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GEMEENTERAAD 1 APRIL 2014 

 

BELASTING OP KERMISACTIVITEITEN 

 

 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

De gemeenteraad stemde op 3/12/2013 een belasting op kermisactiviteiten voor de periode 2014-

2019. 

 

Openbaar onderzoek 

Dit reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 

187 van het Gemeentedecreet.  

 

Juridische grond 

Het Gemeentedecreet. 

Het decreet van 30/05/2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de 

provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen . 

 

Argumentatie 

Bij toepassing van het reglement van 03/12/2013 is gebleken dat de variable kost voor het gebruik 

van de elektriciteitskasten te hoog berekend is nl. 1,25 euor/kw/aansluiting. 

1,25 euro/kw/aansluiting moet worden vervangen door 0,20 euro/kw/aansluiting. 

Artikel 3 van het belastingreglement op kermisactiviteiten moet worden aangepast. 

 

BESLUIT 

 

1. Algemene bepalingen 

 

De stad heft van 1 april 2014 tot en met 31 december 2019 een belasting op kermisactiviteiten. 

 

2. Belastingplichtige 

 

De belasting is verschuldigd door diegene die een standplaats in gebruik neemt op de openbare 

kermis. 

 

3. Grondslag en tarief 

 

Het plaatsrecht wordt vastgesteld als volgt: 

 

Paaskermis op de Grote Markt 

• 30,00 euro/meter per attractie met een diepte groter of gelijk aan 4,50 meter; 

• 22,50 euro/meter per attractie kleiner dan 4,5m diepte; 

• 50,00 euro/meter voor lunaparken 

• 40,00 euro/meter voor autoscooter en grote molens groter of gelijk aan een diameter van 15 

meter. 

• 750,00 euro voor het terrein blauwe zone (parking achter zaal ’t Hof) evenredig te verdelen 

onder de exploitanten volgens het aantal ingenomen m². 

 

Septemberkermis op de Grote Markt 
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• 35,00 euro/meter per attractie met een diepte groter of gelijk aan 4,50 meter; 

• 30,00 euro/meter per attractie kleiner dan 4,5m diepte; 

• 80,00 euro/meter voor lunaparken 

• 60,00 euro/meter voor autoscooter en grote molens groter of gelijk aan een diameter van 15 

meter. 

• 750,00 euro voor gans het terrein blauwe zone (parking achter zaal ’t Hof) evenredig te 

verdelen onder de exploitanten volgens het aantal ingenomen m². 

 

De blauwe zone is een zone voorbehouden voor nieuwe of speciale attracties ter hernieuwing van de 

kermis en voor niet-abonnementhouders. De plaatsen worden toegewezen door het schepencollege. 

 

Kermis Noorderwijk Statie, Noorderwijk Centrum, Morkhoven Meikermis, Morkhoven 

augustuskermis 

 

• 1,00 euro/meter per dag. 

 

Voor de Paaskermis en septemberkermis is het tarief vastgesteld voor de hele periode van de kermis. 

Elke begonnen meter wordt aangerekend voor een volledige meter. 

 

Gebruik elektriciteitskast tijdens de kermissen 

 

Per kermisattractie vaste kost 

• 14,00 euro per aansluiting  

Per kermisattractie variabele kost 

• vermogen in kVa x aantal uren kermis x 0,20 euro/kwh/aansluiting. 

Het aangerekend vermogen is het vermogen bij volledige belasting zoals vermeld op de 

energiefiche. Als bij controle ter plaatse blijkt dat het opgegeven vermogen lager is dan het 

werkelijke vermogen, wordt de retributie aangepast aan het werkelijke vermogen. 

Per woonwagen 

• 3,00 euro per aangesloten woonwagen per kalenderdag (elke begonnen dag wordt volledig 

aangerekend). 

 

4. Vrijstellingen 

 

Voor dit reglement zijn er geen vrijstellingen. 

 

5. Contantbelasting 

 

Een bedrag gelijk aan de vermoedelijke belasting moet één maand voor aanvang van de kermis, 

tegen aflevering van een ontvangstbewijs, in bewaring gegeven worden aan de financieel beheerder 

of zijn afgevaardigde. De belasting wordt contant ingevorderd. Wanneer de belasting niet contant 

kan geïnd worden, wordt ze een kohierbelasting. 

 

6. Procedure 

 

De vestiging van, de invordering van en de geschillen over de belasting gebeuren volgens het decreet 

van 30 mei 2008 inzake de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen. 

 

7. Bezwaren 
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De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 

college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van verval, schriftelijk worden 

ingediend en gemotiveerd. De belastingplichtige dient het bezwaar in binnen een termijn van 3 

maanden te rekenen vanaf de datum van contante inning. 

 

8. Opheffing 

 

Het reglement belasting op kermisactiviteiten 2014-2019 zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 3 december 2013 wordt opgeheven met ingang van de inwerkingtreding 

van het onderhavig reglement. 

 

 

 

 


