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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 11 mei 2020

FINANCIËN

Samenstelling:

Aanwezig:
mevrouw Tiene Castelein, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Wout 
Maddens, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Axel Ronse, schepen; de heer Arne 
Vandendriessche, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; 
mevrouw Ruth Vandenberghe, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Jean de 
Béthune, raadslid; mevrouw Moniek Gheysens, raadslid; mevrouw Cathy Matthieu, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw 
Hannelore Vanhoenacker, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Jan Deweer, 
raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; de heer Philippe Avijn, raadslid; mevrouw Stefanie 
Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Wouter Vermeersch, raadslid; mevrouw 
Veronique Decaluwe, raadslid; de heer Nicolas Beugnies, raadslid; de heer Niels Lybeer, raadslid; 
mevrouw Lien Claassen, raadslid; mevrouw Helga Kints, raadslid; mevrouw Nawal Maghroud, raadslid; 
mevrouw Tine Soens, raadslid; de heer Maxim Veys, raadslid; de heer Philippe Dejaegher, raadslid; de 
heer Jacques Demeersseman, raadslid; mevrouw Carmen Ryheul, raadslid; mevrouw Mia Cattebeke, 
raadslid; de heer Benjamin Vandorpe, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Lies Vercaemst, raadslid

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

16 2020_GR_00073 Retributiereglement voor de inname van 
het openbaar domein door frituren - 
Opheffen en opnieuw vaststellen

Beschrijving
Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_00695 - Coronavirus - maatregelen - Goedkeuren

Aanleiding en context
Dit punt werd samen behandeld met punt 14 (Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten 
van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk) en punt 15 (Belasting op het verstrekken 
van logies). 
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Het coronavirus raakt steeds meer verspreid. Voor veel handelaars is er een ernstige impact. Daarom 
wordt er voorgesteld om een bijkomende vrijstelling te voorzien voor de frituuruitbaters, die hun 
standplaats hebben op het openbaar domein, voor de periode van de maatregelen die door de 
overheid genomen worden. Hiervoor zal het retributiereglement, dat vastgesteld werd in zitting van 
16 december 2013 punt 13, opgeheven en opnieuw vastgesteld worden.

Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op te heffen of 
te wijzigen.

Argumentatie
De gemeenteraad stelde in zitting van 16 december 2013 punt 13 het retributiereglement voor de 
inname van het openbaar domein door frituren vast met ingang van 1 januari 2014.

Naar aanleiding van de corona-crisis heeft de stad ook haar verantwoordelijkheid genomen en 
drastische maatregelen getroffen die een grote impact hebben op het dagelijks leven. Deze crisis treft 
rechtstreeks onze handelaars en beslissingen dringen zich op om deze schok op te vangen. Om onze 
handelaars zoveel mogelijk bij te staan en te ondersteunen neemt de stad extra maatregelen.

Omdat de frituuruitbaters ook economisch getroffen zijn en een forse omzetdaling ondervinden, wil de 
stad ook de frituuruitbaters bijkomend tegemoet komen en ondersteunen door hen vrij te stellen van 
de retributie voor de inname van het openbaar domein door frituren gedurende de periode van de 
maatregelen, door de overheid genomen, naar aanleiding van deze corona-crisis. Dit naar analogie 
met punt 7 van CBS-beslissing 2020_CBS_00695 'Corona - maatregelen'.

Voorgesteld wordt om het retributiereglement op te heffen en opnieuw vast te stellen met toevoeging 
van deze bijkomende vrijstelling.

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

Besluit
Stemresultaten

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het retributiereglement voor de inname van het openbaar domein door frituren met onmiddellijke 
ingang als volgt vast te stellen:

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN DOOR 
FRITUREN

Artikel 1: omschrijving van de prestatie

De Stad Kortrijk heft met onmiddellijke ingang een retributie voor de inname van het openbaar 
domein door frituren.

Artikel 2: berekeningsgrondslag en tarief 

De retributie is verschuldigd per standplaats en op basis van de ligging van de frituur.
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De tarieven zijn de volgende:

Ligging Kwartaaltarief
Standplaats Dolfijnkaai € 2.276,00
Standplaats Kortrijksestraat - Heule €    881,00
 
Bovenstaande tarieven worden met ingang van 1 januari 2021 jaarlijks geïndexeerd 
(gezondheidsindex) en afgerond naar de hogere eenheid.
 

Artikel 3: schuldenaar

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

Artikel 4: vrijstelling

De retributieplichtige is vrijgesteld van de retributie gedurende de periode van de maatregelen, die 
door de overheid genomen worden, naar aanleiding van een noodtoestand.

Artikel 5: betalingswijze

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

Betaalde retributies worden niet terugbetaald, behalve in geval van art. 4 van het gemeentelijk 
reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein.

Artikel 6: kosten

Bij het sturen van een 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 7: 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
Bij de inwerkingtreding van dit retributiereglement wordt het reglement voor de inname van het 
openbaar domein door frituren, dat vastgesteld werd door de gemeenteraad in zitting van 16 
december 2013 punt 13, 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



4/4 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

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


