
 

 

  

Reglement op de contante belasting op het gebruik 
van het openbaar domein naar aanleiding van 

markten, kermissen, rommelmarkten, …  
 

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 december 

2019, gewijzigd bij besluiten van 14 december 
2020, 28 juni 2021 en 29 november 2021 

 

Artikel 1: - Er wordt voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 een plaatsrecht geheven voor de 

markten en de kermissen op het grondgebied van de gemeente.  

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

Artikel 2:  

a)Voor het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van de wekelijkse markt wordt het 
plaatsrecht vastgesteld als volgt: 

- voor de marktkramers die in de periode van 12 maanden voorafgaand aan 1 januari meer dan 10 
marktdagen zijn afwezig geweest; 

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Per lopende meter 

per 3 maand 
6,10 EUR 21,70 EUR 22,10 EUR 22,50 EUR 22,90 EUR 23,20 EUR 

- voor de marktkramers die in de periode van 12 maanden voorafgaand aan 1 januari minder dan 

10 marktdagen zijn afwezig geweest of in deze periode van 12 maanden een eerste standplaats zijn 

toegewezen. 

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Per lopende meter 

per 3 maand 
6,10 EUR 12,40 EUR 12,60 EUR 12,80 EUR 13,10 EUR 13,30 EUR 

- voor de risicoplaatsen : 

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Per lopende meter 

per dag 
3,50 EUR 3,50 EUR 3,50 EUR 3,50 EUR 3,50 EUR 3,50 EUR 

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

De belasting is verschuldigd door de gebruiker.  

Vanaf de dag dat de gemeente een brief ontvangt tot opzeg van het plaatsrecht gebeurt er een 

verrekening pro rata temporis. 

Artikel 3: - De belasting voor een risicoplaats wordt vanaf het ogenblik van het plaatsen contant 
betaald tegen afgifte van een kwitantie.  

De belasting voor een standplaats voor de vaste marktkramers wordt contant betaald op de 

financiële rekening van de gemeente Zelzate na ontvangst van het overschrijvingsformulier. Bij 

gebreke aan contante betaling wordt de belasting een kohierbelasting. 

Artikel 4: - Voor koopwaren die, hetzij los op de grond of in recipiënten worden uitgestald, geldt 
hetzelfde tarief zoals bepaald in artikel 2.  



 

 

Iedere verpakking wordt beschouwd als ten minste één lopende meter oppervlakte in te nemen. 

Artikel 5: - Voor de verkoop of de uitstalling op kramen, voertuigen en soortgelijke, of op de 
voetpaden der straten binnen een afstand van 150 m. van de marktpleinen wordt volgend tarief 

gerekend : 

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Een plaatsrecht per lopende 

meter per dag 

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

Een plaatsrecht per lopende 

meter per 3 maanden 

18,20 EUR 18,50 EUR 18,80 EUR 19,10 EUR 19,50 EUR 19,80 EUR 

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

Vanaf de dag dat de gemeente een brief ontvangt tot opzeg van het plaatsrecht gebeurt er een 
verrekening pro rata temporis.  

Artikel 6: - De belasting voor een dagstandplaats wordt vanaf het ogenblik van het plaatsen 
contant betaald tegen afgifte van een kwitantie.  

De belasting voor een 3-maandelijkse standplaats voor de vaste marktkramers wordt contant 

betaald op de financiële rekening van de gemeente Zelzate na ontvangst van het 
overschrijvingsformulier. Bij gebreke aan contante betaling wordt de belasting een 
kohierbelasting. 

B. Gebakkramen die het ganse jaar plaatsnemen op het marktplein 

Artikel 7: - Gebakkramen die het ganse jaar plaatsnemen op het marktplein betalen : 

 AJ 2020  AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Per kwartaal indien er een 

consumptiezaal is aangehecht 

714,50 

EUR 

726,50 

EUR 

739,00 

EUR 

751,50 

EUR 

764,50 

EUR 

777,50 

EUR 

Per kwartaal indien er geen 

consumptiezaal is aangehecht 

173,50 

EUR 

176,00 

EUR 

179,00 

EUR 

182,50 

EUR 

185,50 

EUR 

188,50 

EUR 

Deze belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie.  

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

C. Eéndaags of meerdaags (aaneengesloten periode) gebruik van het openbaar domein 

voor organisatie van avond-, rommel-, kerstmarkten, braderieën, optredens  

Artikel 8:  

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

of optreden te organiseren  

§1: Tarieven:  

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

a)Grote Markt tussen R4 en 

Marktstraat (incl. forfaitaire 

elektriciteitsbijdrage) per dag 

585,50 

EUR 

595,00 

EUR 

605,00 

EUR 

615,50 

EUR 

626,00 

EUR 

636,50 

EUR 

b)Grote Markt tussen 

Marktstraat en Fr. Wittoucklaan 

(ev. incl. Pierets- De 

Colvenaerplein en incl. 

465,50 

EUR 

473,00 

EUR 

481,50 

EUR 

489,50 

EUR 

498,00 

EUR 

506,50 

EUR 



 

 

forfaitaire elektriciteitsbijdrage) 

per dag 

c)Grote Markt tussen R4 en Fr. 

Wittoucklaan (ev. incl Pierets- De 

Colvenaerplein en incl. 

forfaitaire elektriciteitsbijdrage) 

per dag 

882,50 

EUR 

897,50 

EUR 

913,00 

EUR 

928,50 

EUR 

944,00 

EUR 

960,00 

EUR 

d)Groenplein per dag 357,50 

EUR 

363,50 

EUR 

369,50 

EUR 

376,00 

EUR 

382,00 

EUR 

389,00 

EUR 

Andere straten/pleinen per dag 65,50 EUR 66,50 EUR 67,50 EUR 68,50 EUR 70,00 EUR 71,00 EUR 

Voor meerdaags gebruik wordt het dagtarief voor de pleinen a) tot en met d) verminderd met 10% 

per dag vanaf de tweede gebruiksdag (= - 10% voor dag 2, - 20% voor dag 3, …). 

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

erkende raden en de verenigingen lid van deze raden, door de in de gemeenteraad 
vertegenwoordigde politieke partijen en hun aanverwante organisaties alsook door de 

gemeentelijke feestcommissie, lokale feestcomités of plaatselijke handelsverenigingen worden 
van de belasting vrijgesteld.  

§3: Indien meerdere kandidaturen worden ontvangen voor de organisatie van een avond-, rommel-

, kerstmarkt of een braderie wordt de terbeschikkingstelling van het openbaar domein toegewezen 
door het College van Burgemeester en Schepenen op basis van het advies van de gemeentelijke 

marktcommissie; data van de avondmarkten alsook de aanduiding van de beroepsvereniging die 
zal instaan voor de organisatie ervan zal het onderwerp uitmaken van een advies van de 

gemeentelijke marktcommissie.  

B. Voor het innemen van het openbaar domein (standgeld) naar aanleiding van een 

rommelmarkt georganiseerd door het gemeentebestuur  

§1: Grote Markt / Pierets – De Colvenaerplein  

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Voor de verkoop van 

tweedehands artikelen (per 

lopende meter) 

2,50 EUR 2,50 EUR 2,50 EUR 2,50 EUR 2,50 EUR 2,50 EUR 

Voor de verkoop van nieuwe 

artikelen (per lopende meter  

per dag) 

3,00 EUR 3,50 EUR 3,50 EUR 3,50 EUR 3,50 EUR 3,50 EUR 

§2: andere locaties in Zelzate 

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Voor de verkoop van 

tweedehands artikelen (per 

lopende meter) 

1,00 EUR 1,50 EUR 1,50 EUR 1,50 EUR 1,50 EUR 1,50 EUR 

Voor de verkoop van nieuwe 

artikelen (per lopende meter  

per dag) 

1,50 EUR 1,50 EUR 1,50 EUR 1,50 EUR 1,50 EUR 2,00 EUR 

D. Kermissen 

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

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



 

 

Autoscooter 356,00 EUR 178,00 EUR 

Lunapark 203,00 EUR 71,00 EUR 

Spelen (visspel,…) 56,00 EUR 25,00 EUR 

Kindermolens 102,00 EUR 51,00 EUR 

Frituur 36,00 EUR 36,00 EUR 

Hamburger, hotdog 36,00 EUR 36,00 EUR 

Suikerspin 36,00 EUR 36,00 EUR 

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

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Plaatsrecht per kermis 54,50 EUR 55,50 EUR 56,50 EUR 57,50 EUR 58,50 EUR 59,50 EUR 

De belasting is verschuldigd door de exploitant van de kermisinstallatie.  

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

in te lichten en de ingenomen oppervlakte aan te geven.  

Het is het Schepencollege toegelaten door haar te bepalen belangrijke kermisinstellingen bij 
aanbesteding of bij aanbod toe te laten.  

De belasting moet vanaf het ogenblik van het plaatsen contant worden betaald, tegen afgifte van 
een kwitantie. Bij gebreke van contante betaling, wordt de belasting een kohierbelasting. 

E. Diversen 

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

de onder A, B of C vermelde organisaties betalen:  

 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Plaatsrecht per dag  50,00 EUR 50,90 EUR 51,70 EUR 52,60 EUR 53,50 EUR 

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

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

Artikel 11: - Retributies omtrent het gebruik van de elektrische aansluitingskasten: 

§1: Voor het gebruik van de elektrische aansluitingskasten op de Grote Markt en Pierets-De 

Colvenaerplein tijdens de wekelijkse markt gelden volgende retributies : 

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ2024 AJ 2025 

Vaste marktkramers (enkel 

verlichting) per semester 

38,00 

EUR 
77,00 EUR 78,50 EUR 80,00 EUR 81,00 EUR 82,50 EUR 

Vaste marktkramers (ook 

elektrische koel- en/of 

verwarmingsinstallatie) per 

semester 

76,00 

EUR 

154,50 

EUR 

157,00 

EUR 

160,00 

EUR 

162,50 

EUR 

165,50 

EUR 

Risicoplaatsen (enkel verlichting) 

per marktdag 
3,50 EUR 3,50 EUR 3,60 EUR 3,70 EUR 3,80 EUR 3,90 EUR 

Risicoplaatsen (ook elektrische 

koel- en/of 

verwarmingsinstallatie) per 

marktdag 

7,00 EUR 7,20 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR 7,50 EUR 7,60 EUR 



 

 

§2: Voor het gebruik van de elektrische aansluitingskasten tijdens de erkende kermissen gelden 

volgende retributies : 

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

32A-240V-monofasig 

(CEE-stekker/beveiligd 

met 25A) per dag 

16,00 EUR 16,30 EUR 16,60 EUR 16,90 EUR 17,20 EUR 17,40 EUR 

63A-240V-driefasig (CEE-

stekker/beveiligd met 50 

A) per dag 

32,00 EUR 32,60 EUR 33,10 EUR 33,70 EUR 34,30 EUR 34,90 EUR 

§3: Voor het elektriciteitsverbruik via de marktkasten voor ambulante handelaars buiten de onder 

A, B of C vermelde organisaties gelden volgende retributies : 

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Enkel verlichting (per dag) 3,60 EUR 3,60 EUR 3,70 EUR 3,70 EUR 3,80 EUR 3,90 EUR 

Verlichting/elektrische koel- en/of 

verwarmingsinstallatie (per dag) 
7,00 EUR 7,10 EUR 7,30 EUR 7,40 EUR 7,50 EUR 7,60 EUR 

§4: De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die 
daarop vermeld is.  

Deze retributie zal, indien nodig, worden ingevorderd door het uitvaardigen – door de financieel 
directeur – van een dwangbevel te betekenen bij gerechtsdeurwaardersexploot, voor zover 

voormelde niet-fiscale schuldvordering onbetwist en opeisbaar is (artikel 177 van het decreet 

lokaal bestuur van 22 december 2017).  

Bij een betwiste en opeisbare retributie zal beroep worden gedaan op de burgerrechtelijke 
invorderingsprocedure. 

Artikel 12: - Er is geen teruggave of vermindering van belasting mogelijk indien door bepaalde 

omstandigheden de markt van koopwaren of de kermissen op andere plaatsen dan gebruikelijk 

worden gehouden. 

Artikel 13: - De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 
burgemeester en schepenen. 

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.  

De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de 

derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. 

Indien de belastingschuldige wenst gehoord te worden, dient hij daar uitdrukkelijk om te vragen in 

zijn bezwaarschrift. Een ontvangstbewijs wordt afgeleverd.  

 


