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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 2 december 2019
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raadslid; de heer Benjamin Vandorpe, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Philippe De Coene, schepen

7 2019_GR_00278 Retributiereglement op openbare 
kermissen en kermisactiviteiten op het 
openbaar domein - Opheffen en opnieuw 
vaststellen

Beschrijving
Gekoppelde besluiten
 2018_GR_00289 - Retributiereglement op openbare kermissen en kermisactiviteiten op het 

openbaar domein - Wijziging categorie G

Aanleiding en context
Het debat over dit punt werd gevoerd, samen met het debat over het meerjarenplan, in de zitting van 
de raad voor maatschappelijk welzijn die vooraf ging aan de zitting van de gemeenteraad.

De gemeenteraad stelde het retributiereglement op openbare kermissen en kermisactiviteiten op het 
openbaar domein vast in zitting van 16 december 2013 punt 12. Dit werd gewijzigd in de 
gemeenteraad van 10 december 2018 punt 23.
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Argumentatie
Nu wordt voorgesteld om dit retributiereglement op te heffen en opnieuw vast te stellen met een 
toevoeging van de tarieven voor caravans en woonwagens, de nutsvoorzieningen en 
promotiebijdrage, die vroeger via een aparte CBS-beslissing werden bepaald.
Eveneens de Winterkermis wordt als extra toegevoegd. De organisatie van Winter in Kortrijk is tot en 
met 2019 in handen van vzw Feest in Kortrijk (vzw FIK). Deze kreeg tijdens de periode van winter het 
beheer van het openbaar domein, waaronder de Grote Markt en het Schouwburgplein. Dit stelde de 
vzw in staat diverse contracten af te sluiten en standgelden te innen van de foorkramers. Nu de 
inkanteling van vzw FIK binnen de stad concreet wordt, is de tijd geschikt om de standgelden van de 
foorkramers om te vormen binnen een algemeen geldend retributiereglement. 

Dit om een globaal overzicht te krijgen over alle tarieven die te maken hebben met de openbare 
kermissen op het openbaar domein en alles in één retributiereglement te bundelen.

De tarieven voor de caravans en woonwagens worden opgedeeld in 3 categorieën (caravan één as - 
caravan twee assen & woonwagens) in plaats van vroeger 2 categorieën en blijven jaarlijks 
geïndexeerd worden. De tarieven voor de nutsvoorzieningen worden lichtjes verhoogd tot afgeronde 
bedragen en blijven eveneens geïndexeerd en de promotiebijdrage wijzigt niet maar wordt, in 
tegenstelling tot het verleden, nu wel jaarlijks geïndexeerd.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit
Stemresultaten

De raad gaat over tot de stemming waaraan 40 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als 
volgt :

24 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, R. Vandenberghe, K. 
Byttebier, S. Demeyer, W. Allijns, M. Ahouna, T. Castelein, M. Gheysens, V. Decaluwe, N. Beugnies, N. 
Lybeer, L. Claassen, H. Kints, A. Ronse, K. Detavernier, L. Maddens, P. Dejaegher, B. Herrewyn, A. 
Weydts, 24 N. Maghroud, T. Soens, M. Veys.

5 nee-stemmen : W. Vermeersch, J. Demeersseman, J. Deweer, C. Ryheul, L. Vercaemst.

11 onthoudingen : J. de Béthune, P. Soens, R. Deseyn, H. Vanhoenacker, B. Vandorpe, C. Leleu, M. 
Cattebeke, D. Wemel, M. Vandemaele, C. Matthieu, P. Avijn.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Het retributiereglement op de openbare kermissen en kermisactiviteiten op het openbaar domein met 
ingang van 1 januari 2020 als volgt vast te stellen:

RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE OPENBARE KERMISSEN EN KERMISACTIVITEITEN OP 
HET OPENBAAR DOMEIN

Artikel 1: omschrijving van de prestatie

De Stad Kortrijk heft met ingang van 1 januari 2020 een retributie op de opstelling van 
kermisattracties op het openbaar domein.
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Artikel 2: berekeningsgrondslag en tarief 

De retributie wordt berekend per lopende meter en steeds zal de langste zijde in aanmerking 
genomen worden. Elk gedeelte van een halve meter telt voor een volle meter. 
Voor de kermisattracties buiten de Paasfoor zal een retributie per attractie aangerekend worden. 

De tarieven zijn de volgende:

A : Paasfoor

1. Standplaatsvergoeding

CATEGORIE A : groot oppervlakte uitbatingen:                 80,00 euro per lopende meter

 Groot-oppervlakte uitbatingen:  

-       genre Roller Coaster, Wild Mouse, Wildwaterbaan, Slalom, Reuzerad, Eclipse 

-       Nessi, Elliot 

-       Hippodroom met levende pony’s of paardjes; al dan niet overdekt 

CATEGORIE B :                                                                     130,00 euro per lopende meter

-       kindermolens met een diameter van 6m tot 16m 

-       Kinder-scooter: zelfde systeem als voor de volwassenen 

-       Buggy’s, Water Buggy’s 

-       Trampoline voor kinderen 

-       Paardenmolen of carrousel, klassieke molen met op- en neergaande galopperende paarden 

-       Klassieke schommel voor volwassenen en kinderen 

-       Kettingmolen 

-       Autoscooters 

-       Spooktrein, Spookkasteel 

-       Cake-walk, Rotor 

-       Doolhof, Spiegelpaleis, Lachpaleis 

-       Simulator 

-       Fooruitbatingen met spelen specifiek voor kinderen zoals: 

Kinderschietkraam, Bazouka, Euroball, Koordje-trek, Visspel, Prikballon, Ballenspel, 

Apenspel, Kinderbasket, Draaimolentje (altijd prijs) Rad van Fortuin, Kinderhandtassenspel, enz. 

-       Suikerspin, Confiserie 
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-       Droogvis, Escargots 

CATEGORIE B bis:                                                                130,00 euro per lopende meter 

-       Elektronische waarzegster 

-       Horoscopen, Love Tester 

-       Waarzegster (wagenopstelling in de breedte) 

-       Hamerklopper, American-Hi-Striker 

-       Krachttoestellen zoals boksbal, Olympische baar, nagelklopper 

-       Looping-kanon 

-       Pompierspel (max. 4 m gevelbreedte) 

CATEGORIE C                                                                       150,00 euro per lopende meter 

-       Kramen die uitsluitend voedingswaren verkopen: 

Gebak- en frituurkramen, met en zonder verbruikzaal 

 Hot Dog, Hamburger, Braadworsten, Pita, Pizzatent, Pastabar, Chinees eethuisje, Sandwichbar 
en andere eethuisjes 

-       Terras – Biertent 

CATEGORIE D                                                                       200,00 euro per lopende meter     

-       Schietkramen:

gewoon schietkraam, Tir foto, flobertschieting, elektronisch schietkraam, tir-safari, 
koordjesschieten, fonteinschieten, dobbelstenenschieting, enz. 

-       Boogschieten, Kruisboogschieten 

-       Behendigheidsspelen: 

Tiercé, Paardenspel, Kamelenspel, Pottenspel, Ringenspel, Dozenspel, Bordenspel, Per Total, Pic-
ballons, Pijltjesspel op vast doel, Darts, Flessenspel, Colaflessenspel, Basketbalspel, Bowlingspel, 
Magnetenspel, Frustratiespel, Pingpongspel, Dobbelstenenspel, Schijvenspel, enz. 

CATEGORIE E: grote attracties                                           300,00 euro per lopende meter 

 -      Grote attracties (molens) met een diameter van 15 m en meer: 

Bidule, See-Sturmbahn, Take-Off, Deca-Dance, Polyp 

-       Loterijen: alle vormen van loterijen zoals huishoudelijke apparaten, audio-visuele apparaten, 
pluchen dieren, enz.

CATEGORIE G :                                                                        61,00 euro per m²
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  -     Amusementshal met een verzameling van verschillende soorten automatische spelen waaronder:

Munt- en jetonspelen, kranenspel, videospelen, simulatiespelen, enz.

 

Volgens de ligging van de pleinen zal de stad een percentage van 100%, 80% of 60% verrekenen op 
deze basistarieven. Dit wordt jaarlijks vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.

2. Bijdrage voor nutsvoorzieningen

Volgende tarieven voor nutsvoorzieningen zijn van toepassing en worden jaarlijks geïndexeerd:

1. Elektriciteit 2 x 32A:     285,00 EUR
2. Elektriciteit 3 x 32A:     500,00 EUR
3. Elektriciteit 3 x 63A:     950,00 EUR
4. Elektriciteit 3 x 100A: 1.300,00 EUR
5. Bijdrage water:               45,00 EUR

3. Bijdrage voor promotie

De bijdrage voor promotie wordt vastgesteld op 100,00 EUR en wordt jaarlijks geïndexeerd.

4. Bijdrage woonwagens

Volgende tarieven voor caravans en woonwagens zijn van toepassing en worden jaarlijks geïndexeerd:

1. Bijdrage caravan enkele as:    190,00 EUR
2. Bijdrage caravan dubbele as: 285,00 EUR
3. Bijdrage woonwagen:               380,00 EUR

Bovenstaande bijdragen voor nutsvoorzieningen, promotie en caravans & woonwagens worden met 
ingang van 1 januari 2021 geïndexeerd (gezondheidsindex). Het bekomen, geïndexeerde, resultaat 
wordt afgerond naar de hogere eenheid wanneer de eerste decimaal vijf of meer is. In geval de eerste 
decimaal minder dan vijf is, wordt het bekomen resultaat naar de lagere eenheid afgerond.

 

B : Opstellen van kermisattracties op het openbaar domein buiten de Paasfoor

1. Standplaatsvergoeding

CATEGORIE A1 :                    25,00 euro per attractie

Visspel, schietkraam, frituur-gebak, ballenspel en kindermolen

CATEGORIE B1 :                  100,00 euro per attractie

Autoscooter, lunapark

 

Voor de kermissen in de deelgemeenten zal de stad een percentage van 100% of 60% verrekenen op 
deze basistarieven:
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-       kermissen aan 100%: Sinksenkermis Marke, Septemberkermis Marke, Septemberkermis 
Bissegem en Tinekesfeesten Heule

-       Kermissen aan 60%: Meikermis Heule, Meikermis Aalbeke, Meikermis Bissegem, Centrumkermis 
Bellegem, Corneliuskermis Aalbeke en Septemberkermis Bellegem

2. Bijdrage voor nutsvoorzieningen

Het tarief wordt per attractie vastgesteld op 25,00 EUR en wordt met ingang van 1 januari 2021 
jaarlijks geïndexeerd (gezondheidsindex). Het bekomen, geïndexeerde, resultaat wordt afgerond naar 
de hogere eenheid wanneer de eerste decimaal vijf of meer is. In geval de eerste decimaal minder 
dan vijf is, wordt het bekomen resultaat naar de lagere eenheid afgerond.

 

C : Winterkermis

1. Standplaatsvergoeding

CATEGORIE A : groot oppervlakte uitbatingen:                 100,00 euro per lopende meter

 Groot-oppervlakte uitbatingen:  

-       genre Roller Coaster, Wild Mouse, Wildwaterbaan, Slalom, Reuzerad, Eclipse 

-       Nessi, Elliot 

-       Hippodroom met levende pony’s of paardjes; al dan niet overdekt 

CATEGORIE B :                                                                     160,00 euro per lopende meter

-       kindermolens met een diameter van 6m tot 16m 

-       Kinder-scooter: zelfde systeem als voor de volwassenen 

-       Buggy’s, Water Buggy’s 

-       Trampoline voor kinderen 

-       Paardenmolen of carrousel, klassieke molen met op- en neergaande galopperende paarden 

-       Klassieke schommel voor volwassenen en kinderen 

-       Kettingmolen 

-       Autoscooters 

-       Spooktrein, Spookkasteel 

-       Cake-walk, Rotor 

-       Doolhof, Spiegelpaleis, Lachpaleis 
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-       Simulator 

-       Fooruitbatingen met spelen specifiek voor kinderen zoals: 

Kinderschietkraam, Bazouka, Euroball, Koordje-trek, Visspel, Prikballon, Ballenspel, 

Apenspel, Kinderbasket, Draaimolentje (altijd prijs) Rad van Fortuin, Kinderhandtassenspel, enz. 

-       Suikerspin, Confiserie 

-       Droogvis, Escargots 

CATEGORIE C                                                                       180,00 euro per lopende meter 

-       Kramen die uitsluitend voedingswaren verkopen: 

Gebak- en frituurkramen, met en zonder verbruikzaal 

 Hot Dog, Hamburger, Braadworsten, Pita, Pizzatent, Pastabar, Chinees eethuisje, Sandwichbar 
en andere eethuisjes 

-       Terras – Biertent 

Volgens de ligging van de pleinen zal de stad een percentage van 100%, 80% of 60% verrekenen op 
deze basistarieven. Dit wordt jaarlijks vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 3: schuldenaar

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- en rechtspersoon aan wie de standplaats is 
toegewezen.

Artikel 4: betalingswijze

De retributie wordt betaald binnen de dertig dagen vanaf verzending van de factuur.

Betaalde retributies worden niet terugbetaald, behalve in geval van art.10$2 van het gemeentelijk 
reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van de ambulante en de kermisactiviteiten.

Artikel 5: kosten

Bij het sturen van een tweede aangetekende aanmaning zal een administratiekost van 15 euro 
aangerekend worden. Bij niet betaling van de laatste waarschuwing wordt het verschuldigd 
retributiebedrag voor invordering aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt. De kosten hiervoor 
vallen integraal ten laste van de retributieplichtige.

Artikel 6: algemene bepalingen

De retributie zal in voorkomend geval ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald in artikel 
177 2° Decreet Lokaal Bestuur, of via gerechtelijke weg.

Punt 2
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Bij de inwerkingtreding van dit retributiereglement wordt het reglement op de openbare kermissen en 
kermisactiviteiten op het openbaar domein, dat vastgesteld werd door de gemeenteraad in zitting van 
16 december 2013 punt 12, en gewijzigd in de gemeenteraad van 10 december 2018 punt 23, 
opgeheven.

Punt 3
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad 

Algemeen directeur, Voorzitter,
(get.) Nathalie Desmet (get.) Tiene Castelein

Voor eensluidend afschrift:
Afgeleverd te Kortrijk,
De Gemachtigde Ambtenaar,
Art. 126 NGW


