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Reglement 

 

Belasting op de privatieve ingebruikneming van het 

openbaar domein door foorinstellingen en circussen 

Vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2019  

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 19 december 2019 

 

Juridische gronden 

• Artikel 170§4 van de Grondwet 

• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

• Artikel 28 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat dit punt in 

openbare zitting behandeld wordt.  

• Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de 

gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de gemeentelijke aangelegenheden. 

• Artikel 40 § 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de 

gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt. 

• Artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat volgende 

bevoegdheden niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen worden toevertrouwd: 

14° het vaststellen van gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies 

en de voorwaarden ervan 

• Het gemeentedecreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen. 

• Gecoördineerde omzendbrief omtrent de gemeentefiscaliteit KB/ABB  2019/2 

• De gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2015 houdende de privatieve ingebruikneming van het openbaar 

domein door foorinstellingen en circussen.  

Argumentatie 

• De financiële toestand van de gemeente.  

• Het is billijk dat (rechts)personen die een toelating krijgen om een deel van de openbare weg privatief in gebruik te 

nemen hiervoor een bijdrage leveren via een belasting. 

Artikel 1: 

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een 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 € 35,00/dag aangerekend 

-  alle kermissen die hun standplaats hebben op het openbaar domein, worden belast, behalve 

de wijkkermissen 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. 
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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. 

 

Artikel 3: 

Aan de circusbedrijven wordt een waarborg van 500,00 euro gevraagd, contant te betalen bij 

aankomst. Teruggave op laatste dag van de inname, na controle van het terrein en met eventuele 

aftrek van schadevergoeding.  

 

Artikel 4: 

De invordering zal geschieden als een contantbelasting. De belasting wordt gevorderd door 

middel van een betalingsuitnodiging. Bij gebrek aan betaling binnen de voorgeschreven termijn 

wordt de belasting ingevorderd bij wijze van een kohier.  

Laattijdige of niet-betaling kan aanleiding geven tot een weigering door het bestuur van een 

toekomstige aanvraag. 

 

Artikel 5: 

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 straffe 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 of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. 

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de 

indiening ervan. 

 

 


