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GECOÖRDINEERDE VERSIE GEMEENTEBELASTING OP HET OPENBAAR DOMEIN 2021-2025.
Juridische grond
Decreet van 30 mei 2008 (met latere wijzigingen) betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, meer bepaald de
artikelen 40 en 41 (houdende de bevoegdheden van de gemeenteraad), artikel 177
(houdende de bevoegdheid van de financieel directeur), de artikelen 286 tot en met artikelen

288 (houdende de bekendmaking besluiten en de gemeentelijke webtoepassing) en artikelen
326 tot en met 341 (houdende het bestuurlijk toezicht).
Omzendbrief

KB/ABB

2019/2

d.d.

15

februari

2019

houdende

coördinatie

van

de

onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
Ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen.
Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019
standplaatsen op het openbaar domein 2020-2025.

houdende

gemeentebelasting

op

Gemeenteraadsbesluit van 21 september 2020 houdende wijziging inwerkingtreding
gemeentebelasting op het openbaar domein 2020-2025.
Motivering
De Vlaamse Regering roept de lokale besturen op om erover te waken dat de
belastingplichtigen op hun grondgebied minder belastingen moeten betalen op activiteiten
waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren. Derhalve dient artikel 2 punt a en b
van het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 houdende gemeentebelasting op
standplaatsen op het openbaar domein 2020-2025 aangepast te worden.
De sector van de kermissen werden verplicht om hun activiteiten stop te zetten en zien in
deze tijd hun inkomsten sterk teruglopen. De sector werd zwaar getroffen door de
overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

°

In 2021 zal er een “light” versie zijn van de HeMelse Feesten. Er zal zowel geen jaarmarkt als
vuurwerk zijn. Er zal maar een beperkte opkomst zijn. Opnieuw is dit een inkomensverlies
voor de sector van de kermissen.

e

De gemeenteraad wenst de gemeentebelasting op standplaatsen op het openbaar domein
2020-2025 aan te passen om de belastingdruk te reduceren door een vrijstelling toe te
kennen voor het jaar 2021, meer bepaald voor de standplaatsen op de zomer- en
winterkermis.

e

Er wordt door de inname van het openbaar domein een voordeel verstrekt aan de
standplaatshouder.

e

In de omgeving van kermissen, wekelijkse markt, jaarmarkt, evenementen en op
wielerwedstrijden is bijkomende inzet van gemeente personeel noodzakelijk, gelet op de
overlast die veroorzaakt wordt op de openbare weg.

e

In de omgeving van kermissen, wekelijkse markt, jaarmarkt en op wielerwedstrijden zijn
bijkomende politiecontroles noodzakelijk, gelet op de overlast die veroorzaakt wordt op vlak
van verkeersveiligheid en de toegankelijkheid van de openbare weg.

Financieel kader
°

De financiën van de gemeente kunnen de tijdelijk mindere ontvangsten door deze
tegemoetkomingen opvangen.

Stemresultaat
19
stemmen
voor
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2 onthoudingen (Wim Verween, Tim Dhondt)

Besluit
Artikel 1

Er wordt met ingang van heden voor een termijn eindigend op 31 december 2025,
een gemeentebelasting gevestigd op elke standplaats opgesteld op openbaar
domein.
Inbegrepen in dit plaatsrecht is de aansluiting en
elektriciteitsaccommodatie.

Artikel 2

het verbruik van de

Het bedrag van het plaatsrecht wordt vastgesteld per dag en als volgt berekend:
a.

Standplaats op de zomerkermis Melle-Centrum (juli) en kermis Merelbekestation (augustus):
—

Voor de eerste 200 m?: 2,00 EUR per m?.

—

Vanaf 201 m2: 1,50 EUR per m?.

—

_Frituurkraam: 4,00 EUR per m?.

—

_Hotdogkraam: 10,00 EUR per dag van ingebruikneming.
Elke begonnen m? wordt als een volledige m? aangerekend. Elke
begonnen dag wordt als een volledige dag aangerekend.

b.

Standplaats op de winterkermis Melle-Centrum (november):
—

Voorde eerste 200 m?: 1,25 EUR per m?.

—

Vanaf 201 m2: 0,75 EUR per m?.

contante inning of ingeval van inkohiering vanaf de derde werkdag volgend op de
verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. Van het
bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen 15 dagen na de
indiening ervan.
Artikel 6

De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de
geschillen ter zake, gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.

Artikel 7

Deze verordening wordt online bekendgemaakt op
webtoepassing en gemeld aan de toezichthoudende overheid.
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—

_Frituurkraam: 4,00 EUR per m?2.

—

_Hotdogkraam: 10,00 EUR per dag van ingebruikneming.
Elke begonnen m? wordt als een volledige m? aangerekend. Elke
begonnen dag wordt als een volledige dag aangerekend.

met dien verstande dat — ingevolge corona — een vrijstelling verleend wordt
voor het jaar 2021 voorde standplaatsen in artikel 2 a en b.
c.

Tijdelijke opstellingen buiten de kermisperiode, wekelijkse markt, jaarmarkt en
wielerwedstrijden
-

Frituurkraam: 25,00 EUR per dag van ingebruikneming.

-

Hotdogkraam: 25,00 EUR per dag van ingebruikneming.

-

Andere opstellingen: 25,00 EUR per dag van ingebruikneming(forfaitair
bedrag).

-

Circus: 124,00 EUR per dag van ingebruikneming en 124,00 EUR waarborg
van hetterrein.

Elke begonnen dag wordt als een volledige dag aangerekend.
d.

Standplaats op de wekelijkse markt wordt als volgt aangepast:
-

2,00 EUR per marktdag voor een standplaats per strekkende meter met
een diepte van 3 meter. In ieder geval bedraagt de belasting niet minder
dan 6,20 EUR per standplaats.
Voor een grotere diepte wordt voor elke meter 0,50 EUR per strekkende
meter bijgerekend.
_

-

Abonnementen voor een termijn van 12 maanden: 1,00 EUR per
marktdag voor een standplaats per strekkende meter met een maximum
diepte van 3 meter.

De houders van abonnementen hebben geen recht op teruggave van hun
abonnementsgelden voor markten, die door het bestuur omwille van

dwingende redenen zijn afgelast.
De tarieven gelden steeds voor een minimum lengte van 3 meter.
Elke begonnen meter wordt als een volledige meter aangerekend.
e.

Standplaats op de jaarmarkt en op wielerwedstrijden
Kramen

(bedekt

of

onbedekt):

7,50

EUR

per

strekkende

verkoopsoppervlakte, met een maximale diepte van 2 meter.

meter

Elke begonnen meter wordt als een volledige meter aangerekend.
Artikel 3

De belasting is verschuldigd door de uitbater (natuurlijke of rechtspersoon) of de
standplaatshouder, aanwezig op het ogenblik van de inname van het openbaar
domein.

Artikel 4

De belasting wordt geheven op het ogenblik van de plaatsing / inname van het
openbaar domein.
De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs.

Artikel 5

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college
van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid,
schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe
van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden vanaf de datum van

