verboden zijn 
inrichting te ontdoen van de verlichting en decoratieve elementen vóór het einde van de kermis. 

Artikel 21 

Indien de omstandigheden het vereisen (besmettelijke ziekten, rampen en alle andere ernstige, onvoorziene gevallen) kan 
het college van burgemeester en schepenen, zelfs na het opstellen van de inrichtingen, de toelating tot het houden van de 
kermis intrekken en de duur ervan wijzigen, zonder dat de foorreizigers enige schadevergoeding kunnen eisen. De 
terugbetaling van de retributie zal dan gebeuren in verhouding tot de duur van de exploitatie van de standplaatsen. 



Artikel 22 

Het college van burgemeester en schepenen kan voor iedere kermis verplichte openings- en sluitingstijdstippen vastleggen. 

HOOFDSTUK IV: Voorwaarden inzake veiligheid en milieu 

Artikel 23 

Het gemeentebestuur neemt geen bewaking op zich van de inrichtingen en wagens die op het kermisterrein of elders zijn 
opgesteld. 

Het is evenmin aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van de in de wagens of inrichtingen geborgen of 
tentoongestelde zaken. 

Artikel 24 

Alvorens de attractie voor de consumenten open te stellen, moet de uitbater of de aangestelde-verantwoordelijke van een 
kermisattractie met voortbeweging van personen aangedreven door een niet-menselijke energiebron, een kopie van het 
document dat bevestigt dat de inspectie van de opstelling van de attractie voorzien in artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 
18 juni 2003 werd verwezenlijkt, tegen ontvangstmelding, aan de burgemeester of aan zijn afgevaardigde afgeven 

Artikel 25 

Het gemeentebestuur kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade of een ongeval veroorzaakt door 
de kermisinrichtingen, hun uitbater of zijn personeel, zowel binnen de inrichting als op de openbare weg. 

Artikel 26 

1. Inzake geluidshinder gelden de voorschriften van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en 
private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van 
het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 
juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau 
van muziek in inrichtingen. 

Er mogen openlucht muziekactiviteiten georganiseerd worden indien het geluid onder de 85 dB(A) LAeq,15min blijft. 

 

Indien de organisator meer dB(A) wil produceren, dan zal hij een afwijking aan het college van burgemeester en 
schepenen moeten aanvragen.  Het college van burgemeester en schepenen kan deze afwijking toestaan mits het 
opleggen van voorwaarden. 

2. Er wordt enkel muziek toegelaten wanneer de inrichting effectief in exploitatie is. 

Artikel 27 

Elke foorreiziger moet de nodige voorzorgen treffen om vervuiling van de omgeving door weggeworpen verpakking e.d. te 
voorkomen. 

Hiervoor zal de foorreiziger: 

1. voldoende vuilnisrecipiënten rond zijn inrichting plaatsen; 

2. die een inrichting exploiteert waarbij voedingswaren verhandeld worden, ervoor zorgen dat hij dagelijks, na het sluiten 
van zijn inrichting, binnen een straal van 15 meter rond de inrichting de verpakking en afval van zijn waren opruimt. 

Artikel 28 

Het gebruik van lichtbundels (sky tracers, lasers en dergelijke) is verboden. 

HOOFDSTUK V: Voorwaarden inzake tarieven en bekendmakingen. 

Artikel 29 

Bij elke inrichting moet het tarief aangeduid worden. Deze aanduiding moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn. Zij moet op een 
goed zichtbare plaats worden aangebracht en goed leesbaar zijn voor het publiek. 

De tarieven mogen in de loop van de kermis niet verhoogd worden. 

Artikel 30 

In elke inrichting moet, goed zichtbaar, een bord worden aangebracht met vermelding van de naam van de foorreiziger en 
het ondernemingsnummer. 

Artikel 31 

Alle tarieven en de door de wet verplichte informatie op de inrichtingen aangebracht, moeten in elk geval in het Nederlands 
gesteld zijn. 

HOOFDSTUK VI: Verbodsbepalingen 

Artikel 32 

Het is streng verboden: 

1. de afloop van het oppervlaktewater naar de rioolmonden op enige wijze te stremmen. 
Daartoe dienen de greppels van de rijwegen en de rioolmonden vrijgehouden te worden. Alle afvalwater zal langs 



waterdichte leidingen van voldoende doorsnede en degelijke kwaliteit tot in de rioolmonden worden gevoerd. Het 
einde van elke afvoerleiding dient minstens 20 cm door het rooster van de rioolmond te steken; 

2. op het kermisterrein honden of neerhofdieren te laten rondlopen; 

3. tickets op de openbare weg te verkopen. Deze moeten in de inrichting zelf uitgereikt worden; 

4. kennelijk dronken personen tot de inrichting toe te laten; 

5. alcoholische dranken te verkopen. 

AFDELING 2 ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN 

Artikel 33 - Toepassingsgebied 

1. Op aanvraag van een kermisuitbater 

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar domein buiten de openbare 
kermissen om een kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten dient dit 
voorafgaand aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen Grote Markt 1, 9060 Zelzate samen met de 
documenten voorzien in artikel 3 van dit reglement. 

2. Uitgaande van de gemeente 

Wanneer de gemeente een standplaats op het openbaar domein wenst toe te kennen, wordt de procedure zoals 
omschreven in artikel 4 van Afdeling 1 van dit reglement gevolgd. 

Artikel 34 - Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen 

De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. supra Afdeling 1 artikel 3) en innemen van de 
standplaatsen op de openbare kermis (cf. supra Afdeling 1 artikel 7) kunnen standplaatsen op het openbaar domein 
verkrijgen en innemen. 

Artikel 35 - Duur toelating 

De toelating wordt door de gemeente toegekend 

- hetzij voor een bepaalde periode; 

- hetzij per abonnement. 

Een abonnement kan toegekend worden van zodra de kermisuitbater een zelfde standplaats heeft verkregen gedurende drie 
opeenvolgende jaren. 
Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de standplaats door de overlater 
verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat er geen onderbreking was bij de overname. 

De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van een opschorting van het 
abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van 
de standplaats. 

AFDELING 3: Organisatie van kermisactiviteiten op privé-grond 

Artikel 36 

1. Op vraag van de kermisuitbater 

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen buiten het openbaar domein en/of buiten de 
openbare kermissen om een kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten dient 
dit voorafgaand aan te vragen bij de gemeente. De private organisator kan standplaatsen op zijn domein toewijzen aan 
kermisuitbaters naar zijn keuze. De toewijzing van kermisactiviteiten op privé-terreinen is onderworpen aan een geldige 
machtiging kermisactiviteiten waarbij de bijhorende documenten inzake verzekering, onderhoud, inspectie van opstelling, 
dierenwelzijn of volksgezondheid betreffende voeding in orde moeten zijn. 

2. Uitgaande van de gemeente 

Wanneer de gemeente een standplaats op het openbaar domein en/of buiten de openbare kermissen wenst toe te kennen, 
wordt de procedure zoals omschreven in artikelen 3 en 5 van dit reglement gevolgd. 

In beide gevallen dient bij de aanvraag het schriftelijk akkoord van de eigenaar van de privé-grond te worden gevoegd. 

AFDELING 4: DIVERSE BEPALINGEN 

Artikel 37 

Het gemeentebestuur heeft te allen tijde het recht bijkomende verplichtingen aan de foorreizigers op te leggen, die het 
nodig acht om de veiligheid en de goede orde op het kermisterrein te verzekeren. 

Artikel 38 

De personen belast met de praktische organisatie van de openbare kermissen en de kermisactiviteiten op het openbaar 
domein, hiertoe aangesteld door de burgemeester of zijn afgevaardigde zijn gemachtigd om de documenten vermeld in 
Afdeling 1, artikel 3 van dit reglement te controleren. De machtiging is slechts geldig wanneer ze vergezeld is van het 
identiteitsbewijs van haar houder of voor de niet-ingezetenen en de buitenlandse onderdanen van een identiteitsbewijs dat 
dit vervangt. 



AFDELING 5: SANCTIES 

Tenzij de wet betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten en haar uitvoeringsbesluiten 
in uitsluitend andere maatregelen voorzien in geval van niet naleving van de verplichtingen die op de kermisuitbater rusten 
kunnen inbreuken op dit reglement en onder meer de niet naleving van de onderrichtingen van de gemeentelijke 
ambtenaren leiden tot:  

- een tijdelijk verbod de standplaats in te nemen  

- de schorsing van het abonnement op een standplaats  

- de opzegging van het abonnement op een standplaats  

bij gemotiveerd besluit van het college van burgemeester en schepenen of van het districtscollege na herhaalde 
vaststellingen en mondelinge en/of schriftelijke waarschuwingen. Betrokkene wordt de mogelijkheid geboden vooraf 
gehoord te worden. Het besluit van het college van burgemeester en schepenen wordt aan de betrokkene betekend tegen 
ontvangstbewijs hetzij per aangetekend schrijven, hetzij per duurzame drager.  

Tegen de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen kan beroep worden ingesteld. Het beroep tot 
nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan door of vergezeld van een verzoek tot schorsing, kan voor de afdeling Administratie 
van de Raad van State worden gebracht binnen een termijn van zestig dagen na de betekening ervan. Het verzoek dient bij 
ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.  

 

Provincie OOST-VLAANDEREN 
Gemeente Zelzate 

 

 
 

REGLEMENT HOUDENDE CIRCUSSEN / RONDREIZENDE TENTOONSTELLINGEN OF ANDERE 
NIET PERMANENTE AMUSEMENTSBEDRIJVEN 

(MET UITZONDERING VAN KERMISSEN) 
Goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 29 december 2014,  

gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten d.d. 28 december 2016 en 2 maart 2020 

TOEPASSINGSGEBIED 

Artikel 1: - Dit reglement is van toepassing op circussen of andere niet permanente amusementsbedrijven (bv. monster truck 
show) die plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Zelzate. Het reglement is niet van toepassing op kermissen. 

AANVRAAG STANDPLAATS 

Artikel 2: - De aanvraag om een standplaats moet schriftelijk en minstens drie maanden vooraf gericht worden aan het college 
van burgemeester en schepenen met verplichte opgave van volgende informatie: 
- naam van het circus of het bedrijf; 
- contactpersoon (naam, adres, telefoonnummer, gsm, fax, e-mail, …); er dient rekening mee te worden gehouden dat de 

correspondentie enkel via die persoon zal gebeuren; 
- rekeningnummer; 
- data van de voorstellingen (= aantal dagen); 
- periode inclusief opbouw en afbraak (aankomst op … te … uur met vertrek op … uiterlijk te … uur) - deze periode beperkt 

zich tot maximaal 14 kalenderdagen; 
- voorgestelde plaats; 
- benodigde oppervlakte (m²) met aanduiding van de afmetingen van de binnen- en buitenverblijven voor de meereizende 

dieren; 
- een kopie van het contract met een erkende dierenarts indien er meereizende dieren zijn;  
- een recent keuringsattest van de elektriciteit; 
- inplantingsplan en een technische beschrijving van de installaties; 
- een bewijs van afsluiten van een geldige brandverzekering, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en objectieve 

aansprakelijkheidsverzekering. 
- een afschrift van de combinatiepolis; 
- een afschrift van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen; 
- een beschrijving van de voorstelling; 
- een schema van de tournee en de naam van de contactpersoon 

Er worden geen nieuwe standplaatsen met levende dieren toegelaten. 

WEIGERING EN MODALITEITEN VAN DE TOELATING 

Artikel 3: - Bij de toezegging wordt rekening gehouden met een tussenperiode van minstens 6 maanden tussen twee 
voorstellingen. Er worden maximaal 2 toelatingen per jaar verleend. 

Artikel 4: - Het college van burgemeester en schepenen kan de toelating gemotiveerd weigeren, bijvoorbeeld om redenen van 
openbare veiligheid, overlapping met andere evenementen, negatieve ervaringen met de exploitant, …. 

Artikel 5: - Bij gelijktijdige aanvraag wordt de voorkeur gegeven aan een circus, gesubsidieerd door de Vlaamse Regering in het 



kader van de Vlaamse nomadische circussen. 

Artikel 6: - Het college van burgemeester en schepenen kan voorwaarden opleggen aan de toelating, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de locatie, de data van de voorstellingen, het aantal voorstellingen, de datum van aankomst en vertrek. Indien 
mogelijk wordt hierbij rekening gehouden met de voorstellen van de aanvrager. 

STANDPLAATS 

Artikel 7: - Op het grondgebied van de gemeente Zelzate wordt volgend terrein als standplaats op openbaar domein voorzien:  
- Parking tussen Oost- en Westkade (ter hoogte van sportcomplex Eurohal); 
- Groenplein. 

Artikel 8: - Op het grondgebied van de gemeente Zelzate moeten alle circussen en amusementsbedrijven op privaat domein 
schriftelijk gemeld worden aan het college van burgemeester en schepenen volgens de modaliteiten beschreven in artikel 2 en 
3. De artikelen inzake publiciteitsvoering (artikel 14), veiligheid (artikel 17 en 18), dierenwelzijn (artikel 19 en 20), verzekering 
(artikel 24) en geluidshinder (artikel 26) zijn eveneens van toepassing voor circussen en evenementen die plaatsvinden op 
privaat domein. 

ELEKTRICITEITS- EN WATERAANSLUITING 

Artikel 9: - De aansluitingen op de elektriciteitskasten mogen enkel onder spanning indien de installaties conform de AREI 
reglementering zijn. Er moet een geldige en positieve kopie van een keuringsattest van een bevoegd keuringsorganisme 
worden overhandigd aan de gemeentelijke afgevaardigde. 

Artikel 10: - Voor aansluitingen op nutsvoorzieningen moeten alle richtlijnen van het gemeentebestuur worden nageleefd. 

Artikel 11: - In geval van onderbreking van elektrische stroom wegens beperking van stroomverbruik of defect aan de leiding 
is het gemeentebestuur niet aansprakelijk. 

PUBLICITEITSVOERING 

Artikel 12: - Het college van burgemeester en schepenen dient voorafgaandelijk en schriftelijk toestemming te geven voor het 
voeren van publiciteit in toepassing van de politieverordening op de openbare rust en veiligheid d.d. 15 mei 1999- Titel IXbis: 
Aanplakken / Publiciteitsborden, laatst gewijzigd in zitting van 30 juni 2010. 

De burgemeester dient voorafgaandelijk en schriftelijk toelating te geven voor het gebruik van geluidsvoortbrengende 
middelen om reclame te maken of om de aandacht te trekken. In deze toelating kunnen bijzondere voorwaarden worden 
opgelegd. Overtredingen op deze bepaling worden gesanctioneerd in het kader van het reglement Gemeentelijke 
Administratieve Sancties. 

SANITAIRE VOORZIENINGEN 

Artikel 13: - Het circus of bedrijf moet voldoende toiletten permanent beschikbaar stellen van het publiek en de eigen 
werknemers. De toiletten moeten goed onderhouden zijn. 

Artikel 14: - Op het terrein worden geen woonwagens en/of slaapwagens toegelaten die niet voorzien zijn van chemische 
toiletten of andere voorzieningen die niet als volstrekt hygiënisch door het gemeentebestuur aanvaard kunnen worden. 

VEILIGHEID 

Artikel 15: - Het circus of bedrijf moet voor de veiligheidskeuring contact opnemen met de brandweer. 

Artikel 16: - Iedere verantwoordelijke moet onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen en zich schikken naar de richtlijnen van 
de burgemeester, de verantwoordelijke van de lokale politie, de brandweer en de werkmannen van de dienst 
grondgebiedszaken. 

TOEGANGSPRIJZEN 

Artikel 17: - Het circus of bedrijf zorgt voor een duidelijke affichering van de toegangsprijzen aan de ingang en aan de kassa. 

VUILVERWIJDERING 

Artikel 18: - Bij het verlaten van de standplaats, moet het circus of bedrijf door eigen zorgen en op eigen kosten alle vuilnis 
(inclusief huisvuil) verwijderen alsook het terrein reinigen en in zijn oorspronkelijke staat herstellen. 
Controle op de opkuis gebeurt door de dienst grondgebiedszaken. 
Bij het in gebreke blijven, wordt dit uitgevoerd door de dienst grondgebiedszaken op risico en kosten van het circus of bedrijf. 

Artikel 19 - Het afvalwater alsmede het afval van de chemische toiletten dient afgevoerd te worden in de aangeduide 
straatkolken. Het is verboden lozingsdarmen naar straatkolken te laten liggen. Het is verboden te lozen op het plein en/of de 
straat. Het is verboden vetten, oliën, vaste huishoudelijke afvalstoffen en dergelijke te lozen op straat of in de riolering te 
laten uitlopen. 

VERZEKERING 



Artikel 20: - Het circus of bedrijf moet voor de burgerlijke aansprakelijkheid de nodige verzekeringscontracten ter beschikking 
houden van de verantwoordelijke van de brandweer of de lokale politie. 

Artikel 21: - Het gebruik van de machtiging houdt automatisch de erkenning in van de algehele verantwoordelijkheid van het 
circus of bedrijf voor alle schade die naar aanleiding van dit gebruik wordt aangebracht aan de gemeentelijke eigendommen 
en brengt de verplichting mee deze schade onmiddellijk en volledig te vergoeden aan het gemeentebestuur. Eveneens zal het 
circus/bedrijf en haar verzekeraars moeten opkomen ter algehele vrijwaring van het gemeentebestuur ingeval de 
verantwoordelijkheid van de gemeente wordt ingeroepen. 

GELUIDSHINDER 

Artikel 22 - Inzake geluidshinder gelden de voorschriften van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare 
en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van 
het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 
1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek 
in inrichtingen. 

Er mogen openlucht muziekactiviteiten georganiseerd worden indien het geluid onder de 85 dB(A) LAeq,15min blijft. 
 
Indien de organisator meer dB(A) wil produceren, dan zal hij een afwijking aan het college van burgemeester en schepenen 
moeten aanvragen.  Het college van burgemeester en schepenen kan deze afwijking toestaan mits het opleggen van 
voorwaarden. 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Artikel 23: - De aanvrager bevestigt door zijn aanvraag in het bezit te zijn van alle wettelijk en reglementair voorgeschreven 
documenten, getuigschriften en vergunningen in verband met de bedrijfsvoering, de voorstelling, de infrastructuur, het 
rollend materiaal, de artiesten en het personeel. 

Artikel 24: - Het circus of bedrijf is verantwoordelijk voor alle schade aan het openbaar en het privaat domein. Geen enkel 
voorwerp mag in de grond verankerd worden. 

Artikel 25: - Het is verboden putten te graven of materiaal aan te brengen waardoor het terrein kan worden beschadigd. 

WAARBORG / VERGOEDING AFNAME WATER/ELEKTRICITEIT 

Artikel 26: - De waarborg bedraagt 500 euro. Voor afname van water en elektriciteit wordt een vergoeding van 100,00 euro 
per dag aangerekend. 
De betaling van de waarborg en de vergoeding voor afname van water en elektriciteit moet minstens veertien dagen vooraf 
gebeuren op het gemeentehuis of door overschrijving op het rekeningnummer BE53 0910 0035 1653 en met vermelding van 
de reden van betaling. 
Bij niet betaling of onvolledige betaling van de waarborgsom en van de vergoeding voor afname van water en elektriciteit 
vervalt van ambtswege de toelating en wordt elke toegang tot het terrein ontzegd. 

Artikel 27: - De waarborg wordt teruggestort veertien dagen na het vertrek van het circus of bedrijf mits vrijgave van het 
verlaten terrein (controle van het terrein door de dienst grondgebiedszaken). In geval van beschadigingen aan het openbaar 
domein of ernstige vervuiling wordt de waarborg ingehouden tot het moment dat de schade of mogelijke arbeidsuren volledig 
vergoed zijn. 

Artikel 28: - Met het oog op de invordering van de onbetwiste en opeisbare retributie kan de financieel beheerder, conform 
artikel 94 van het gemeentedecreet, een dwangbevel uitvaardigen. 
Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare retributie kan beroep gedaan worden op de burgerrechtelijke 
invorderingsprocedure. 

PUNT 08 GOEDKEURING ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OVERHANG, OVERGANG EN BOUW- EN 

PLANTVERBOD TEN VOORDELE VAN EDF LUMINUS VOOR DE OVERDRAAI VAN DE WIEKEN VAN 

EEN VAN DE WINDTURBINES DIE ZE WENSEN TE BOUWEN EN EXPLOITEREN – BESLISSING 

OM NIET TE BESLUITEN / WIJZIGING VAN HET NEGATIEF ADVIES VAN DE 

OMGEVINGSVERGUNNING VAN HET VORIGE COLLEGE NAAR EEN POSITIEF ADVIES DOOR HET 

SP.A-PVDA-COLLEGE – BESPREKING – AANVULLENDE INFORMATIE VOOR DE RAADSLEDEN 

(NAMENS N-VA) 

Alvorens over te gaan tot behandeling van de agenda werd door de vergadering 

met algemene stemmen beslist om agendapunt 18: Wijziging van het negatief 

advies van de omgevingsvergunning van het vorige college naar een positief 

advies door het sp.a-PVDA-college – bespreking – aanvullende informatie voor 

de raadsleden (namens N-VA) samen met agendapunt 08 te behandelen. 

DE RAAD: 



− Gelet op de bouwvergunningsaanvraag voor het oprichten van een windturbine 

op de terreinen van Jan De Nul, Karnemelstraat 2a te 9060 Zelzate per 

brief van 26 mei 2000 van cvba Vlaamse energie- en Teledistributie-

maatschappij (hierna: VEM); 

− Gelet op het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd en dat 1 

bezwaarschrift opleverde;  

− Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 

10 oktober 2000 houdende de behandeling van dat bewaar en de beslissing om 

een gunstig advies aan de milieuvergunningsaanvraag klasse 2 van VEM tot 

het oprichten van een windturbine; 

− Gelet op het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd en dat 4 

bezwaarschriften opleverde; 2 bezwaarschriften zijn echter laattijdig 

binnengekomen waardoor deze niet meer in aanmerking komen voor 

beraadslaging;  

− Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 

januari 2001 houdende de behandeling van de bezwaren en de beslissing dat 

er geen aanleiding tot weigering van de stedenbouwkundige vergunning voor 

het plaatsen van een windturbine op het perceel gelegen Karnemelkstraat, 

kadastraal bekend sectie B, 430/d/2, 9060 Zelzate bestaat; 

− Gelet op de weigering van de stedenbouwkundige vergunning door de 

gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar op 21 maart 2001 op basis van 

volgende motivatie:  

Het openbaar onderzoek werd niet gevoerd op de voorgeschreven wijze. Het 

project is verenigbaar met de planologische bestemming op de smalste 

basis. Er zijn minstens ernstige twijfels betreffende de verenigbaarheid 

met de ‘goede plaatselijke aanleg’. In dit geval lijkt het dan ook 

aangewezen de aanbeveling van de omzendbrief EME/2000.01 dd. 17/07/2000 te 

volgen, om de inplanting van windturbines (en a forteriori windturbines) 

in het gemeentelijke structuurplanningsproces te onderzoeken. Het verlenen 

van de vergunning zou voor deze aanvraag immers een ernstige hypotheek 

kunnen leggen op de mogelijke ontwikkeling van in het gebied aanwezige 

waarden op vlak van natuur en recreatie, en komt aldus in conflict met 

artikel 4 van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke 

ordening van 18 mei 1999 en latere wijzigingen. 

− Overwegende dat later zal blijken dat de nabijheid van een natuurgebied 

geen belemmering voor het verlenen van de vergunning kan zijn; hiervoor 

wordt verwezen naar de rechtspraak van de Raad voor Vergunnings-

betwistingen van 30 juni 2016, nr. A/1516/1298, BAERT e.a (zie ook het 

besluit van de deputatie van 21 maart 2019); 

− Gelet op de twee inplantingsvoorstellen voor de bouw van een windturbine 

op de terreinen van Jan De Nul die EDF Luminus op 13 maart 2018 aan de 

gemeente bezorgde;  

− Overwegende dat bij het eerste inplantingsvoorstel de wieken draaien over 

eigendom van de gemeente en bij het tweede voorstel de turbine zou draaien 

over het kanaal; 

− Overwegende dat EDF Luminus toen meegaf dat, indien de gemeente akkoord 

zou gaan met een wiekoverdraai over eigendom van de gemeente, zij recht 

heeft op een jaarlijkse vergoeding van 3.500 euro;  

− Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 

april 2018 houdende een principieel akkoord aan de wiekoverdraai over 

eigendom van de gemeente met een jaarlijkse vergoeding van 3500 euro.  

− Overwegende dat het college toen enkel een keuze maakte over de twee 

voorgestelde inplantingsmogelijkheden; dat ze zich niet heeft uitgesproken 

over de timing van indiening of vergunbaarheid van het project;  



− Gelet op de omgevingsvergunningaanvraag voor het bouwen van twee 

windturbines te Karnemelkstraat 2a, 9060 Zelzate zoals ingediend door EDF 

Luminus op 30 oktober 2018;  

− Gelet op het openbaar onderzoek dat georganiseerd werd en dat 9 

bezwaarschriften opleverde;  

− Overwegende dat de aanvraag door de gemeentelijke omgevingsambtenaar 

voorwaardelijk gunstig werd geadviseerd;  

− Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 

8 januari 2019 houdende een ongunstig advies aan de 

omgevingsvergunningaanvraag voor het bouwen van twee windturbines te 

Karnemelkstraat 2a, 9060 Zelzate;  

− Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 

24 januari 2019 houdende de herneming van de beslissing van 8 januari 2019 

en de beslissing om alsnog een voorwaardelijk gunstig advies te geven over 

de omgevingsvergunningaanvraag voor het bouwen van twee windturbines in de 

Karnemelkstraat; het college treedt het initieel advies van de 

gemeentelijke omgevingsambtenaar bij;  

− Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 

21 maart 2019 houdende de beslissing om aan EDF LUMINUS nv & JAN DE NUL 

nv, Ham 68 bus 1, 9000 Gent volgende vergunning voor het project, gelegen 

aan de Karnemelkstraat 2 te 9060 Zelzate, op het perceel, kadastraal 

bekend onder ZELZATE AFD 2 (ZELZATE), Sectie B, Nr. 430/r/3 te verlenen:  

o het exploiteren van een windmolenpark met 2 windturbines, omvattende 2 

transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 4.950 kVA elk 

en 2 windturbines met een elektrisch vermogen van max. 4.500 kW (totaal 

rubriek: 9.000 kW)  

o het plaatsen van 2 windturbines en een middenspanningscabine en het 

aanleggen van een kabeltracé  

Voor een bronbemaling in het kader van bouwkundige werken aan een debiet 

van max. 64.924 m³/jaar en een verlaging van het grondwaterpeil tot 

maximaal 3,5 m onder maaiveld wordt de vergunning geweigerd. 

− Overwegende dat de omgevingsvergunning, afgeleverd door de deputatie, 

afhankelijk is van de strikte naleving van de milieuvoorwaarden, 

stedenbouwkundige voorwaarden en aandachtspunten;  

− Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 

11 april 2019 houdende kennisname van de beslissing van de deputatie van 

21 maart 2019; dat geen beroep ingediend wordt; 

− Overwegende dat EDF Luminus, ingevolge het verkrijgen van de 

omgevingsvergunning, de bouw van de windturbines volop aan het plannen is; 

dat ook een aantal administratieve zaken geregeld dienen te worden;  

− Overwegende dat EDF Luminus bijvoorbeeld een overdraairegeling dient te 

treffen met de gemeente omdat de diameter van de rotorbladen van één van 

de windturbines die EDF Luminus wenst te bouwen groter is dan de 

oppervlakte van de site en de wieken van de turbine bijgevolg zullen 

draaien boven het naburige perceel, kadastraal gekend als Gemeente 

Zelzate, afdeling 2, sectie B, perceelnummer 430p; 

− Overwegende dat het gebruikelijk geworden is om met de eigenaars van een 

perceel waarover de rotor van een windturbine draait een recht van 

erfpacht af te sluiten met de eigenaar of exploitant van de turbine tegen 

een billijke jaarlijkse vergoeding; dat het ontwerp van optieovereenkomst 

voor de vestiging van erfdienstbaarheden tussen EDF Luminus en de gemeente 

Zelzate heden voorligt;  

− Gelet op het ontwerp van optieovereenkomst voor de vestiging van 

erfdienstbaarheden tussen EDF Luminus en de gemeente Zelzate;   



− Overwegende dat een jaarlijkse vergoeding voor de gemeente bedongen werd 

van 3.500 euro per jaar voor het overdraairecht van de rotor over het 

perceel in de Karnemelkstraat, afdeling 2, sectie C, perceelnummer 0430P 

en dit gedurende de gehele exploitatieperiode van de turbine; dat deze 

vergoeding staat evenwel volkomen los van andere mogelijke vergoedingen 

die de stad kan vorderen van de eigenaar en/of de exploitant van de 

turbine; 

− Overwegende dat EDF Luminus de optie op elk moment tijdens haar duur kan 

lichten door middel van een aangetekend schrijven aan de gemeente;  

− Overwegende dat EDF Luminus de optie pas zal lichten, als zij aan de 

opgelegde voorwaarden (d.w.z. alle vergunningen, voldoende kapitaal) 

voldoen;  

− Overwegende dat de partijen zich ertoe verbinden de authentieke akte 

houdende de erfdienstbaarheden van overhang, overgang en bouw- en 

plantverbod, waarin de bepalingen van de optieovereenkomst worden 

overgenomen, op eerste verzoek van EDF Luminus te ondertekenen;  

− Overwegende dat de authentieke akte in elk geval zo snel als mogelijk 

volgend op de lichting van de optie door EDF Luminus verleden zal worden;  

− Overwegende dat zowel EDF Luminus als de gemeente het recht hebben om in 

dit verband een notaris naar keuze aan te stellen; dat de kosten voor de 

authentieke akte ten laste zijn van EDF Luminus;  

− Overwegende dat de gemeenteraad gevraagd wordt het ontwerp van 

optieovereenkomst voor de vestiging van erfdienstbaarheden op het perceel 

in de Karnemelkstraat, afdeling 2, sectie C, nummer 0430P en tussen 

enerzijds Luminus NV, met maatschappelijke zetel te Markiesstraat 1, B-

1000 Brussel en geregistreerd in het rechtspersonenregister te Brussel 

onder nummer BTW BE-0471.811.661 en anderzijds gemeente Zelzate met 

maatschappelijke zetel te Grote Markt 1, 9060 Zelzate goed te keuren; 

− Overwegende dat men op het moment is aangekomen dat de gemeente zelf over 

de toekenning van de wiekovergang dient te beslissen; 

− Overwegende dat in toepassing van artikel 17, §2, punt 1 van het 

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd in zitting 

van 25 maart 2019 en gewijzigd in zitting van 23 september 2019 door 

schepen Steven De Vuyst voorgesteld wordt om ter zitting niet te beslissen 

over dit punt omwille van de beroering en de ongerustheid van de bewoners  

die er over dit dossier is teneinde als college alles op een rijtje te 

zetten en om zelf de afweging tot het toekennen van de wiekovergang te 

kunnen maken waarbij de pro’s en contra’s tegen elkaar afgewogen zullen 

worden; 

De raad wordt geschorst. 

De raad wordt heropend. 

- Gehoord de diverse toelichtingen/tussenkomsten van de vergadering. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 17 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Vleesschauwer 

Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Dierickx Vincent, Joosten Patricia, 

Goemaere Dirk, Laureys Rik, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever 

Karel, Van De Velde Lucien, Van Weynsberghe Kurt) bij 4 onthoudingen 

(Bruggheman Filip, De Beule Jan, Marleen Maenhout, Stevelinck Kristof): 

Enig artikel: - De gemeenteraad beslist om vandaag ter zitting niet te 

besluiten over de erfdienstbaarheden van overhang, overgang en bouw- en 

plantverbod ten voordele van EDF Luminus voor de overdraai van de wieken van 

een van de windturbines die ze wensen te bouwen en exploiteren en bijhorende 

optieovereenkomst voor de vestiging van die erfdienstbaarheden. 



PUNT 09 VASTSTELLEN VAN HET ADVIES OMTRENT ARCHEOLOGISCHE ENSEMBLES GEVONDEN 

OP HET GRONDGEBIED VAN ZELZATE  

DE RAAD: 

- Gelet op het onroerend erfgoeddecreet van 1 juni 2016 van de Vlaamse 

Overheid; 

- Overwegende dat, wie van plan is om een bouwproject of andere werken uit 

te voeren waarvoor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 

handelingen of voor het verkavelen van gronden nodig is, in bepaalde 

gevallen verplicht wordt om een archeologienota toe te voegen aan de 

vergunningsaanvraag;  

- Overwegende dat die archeologienota het resultaat is van een archeologisch 

vooronderzoek, waarvoor een erkende archeoloog moet aangesteld worden.  

- Overwegende dat de archeoloog aan de hand van het archeologisch 

vooronderzoek bepaalt of er op het terrein al dan niet archeologisch 

erfgoed aanwezig is; dat hij in de archeologienota maatregelen zal 

voorstellen om met het aanwezige erfgoed om te gaan;  

- Overwegende dat, wanneer de maatregel in de archeologienota een opgraving 

inhoudt, er na het verkrijgen van een vergunning een erkende archeoloog 

aangesteld moet worden voor de uitvoering ervan;  

- Overwegende dat het geheel van vondsten, stalen en administratie dat 

voortvloeit uit een archeologische opgraving een archeologisch ensemble 

wordt genoemd; 

- Overwegende dat zo’n archeologisch ensemble een erfgoedwaarde heeft; wat 

wil zeggen dat het iets bijdraagt aan onze kennis over het verleden en 

daarom als waardevol wordt beschouwd; 

- Overwegende dat, wie eigenaar is van het perceel op het moment dat een 

archeologisch ensemble wordt aangetroffen, volgens het burgerlijk wetboek 

eigenaar is van het archeologisch ensemble; dat je als eigenaar wettelijk 

verplicht bent om dit ensemble als een geheel te bewaren, in goede staat 

te houden en ter beschikking te stellen voor wetenschappelijk onderzoek; 

dat je als eigenaar het archeologische ensemble zelf mag bewaren, mag 

overdragen aan een erkend onroerenderfgoeddepot of mag overdragen aan een 

niet-erkend depot; 

- Gelet op het advies van de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent;  

- Overwegende dat het gebruikelijk is dat de archeologische ensembles 

gevonden op het grondgebied van een gemeente overgedragen worden aan die 

gemeente zodat zij eigenaar wordt van die archeologische ensembles en 

zodat zij de archeologische ensembles in bewaring kan geven aan een erkend 

archeologisch depot; 

- Overwegende dat hiervoor een eigendomsoverdracht moet plaatsvinden; dat 

dit via een schenking dient te gebeuren; dat per archeologisch ensemble 

een verklaring van schenking wordt opgesteld (zie bijlage); dat de 

gemeenteraad de schenking dient te aanvaarden;  

- Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Gent en gemeente Zelzate 

inzake het archeologisch depot zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 

2 september 2015; 

- Overwegende dat het archeologisch depot dienst stadsarcheologie & 

stadsarchief Gent “De Zwarte Doos” een erkend onroerenderfgoeddepots is;  

- Overwegende dat het archeologisch depot van de stad Gent de archeologische 

ensembles gevonden op het grondgebied van Zelzate kosteloos in bewaring 

neemt; 

- Overwegende dat het bestuur deze mogelijkheid onder de aandacht wenst te 

brengen van haar inwoners onder de vorm van een advies; 

- Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en 

schepenen. 



BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen:  

Artikel 1: - Neemt kennis van het feit dat:  

− Het geheel van vondsten, stalen en administratie dat voortvloeit uit een 

archeologische opgraving een archeologisch ensemble  wordt genoemd,  

− Een archeologisch ensemble een erfgoedwaarde heeft, wat wil zeggen dat het 

iets bijdraagt aan onze kennis over het verleden en het daarom als 

waardevol wordt beschouwd, 

− Wie eigenaar is van het perceel op het moment dat een archeologisch 

ensemble wordt aangetroffen, volgens het burgerlijk wetboek eigenaar is 

van het archeologisch ensemble, 

− De eigenaar wettelijk verplicht is om het ensemble als een geheel te 

bewaren, in goede staat te houden en ter beschikking te stellen voor 

wetenschappelijk onderzoek. De eigenaar mag het archeologische ensemble 

zelf bewaren, overdragen aan een erkend onroerenderfgoeddepot of 

overdragen aan een niet-erkend depot. 

Artikel 2: - De gemeenteraad adviseert aan de inwoners van Zelzate om, 

archeologische ensembles gevonden op het grondgebied van de gemeente Zelzate, 

in volle eigendom te schenken aan de gemeente Zelzate zodat zij eigenaar 

wordt van de ensembles en ze de ensembles in bewaring kan geven aan het 

archeologisch depot van de stad Gent.  

Per archeologisch ensemble dient een verklaring van schenking te worden 

opgesteld die de eigendomsoverdracht van het ensemble regelt. 

De gemeenteraad dient deze schenking/eigendomsoverdracht te aanvaarden.  

Artikel 3: - Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Maarten 

Berkers, Consulent – Team Stadsarcheologie, Dienst Monumentenzorg en 

Stadsarcheologie Gent en de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente 

Zelzate.  

Artikel 4: - Aan de dienst ruimtelijke ordening wordt gevraagd om dit advies 

kenbaar te maken.  

PUNT 10 a) AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER – 

AANPASSING: ASSENEDESTEENWEG 104 - VERLENGEN FIETSPAD  

DE RAAD: 

- Gelet op de artikels 119 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 

1988; 

- Gelet op de artikels 41§2, en 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal 

Bestuur d.d. 22 december 2017 en latere wijzigingen; 

- Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd 

bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

- Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 

verkeerstekens; 

- Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 

reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 

openbare weg; 

- Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de 

minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 

verkeerstekens worden bepaald; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 

betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 

en bekostiging van verkeerstekens; 

- Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 



- Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen enkel gemeentewegen 

betreft; 

- Overwegende dat per collegebesluit van 07 februari 2020 principieel 

akkoord werd gegaan met het invoeren van volgende verkeersmaatregelen: 

o het aanbrengen van een fietspad aansluitend op de bestaande 

aanduiding op de R4 en over een lengte even lang als die aan de 

zijde van de fietsenstalling (dus tot en met huisnummer 137). 

- Overwegende dat de gemeenteraad wordt verzocht om deze voorgestelde 

verkeersmaatregelen te bekrachtigen en deze op te nemen in de 

gecoördineerde tekst van het aanvullend reglement op de politie over het 

wegverkeer. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 20 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Beule Jan, 

De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Joosten Patricia, 

Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, 

Stevelinck Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, 

Van De Velde Lucien, Van Weynsberghe Kurt) bij 1 onthouding 

(Filip Bruggheman):  

Artikel 1: - De gemeenteraad geeft goedkeuring aan voorgestelde 

verkeersmaatregelen en past de gecoördineerde tekst van het aanvullend 

reglement op de politie over het wegverkeer aan met hierna vermelde artikels. 

Artikel 2: - Een nieuw artikel 15bis: - Fietspaden (GR 02/03/2020) 

 

15bis.1.1:  Assenedesteenweg 104 en 139 over een afstand van 10 

meter aansluitend op het fietspad van de R4-west (GR 

02/03/2020) 

Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers gebracht worden zoals 

bepaald in artikel 74 van het Algemeen Reglement op de politie over het 

wegverkeer en het gebruik van de openbare weg. 

Artikel 3: - Dit gemeenteraadsbesluit treedt in werking vanaf 03 april 2020. 

Artikel 4: - De gemeenteraad beslist dit aanvullend reglement af te kondigen 

conform artikels 285 - 289 van het decreet over het Lokaal Bestuur. 

Artikel 5: - Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar: 

− de griffie van de rechtbank van Eerste aanleg te Gent; 

− de griffie van de Politierechtbank te Gent; 

− de heer zonechef van de Lokale Politie; 

− de bestendige deputatie van de provincieraad; 

− de gemeentelijke technische dienst. 

Artikel 6: - Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de toezichthoudende 

overheid door de lijst bedoeld in artikel 330 van het Decreet over het Lokaal 

Bestuur. 

Artikel 7: - Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan  

de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

PUNT 10 b) AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER – 

AANPASSING: KONINGIN ASTRIDLAAN 1 - PARKEREN MET TIJDSBEPERKING 

DE RAAD: 

- Gelet op de artikels 119 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 

1988; 

- Gelet op de artikels 41§2, en 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal 

Bestuur d.d. 22 december 2017 en latere wijzigingen; 



- Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd 

bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

- Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 

verkeerstekens; 

- Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 

reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 

openbare weg; 

- Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de 

minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 

verkeerstekens worden bepaald; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 

betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 

en bekostiging van verkeerstekens; 

- Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

- Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen enkel gemeentewegen 

betreft; 

- Overwegende dat per collegebesluit van 07 februari 2020 principieel 

akkoord werd gegaan met het invoeren van volgende verkeersmaatregelen: 

o het invoeren van parkeren met tijdsbeperking tot maximum 15 

minuten ter hoogte van de handelszaak: aan de Koningin Astridlaan 

1 voor één parkeerplaats. 

- Overwegende dat de gemeenteraad wordt verzocht om deze voorgestelde 

verkeersmaatregelen te bekrachtigen en deze op te nemen in de 

gecoördineerde tekst van het aanvullend reglement op de politie over het 

wegverkeer; 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 20 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Beule Jan, 

De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Joosten Patricia, 

Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, 

Stevelinck Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde 

Lucien, Van Weynsberghe Kurt) bij 1 onthouding (Filip Bruggheman):  

Artikel 1: - De gemeenteraad geeft goedkeuring aan voorgestelde 

verkeersmaatregelen en past de gecoördineerde tekst van het aanvullend 

reglement op de politie over het wegverkeer aan met hierna vermelde artikels. 

Artikel 2: - Het artikel 6.4. – BLAUWE ZONE wordt uitgebreid als volgt: 

6.4.10. - Koningin Astridlaan 1 (één parkeerplaats): parkeren 

beperkt tot maximum 15 minuten (GR 02/03/2020)  

Deze maatregel zal aangeduid worden overeenkomstig art. 65.5 KB 01/12/75 

signalisatie met zonale geldigheid (blauwe zone) aangevuld met het onderbord 

waarop een parkeerschijf staat afgebeeld of ingeval van plaatselijke 

maatregel door middel van de verkeersborden E9 waarop een parkeerschijf is 

vermeld. 

Artikel 3: - Dit gemeenteraadsbesluit treedt in werking vanaf 03 april 2020. 

Artikel 4: - De gemeenteraad beslist dit aanvullend reglement af te kondigen 

conform artikels 285 - 289 van het decreet over het Lokaal Bestuur. 

Artikel 5: - Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar: 

− de griffie van de rechtbank van Eerste aanleg te Gent; 

− de griffie van de Politierechtbank te Gent; 

− de heer zonechef van de Lokale Politie; 

− de bestendige deputatie van de provincieraad; 



− de gemeentelijke technische dienst. 

Artikel 6: - Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de toezichthoudende 

overheid door de lijst bedoeld in artikel 330 van het Decreet over het Lokaal 

Bestuur. 

Artikel 7: - Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan 

de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

PUNT 10 c) AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER – 

AANPASSING: PIERETS-DE COLVENAERPLEIN - PARKEREN MET TIJDSBEPERKING 

DE RAAD: 

- Gelet op de artikels 119 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 

1988; 

- Gelet op de artikels 41§2, en 285 - 289 van het Decreet over het Lokaal 

Bestuur d.d. 22 december 2017 en latere wijzigingen; 

- Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd 

bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; 

- Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende 

reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 

verkeerstekens; 

- Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 

reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 

openbare weg; 

- Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de 

minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 

verkeerstekens worden bepaald; 

- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 

betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 

en bekostiging van verkeerstekens; 

- Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

- Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen enkel gemeentewegen 

betreft; 

- Overwegende dat per collegebesluit van 07 februari 2020 principieel 

akkoord werd gegaan met het invoeren van volgende verkeersmaatregelen: 

o het invoeren van parkeren met tijdsbeperking tot maximum 15 

minuten op het Pierets-De Colvenaerplein (twee eerste 

parkeerplaatsen komende van de richting gemeentehuis). 

- Overwegende dat de burgemeester-voorzitter voorstelt om aan het begin van 

het plein komende van het gemeentehuis telkens één parkeerplaats langs 

beide zijden in te richten, zodat deze parkeerplaatsen dichter bij het 

marktplein en centraler ten opzichte van de zelfstandigen liggen; 

- Overwegende dat de gemeenteraad wordt verzocht om deze voorgestelde 

verkeersmaatregelen goed te keuren en deze op te nemen in de 

gecoördineerde tekst van het aanvullend reglement op de politie over het 

wegverkeer. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 20 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Beule Jan, 

De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Joosten Patricia, 

Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, 

Stevelinck Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, 

Van De Velde Lucien, Van Weynsberghe Kurt) bij 1 onthouding 

(Filip Bruggheman):  

Artikel 1: - De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de voorgestelde 

verkeersmaatregelen en past de gecoördineerde tekst van het aanvullend 

reglement op de politie over het wegverkeer aan met hierna vermelde artikels. 



Artikel 2: - Het artikel 6.4. – BLAUWE ZONE wordt uitgebreid als volgt: 

6.4.11. - Pierets-De Colvenaerplein (aan het begin van het plein 

komende van het gemeentehuis telkens één parkeerplaats 

langs beide zijden): parkeren beperkt tot maximum 

15 minuten (GR 02/03/2020)  

Deze maatregel zal aangeduid worden overeenkomstig art. 65.5 KB 01/12/75 

signalisatie met zonale geldigheid (blauwe zone) aangevuld met het onderbord 

waarop een parkeerschijf staat afgebeeld of ingeval van plaatselijke 

maatregel door middel van de verkeersborden E9 waarop een parkeerschijf is 

vermeld. 

Artikel 3: - Dit gemeenteraadsbesluit treedt in werking vanaf 03 april 2020. 

Artikel 4: - De gemeenteraad beslist dit aanvullend reglement af te kondigen 

conform artikels 285 - 289 van het decreet over het Lokaal Bestuur. 

Artikel 5: - Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar: 

− de griffie van de rechtbank van Eerste aanleg te Gent; 

− de griffie van de Politierechtbank te Gent; 

− de heer zonechef van de Lokale Politie; 

− de bestendige deputatie van de provincieraad; 

− de gemeentelijke technische dienst. 

Artikel 6: - Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de toezichthoudende 

overheid door de lijst bedoeld in artikel 330 van het Decreet over het Lokaal 

Bestuur. 

Artikel 7: - Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan  

de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

PUNT 11 GOEDKEUREN VAN HET VOORSTEL OM EEN ONDERSCHEIDINGSTEKEN VOOR DE 

TITULARIS VAN HET MANDAAT VAN VOORZITTER VAN DE GEMEENTERAAD TE VOORZIEN 

DE RAAD: 

− Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 2007 houdende 

het statuut van de lokale en provinciale mandataris; 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 148, 4e 

lid waarin wordt bepaald dat de Vlaamse Regering de ambtskledij en het 

onderscheidingsteken van de burgemeester en de schepenen en de voorzitter 

van het vast bureau vaststelt; 

− Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het 

statuut van de lokale mandataris, in het bijzonder artikelen 60 t.e.m. 66 

van dit besluit; 

− Overwegende dat luidens de inhoud van het antwoord op de parlementaire 

vraag nr. 251 van de heer Willy Segers d.d. 26 januari 2018 de 

gemeenteraad, op grond van het principe van de gemeentelijke autonomie, 

een beslissing kan nemen omtrent het dragen van een onderscheidingsteken 

door de voorzitter van de gemeenteraad en dat de gemeenteraad hierbij niet 

gebonden is door regelgeving uitgevaardigd door de Vlaamse Regering; 

− Overwegende dat ondertussen heel wat Vlaamse gemeenten en steden een 

onderscheidingsteken voor de titularis van het mandaat van voorzitter van 

de gemeenteraad hebben ingesteld; 

− Overwegende dat voorgesteld wordt om eveneens voor de titularis van het 

mandaat van voorzitter van de gemeenteraad in onze gemeente een 

onderscheidingsteken te voorzien in de vorm van een sjerp die aangewend 

kan worden onder de voorwaarden en omstandigheden waaronder de 

burgemeester en de schepenen hun ambtskledij en onderscheidingsteken 

kunnen/moeten aanwenden zoals bepaald in artikel 65 van het voormelde 

besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018; 



− Overwegende dat het aan te raden is om de voorzitterssjerp te 

onderscheiden van de burgemeester- en schepensjerp door andere kleuren te 

nemen voor de voorzitterssjerp; dat voorgesteld wordt om de voorzitters-

sjerp te vervaardigen in de kleuren van de gemeente (groen/wit) waarop het 

schild van de Vlaamse gemeenschap aangebracht is. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 20 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Beule Jan, 

De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Joosten Patricia, 

Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, 

Stevelinck Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, 

Van De Velde Lucien, Van Weynsberghe Kurt)  bij 1 onthouding 

(Filip Bruggheman):  

Artikel 1: - De gemeenteraad beslist een onderscheidingsteken te voorzien 

voor de titularis van het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad in de 

vorm van een sjerp. 

Artikel 2: - De voorzitterssjerp zal bestaan uit een schoudersjerp in de 

kleuren groen/wit (= kleuren van de gemeente), groen aan de hals met een 

schild van de Vlaamse gemeenschap en is verschillend van de sjerp van de 

burgemeester en van de schepenen.  

Artikel 3: - De voorzitter van de gemeenteraad draagt de sjerp enkel naar 

aanleiding van en bij de openbare uitoefening van zijn bevoegdheid ter 

gelegenheid van evenementen of plechtigheden die uitsluitend op het 

grondgebied van de gemeente plaatsvinden. 

Artikel 4: - Bij het beëindigen van het ambt of bij tuchtrechtelijke 

schorsing is de titularis van het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad 

niet langer gerechtigd om de sjerp te dragen. 

Artikel 5: - Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financiële dienst 

en aan de stafmedewerker. 

PUNT 12 DEFINITIEVE VASTSTELLING GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 

EUROHAL 

DE RAAD: 

− Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening(VCRO) Afdeling 4: 

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen; 

− Gelet op de voorlopige vaststelling van het voorontwerp gemeentelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan “Eurohal” in de gemeenteraad van 23 september 

2019; 

− Gelet op het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Eurohal”;  

− Overwegende dat overeenkomstig art. 2.2.21§2 van de VCRO het college van 

burgemeester en schepen het ontwerp onderworpen heeft aan een openbaar 

onderzoek gedurende zestig dagen van 25 oktober 2019 tot en met 23 

december 2019 en daartoe de nodige aankondigingen heeft laten publiceren; 

− Overwegende dat er geen bezwaren werden ingediend tijdens het openbaar 

onderzoek; 

− Gelet op de inhoud van de ontvangen adviezen:  

o Gemeente Assenede, d.d. 29 oktober 2019 : gunstig 

o Provincie Oost-Vlaanderen, d.d. 21 november 2019, ref. 1905032 : 
gunstig 

o Agentschap natuur en bos, d.d. 4 november 2019, ref. 19-219674: gunstig 

o Departement Omgeving, d.d. 13 november 2019, ref. 2.14/430018/107.1: 
gunstig 

o Sport Vlaanderen, d.d. 23 oktober 2019, ref.DVB/FP/TVDB/2019_1100_O: 
gunstig 



o Agentschap Wegen en Verkeer, d.d. 25 november 2019, 
ref.RUP_40_201803(3): gunstig 

o Gemeente Wachtebeke; d.d. 4 november 2019: gunstig 

− Overwegende dat overeenkomstig art. 2.2.21 §5 van de VCRO de gemeentelijke 

commissie ruimtelijke ordening op 21 januari 2020 de adviezen en 

opmerkingen heeft gebundeld en gecoördineerd en eveneens een gemotiveerd 

advies heeft uitgebracht bij de gemeenteraad; 

− Gelet op het gecoördineerd gunstig advies van de gecoro van 21 januari 

2020;  

− Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en latere 

wijzigingen; 

− Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Enig artikel: - De gemeenteraad stelt het gemeentelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan Eurohal definitief vast, bestaand uit toelichtingsnota, 

stedenbouwkundige voorschriften, grafisch plan, register van (delen van) 

percelen waarop bestemmingswijzigingen worden doorgevoerd en procesnota.  

PUNT 13 GOEDKEUREN STATUTEN, AFSPRAKENNOTA EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

ADVIESRAAD DIERENWELZIJN 

DE RAAD: 

− Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 

304§3;  

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2019 houdende de 

beslissing tot oprichting van een adviesraad dierenwelzijn;  

− Overwegende een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd werd in Hét 

Reclameblad en op de gemeentelijke website, teneinde in samenspraak met de 

geïnteresseerden een ontwerp van statuten, afsprakennota en huishoudelijk 

reglement op te maken;  

− Gelet op de statuten zoals gevoegd in bijlage; 

− Gelet op de afsprakennota zoals gevoegd in bijlage; 

− Gelet op het huishoudelijk reglement zoals gevoegd in bijlage;  

− Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en 

schepenen;  

− Gelet op het voorstel van schepen Isabel Dellaert om bij artikel 3, §2: 

Samenstelling van de ontwerpstatuten de vermelding ‘Politieke 

mandatarissen’ te schrappen, zodat elke partij vertegenwoordigd in de 

gemeenteraad iemand naar keuze kan voordragen en niet enkel een politieke 

mandataris; 

− Overwegende dat aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van 

statuten met schrapping van de vermelding ‘Politieke mandatarissen’ in 

artikel 3, §2, van afsprakennota en van huishoudelijk reglement goed te 

keuren. 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Goedkeuring wordt gehecht aan de statuten van de adviesraad 

dierenwelzijn die de werking en samenstelling van de adviesraad bepalen.  

Artikel 2: - Goedkeuring wordt gehecht aan de afsprakennota waarin de 

verbintenissen die de adviesraad dierenwelzijn en het gemeentebestuur aangaan 

opdat de adviesraad haar bevoegdheden kan uitoefenen conform de statuten zijn 

opgenomen.  



Artikel 3: - Goedkeuring wordt gehecht aan het huishoudelijk reglement dat de 

wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor dierenwelzijn haar bevoegdheden 

uitoefent overeenkomstig zijn statuten bepaalt. 

Artikel 4: - De gemeente stimuleert de werking van de dierenwelzijnsraad door 

voldoende financiële, logistieke en educatieve ondersteuning te verlenen. 

Artikel 5: - Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de 

uitvoering van dit besluit.  

PUNT 14 SAMENSTELLING ADVIESRAAD DIERENWELZIJN - AANDUIDEN POLITIEKE 

VERTEGENWOORDIGERS 

Ingevolge de beslissing van heden dat elke partij vertegenwoordigd in de 

gemeenteraad een politieke mandataris of iemand naar eigen keuze als niet-

stemgerechtigd lid kan voordragen, dient dit punt te worden behandeld in de 

geheime zitting. 

PUNT 15 GOEDKEUREN VAN DE WIJZIGINGEN AAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE 

GEMEENTELIJKE SPORTRAAD  

DE RAAD: 

− Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 

304§3; 

− Gelet op het huishoudelijk reglement van de sportraad zoals goedgekeurd in 

de gemeenteraad van 27 augustus 2007 en gewijzigd in de gemeenteraad van 

4 oktober 2013; 

− Gelet op de algemene vergadering van de sportraad van 17 december 2019 

waarbij de nieuwe samenstelling werd bepaald;  

− Gelet op het voortel tot wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van 

de gemeentelijke sportraad zoals gestemd in de algemene vergadering van de 

sportraad op datum van 17 december 2019; 

− Gelet op de vraag van schepen Luc Van Waesberghe om in artikel 20 het 

aantal leden in de raad van bestuur ook aan te passen aan naar 7; 

BESLUIT: 

In openbare zitting, met 20 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert 

Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Acke Martin, De Beule Jan, 

De Vleesschauwer Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Joosten Patricia, 

Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl, 

Stevelinck Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, 

Van De Velde Lucien, Van Weynsberghe Kurt) bij 1 onthouding 

(Filip Bruggheman):  

Artikel 1: - De voorgestelde wijzigingen aan het huishoudelijk reglement 

worden goedgekeurd.  

Artikel 2: - Het in bijlage bij dit besluit gevoegd huishoudelijk reglement 

wordt goedgekeurd.  

Artikel 3: - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de voorzitter 

van de sportraad en aan de sportfunctionaris. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTRAAD 

TITEL I - ALGEMENE VERGADERING 

Bepalingen betreffende het bijeenroepen van vergaderingen 

Art. 1 - De algemene vergadering komt minstens viermaal per jaar samen. Deze vergaderingen worden gepland in de periode 
januari-december, rekening houdend met de schoolvakanties, feestdagen, brugdagen en verlengde weekenden. 

Elke vereniging, organisatie of instelling is minstens op twee van de vier algemene vergaderingen aanwezig. Indien de 
vertegenwoordig(st)er niet aanwezig kan zijn, zal de plaatsvervang(st)er zijn/haar plaats innemen. Van elke vereniging wordt 
verwacht dat ze actief helpt op minimum twee verschillende activiteiten georganiseerd door de sportdienst Zelzate. 



Indien men niet aanwezig is op minstens twee van de vier algemene vergaderingen of niet actief helpt op twee van de 
activiteiten georganiseerd door de sportdienst, verliest men het recht op alle gemeentelijke subsidies, zijnde 
werkingssubsidies, jeugd- en samenwerkingssubsidies en huursubsidies.  

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen hetzij door de raad van bestuur, hetzij op schriftelijk 
verzoek van minstens één vijfde van de leden. 

Art. 2 - Alle leden worden per e-mail opgeroepen tot de algemene vergadering. Deze e-mail vermeldt de agenda.  

Op de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat door minstens 1/20 van de leden werd ingediend bij de voorzitter 
of secretaris. 

De oproeping gebeurt per e-mail en wordt ten minste 14 dagen voor de vergadering verstuurd naar de vertegenwoordiger en 
zijn/haar plaatsvervanger en de voorzitter indien dit niet de vertegenwoordiger of zijn/haar plaatsvervanger is. 

Voor de buitengewone algemene vergadering geldt dezelfde procedure. 

De sportclubs kunnen tot één week voor de algemene vergadering vragen e-mailen naar de sportdienst: 
sportdienst@zelzate.be.  

Bepalingen betreffende het geldig vergaderen en stemmen 

Art. 3 - De samenkomsten van de algemene vergadering worden voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door 
de ondervoorzitter, en als deze ook niet aanwezig is, door het aanwezige bestuurslid met de hoogste leeftijd. 

Agendapunten worden maximaal 15 min per item besproken (of meegenomen  naar volgende algemene vergadering). 

Art. 4 - Behalve bij wijziging van de statuten of bij ontbinding van de sportraad kan de algemene vergadering slechts geldig 
vergaderen indien minstens de helft van de leden aanwezig is. 

Als dit aantal niet wordt bereikt, wordt binnen de veertien dagen een buitengewone algemene vergadering samengeroepen 
met dezelfde agenda, welke geldig beslist bij gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige leden. 

Bij de oprichting of heroprichting van de sportraad kan de algemene vergadering geldig vergaderen ongeacht het aantal 
aanwezige leden. 

Art. 5 - De effectieve leden kunnen zich op de samenkomsten van de algemene vergadering laten vervangen door hun 
plaatsvervanger. 

Art. 6 - Behalve bij uitsluiting van de leden, bij wijziging van de statuten of bij ontbinding van de sportraad, worden de 
beslissingen van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen. 

Art. 7 - Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Indien deze staking van stemmen zich voordoet bij 
geheime stemming volgt een herstemming. Bij een nieuwe staking van stemmen wordt de geheime stemming naar een 
buitengewone algemene vergadering verwezen en dit binnen de veertien dagen. 

Art. 8 - Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van het quorum inzake gewone meerderheid. 

Art. 9 - De stemming is geheim telkens als het om personen gaat of als twee vijfde van de aanwezige leden hierom 
verzoeken. 

Bepalingen betreffende het goedkeuren of wijzigen van de statuten en ontbinding van de sportraad 

Art. 10 - De algemene vergadering kan de statuten slechts goedkeuren of wijzigen indien de goed te keuren tekst of de aan te 
brengen wijziging in de oproepingsbrief vermeld is en wanneer minimum twee derde van de leden op de vergadering 
aanwezig is. Tot wijziging kan enkel worden besloten met een twee derde meerderheid van de stemmen.  

Is twee derde van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen 
worden. Deze kan bij gewone meerderheid beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige leden. De wijziging 
van de statuten wordt voorbereid door de raad van bestuur van de sportraad. 

Art. 11 - De algemene vergadering kan slechts dan de ontbinding van de sportraad uitspreken, wanneer twee derde van haar 
leden aanwezig is. Wordt aan deze vereiste niet voldaan, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig 
beraadslaagt en besluit, ongeacht het aantal aanwezige leden. Besluiten worden genomen met twee derde van de aanwezige 
leden. 

Bepalingen betreffende aan- en uitsluiting van de leden 

Art. 12 - Elk Nederlandstalig sportinitiatief, onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en 
organisaties, zowel publieke als private, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van Zelzate, kan lid worden 
van de sportraad. Het dient daarvoor een schriftelijke aanvraag te sturen naar de raad van bestuur van de sportraad en de 
vertegenwoordiger moet zich komen voorstellen op de algemene vergadering. 

Art. 13 - Een sportinitiatief is ontslagnemend wanneer zij zijn ontslag schriftelijk ter kennis brengt aan de raad van bestuur 
van de sportraad. Dit ontslag moet ondertekend zijn door de voorzitter en twee leden van het bestuur van het betrokken 
sportinitiatief. 

Deze organisatie is geen lid meer vanaf de volgende algemene vergadering. 
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Art. 14 - Bij een niet verwittigde afwezigheid op twee opeenvolgende vergaderingen is een sportinitiatief (lid) automatisch 
ontslagnemend. 

Dit sportinitiatief is geen lid meer vanaf de volgende algemene vergadering. 

Voor de deskundigen wordt dezelfde procedure gevolgd. 

Art. 15 - Een vertegenwoordiger verliest het mandaat van lid van de algemene vergadering door het niet meer voldoen aan 
één van de voorwaarden van de statuten. 

Deze vertegenwoordiger is geen lid meer vanaf de volgende algemene vergadering. 

Art. 16 - De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met een twee derde meerderheid van de 
stemmen uitgesproken worden. 

Art. 17 - De deskundigen van de statuten moeten aanvaard worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid 
van stemmen. 

TITEL II - RAAD VAN BESTUUR 

Bepalingen betreffende de leden 

Art. 18 - De leden van de raad van bestuur moeten wonen en/of werken en/of hun sportieve activiteit uitvoeren in Zelzate.  

Art. 19 - De raad van bestuur is samengesteld uit 7 effectieve leden. 

Indien het leden aantal is gedaald tot 5 leden, hetzij door vrijwillig ontslag, hetzij door afzetting of heirkracht zal een 
buitengewone algemene vergadering worden samengeroepen teneinde het vereiste aantal leden te herkiezen. 

Art. 20 - De algemene vergadering kiest uit haar leden die zich kandidaat stellen, bij geheime stemming en gewone 
meerderheid van stemmen, de 7 leden van de raad van bestuur. 

Art. 21 - Zullen als aftredend aanzien worden, de leden van de raad van bestuur van de sportraad die tijdens één 
kalenderjaar na uitnodiging tot de vergaderingen van de raad van bestuur, 2/3 van de vergaderingen niet hebben 
bijgewoond. 

Art. 22 - Aftredende leden zijn herkiesbaar. 

Bepalingen betreffende de verkiezing van de leden van de raad van bestuur 

Art. 23 - De voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de raad van bestuur verkozen 
met gewone meerderheid van stemmen. Wanneer geen van de kandidaten de gewone meerderheid behaalt, heeft een 
herstemming plaats tussen de twee kandidaten met het hoogst aantal stemmen in de eerste stemronde, tenzij meerdere 
kandidaten evenveel stemmen behaalden. 

Wanneer er dan nog een gelijk aantal stemmen is, wordt de jongste in leeftijd aangeduid. 

Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen, het geldig vergaderen en stemmen 

Art. 24 - De raad van bestuur van de sportraad komt minstens viermaal per jaar samen. Indien tenminste één derde van de 
leden hierom verzoekt, is het bestuur verplicht de raad van bestuur samen te roepen binnen de veertien dagen. 

Een schriftelijke uitnodiging wordt tenminste vijf dagen tevoren verstuurd. De oproepingsbrief vermeldt de agenda. 

Art. 25 - Opdat een geldig besluit kan genomen worden is de aanwezigheid vereist van de helft plus één van de leden van de 
raad van bestuur. Is die voorwaarde niet vervuld, dan wordt de raad van bestuur binnen de acht dagen opnieuw samen 
geroepen met dezelfde agenda en kan het geldig besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige leden. 

Art. 26 - Besluiten van de raad van bestuur worden door de leden genomen bij gewone meerderheid. 

Art. 27 - Verder zijn de bepalingen van dit reglement ook van toepassing op de raad van bestuur. 

Bepalingen betreffende het tekenen van de documenten en de externe vertegenwoordiging 

Art. 28 - Om geldig te zijn dienen alle documenten uitgaande van de raad van bestuur ondertekend te zijn door de voorzitter 
of één van de andere leden van de raad van bestuur 

Art. 29 - De sportraad wordt extern vertegenwoordigd door leden van de raad van bestuur van de sportraad. 

PUNT 16 PRINCIPEBESLISSING OM BIJ DE TOEKENNING VAN NIEUWE STRAATNAMEN DE 

NAMEN VAN MAGDALENA KINTZIGER EN RITA GORR TE GEBRUIKEN   

DE RAAD: 

- Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en latere 

wijzigingen; 

- Gelet op de brief van mevrouw Sofie Lemaire, TV-maakster bij Canvas van 19 

februari 2020 waarin zij, in het kader van de actie “meer vrouw op straat” 



verzoekt om nieuwe verkavelingen, bruggen of tunnels de naam de geven van 

een vrouw uit de streek die baanbrekend werk heeft verricht;  

- Gelet op de principebeslissing van de gemeentelijke culturele raad van 20 

februari 2020 waarin wordt gesteld dat de culturele raad er de komende 

jaren bewust naar streeft om een aantal straten naar vrouwen te noemen; 

- Overwegende dat de culturele raad voorstelt om in de nieuwe verkaveling 

tussen de Burgemeester Camiel Leynlaan, de Burgemeester Jozef Chalmetlaan, 

de Cesenaticolaan en de Verbroederingslaan, bij toekenning van de nieuwe 

straatnamen de namen van Magdalena Kintziger (verzetstrijdster) en Rita 

Gorr (operadiva) te gebruiken, namelijk de Magdalena Kintzigerstraat of -

laan en de Rita Gorrstraat of -laan; 

- Overwegende dat de gemeenteraad om een principeakkoord wordt gevraagd.  

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen:  

Enig artikel: - Gaat principieel akkoord om bij de toekenning van nieuwe 

straatnamen de namen van Magdalena Kintziger en Rita Gorr te gebruiken. 

Bijvoorbeeld in de nieuwe verkaveling tussen de Burgemeester Camiel Leynlaan, 

de Burgemeester Jozef Chalmetlaan, de Cesenaticolaan en de 

Verbroederingslaan. 

PUNT 17 KENNISGEVINGEN/MEDEDELINGEN 

Volgende stukken worden ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd: 

1. Overlijdensbericht van mevrouw Julienne Colpaert 

2. Vacature van adjunct-directeur bij IGS Westlede  

3. Brief van 10 januari 2020 van Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende 

gedeeltelijke verkiezing van de raden van de erkende lokale 

geloofsgemeenschappen  

4. Brief van Creat van 10 januari 2020 betreffende de confirmatie van de 

deelneming in TMVS dv 

5. Brief van Farys van 10 januari 2020 betreffende de confirmatie van de 

deelneming in TMVW ov  

6. Brief van 21 januari 2020 van North Sea Port SE betreffende de 

rapportage van de garantstelling (vertrouwelijk) 

7. Brief van 23 januari 2020 van de provincie Oost-Vlaanderen betreffende 

bevestiging van deelname aan het omgevingscontract 

8. Agentschap Wegen en Verkeer: verslag van de coördinatievergadering van 

27 september 2019 betreffende het project Stoepestraat 

Mevrouw Marleen Maenhout vraagt welke zaken die vanuit de gemeente 

Zelzate naar boven zijn gekomen nog moeten worden uitgeklaard en 

waardoor de werken geschorst zijn. 

De heer Brent Meuleman antwoordt dat de gesprekken nog lopende zijn en 

wenst dan ook hierover niet in detail te treden omdat er nog geen 

bevredigende alternatieven naar boven zijn gekomen, maar stelt dat het 

bestuur omwille van de bezorgdheid over de leefbaarheid en veiligheid in 

onze gemeente niet langer geneigd is om zomaar mee te gaan in 

oplossingen die goed zijn voor de gemeentes rondom Zelzate behalve voor 

Zelzate zelf. 

9. Gecoördineerde statuten van IDM na de Buitengewone Algemene Vergadering 

van 23 oktober 2019  

10. Verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van IDM van 18 december 
2019 

11. Verslag van de Raad van Bestuur van IDM van 18 december 2019  

Mevrouw Marleen Maenhout verwijst naar de intentie van IDM tot 

aanpassing van de snoeihoutophaling aan huis (punt 5 van het verslag) en 



vraagt hoe het bestuur daarmee zal omgaan (voorstel gebaseerd op een 

ophaling op afroep gecombineerd met een systeem van voorrijkost). 

De heer Steven De Vuyst antwoordt dat het college van burgemeester en 

schepenen hierin nog geen standpunt heeft genomen. 

De heer Kurt Van Weynsberghe verlaat de zitting. 

12. Aangepaste notulen van de Raad van Bestuur van IDM van 18 december 2018 
en het verslag van de Raad van Bestuur van IDM van 29 januari 2019 incl. 

powerpointpresentatie  

13. Verslag van de Raad van Bestuur van Veneco van 5 december 2019  

14. Beknopt overzicht van de beslissingen genomen in de Raad van Bestuur van 
Veneco van 5 december 2019  

15. Verslag van de Raad van Bestuur van Veneco van 21 januari 2020 

a) Mevrouw Marleen Marleen vraagt of het bestuur zich van bewust is van 
het feit dat men vanaf 01/01/2020 een prijsstijging van de 

dienstverlening van Veneco heeft goedgekeurd en dat hiervoor een 

budgetwijziging nodig zal zijn (punt 4.1). 

De heer Brent Meuleman antwoordt dat de prijsstijging te wijten is aan 

de ongelijkheid in de verschillende zones die Veneco beheert: er waren 

zones die werkten met subsidies en zones die enkel werkten op basis 

van bijdragen van de gemeentes. Daarnaast was er ook discussie binnen 

Veneco zelf over de kerntaken van Veneco. Meer informatie hieromtrent 

zal worden bezorgd aan mevrouw Maenhout. 

b) Mevrouw Marleen Maenhout wenst verduidelijking over de 
projectontwikkeling Zelzate – Suikerkaai (punt 5.5.). 

De heer Brent Meuleman verduidelijkt dat Veneco de aankoop van de 

gronden gelegen aan de inham ter hoogte van Suikerkaai (indien men 

richting Sint Jan-Baptist rijdt, zijn de gronden rechts gelegen) 

prefinanciert, met oog op een mogelijke ontwikkeling van de gronden in 

de toekomst in overleg met de gemeente. Aankoop van deze gronden was 

noodzakelijk aangezien de gronden nu te koop stonden. 

16. Beknopt overzicht van de beslissingen genomen in de Raad van Bestuur van 
Veneco van 21 januari 2020  

17. Mededeling door mevrouw Isabel Dellaert dat op zondag 8 maart 2020 in de 
gemeente een actie zal worden georganiseerd naar aanleiding van de 

Internationale Vrouwendag met als thema ‘Vrijheid’. Bedoeling is dat 

zoveel mogelijk vrouwen van Zelzate-oost en -west elkaar tegemoet 

stappen op de brug (symbolisch voor verbinding). Als afsluiter is een 

ontvangst op het gemeentehuis voorzien. 

PUNT 19 MOTIE VOOR HET BEHOUD VAN SUBSIDIES VOOR SPOORLIJN L204 (SP.A) 

De gemeenteraad van Zelzate in vergadering bijeen op maandag 2 maart 2020 

keurt met algemene stemmen de volgende motie goed: 

− Neemt met ontsteltenis akte van het voorstel van Infrabel om 12,6 miljoen 

Europese subsidies niet langer te herbesteden aan spoorlijn L204 van Gent 

Dampoort naar Zelzate en in uitbreiding naar Terneuzen. Dit was nochtans 

de voorkeursbeslissing van de federale ministerraad van 14 december 2017. 

− Roept alle bedrijven, vakbonden, gemeenten in onze regio en ook het 

provinciebestuur en Vervoerregio Gent op om protest aan te tekenen tegen 

dit besluit. Dit bedrag was door bevoegd minister Bellot beloofd om 

gebruikt te worden voor de aanleg van de spoorlijn van Lijn 204. 

− Stelt vast dat Lijn 204 een wezenlijke bijdrage kan zijn in de reductie 

van de CO2- uitstoot en past binnen de gemeentelijke visie op het 

regionaal reizigersvervoer per spoor. 



− Stelt vast dat de verkeerssituatie op de R4 (Kennedylaan) de laatste jaren 

leidt tot dramatische files die nadelig zijn voor de bereikbaarheid van de 

woonkernen, de bedrijven én het woon/werkverkeer. 

− Vraagt daarom dringend aan minister Bellot en minister Peeters om middels 

de opmaak van een bijkomend uitvoerend samenwerkingsakkoord de vrijgekomen 

geldmiddelen wel degelijk te investeren in L204. 

PUNT 20 OPROEP TOT HET PRIORITAIR INVESTEREN IN SPOORLIJN L204 – VOORSTEL TOT 

OVERMAKEN VAN BRIEF AAN MINISTER LYDIA PEETERS (N-VA)  

DE RAAD: 

− Gelet op de beslissing van heden houdende goedkeuring van de motie voor 

het behoud van subsidies voor spoorlijn L204 en de oproep aan alle 

bedrijven, vakbonden, gemeenten in onze regio en ook het provinciebestuur 

en Vervoerregio Gent om protest aan te tekenen tegen het voorstel van 

Infrax en de vraag aan minister Bellot en minister Peeters om de 

vrijgekomen geldmiddelen, middels de opmaak van een bijkomend uitvoerend 

samenwerkingsakkoord, wel degelijk te investeren in L204; 

− Gelet op het voorstel van raadslid Martin Acke om namens de gemeenteraad 

van Zelzate een brief naar Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters te 

schrijven om niet in te gaan op het voorstel van Infrabel en om ervoor te 

zorgen dat er verdere uitvoering wordt gegeven aan de beslissing van de 

federale Ministerraad van 14 december 2017 om de beschikbaar gekomen 

geldmiddelen prioritair te investeren in spoorlijn 204; 

− Overwegende dat dit voorstel ter stemming voorgelegd wordt. 

BESLUIT:  

In openbare zitting met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De gemeenteraad van Zelzate gaat in op het voorstel van raadslid 

Martin Acke om een brief naar Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters te 

schrijven met de vraag om niet in te gaan op het voorstel van Infrabel en 

ervoor te zorgen dat er verdere uitvoering wordt gegeven aan de beslissing 

van de federale Ministerraad van 14 december 2017 om de beschikbaar gekomen 

geldmiddelen prioritair te investeren in spoorlijn 204. 

Artikel 2: - Ingevolge de beslissing van de gemeenteraad van heden om alle 

bedrijven, vakbonden, gemeenten in onze regio en ook het provinciebestuur en 

Vervoerregio Gent op te roepen protest aan te tekenen tegen het voorstel van 

Infrax en om aan minister Bellot en minister Peeters te vragen om de 

vrijgekomen geldmiddelen, middels de opmaak van een bijkomend uitvoerend 

samenwerkingsakkoord, wel degelijk te investeren in L204 zal éénzelfde brief 

naar alle voornoemde actoren gestuurd worden. 

PUNT 21 MOBIELE ZORGWONING (VLD-SD) 

DE RAAD: 

− Gelet op de vraag d.d. woensdag 26 februari 2020 van raadslid Filip 

Bruggheman tot het onderzoeken onder welke voorwaarden een mobiele 

zorgwoning in de tuin mogelijk is en hierover te rapporteren in de 

volgende gemeenteraad; 

− Gelet op het voorstel om een regelgeving uit te werken rond (tijdelijke) 

mobiele woonunits in het algemeen (zowel zorg als ook andere vormen van 

tijdelijk wonen als tiny houses) vóór de zomerperiode, te meer dat de 

gecoro hierin als adviesorgaan dient betrokken te worden, zodat de 

eerstvolgende gemeenteraad niet haalbaar is.  

− Overwegende dat dit voorstel ter stemming aan de gemeenteraad voorgelegd 

wordt.  

BESLUIT: 

In openbare zitting, met algemene stemmen: 



Enig artikel: - Een regelgeving rond (tijdelijke) mobiele woonunits in het 

algemeen (zowel zorg als ook andere vormen van tijdelijk wonen als tiny 

houses) zal worden uitgewerkt en zal aan de gemeenteraad ter goedkeuring 

worden voorgelegd vóór de zomer (gemeenteraad van juni).  

VRAGENRONDE  

1) De heer Kristof Stevelinck merkt op dat, indien de brug openstaat, ter 
hoogte van het kruispunt E. Caluslaan/Kon. Albertlaan fietsers de 

oversteek naar E. Caluslaan maken zonder op te letten omdat ze denken dat 

er geen doorgaand verkeer meer is niettegenstaande er wel bussen kunnen 

afkomen. Dit veroorzaakt een zeer gevaarlijke situatie. Hij vraagt of dit 

kan worden verholpen, zodat fietsers kunnen zien of er geen bus afkomt. 

De heer Brent Meuleman antwoordt dat er met AWV een engagement is over het 

kruispunt R4/E. Caluslaan en dat dit kruispunt mee zal worden aangepakt 

bij de omvorming van de doortocht R4WO waardoor het voor fietsers en 

zwakke weggebruikers veel veiliger zal worden om over te steken. 

2) De opmerking van mevrouw Marleen Maenhout dat containers/vrachtwagens die 
geparkeerd staan op de pechstrook op de R4 het zicht van 

automobilisten/fietsers/… die willen afslaan naar de wijk Vogelzang 

blokkeren, zal aan de politie worden overgemaakt. 

3) De heer Karl Segers vraagt om de achterwand van het bushokje op Klein 
Rusland te herstellen aangezien dit sinds maanden kapot is. 

De heer Luc Van Waesberghe antwoordt dat dit bushokje vorig jaar door De 

Lijn werd hersteld. Indien zou blijken dat de achterwand opnieuw kapot is, 

zal dit aan De Lijn worden doorgegeven. 

De heer Guy D’Haeseleer verlaat de zitting.  

II. GEHEIME ZITTING 

PUNT 01 GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE GEHEIME ZITTING VAN 27 JANUARI 2020 

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

− Overwegende dat de notulen van de vergadering van de gemeenteraad onder de 

verantwoordelijkheid van de algemeen directeur worden opgesteld;  

− Overwegende dat, behalve in spoedeisende gevallen, de notulen van de 

vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering 

ter beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden; 

− Overwegende dat elk gemeenteraadslid het recht heeft om tijdens de 

vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de 

vorige vergadering; dat als die opmerkingen door de gemeenteraad worden 

aangenomen, de notulen in die zin aangepast worden; 

− Overwegende dat als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van 

de vorige vergadering de notulen als goedgekeurd worden beschouwd. 

BESLUIT:  

In geheime zitting, met algemene stemmen: 

Enig artikel: - Er worden geen opmerkingen gemaakt over de notulen van de 

geheime zitting van 27 januari 2020 waardoor deze als goedgekeurd worden 

beschouwd.  

PUNT 02 a) SAMENSTELLING ADVIESRAAD DIERENWELZIJN - AANDUIDEN POLITIEKE 

VERTEGENWOORDIGERS  

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer in 

het bijzonder artikel 304§3; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2019 houdende de 

beslissing tot oprichting van een adviesraad dierenwelzijn;  



− Gelet op de beslissing van heden houdende de goedkeuring van de statuten, 

de afsprakennota en het huishoudelijk reglement van de adviesraad 

dierenwelzijn;  

− Gelet op artikel 3, §2 van de statuten van de adviesraad dierenwelzijn dat 

bepaalt dat per politieke partij in de gemeenteraad één vertegenwoordiger 

als niet-stemgerechtigde lid kan worden aangeduid; 

− Gelet op de volgende voordrachten:  

o Namens SP.A: Isabel Dellaert 

o Namens PVDA: Debbie De Vleesschauwer 

o Namens VLD-SD: Andy Standaert 

o Namens N-VA: Rita Geers 

o Namens Zelzate Positief: Luc De Vos 

- Overwegende dat door Vlaams Belang geen voordracht werd ingediend. 

BESLUIT: 

In geheime zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Conform de bepalingen van artikel 3, §2 van de statuten van de 

adviesraad dierenwelzijn worden als niet-stemgerechtigde lid geïnstalleerd in 

de adviesraad dierenwelzijn: 

o Namens SP.A: Isabel Dellaert 

o Namens PVDA: Debbie De Vleesschauwer 

o Namens VLD-SD: Andy Standaert 

o Namens N-VA: Rita Geers 

o Namens Zelzate Positief: Luc De Vos 

Artikel 2: - Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de voorzitter van de 

adviesraad dierenwelzijn. 

PUNT 02 b) ERKENNING VAN DE ADVIESRAAD DIERENWELZIJN  

DE RAAD: 

− Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 

304§3; 

− Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2019 houdende de 

beslissing tot oprichting van een adviesraad dierenwelzijn;  

− Gelet op de beslissing van heden houdende de goedkeuring van de statuten, 

de afsprakennota en het huishoudelijk reglement van de adviesraad 

dierenwelzijn;  

− Gelet op artikel 3 van de statuten van de adviesraad dierenwelzijn dat de 

samenstelling van de adviesraad definieert; 

− Gelet op de oproep in Hét Reclameblad en op de gemeentelijke website tot 

kandidaatstelling als stemgerechtigd lid conform artikel 3, §1 van de 

statuten; 

− Gelet op diverse ontvangen kandidaatstellingen; 

− Gelet op het besluit van heden houdende de installatie van de niet-

stemgerechtigde leden conform artikel 3, §2 van de statuten: 

 Namens SP.A: Isabel Dellaert 

 Namens PVDA: Debbie De Vleesschauwer 

 Namens VLD-SD: Andy Standaert 

 Namens N-VA: Rita Geers 



 Namens Zelzate Positief: Luc De Vos 

BESLUIT: 

In geheime zitting, met algemene stemmen: 

Artikel 1: - De nieuw opgerichte adviesraad dierenwelzijn wordt als 

adviesraad voor de periode 2019-2024 erkend en wordt als volgt samengesteld. 

Samenstelling: 

Stemgerechtigde leden: 

Van Moerkerke Liesbeth voorzitter 

Thysebaert Mario ondervoorzitter 

Neyt Linda secretaris 

De Smet Patricia financieel beheerder  

Bral Annemie   

Collier Sophie   

De Bilde Jolene   

De Bouver Lisenca   

De Meester Freddy   

De Waele Jeannine   

De Witte Wesley   

Eggermont Ingrid   

Gadeyne Eddy   

Goethals Jessica   

Haelman Marcel   

Mussche Linda   

Steyaert Fauve   

Storms Toby   

Thienpondt Dominique   

Thysebaert Kimmy   

Van de Walle Marian   

Van Kerschaever Sabrina    

Van Waes Hilde   

Verschuere Els   

Verstraeten Luc   

Wolfaert Oscar   

De Schrijver Antonia    

Huys Patricia   

Niet-stemgerechtigde leden: 

Namens SP.A:  Isabel Dellaert 

Namens PVDA:  Debbie De Vleesschauwer  

Namens VLD-SD:  Andy Standaert  

Namens N-VA:  Rita Geers 

Namens Zelzate Positief:  Luc De Vos 

PUNT 03 SPORTRAAD – ERKENNING ALS ADVIESRAAD  

DE RAAD: 

− Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 

304§3,  

− Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 1 februari 1993 houdende de 

oprichting van een gemeentelijke raad voor sport; laatst gewijzigd bij het 

besluit van 5 september 2013; 



− Gelet op het besluit van heden houdende de goedkeuring aan de statuten, 

het huishoudelijk reglement en de afsprakennota; .  

− Gelet op de algemene vergadering van de sportraad van 17 december 2019 

waarbij de nieuwe samenstelling werd bepaald; 

BESLUIT: 

In geheime zitting, met algemene stemmen:  

Artikel 1: - De nieuw opgerichte sportraad wordt als adviesraad voor de 

periode 2019-2024 erkend en wordt als volgt samengesteld. 

Samenstelling: 

Algemene vergadering:  

CLUB VERTEGENWOORDIGER PLAATSVERVANGER  

Koninklijke Judo-club 

Zelzate vzw 
Barbara De Backer Camiel Saelens 

Fit-force 

European Krav Maga 

federation/European Krav 

Maga Academy  

Gauthier Hanquet  Angelo Wieland 

Ons genoegen 

Krulbollen  
Hubert Verbilt  Roland De Hon 

KVV Zelzate  

Voetbal  
Yves Bracke Eddy Pauwels 

PC Zelzate 

Petanque  
Willy De Coster  Van Kwikkelberghe Noël  

Rust Roest 

Wielrennen 
Marnix Schaght  Roger Poppe 

Dance Pointe  

Dans: ballet, jazz en 

modern 

Michelle De Corte Febe Broos 

De Murene  

Diepzeeduiken  
Freddy Lievens Rudy De Witte  

De Tempeliers Zelzate  

Minivoetbal  
Eddy Roegiers Frederick Van Hecke  

Duikschool Splash Bart De Zutter Johnny De Munter 

FC Retro Zelzate Karim Abdelli Sofian Besseghir 

FK Bosna Samir Mesanovic Zilic Almedin 

Turnen en zwemmen 

Gezinsbond Zelzate 
Gerarda Haeck Erika De Schuyter  

Door Vriendschap Sterk 

Zelzate  

Handboogschieten  

Caroline Imschoot  Marc Braeckman  

SILABA 

Basketbal 
Caroline Van Laere  De Wispelaere Mieke 



Sint Sebastiaan vzw  

Boogschieten staande wip  
Jean-Paul Lippens Van Achte Leon  

SLTOS  

Turnen  
Adelin Bral  Rudy Acke 

VC Nivo  

Volleybal  
Marc Dobbelaere Stijn Roegiers  

VK Bruggeman vzw 

Voetbal  
Bart Claesen Lorenzo De Coninck  

VK Kanaaljongens  

Voetbal  
Frank Canty  Willy Van Assel  

WTC De Katte  

Wielrennen  
Willy Van den Hoecke Van Der Sype Willy  

ZBC Speedy 

Badminton  
Annick Danschutter Carlo Bruggheman  

Zelzaatse Duikclub 

Duiken  
Walter Willems Mario De Vis 

Zelzaatste Kleischutters 

Kleiduifschieten  
De Craene Steven  Guido Vereecken  

Zelzaatse Tennisclub 

Tennis  
Sandra Van De Velde  Jean-Pierre Van Heyghen 

ZZVV  

Zwemmen 
Agnes De Quick An Hamerlinck  

Deskundige  Jeannine Verstraeten   

Deskundige  Paulette De Huyvetter  

Waarnemend lid  Els De Smet   

Waarnemend lid  Luc Van Waesberghe   

Raad van Bestuur:  

Voorzitter Marnix Schaght 

Secretaris Caroline Van Laere 

Penningsmeester Agnes De Quick 

Bestuurslid Hubert Verbilt 

Bestuurslid Willy Van den Hoecke 

Deskundige Paulette De Huyvetter 

Deskundige Jeannine Verstraeten  

De heer Dirk Goemaere, voorzitter van de gemeenteraad, sluit hierop de 

vergadering. 


