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AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN
ZITTING VAN 18/12/2019
Referentienummer agendapunt: GR/2019/303

BELASTING OP PLAATSRECHTEN OP MARKTEN EN FOREN - BESLUIT
Toelichting
Dit is een gemeentebelasting op plaatsrechten op markten en op andere plaatsen van de gemeente die
tot het openbaar domein behoren.
Aan dit reglement wijzigt niets t.o.v. vorig jaar.
Besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
REGELGEVING:
 Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2018, houdende het taksreglement op
plaatsrechten op markten en foren en op andere plaatsen van de gemeente.
 Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen van 30 mei 2008.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40§3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.
OVERWEGINGEN:
 De financiële toestand van de gemeente.
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Vraag raadslid T.Waterschoot, Open VLD.
BESLUIT éénparig:
Artikel 1: Ten behoeve van de gemeente Hamme, zullen volgende plaatsrechten op de markten en op
andere plaatsen van de gemeente die tot het openbaar domein behoren, geheven worden voor een
termijn ingaand op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2020.
Artikel 2: De tarieven worden als volgt samengesteld:
MARKTEN:
a) wekelijkse zaterdagmarkt:


vaste standplaatsen (abonnementen voor drie maanden): 0,62 EUR per lopende meter, per
marktdag.
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standplaatsen op risico:
o

marktkramen tot 4 meter: 6 EUR per kraam

o

marktkramen boven de 4 meter: 10 EUR per kraam

b) wekelijkse zondagmarkt: wordt in concessie gegeven tegen een opbrengst van 744 euro per kwartaal,
te betalen door de concessiehouder(s).
c) bloemenverkopers aan begraafplaatsen ter gelegenheid van Allerheiligen:


31 EUR voor max. 5 dagen. De standplaatsen mogen ten vroegste 4 dagen vóór Allerheiligen
ingenomen worden.

FOREN:
a) Kermissen:
Deze tarieven gelden per lopende meter.
HAMME
HAMME
kleine
carnaval
kermis

HAMME
grote
kermis

MOERZEKE MOERZEKE
MOERZEKE
kleine
grote
carnaval
kermis
kermis
alleen wulken, suikerspin,
suikerkraam, snoepkraam

9,78

9,78

9,78

3,83

3,83

3,83

13,18

17,85

22,10

11,05

11,05

11,05

15,30

18,28

21,25

11,05

11,05

11,05wulken + broodjes

hotdogs, pitta, belegde
broodjes, hamburgers

levende paarden,
kindervliegtuig, visspel,
schietkraam, krachtbal,
pottenkraam,

17,85

22,10

26,78

4,68

4,68

derbyrace, muizenspel, bakpikspel, ballenspel, yellyball,
4,68 ringenspel, koordjetrek,
magnetenspel, rugbyspel,
rugbybal, kleine loterij (radiospel), boksbal, rad,
fortuin, basketbalspel,
cinéscoop

17,85

22,10

26,78

5,10

5,10

rattenspel, casino, tombola,
stedenspel,
kindervliegmolen,
5,10 spookkasteel,
boogschieten,
flessenschieten

22,53

26,78

31,03

5,10

5,10

5,10

kindermolen, kinderbuggy,
paardenmolen
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schuivenspel, bulldozerspel,
bumpers, hobbykranen

22,53

26,78

31,03

5,10

5,10

5,10

23,80

28,05

32,73

6,38

6,38

6,38autoscooter

7,65

rupsmolen, automatische
spelen, vliegmolen, bidule,
7,65 polype,

26,78

31,03

35,70

7,65

lambada, grote molen,
cakewalk
31,03

35,70

39,95

11,05

11,05

11,05frituur

b) Wijkkermissen:


vrijstelling

c) Winterkermis:


vrijstelling

De standplaatsen voor kermissen in Hamme-Centrum en Moerzeke-centrum zullen volgens voormelde
tarieven contractueel vastgelegd worden.
De contracten worden in de loop van de eerste maand volgend op de installatie van de nieuwe
gemeenteraad hernieuwd voor een periode van zes jaar.
De standplaatsen zullen volgens voormelde tarieven contractueel vastgelegd worden door het
schepencollege, rekening houdend met de aard van de inrichting.
Voormelde tarieven gelden voor de ganse duur van de kermissen.
Artikel 3:
1.

De foorinrichting mag niet gewijzigd of vervangen worden zonder schriftelijke verwittiging aan
het gemeentebestuur en het akkoord van deze laatste.

2.

Het gemeentebestuur blijft steeds vrij de plaats op de kermis aan te duiden.

3.

Het standgeld per kermis dient in zijn geheel 14 dagen voor de betreffende kermis te worden
overgeschreven op bankrekeningnummer 091-0002869-85 van het gemeentebestuur van
Hamme.

4.

De inname van de toegewezen kermisplaatsen kan gebeuren vanaf de woensdag vóór zondag
van de kermis vanaf 12.30u.

5.

Het is absoluut verboden om vroeger met het opstellen te beginnen.

6.

Bijzondere regeling inzake geluidshinder: Kermismuziek of andere uitbatinggeluiden mogen niet
overdreven storend zijn voor de naburige inwoners en moeten ophouden om 22.00u op de zon-,
feest,- en weekdagen en om 23.00u op zaterdagen en vooravonden van feestdagen, alsook op
de zondag en maandag van carnaval.

7.

Indien de foorreiziger zich niet kan aanbieden is hij gehouden het gemeentebestuur te
verwittigen, ten laatste één week voor de plaatsen worden ingenomen.

8.

De foorreiziger is gehouden zijn standplaats volledig te ontruimen en op te kuisen alvorens de
kermisplaats te verlaten.
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Artikel 4: De lengte der kramen zal berekend worden op de meest belastbare gebruikte lengte.
Het gedeelte van een meter wordt steeds voor een lopende meter aangerekend.
In geval van geschil bij de meting zullen de kramers of kooplieden zich gedragen en onderwerpen, zonder
beroep, aan de meting door een afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 5: Zijn van betaling vrijgesteld:
De voorwerpen welke ter gelegenheid van openbare veilingen op de straat worden gebracht voor huizen,
waar de veiling plaats heeft, zo ook voorwerpen welke verkocht worden bij openbare verkoop, alsmede
dieren, die op de dagen der jaarmarkten mededingen aan prijskampen door de gemeente uitgeschreven
of door haar gesteund.
Artikel 6: De belasting is contant te betalen tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van betaling
wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.
Artikel 7: De belastingplichtige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet worden gemotiveerd en op straffe van
verval schriftelijk worden ingediend. Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een
termijn van drie maanden vanaf de datum van de inning van de belastingen, of in geval van inkohiering,
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of van de
kennisgeving van de aanslag.

