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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in openbare zitting

Bevoegdheid
o Decreet over het Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 4i.

Wetten en Reglementen
r Wet van 25.06.1"993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van

openbare markten, gewijzigd bij wet van O4.O7.2005 en wet van 20.06.2006.
o KB van 24.09.2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten en de

organisatie van openbare markten.
o KB van24.O9.2012 betreffende de uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten en

a m bula nte activiteiten i n ke rm isgastronom ie.
o Het gemeentedecreet van 1-5.07.2005 en latere wijzigingen, inzonderheid art. 253.
r Het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure

van provincie- en gemeentebelastingen.



Verwijzi ngsdocu menten
o Het gemeenteraadsbesluit dd.2O.I2.2O18 betreffende vaststellen belastingen kermissen en

markten.

Verantwoording
o Het gemeenteraadsbesluit van 2O.L2.2018 heeft betrekking op de periode van 01.01.2019 tot en

met 3L.12.2019. Het is aangewezen deze belasting op de inname openbaar en privaat domein
voor kermissen en markten verder te heffen.

o De kermissen zorgen voor bijkomend administratief werk.
o De financiële toestand van de gemeente.
r Het KB van 24.09.2012 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en

ambulante activiteiten in kermisgastronomie, voorziet contracten van 5 jaar. Het is aangewezen

de geldigheidsduur van de belasting en de duur van het contract op elkaar af te stemmen. De

contracten van de kermisattracties werd in 20L8 toegekend voor de duur van 201-8 tot en met
2022. Dus is het aangeraden om de belasting af te stemmen tot 2022.

o De tussenkomst van de N-VA-fractie op de gemeenteraad van 2O.t2.2O78.

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT

Artikel 1

Van 01.01.2020 tot en met 31.L2.2022 wordt een gemeentebelasting geheven voor kermissen en

markten op het gebruik van privaat en openbaar domein.

Art.2
De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het privaat of openbaar domein

Art.3
De belasting wordt als volgt samengesteld:

- € 10,00 per dag per kraam ten laste van personen die met een handels-,
publicitair- en beroepsdoeleinde een plaats wensen in te nemen buiten de

wekelijkse & jaarlijkse marktdagen op het openbaar domein.
- € 10,00 per dag per kraam ten laste van personen die een plaats op het privaat

domein innemen, dat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met
enerzijds de verkoop of anderzijds de consumptie op de openbare weg.

- € 25,00 per dag voor de opstelling van een circus op het openbaar domein.
- € 0,50 per dag per lopende meter voor de gewone dinsdagmarktkramers.
- € 5,00 per dag per kraam voor de kramers die een standplaats wensen op de

diverse jaarmarkten en avondmarkten.
- voor kermisattracties tijdens de vastgelegde kermissen (bedragen per kermis)

" € 75,00 voor grote attracties, nl. autoscooter, lunapark
" € 50,00 voor molens (rupsmolen, kindermolen)
o € 30,00 voor spelkramen (visspel, prikballon, touwtje trek, ballen gooien,

schietkraam)

" € 20,00 voor frituur, gebak, hamburger, hotdog, suikerspin, wafel ...

- voor kermisattracties buiten de vastgelegde kermissen - kerstmarkten



" € 50,00 per dag voor grote attracties (autoscooter, lunapark)
" € 20,00 per dag voor molens (rupsmolen, kindermolen)
" € L0,00 per dag voor spelkramen (vÍsspel, prikballon, touwtje trek, schiet-

kraam, ballen gooien)
" € l-0,00 per dag voor frituur

Art.4
Elk deel van een vierkante meter of lopende meter wordt als volledige vierkante meter
of lopende meter beschouwd.

Alleen de aangestelden van de gemeente zijn bevoegd om het aantal ingenomen meters of vierkante
meters te berekenen.

Art. 5
Verenigingen en gemeentelijke raden gevestigd in Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo
worden vrijgesteld van belasting voor inname van het openbaar domein.
Bij inname van het openbaar domein voor organisatie van rommelmarkten, georganiseerd n.a.v.
festivÍteiten door/of in samenwerking met het gemeentebestuur en gemeentelijke feestcommissie
worden de niet-professionele deelnemers (personen die niet in bezit zijn van een machtiging)
vrijgesteld van het betalen van belasting.

Art.6
De belasting van de gewone dinsdagmarktkramers wordt per kwartaal geïnd, tegen afgifte van een
betalingsbewijs.

De andere belastingen dienen te worden overgemaakt op rekeningnummer van het
gemeentebestuur.

Art.7
De belastingsplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester
en schepenen.

Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, en worden
gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging. De indiening van
het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf
de datum van de contante inning van de belasting oí indien de belasting werd ingekohierd, binnen
een termijn drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending
van het aanslagbiljet.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de 15 dagen na de indiening
ervan.

lndien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden met betrekking tot
het bezwaarschrift dient dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in het bezwaarschrift.

Art.8
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30.05.2008, zijn de bepalingen van
titel Vll (vestiging en invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3
(onderzoek en controle),4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen),7 tot 9 bis
(rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder nalatigheids- en moratoriumintresten;
rechten en voorrechten van de schatkisU strafbepalingen) van het Wetboek van de

inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek
(betreft onder meer de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de

belastingen op de inkomsten betreffen.



Art.9
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
- de provinciale afdelíng van het Agentschap Binnenlands Bestuur
- de gemeentelijke Dienst Financiën
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