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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAAD

z¡tt¡ng van 18 november 2019

Aanwezio: Dieter De Mets, voorzitter van de gemeenteraad

Denis D¡er¡ck, burgemeester

Peter Declercq, Christophe De Boever, Dirk Martens, Peggy Demoor, Tanja Eeckhout, schepenen

Hugo Leroy, Karel Hubau, Paul Car¡on, Nadine De Stercke, lefVermaere, Wlm Malfroot, Luc Goemaere,
Veronique Dedeyne, Jean-Pierre Sprangers, Roland De Bosscher, Christine De Cooman, Isabelle Tuypens, Nele
Melkebeke, Steffi Beyaert, Peter De Rycke, raadsleden

Serge Ronsse, algemeen directeur

Verontschu¡d¡od:

Afurezio:

Ankie D'Hollander, gemeenteraadslid

Belastino op de standplaatsen voor het uitvoeren van kermisactiviteiten oo de ooenbare
kermissen

Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;

BEVOEGDHEID

Grondwet, artikel 41, L62 en 170 94.
Decreet van 22 december 2OI7 over het lokaal bestuur, art¡kel 41 tweede lid 14o.

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari2OL2.

JURIDISCH KADER

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van
openbare markten, en latere wijzigingen.
Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel I en 10 van de wet van 25 juni 1993 betrefFende
de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.
Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van
kerm isactiviteiten en a m bu lante activiteiten in kerm isgastronom ie.

Omzendbrief KB/ABB 2OL9/O2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 houdende vaststellen van een belasting op de
standplaatsen voor het uitvoeren van kermisactiviteiten op de openbare kermissen.

Gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2019 houdende vaststellen van een retributie op de
invorderingskosten van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve
sancties.

MOTIVERING

De verordening van 18 december 2OL3 betreftende vaststelling van een belasting op de standplaatsen
voor het uitvoeren van kermisactiviteiten op de openbare kermissen vervaltop 31 december 2019 en
dient worden vervangen.

Voorgesteld wordt om enkel de tarieven te behouden voor wat betreft de kermissen te Gavere. Voor de
kermissen in Asper wordt, analoog aan de regeling voor Vurste, Semmerzake, Baaigem en Dikkelvenne,
geen standgeld meer gevraagd.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT

Art. 1: Voor de aanslagjaren2020 tot en met 2025 wordt een belasting geheven op het innemen van
een standplaats voor het uitvoeren van kermisactiviteiten op de openbare kermissen.

Met het innemen van een standplaats op de openbare kermis wordt bedoeld, met kraam of
voertuig op dezelfde plaats van het kermisplein of in de nabijheid van het kermisgebeuren
blíjven staan gedurende meer dan dertig minuten.

Art. 2:



Art.3:
Art. 4:

Art. 5

Art. 6

Art. 7:

Art. 8:

Art. 9:

Art. 10

De belasting is verschuldigd door diegene die de standplaats op de openbare kermis inneemt.

$1. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op grond van de ingenomen plaats van het
voertuig of kraam op de openbare kermis:

. voor ambulante activiteiten in kermisgastronomie: 4,00 euro per m2 met een minimum
van 75,00 euro per kermis.

. voor alle andere kermisactiviteiten: 2,50 euro per mz met een minimum van 40,00 euro
per kermis en een maximum van 375,00 euro per kermis.

Alleen aangestelden van de gemeente zijn bevoegd om de gevellengte te bepalen. Elk
begonnen gedeelte van een m2 wordt daarbij als een gehele mz beschouwd.

$2. Voor het gebruik van de elektriciteitskast is volgende belasting verschuldigd:
. 37,5O euro per tweepolige stekker van 32 ampère.
. 70,00 euro per driepolige stekker van 63 ampère.

Het vermeld bedrag in artikel 4 wordt enkel aangerekend op de kermis op de Markt te Gavere
en niet op de andere kermissen in de deelgemeenten Asper, Vurste, Semmerzake, Baaigem en
Dikkelvenne.

De belasting voor het gebruik van de elektriciteitskast zoals vermeld in artikel 4 g2 dient
contant betaald te worden gedurende de periode van de kermisactiviteit (inclusief het opstellen
van de kermiskramen) aan de beambte aangesteld door het college van burgemeester en
schepenen.

Bij gebrek aan contante betaling wordt deze belasting ambtshalve ingekohierd en is ze
onmiddellijk eisbaar. De eventueel ingekohierde belasting wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

De belasting voor de ingenomen plaats van het voertuig of kraam op de openbare kermis zoals
vermeld in artikel 4 $1 wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

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

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op strafte
van verval worden ingediend binnen een termijn van 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 vijftien dagen na de
indiening ervan.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen
van titel VII (Vestiging en Invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene
bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met
9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids-
en moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek
(betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zoverzij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.

Deze verordening treedt in werking op 01 januari 2020.

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
Namens de gemeenteraad,

De voorz itter van de gemeenteraad,
Dieter De Mets

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT.
Te Gavere, 19 november 2019

De

algemeen directeur,
Serge Ronsse

De algemeen directeur,

'¡-)
Dierick


