
 

Reglement  
Retributiereglement op het plaatsrecht op de kermis 
en het verbruik van elektriciteit door foorkramers, 
circusuitbaters en evenementen op openbaar 
domein 
 
Feiten en context 
De inrichting van kermissen op het grondgebied van de gemeente zorgen voor kosten, waarvan het 
verantwoord is om deze ten laste te leggen van de betrokken foorkramers.  
Foorkramers en circusuitbaters en organisatoren van evenementen op openbaar domein (indien in 
overeenstemming met het gemeentebestuur) mogen gebruik maken van de gemeentelijke 
verdeelkasten voor elektriciteit. Het is verantwoord om de kost van het verbruik van elektriciteit ten 
laste te leggen van de betrokken foorkramers en circusuitbaters en organisatoren van evenementen 
op openbaar domein (indien in overeenstemming met het gemeentebestuur). 
 
Juridische gronden 

• Artikelen 41, 162, 170, §4 en 173 van de Grondwet;  

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 40, §3, 41, 177, 279, 
286 t.e.m. 288 en 326 e.v.;  

• Omzendbrief KB ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit. 

 
Besluit 
Artikel 1 
Er wordt met ingang van 1 januari 2020 een retributie gevestigd op het plaatsrecht op de plaatselijke 
kermissen, alsook op het gebruik van de verdeelkasten voor elektriciteit door foorkramers en 
circusuitbaters en organisatoren van evenementen op openbaar domein (indien in overeenstemming 
met het gemeentebestuur). 
 
Artikel 2 
Het plaatsrecht is enkel van toepassing op de foorkramers die een plaats toegewezen krijgen door de 
door de burgmeester aangestelde persoon tijdens de kermisdagen op de openbare plaatsen en 
wegen van de gemeente opstelt.  
Het eenvormig plaatsrecht wordt vastgesteld op 0,40 euro per vierkante meter, met een minimum 
van 6,50 euro. De opmeting van de ingenomen oppervlakte wordt uitgevoerd door de aangestelde 
van het gemeentebestuur.  
Het plaatsrecht is eisbaar zodra de plaats op het openbaar domein ingenomen wordt.  
 
Artikel 3 
De retributie voor het gebruik van de verdeelkasten voor elektriciteit wordt per dag als volgt 
vastgesteld:  

 
 
 



 

§ 1 voor een 1-fasige aansluiting: 

Verbruik Bedrag per dag 

Vaste kosten, inclusief max. 1kVA 5,00 euro 

Per bijkomende begonnen schijf van 1kVA 1,00 euro 

 
§ 2 voor een 3-fasige aansluiting: 

Verbruik Bedrag per dag 

Vaste kosten, inclusief max. 1kVA 5,50 euro 

Per bijkomende begonnen schijf van 1kVA 1,50 euro 

 
Artikel 4 
De retributie is verschuldigd door de betrokken foorkramer, circusuitbater of organisator van een 
evenement op openbaar domein (indien in overeenstemming met het gemeentebestuur) en moet 
worden betaald binnen de 30 dagen na de toezending van de factuur, ofwel door contante betaling 
tegen ontvangstbewijs. 
Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie zal de inning geschieden met alle 
geëigende rechtsmiddelen.  
In geval van laattijdige betaling van de retributie worden de wettelijke nalatigheidsintresten 
aangerekend vanaf de vervaldag.  
 
Artikel 5 
Het reglement zal worden bekendgemaakt op de webtoepassing van de gemeente, met vermelding 
van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing 
bekendgemaakt werd.  
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van deze bekendmaking. 
 
Gemeenteraadsbeslissing 16 december 2019 
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