
 

 

Belasting op kermissen. 
 

  

Artikel 1. Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019 wordt een contantbelasting 

geheven op de standplaatsen op de kermissen. De openstaande 

standplaatsen op de kermissen op het openbaar domein worden bij 

openbare toewijzing toegewezen. 

 

Artikel 2. De belasting wordt geïnd op basis van het aantal m² dat de ambulante 

handelaar inneemt. Het tarief voor de volledige duurtijd van de kermis wordt 

als volgt bepaald:  

 

Kermis Vlezenbeek, Negenmanneke en Ruisbroek 

 Oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 200 m² = 1,00 €/m² + instelkost 

van 65 

 Oppervlakte groter dan 200 m² = = 0,75 €/m² + instelkost van 35 

 

Kermis Rink 

 Oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 200 m² = 2,00 €/m² + instelkost 

van 65 

 Oppervlakte groter dan 200 m² = 1,5 €/m² + instelkost van 35 
 

Artikel 3. De belasting is verschuldigd door de ambulante handelaar in het bezit van de 

vergunning. De belasting wordt geïnd op basis van een factuur die moet 

betaald worden voor de inname van de standplaats. 

Artikel 4. Het vooruitbetaalde standrecht is niet vatbaar voor terugbetaling behalve in 

volgende gevallen: 

 Mits voorlegging van een medisch attest; 

 Overmacht, op een verantwoorde wijze aangetoond; 

 Het feit dat hij over een abonnement beschikt voor een 

andere kermis die op hetzelfde ogenblik plaatsheeft.  

 Bij overlijden 

 

Artikel 5. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de openbare 

toewijzing en het afsluiten van de overeenkomsten. De contracten afgesloten 

met de foorkramers lopen maximaal over 6 kalenderjaren en kunnen 

stilzwijgend verlengd worden op basis van het contractueel bepaald bedrag. 

De standhouder kan afstand doen van het het abonnement  

- bij de stopzetting van zijn activiteiten; 

- bij overlijden 

- bij definitieve fysieke ongeschiktheid, gestaafd met een medisch 

attest.  

 

Artikel 6. Dit reglement treedt in werking op 01/04/2013 en heft alle vorige reglementen 

betreffende hetzelfde onderwerp op.  

 
 


