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STAD NINOVE
UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING

.

VAN25 OKTOBER2OO1

Aanwezig de heren :
Luc DURANT, Burgemeester-Voorzitter;
Michel CASTEUR, Freddy VAN EECKHOUT, Roland CORNELIS, Marc NACHTERGAELE, Rudy CORIJN,
rnevr. Mariette DE SMET, Antoine CALLEBAUT, Schepenen;

Alfons SCHORREEL, mevr. Marie-Paule DE LEEUW, Danny SCHOON, Willy DE GROOTE, mevr. Jannick
VIOLON, Marc TORREKENS, mevr. Arlette GROENINCK,Ivan VONCI(, Henri EVENEPOEL, rnevr. Diane
DE TURCI(, Werner SOMERS, Dirk DHERTOGE, rnevr. Rosa STEYAERT, mevr. Greta DE TROYER, Cyriel
EYLENBOSCH, Wirn VAN LAETHEM, rnevr. Veerle VANDERPOORTEN, André STEVENS, mevr. Ituistel
VAN DEN BOSSCHE, Dirk SOUFFRIAU, Gemeenteraadsleden;
H. DE GROOT, Secretaris.

2L.

RETRIBUTIE VOOR HET INNEMEN VAN STANDPLAATSEN TIIDENS
KERMISSEN-EN CARNAVAL. AANPASSING INVOERING VAN DE EURO

DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van de nieuwe gern-eentewet, inzonderheid hoofdstuk

II van titel I en op artikel

117;
Gelet op de bepalingen van het decreet van2814/1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van
het administratief toezicht op de gemeenten ;
Gelet op het raadsbesluit dd. 18/l 111999, houdende de hernieuwing van de retributie voor het innemen
van standplaatsen tijdens kermissen en carnaval'
Gelet op de verordeningnr.9T4l9S (EEG) van de raad van Europa over de invoering van de Euro;
Overwegende dat voormeld retributiereglement met ingang van

0l

januari 2002 dient te worden

aangepast aan de nieuwe munteenheid;
Overwegende dat er afgeweken wordt van aú. 5 van de verordening nr. 1 103i97 (EEG) van de raad van
1997 over enkele bepalingen met betrekking tot de invoering van de euro, verschenen in het Belgisch
Staatsblad dd. l S.maart 1998 om de hanteerbaarheid bij de inning van de euro erl cent te vergernakkelijlcen;
17

juni

BESLUIT, met eenparigheiä van stemmen

Met ingang van 0l/0112000 wordt volgende retributie geheven voor het innemen van standplaatsen tijdens
kermissen en carnaval

$

:

l. Algernene Bepalingen

f*

Artikel I : voor

de toepassing van onderhavig reglement wordt verstaan onder:

- I(ennis:
Appelteri'e: zondagvoór 2l juli en le zondagvan oktober
Aspglare: zondag vóór of op 24 juni
Denderwindeke: le zondagna29 juni (St.-Pieters) en le zondagna 29 augustns
Lieferinge: le zondag vanjuli en le zondag van oktober
Meerbeke: 2e zondag na Pinksteren (zomerkennis)
Neder hasselt: I e zondag na 8 september (ook wanneer het een zondag is)
Neigem: 2e zondag van juli en le zondag na 8 september
Ninove: carnaval, Pinkste4en en zondagna of op Maria Magdalena (22 juli)
Okegem: 3e zondag na Pinksteren çn zondag na l5 augustus
Outer: le zondagnaPasen en le zondag na 15 augustus
Pollare : Paaszon dag en

4

e zondag van septernber

Voorde: 4e zondagvan augustus

- Winterkemis:
Aspelale: zondag na ofop 6 februari
Meerbelce: zondag diclrtst bij 2 en 3 februari (O.l.Vrouw Lichtmis)
Voorde: zondagna 16 januari (St.-Marcellus)

- Wijklrelrnis:

Alle niet hiervoor ver¡nelde kennissen die als dusdanig door het Schepencollege zijn erkend.

- Ninove - stad: Zones

Ihdeling van de Graanmarkt en het plein gelegen ten zuiden van de l(oepoort, alsook de pleinen gelege¡ aan de
Twijndersweg en de Oude Ifuaistraat, ter hoogte van de Oude Ifuaibrug te Ninove-Centrum, tijdens carnaval,
Pinkster- en Julikermis.

Zone

l:

Graanmarkt, langs"de zijde van de Despauteerstraat, vanaf de Langemuntstr.aat (noordkant) tot

aan de Despauteerstraat,

Zone 2: Graanmarkt, langs de zijde van de.Despauteerstraat, vanaf deze laatste sû.aat tot aan het einde
van de Graanrnarkt, evenals het plein gelegerr ten aniden van de l(oepoort.

Zone3: Graanmarkt, langs de zijde gelegen in het verlengde van de Malktstraat (zuidka¡t), evenals de
pleinen gelegen ter hoogte van de Oude I(aaibrug, P. De Montplein;

$ 2. Contractuele toewijzing

2 : De standplaatsrechten worden als volgt vastgesteld voor de kerrnissen van Ninove-Ce¡trum
(Graanrnarkt en plein ten zuiclen van de l(oepoort)
Artikel

Voorçarnaval-, Pinksteren-

en

julikennis

Oppervlakte van de inrichting

Bedrag belasting per rn2

- van lm2 tot en met 50¡n2

zone I
8 euro

zone2

zone3

6,25 euro

5 euro

,.

I

't'

- van

5 I m2

tot en rnet

100m2

- boven de l00m', max. belastba ar tot

400m2

5,50

euro.

4 euro

2,50 euro.

3,50

euro

2,25 euro

2 euro

Voomlelde bedmgen worden toegepast naar rato van volgende percentages:

- Carnaval: 100/o
- Pinksterlcenn is: 7 5Yo

- Julil<ermis: 507o

Voor de frituren en automatische spelen (vþ. lunaparken) worden voormelde bedragen verdubbeld.
Voor de standplaatsen ingetrornen buiten voormelde zones door de verkopers van escargots, hot-dogs, frituren
en andere kleine foorinrichtingen zal een retributie verschuldigd zijn van 5 euro per vierkante meter.
Vertopers van ballons, fotografen, enz. betalen een retributie van 8,75 euro per kermisdag.
I(ennisdagen zijn: zaterdag, zondag, maandag en dinsdag.
De foorinrichtingen die zowel aan de Carnaval-, Pinkster- en Julilcermis te Ninove-Centrum, binnen voormelde
zones deelnemen, genieten een korting van l\Yo op het globale verschuldigde bedrag.
De maximurn te betalen belasting per attractie en per kermis wordt bepaald op 992 euro

Artikel 3 : De standplaatsrechten worden als volgt vastgesteld voor de wijkkermissen, witrterkermissen en de
kennissen te Aspelare, Appelterre, Meerbeke, Denderwindeke, Nederhasselt, Neigem, Okegem, Outer, Voorde,
Lieferínge en Pollare:
Van lrn2 tot el1 met 50m'?: I euro/m2
Van 51ur2 tot en lnet 100m'?: 0,50 euro/m2
Boverr de lO0rn'?, maximaal lrelastbaar tot 400m'?: 0,25 euro/m,

i

De foorinriclttingen die aan beide kermissen in een deelgemeente deelnemen, genieten een korting va¡ l0olo op
het globale verschuldigde bedrag.
Artikel 4 : Voor de lcermissen bedoeld in artikel 3 betalen de verkopers van escargots, hot-dogs, fi.ieten en
andere l<leine foorinrichtingen een retributie vau 5 euro per vierkante rneter en per dag voor zover zij een plaats
innemen welke niet aangeduid is op het foorplan.
Verkopers van ballons en fotografen betaleh een belasting van 8,75 euro per kennisdag.
I(ermisdagen zijn: zaferdag, zondag en maandag.

Artikel 5 : In de loop van de maand januari van ieder jaar, wordt een waarborg van25Yo van de totale jaarlijkse
contractprijs gestoft. Het saldo zal vereffend worden uiterlijk één maand voor dat belanghebbende zijn plaats
inneernt op de eerste foor.

Atikel 6 : Het contract vervalt,

van rechtswege en zonder ingebrelcestelling, indien:

- het voorschot op de standBlaatsvergoeding en het saldo ervan niet betaald is binnen de daaftoe gestelde teunijn
- de lcandidaat-standplaatshouder valse of onnauwkeurige inlichtingen verstrekt teneinde een standplaats te
kunnen bekornen.

-

de standplaatshouder, in eenzelfde gemeente, twee opeenvolgende kermissen zijn standplaats niet inqeernt.

$ 3. Toewijzing na openbare aanbesteding

Artil<el 7 ; Indien het College van Burgetneester en Sche¡renen lreslist tot een openbare aanbesteding, moet elk
bod, om geldig te zijn, tetttninste gelijk zijn aan de belastingeu voor de onderscheiden lcermissen.

g

4. Slotbepalingen

I : De irrning van voormelde retributies wordt aan de Stadsontvanger toeveftrouwd. De invordering zal
desnoods geschieden overeenkolnstig de burgellijke rechtspleging.

Anikel

t
r{'

Artikel 9 : Foorattracties die geopend zijn buiten

de kermisdagen betalen een bijkomende taks die 50o/o bedraagt

van de normale tåks voor de betrokken kennis.

Artilcel l0 : Aßchrift van deze beslissing zal

aan de

H. Gouverneur van de Provincie worden toegezonden.

Gedaan in zifting, datum als ten hoofde,

De Secretaris,
get. H. DE GROOT

De Burgemeester,
get. L. DURANT
Voor eensluidend afschrift,
Ninove, 29 oktober 2001

€

De

M. BEECKMANS,
Bureauchef.

