STAD NIEUWPOORT
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 16
DECEMBER 2021.
Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye, Wim Demeester, Eddy Louwie,
Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote,
Bill Vermeylen, Johan Vanblaere, Roland Woestijn: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur
Openbare Zitting
2. AANPASSING RETRIBUTIE OP DE AANKOOP EN VERKOOP VAN VISPRODUCTEN IN DE
STEDELIJKE VISMIJN
De Raad,
Gelet op art. 41,162, 170 §4 en 173 van de Grondwet;
Gelet op art. 2, 40, 41 en 286 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet dd. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het raadsbesluit dd. 29 december 2011 houdende vaststelling van een
samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Visveiling nv met betrekking tot samenwerking van de
visveilingen te Nieuwpoort en de vestigingen Oostende en Zeebrugge;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering
dd. 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet dd. 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse regering dd. 17 februari 2012
tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen;
Gelet op de wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering dd. 17 februari 2012 tot
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen dat in voege gaat op 1 juli 2021;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 30 november 2021
houdende de goedkeuring aanpassing retributie op de aankoop en verkoop van visproducten in de
stedelijke vismijn Nieuwpoort;
Overwegende dat artikel 5.2.10.8 van de VLAREMA stelt dat elk aanmerend schip in de haven een
vergoeding dient te betalen voor hun afval, ongeacht dat er afval aangeboden wordt aan de
havenontvangstvoorziening. Via deze weg kunnen schepen ten aller tijde hun afval kwijt en zal de
kans kleiner zijn dat het afval op zee geloosd wordt. Een deel van de aangerekende vismijnrechten
dekt de havenontvangstvoorziening;
Gelet op het raadsbesluit dd. 20 februari 2020 houdende vaststelling van de retributie op de aanen verkoop van visproducten in de stedelijke vismijn;
Overwegende dat ingevolge de samenwerking met de Vlaamse Visveiling de veilingtarieven
dezelfde moeten zijn op de 3 locaties;
Overwegende dat tarieven van de Stedelijk Vismijn niet meer aangepast werden sedert 2013;
Overwegende dat de Stad in 2021 heel wat investeringen gedaan heeft in de Stedelijke Vismijn;
Overwegende dat de totale kosten bij de Vlaamse Visveiling een stuk hoger liggen dan in
Nieuwpoort doordat verschillende extra kosten voor o.a. distributie enz.. aangerekend worden;
Overwegende dat voorgesteld wordt om het vismijnrecht voor de aanvoerders te verhogen van
1,5% naar 1,7%;
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Overwegende dat voorgesteld wordt om het vismijnrecht voor de kopers te behouden op 1,772%;
Overwegende dat de retributie op de omzet niet aangepast werd aan de tarieven van de Vlaamse
Visveiling.
Overwegende dat voorgesteld wordt om deze gelijk te trekken cf. de samenwerkingsovereenkomst
naar onderstaande tarieven op de omzet bij de Vlaamse Visveiling:
> 2.000.000€

0,190%

1.000.000€ - 2.000.000€

0,250%

500.000€ - 1.000.000€

0,440%

250.000€ - 500.000€

0,580%

150.000€ - 250.000€

0,986%

75.000€ - 150.000€

1,880%

< 75.000€

2,980%

Overwegende dat voorgesteld wordt om de tarieven voor het zeven van de garnalen niet aan te
passen zolang de huidige garnaalzeef er staat; dat voorgesteld wordt om deze tarieven wel aan te
passen van zodra er nieuwe garnaalzeef aangekocht zou worden;
Overwegende dat de Stad belangrijke kosten heeft om de vismijn operationeel te houden; dat het
daarom verantwoord is om retributies te vragen;
Overwegende dat deze inkomsten vallen onder BI 054000 Vismijn;
BESLUIT:
Art.1.

21 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Vanaf 1 januari 2022 de retributie op de aankoop en verkoop van visproducten als volgt vast
te leggen:
-

Retributie op de aankoop en verkoop van visproducten:
Voor de kopers:
Een basistarief van 1,772 %
Een bijkomende retributie afhankelijk van de jaaromzet:

> 2.000.000€

0,190%

1.000.000€ - 2.000.000€

0,250%

500.000€ - 1.000.000€

0,440%

250.000€ - 500.000€

0,580%

150.000€ - 250.000€

0,986%

75.000€ - 150.000€

1,880%

< 75.000€

2,980%

Voor de verkopers: 1,70 % op de verkoop.
Art.2.

De retributie is verschuldigd door de koper en de verkoper van visproducten respectievelijk.

Art.3.

De retributie op de aankoop en de verkoop van visproducten wordt geïnd door de Vlaamse
visveiling.

Art.4.

Het raadsbesluit dd. 20 februari 2020 houdende vaststelling van de retributie op de aan- en
verkoop van visproducten in de stedelijke vismijn wordt opgeheven.

Art.5.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig art. 330 van het
decreet lokaal bestuur.
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Art.6.

Kennis van dit besluit te geven aan de Stedelijke Vismijn, de financiële dienst, de wd.
financieel directeur, de kopers, de aanvoerders en de Vlaamse Visveiling.

De Algemeen Directeur
Benoit Willaert
De Algemeen Directeur

Benoit Willaert

Namens de Gemeenteraad:
De Voorzitter
Rik Lips
Nieuwpoort, 16 december 2021
Voor eensluidend afschrift:
De Voorzitter

Rik Lips
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