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De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:

Wettelijk kader

-  artikel 41, 162 en 170 § 4 van de grondwet

-  artikelen 40 en 41. 14° van het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017

-  decreet d.d. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012

-  omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit

Aanleiding

-  het huidige belastingreglement eindigt op 31 december 2019 en moet worden herstemd

-  het vaststellen van de gemeentelijke belastingreglementen is de bevoegdheid van de gemeenteraad 

Procedure

-  principiële beslissing college van burgemeester en schepenen

-  goedkeuring beslissing door de gemeenteraad

-  bekendmaking op de gemeentelijke website

Adviezen

INTERN

-  eigen dienst: positief

-  dienst mobiliteit en openbare werken: gunstig advies

Krediet

Exploitatie - ontvangsten

algemene 

rek.

beleidsitem kostenplaats actie bedrag

7361000

7360000

7360100

002000 - -

Motivering

-  het in het gebruik nemen van het openbaar domein brengt voor de gemeente bijkomende kosten met zich mee 

op het vlak van veiligheid, onderhoud van het openbaar domein, afvalbeheersing, openbare netheid, 

verkeersveiligheid en infrastructuur

-  het is rechtvaardig om personen, die gebruik maken van het openbaar domein en op deze wijze een voordeel 

genieten, financieel te laten bijdragen in de uitgaven van de gemeente

-  het normale gebruik van het openbaar domein is tijdens een markt, kermis of circus niet mogelijk

-  het normale gebruik van het openbaar domein wordt soms verstoord door inname van het openbaar domein bij 

werken, het in rekening brengen van de inname van het openbaar domein is een impuls om de werken niet te 

lang te laten duren

-  wanneer werken een langdurige inname van het openbaar domein vereisen, stimuleert een vrijstelling van de 

belasting wanneer de inname minder dan 7 kalenderdagen duurt, om de tijdsduur van de inname en de hinder tot 

een minimum te beperken

-  de financiële toestand van de gemeente in evenwicht houden

Besluit

Artikel 1.- Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een gemeentebelasting gevestigd op het gebruik 

van het openbaar domein ter gelegenheid van markten en standplaatsen voor verkoop op openbaar domein, 

kermissen, circussen en voor inname openbaar domein bij werken

Artikel 2.- Bepalingen eigen aan markten en standplaatsen voor verkoop op openbaar domein

§1  De belasting is verschuldigd door de gebruiker, natuurlijke of rechtspersoon,  van het openbaar domein 

§ 2 De belasting wordt als volgt vastgesteld:

-  tarief occasionele gebruiker: 1,5 EUR per lopende meter per dag met een minimum van 15,00 EUR

-  abonnement: 45,00 EUR per lopende meter per jaar
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De opmeting en vaststelling van de belastbare meters wordt verricht door de marktleider, aangesteld door het 

college van burgemeester en schepenen. Het aantal meters aan de verkoopzijde van het kraam wordt in 

aanmerking genomen. Voor de kramen opgesteld op een hoek wordt de langste zijde in aanmerking genomen. 

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

Enkel voor de officiële marktdag op het marktplein van Sint-Elooi te Zedelgem wordt voor een 

elektriciteitsgebruik vanaf 16 Amp/220 V een forfait van 300,00 EUR per jaar aangerekend.

Het vermogen wordt door de marktleider vastgesteld.

Nieuwe aanvragen voor het gebruik van het openbaar domein worden gedurende het eerste jaar aangerekend per 

twaalfde aan 45,00 EUR per lopende meter/per jaar.

Bij wijzigingen aan de grootte van de standplaats op het openbaar domein wordt bij een grotere inname de 

meerprijs op jaarbasis aangerekend. 

De belasting is verschuldigd ongeacht de exploitatie met of zonder vergunning gebeurt.

§ 3 Vrijstellingen:

-  de marktkramers, die voor het eerst, een standplaats innemen op het openbaar domein van de gemeente 

Zedelgem worden voor één jaar vrijgesteld van de belasting op het openbaar domein vanaf de datum van de 

eerste inname

-  de belasting is niet verschuldigd voor het inrichten van feest-, rommel- en avondmarkten

§ 4 Wijze van betaling: de belasting is contant verschuldigd en wordt betaald binnen de dertig dagen na 

ontvangst van het betalingsverzoek 

Artikel 3.- Bepalingen eigen aan kermissen

§ 1 De belasting is verschuldigd door de gebruiker, natuurlijke of rechtspersoon,  van het openbaar domein

§ 2 Per kermis, per deelgemeente en per categorie dient jaarlijks de volgende belasting te worden betaald:

Categorie van de attractie Prijs 

per 

kermis

1.     autoscooters, lunaparken en gelijkaardige attracties 150,00 

EUR

2.      rupsmolens, kinderbuggy’s en gelijkaardige attracties 100,00 

EUR

3.      kindermolens, paardenmolens, zwiermolens, schommels en 

gelijkaardige attracties

75,00 

EUR

4.      schietkramen, visspelen, pottenspel, American basket en gelijkaardige 

attracties

50,00 

EUR

5.      frituur- en gebakkramen 60,00 

EUR

Door het college van burgemeester en schepenen wordt naast het toekennen van de standplaats ook de categorie 

van de attractie bepaald.

§ 3 Vrijstellingen:

-  de belasting is niet verschuldigd voor de standplaatsen ingenomen op de carnavalkermis te Veldegem

-  de belasting is niet verschuldigd voor de standplaatsen ingenomen op de Martinuskermis te Loppem

§ 4 Wijze van betaling: de belasting is contant verschuldigd en wordt betaald uiterlijk veertien dagen voor de 

inname van het openbaar domein na ontvangst van het betalingsverzoek 

Artikel 4.- Bepalingen eigen aan circussen

§ 1 De belasting is verschuldigd door de gebruiker, natuurlijke of rechtspersoon,  van het openbaar domein

§ 2 De belasting wordt forfaitair bepaald op 15,00 EUR per dag voor de eerste 4 dagen. Vanaf de vijfde dag 

wordt er een bedrag aangerekend van  25,00 EUR per dag.

§ 3 Wijze van betaling: de belasting is contant verschuldigd en wordt betaald uiterlijk veertien dagen voor de 

inname van het openbaar domein na ontvangst van het betalingsverzoek 

Artikel 5.- Bepalingen eigen aan inname openbaar domein bij werken

§ 1 De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de inname van het openbaar domein bij werken
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§ 2 Vanaf de achtste kalenderdag van de vergunde inname van het openbaar domein is een belasting 

verschuldigd van 12,00 EUR per kalenderdag. Bij een verlenging van de vergunning is een belasting 

verschuldigd van 12,00 EUR per kalenderdag vanaf de eerste dag van de verlenging

§ 3 Vrijstellingen

-  de belasting is niet verschuldigd wanneer de inname van het openbaar domein gebeurt naar aanleiding van 

werken uitgevoerd in opdracht van openbare besturen, sociale bouwmaatschappijen en nutsmaatschappijen

§ 4 Wijze van betaling: de belasting is contant verschuldigd en wordt betaald binnen de dertig dagen na 

ontvangst van een betalingsverzoek.

Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 6.- Bij gebrek aan betaling binnen voormelde termijnen wordt de belasting ingekohierd.

Artikel 7.- De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen de belasting bij het college van burgemeester 

en schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening kan 

gebeuren door verzending of door overhandiging tegen ontvangstbewijs. De indiening moet, op straffe van 

verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de contante inning of vanaf de derde 

werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat.

De procedure verloopt in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

Artikel 8.- De reglement treedt in werking op 1 januari 2020

Artikel 9.- Het belastingreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286, 287, en 288 van het 

decreet lokaal bestuur

Artikel 10.- De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 

overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Sabine Vermeire

Algemeen directeur

Charlotte Vermeulen

Voorzitter

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT

Sabine Vermeire

Algemeen directeur

Annick Vermeulen

Burgemeester
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