Reglement

Belasting op de privatieve ingebruikneming van het
openbaar domein door foorinstellingen en circussen
Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2015
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 15 januari 2016

Argumentatie
•
Bij een overleg met de foorkramers konden zij aantonen dat de belasting die Maldegem heft zeer hoog is in vergelijking
met andere gemeenten.
•
Bij de budgetbesprekingen werd rekening gehouden met deze opmerking om op die manier het bestaan van onze
kermissen/wijkkermissen te behouden en te vrijwaren.
•
Deze beslissing wordt aangepast aan de huidige werking van de financiële dienst, aanrekening van het standgeld enkel
met facturen.

Artikel 1:
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 wordt een contant te betalen belasting geheven ten
laste van personen die kermis- of circusbedrijven opstellen op openbaar domein.
Artikel 2:
De belasting wordt vastgesteld in verhouding tot de te betalen oppervlakte :
- voor de attracties moet een bedrag van € 1/m²/dag betaald worden en waarbij de te betalen
oppervlakte beperkt wordt tot maximum 200 m².
- voor de circusbedrijven wordt een bedrag van € 30,00/dag aangerekend
- alle kermissen die hun standplaats hebben op het openbaar domein, worden belast, behalve de
wijkkermisssen die vrijgesteld zijn.
Een gedeelte van een dag wordt beschouwd als een volledige dag en een gedeeltelijk ingenomen
vierkante meter wordt beschouwd als een volledige vierkante meter.
Voor de berekening van de concessie vergoeding voor de inname van het openbaar domein door
foorinstellingen wordt enkel de grondoppervlakte, die de attractie inneemt, in aanmerking
genomen.
Voor de uitbating van de septemberkermis worden, per attractie, 4 dagen aangerekend,
ongeacht het aantal dagen dat de foorkramers op het openbaar domein staan.
Voor de uitbating van de carnavalfoor wordt per attractie, 2 dagen aangerekend, ongeacht het
aantal dagen dat de foorkramers op het openbaar domein staan.
De tarieven vermeld hierboven worden geïndexeerd als volgt :
de basistarieven zijn verbonden aan het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober 2015
(= aanvangsindex) en worden jaarlijks op 1 januari door het college van burgemeester en
schepenen aangepast aan het gezondheidsindexcijfer van oktober ervoor (= nieuwe index),
volgens volgende formule:
basisbedrag x nieuwe index = nieuw bedrag
aanvangsindex
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Het nieuw bedrag (bekomen na indexatie) wordt afgerond als volgt :
Van 0 tot € 9,99 : op dichtste veelvoud van 10 cent
Van 10 tot € 19,99 : op dichtste veelvoud van 20 cent
Van 20 tot € 49,99 : op dichtste veelvoud van 50 cent
Vanaf € 50 : op dichtste veelvoud van één euro
Als twee veelvouden even dicht liggen, wordt het bedrag afgerond naar boven.
Artikel 3:
Deze belasting wordt betaald binnen de vervaldatum vermeld op de factuur. Bij gebreke van
betaling wordt de belasting een kohierbelasting.
Artikel 4:
De belastingplichtige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn
van drie maand te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de vervaldatum van de factuur,
of ingeval van inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van
het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag (art.9 van het decreet van 30 mei 2008
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen).
Artikel 5:
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake Rijksbelastingen
op de inkomsten.
Artikel 6:
De gemeenteraadsbeslissing van 26/06/2014 wordt opgeheven en vervangen door de
gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2015.
Artikel 7:
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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