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Zitting van 16.12.19

#Onderwerp : Retributiereglement betreffende de kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in
kermisgastronomie - wijziging - goedkeuring#

Openbare zitting

ALGEMENE ZAKEN

Public Relations - Huis van de Participatie - Handel en Feestelijkheden

DE RAAD,
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 117;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante en kermisactiviteiten,
inzonderheid de artikelen 8 tot en met 10;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van
kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie, inzonderheid de artikelen 4 en 8 tot en met 22;
Overwegende dat volgens artikel 8 § 1 van de wet van 25 juni 1993 de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen wordt geregeld bij gemeentelijk reglement;
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van 28 april 2016 betreffende het retributiereglement met betrekking
tot de kermisactiviteiten en aan de rondtrekkende activiteiten van kermisgastronomie;
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van 28 april 2016 betreffende de wijziging van het reglement
betreffende de kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie;
Overwegende dat het noodzakelijk is om ook het retributiereglement met betrekking tot de kermisactiviteiten en
aan de rondtrekkende activiteiten van kermisgastronomie aan te passen en een jaarlijkse indexatie toe te passen;
Gezien de beraadslaging van de Gemeenteraad van 27 augustus 2009 betreffende het algemeen reglement
betreffende de invordering inzake gemeenteretributies;
Gelet op het verslag van de Gemeenteontvanger waarbij de keuze van een jaarlijkse belastingindexatie van 1,8%
werd gemotiveerd;
Gelet op de financiële situatie van de Gemeente;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
 
BESLUIT wat volgt:
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Enig artikel:
Het gewijzigde retributiereglement betreffende de kermisactiviteiten en de ambulante activiteiten van
kermisgastronomie wordt als volgt goedgekeurd:
 
“Retributiereglement betreffende de kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op
openbare kermissen – WIJZIGING
 
Artikel 1: Toepassingsgebied
Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de gemeente om, op
vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie,
die er producten of diensten aan de consument verkopen, samen te brengen.
Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop
van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van vestigingen van
kermisgastronomie.
Dit reglement is niet van toepassing op vaste kermisattracties.
 
Artikel 2: Informatie
Alle inlichtingen betreffende de kermissen kunnen bekomen worden bij het Gemeentebestuur – Dienst Handel en
Festiviteiten, Koning Albertlaan 33 - Tel.: 02/424.04.11.
 
Artikel 3: Gegevens van de openbare kermissen
De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare kermissen in:

1. Lentekermis
2. Kermis verbonden aan de Jaarmarkt
3. Kermis verbonden aan de Kerstmarkt

De Gemeenteraad gelast het College van Burgemeester en Schepenen ermee de data, de plaatsen en de uren voor
de kermissen op haar grondgebied te bepalen.
Het kermisgebied is onderverdeeld in zones:

Zone 1: Schweitzerplein, Soldatenstraat - tot aan het Koning Boudewijnplein

Zone 2: Koning Boudewijnplein

Zone 3: Grand-Halleuxstraat

Zone 4: Kerkstraat en Kerkvoorplein

NAAM ZONE (Plaats) PERIODE DUUR

De
Lentekermis

Zone 1:
Schweitzerplein,
Soldatenstraat
Zone 2: Koning
Boudewijnplein
Zone 3: Grand-
Halleuxstraat
Zone 4:
Kerkstraat en
Kerkvoorplein

Het weekend na
Pinkstermaandag

Vanaf de woensdag
voor het weekend tot
de woensdag na het
weekend (= 8 dagen)

• 
• 
• 
• 
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Het
kermisfeest
verbonden
aan de
Jaarmarkt

Zone 1:
Schweitzerplein,
Soldatenstraat
Zone 2: Koning
Boudewijnplein
Zone 3: Grand-
Halleuxstraat
Zone 4:
Kerkstraat en
Kerkvoorplein

Het weekend voor de
maandag volgend op
de eerste zondag van
de maand september

Vanaf de woensdag
voor het weekend tot
de woensdag na het
weekend (= 8 dagen)

Het
kermisfeest
verbonden
aan de
Kerstmarkt

Zone 1:
Schweitzerplein

Van eind november
tot in de loop van
december

21 dagen

 
Artikel 4: Standplaatsrecht
De kostprijs van de standplaatsen wordt als volgt vastgelegd:
 
ZONE                PRIJS PER LOPENDE METER/week
Zone 1:                 €42,24
Zone 2:                 €39,15
Zone 3:                 €31,94
Zone 4:                 €35,03
 
Het standplaatsrecht voor de Kermis ter gelegenheid van de Kerstmarkt, die drie weken duurt, zal evenveel
bedragen als het standplaatsrecht voor de Lentekermis en het kermisfeest verbonden aan de Jaarmarkt, in functie
van de zone - momenteel zone 1. De foornijveraars die deze periode wensen te verlengen zullen hiertoe een
aanvraag richten tot het College van Burgemeester en Schepenen; de vergoeding voor deze periode zal berekend
worden pro rata temporis.
 
Een jaarlijkse indexatie van de retributie met 1,8% zal voorzien worden.
Er zal geen waarborg betaald worden.
 
2019
Zone 1:                 €42,24
Zone 2:                 €39,15
Zone 3:                 €31,94
Zone 4:                 €35,03
 
2020
Zone 1:                 €43,00
Zone 2:                 €39,85
Zone 3:                 €32,51
Zone 4:                 €35,66
 
2021 
Zone 1:                 €43,77
Zone 2:                 €40,57
Zone 3:                 €33,10
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Zone 4:                 €36,30
 
2022
Zone 1:                 €44,56
Zone 2:                 €41,30
Zone 3:                 €33,70
Zone 4:                 €36,95
 
Artikel 5: Inning van het standplaatsrecht
De Gemeenteontvanger of zijn vertegenwoordiger zijn als enigen gemachtigd om de standplaatsrechten te innen.
Het standplaatsrecht dient voldaan te worden ten laatste bij de opening van de kermis, voor 13u00.
 
Artikel 6: Mededeling
Onderhavig retributiereglement zal ter informatie verzonden worden aan alle foornijveraars (contractueel of met
abonnement) die aanwezig zijn op de kermisfeesten van Sint-Agatha-Berchem.
 
Artikel 7: Uitvoering en betwistingen
In geval van overmacht, (bv.: tijdelijke verplaatsing van het kermisgebied of een gedeelte ervan, werken op het
kermisplein, enz. …), is het College van Burgemeester en Schepenen gemachtigd het tarief van een andere zone
toe te passen.
In geval van betwisting is enkel het College van Burgemeester en Schepenen bevoegd, de beslissing is zonder
beroep.
 
Artikel 8:
Onderhavig reglement wordt van toepassing van 1 januari 2019 tot 31 december 2022.”

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 17 positieve stemmen, 5 negatieve stemmen, 4 onthoudingen.
Nee : Michaël Vander Mynsbrugge, Vincent Riga, Pierre Tempelhof, Maude Van Gyseghem, Geoffrey Van
Hecke.
Onthoudingen : Laure De Leener, Thomas Villa, Vincent Lurquin, Rudi Landeloos.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

In opdracht :
De Gemeentesecretaris,
(g) Philippe Rossignol  

Voor de Voorzitter van de Raad,
De plaatsvervanger,

(g) Marc Vande Weyer

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Sint-Agatha-Berchem, 17 december 2019

In opdracht :
De Gemeentesecretaris,

Philippe Rossignol  

De Burgemeester,

Joël Riguelle
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