Gemeenteraad 16 december 2013

Retributiereglement op openbare kermissen en kermisactiviteiten op het openbaar domein.

Artikel 1: omschrijving van de prestatie
De stad Kortrijk heft met ingang van 1 januari 2014 een retributie op de opstelling van kermisattracties
op het openbaar domein.
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 attractie amusementshallen geldt een retributie op basis van de oppervlakte van de attractie in
m².
Voor de kermisattracties buiten de Paasfoor zal een retributie per attractie aangerekend worden.
De tarieven zijn de volgende:
1. standplaatsvergoeding

CATEGORIE A: groot-oppervlakte
uitbatingen

80,00 euro/lopende meter

Groot-oppervlakte uitbatingen:
- genre Roller Coaster, Wild Mouse, Wildwaterbaan, Slalom, Reuzrad, Eclipse
- Nessi, Elliot
- Hippodroom met levende pony’s of paardjes; al dan niet overdekt
CATEGORIE B:
-

130,00 euro/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
Paarden- molen 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
- Droogvis, Escargots
CATEGORIE B bis
-

130,00 euro/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. 4m gevelbreedte)

CATEGORIE C

150,00 euro/lopende meter

- Kramen die uitsluitend voedingswaren verkopen
Gebak- en frituurkramen, met en zonder verbruikszaal
Hot-Dog, Hamburger, Braadworsten, Pitta, Pizzatent, Pastabar, Chinees eethuisje, Sandwishbar en andere
eethuisjes
- Terras - Biertent
CATEGORIE D

200,00 euro/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

300,00 euro/lopende meter

- Grote attracties (molens) met een diameter van 15m en meer:
Bidule, See-Sturmbahn, Take-Off, Deca-Dance, Polyp
-

Loterijen: alle vormen van loterijen zoals huishoudelijke apparaten, audiovisuele apparaten,
pluchen dieren, enz.

CATEGORIE G

-

68,00 euro/m²

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 de
ze basistarieven. Dit wordt jaarlijks vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.
2. Bijdrage voor nutsvoorzieningen
De bijdrage voor nutsvoorzieningen wordt jaarlijks bepaald door het college van burgemeester en
schepenen.
3. Bijdrage voor promotie
De bijdrage voor promotie wordt jaarlijks bepaald door het college van burgemeester en schepenen.
4. Bijdrage voor woonwagens
De bijdrage voor de woonwagens wordt jaarlijks bepaald door het college van burgemeester en
schepenen en dit in functie van de noodwendigheid.

Opstellen van kermisattracties op het openbaar domein buiten de Paasfoor
1. Standplaatsvergoeding
CATEGORIE A1:

25,00 PER ATTRACTIE

Visspel, schietkraam, frituur-gebak, ballenspel en kindermolen
CATEGORIE B1:

100,00 PER ATTRACTIE

Autoscooter, lunapark

Voor de kermissen in de deelgemeenten zal de stad een percentage van 100% of 60% verrekenen op
deze basistarieven:
- 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 nutsvoorziening
Per attractie:

forfait van 25,00 euro

Artikel 3: schuldenaar
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie de standplaats is toegewezen.

Artikel 4: betalingswijze
De retributie wordt steeds contant betaald.
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 zullen de postkosten , volgens de gangbare
tarieven, aangerekend worden.
Artikel 6: algemene bepalingen
De retributie zal in voorkomend geval ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald in artikel 94 van
het Gemeentedecreet, of via gerechtelijke weg.

