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32. Kermisattracties en kermisgastronomie - plaatsrecht - retributiereglement 
 
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld. 
 
Het retributiereglement plaatsrecht kermisattracties en kermisgastronomie werd 
goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 20 december 2007 en eindigt op 31 december 
2013. 
 
In uitvoering van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van 
ambulante en kermisactiviteiten en het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende 
de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in 
kermisgastronomie werd in gemeenteraadszitting van 27 september 2007 het reglement 
betreffende de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in 
kermisgastronomie op de openbare kermissen en op het openbaar domein buiten de 
openbare kermissen en op privédomein goedgekeurd.  
 
Het gebruik van het openbaar domein, de marktpleinen en plaatsen van de openbare 
wegenis voor het opstellen van kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie 
brengt zekere kosten van toezicht en schoonmaak met zich mee zodat het billijk is deze 
kosten op de gebruikers te verhalen door middel van een plaatsrecht.  
 
Bijgevolg is het aangewezen om het retributiereglement plaatsrecht kermisattracties en 
kermisgastronomie verder aan te houden.  
 
In zitting van 2 oktober 2013 oordeelde het college van burgemeester en schepenen dat het 
tarief van deze retributie dient verhoogd te worden naar 1 euro per vierkante meter per dag, 
dat deze retributie steeds dient aangerekend te worden voor een vaste periode van 3 dagen, 
ongeacht de werkelijke duur van de inname en dat deze retributie als volgt begrensd dient te 
worden: 
- ongeacht het aantal ingenomen m²: minimaal 40 euro; 
- oppervlakte tussen 1 en 175 m²: maximaal 200 euro; 
- oppervlakte groter dan 175 m²: maximaal 350 euro. 
 
De gemeenteraadscommissie bevoegd voor financiën en afstemming van het gemeentelijk 
beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 
verzelfstandigde agentschappen van de gemeente heeft het retributiereglement plaatsrecht 
kermisattracties en kermisgastronomie besproken in zitting van 25 november 2013. 



 
Artikel 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet bepaalt dat het vaststellen van de machtiging 
tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan tot de uitsluitende bevoegdheid 
van de gemeenteraad behoort. 
 
Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen het onderstaande 
retributiereglement goed te keuren. 
 
Art. 1. - Onderstaand retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2014 en eindigt op 31 
december 2019: 
 
RETRIBUTIEREGLEMENT PLAATSRECHT KERMISATTRACTIES EN 
KERMISGASTRONOMIE 
 

Art. 1. - Ten laste van elke uitbater van een kermisattractie en/of vestiging(en) van 
kermisgastronomie die zich tijdens de kermisdagen op het openbaar domein, de 
marktpleinen en de openbare wegenis van de gemeente opstelt, wordt een plaatsrecht 
geheven van 1 euro per vierkante meter per dag. 
 
Art. 2. - Voormeld plaatsrecht wordt per kermis steeds aangerekend voor een vaste 
periode van 3 dagen, ongeacht de werkelijke duur van de inname. 
 
Art. 3. - Het verschuldigde plaatsrecht wordt evenwel begrensd als volgt: 
- ongeacht het aantal ingenomen m²: minimaal 40 euro; 
- oppervlakte tussen 1 en 175 m²: maximaal 200 euro; 
- oppervlakte groter dan 175 m²: maximaal 350 euro. 

 
Art. 4. - De opmeting van de ingenomen oppervlakte geschiedt door de zorgen van het 
gemeentebestuur. Het plaatsrecht is eisbaar zodra de plaats op het openbaar domein 
wordt ingenomen. 

 
Art. 5. - De retributie wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie.  
 
Art. 6. -  Indien een feestcomité zelf het initiatief neemt om kermisattracties op hun wijk 
aan te trekken, wordt er vanuit de gemeente, de retributie waarvan sprake in huidig 
reglement, niet aangerekend. 

 
Art. 2. - Huidig retributiereglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van 
het Gemeentedecreet.  
 
Art. 3. - Binnen de 20 dagen wordt een afschrift van dit besluit overgemaakt aan de 
toezichthoudende overheid, overeenkomstig artikel 253, § 1, 3° van het Gemeentedecreet.  
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