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Verontschuldigd:

36.

Retributie op het plaatsen van kermisinrichtingen en circussen. Goedkeuring.

De gemeenteraad,
Regelgeving
- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
- de omzendbrief KB / ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit
Feiten en motivering
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt de heffing van rendabele retributies.
De inname van het openbaar domein door de foorreizigers met hun kermisinrichtingen zorgt voor overlast bij de
omwonenden en de weggebruikers alsook door eigenaars/uitbaters van circussen en niet-permanente
amusementsbedrijven.
Besluit met algemene stemmen:
BESLUIT:
Art. 1: termijn
Er wordt voor de periode 01.01.2020 tot en met 31.12.2025 een gemeentelijke retributie geheven op het
plaatsen van kermisinrichtingen, conform het kermisreglement, alsook voor het innemen van openbaar domein
door circussen of andere niet – permanente amusementsbedrijven, op het grondgebied van Izegem.
A.

KERMISINRICHTINGEN

Artikel 2: grondslag
De retributie is gekoppeld aan een onderlinge klassenverdeling van de inrichtingen. Voor de Izegemse
Septemberkermis stemt elke klasse overeen met een tarief per lopende meter of diameter (elk begin van een
lopende meter wordt beschouwd als een gehele lopende meter).
Voor Kachtem - Ommegang, Bosmolens - Ommegang en Emelgem - Ommegang komt elke klasse overeen met
een vast tarief.
Artikel 3: retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de uitbater van de inrichting
Artikel 4: grondslag en aanslagvoet
1° SEPTEMBERKERMIS:

Grote Markt en Korenmarkt

Inrichtingen van Klasse I

Kleine Mechanische attracties

tarief per
lopende meter
of diameter
40 €

Inrichtingen van Klasse II
Inrichtingen van Klasse III
Inrichtingen van Klasse IV
Inrichtingen van Klasse V
Inrichtingen van Klasse VI
Hoekattractie met opstap (geldt
voor alle klassen)
Inrichtingen van klasse I, II, III en
VI geplaatst op de Korenmarkt

Middelgrote Mechanische attracties
Grote mechanische attracties
Eetwaren tot en met 6 meter
Eetwaren vanaf 6 meter
Kansspelen

2° WIJKKERMISSEN:

Kachtem - Ommegang, Bosmolens - Ommegang,
Emelgem - Ommegang
bestemd voor kinderen tot ±12 jaar:
bestemd voor jongeren vanaf 12 jaar:
bestemd voor de verkoop van eetwaren:
bestemd voor geoorloofde kansspelen:
bestemd voor "grote attracties":

Inrichtingen van Klasse I
Inrichtingen van Klasse II
Inrichtingen van Klasse III
Inrichtingen van Klasse IV
Inrichtingen van Klasse V

60 €
100 €
50 €
70 €
200 €
+ 20 %
-10 %

tarief per
inrichting
€ 25
€ 30
€ 40
€ 50
€ 60

Septemberkermis:
Klasse I
Visspel, Touwtje Trek, Basketspel, Pikballon, Ballenbad
Klasse II
Kindermolen, Buggy’s, Schietkraam, Ballonschietkraam, Spookkasteel, Schietkraam,
Trampoline, Miniscooter, Vliegtuigmolen
Klasse III
Bidule, Polyp, Lambada, Grote Autoscooter, High Energy
Klasse IV
Frituur, Gebakkraam, Droge Vis, Braadworst
Klasse V
Frituur, Gebakkraam, Droge Vis, Braadworst
Klasse VI
Lunaparken
Kachtem - Ommegang, Bosmolens - Ommegang, Emelgem - Ommegang:
Klasse I
Kindermolen, Visspel
Klasse II
Ballenspel, Pikballon, Draaikraam, Schietkraam
Klasse III
Gebakkraam, Droge Vis, Droge Vis + braadworsten.
Klasse IV
Lunapark
Klasse V
Autoscooter
Artikel 5: betaling van de retributie
De retributie moet betaald worden uiterlijk drie maanden voor aanvang van de kermis.
B.

CIRCUSSEN EN NIET-PERMANENTE AMUSEMENTSEBEDRIJVEN

Artikel 6: Grondslag en tarief
Er wordt een tarief geheven van € 100 per dag indien de ingenomen oppervlakte minder dan 1.500 m2 bedraagt.
Er wordt een tarief geheven van 150 € per dag indien de ingenomen oppervlakte zich situeert tussen de 1.500 m2
en 3.000 m2.
Er wordt een tarief geheven van 200 € per dag indien de ingenomen oppervlakte de 3.000 m2 overschrijdt.
Artikel 7: Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de exploitant van het circus of niet – permanent amusementsbedrijf en bij
ontstentenis ervan de eigenaar van het circus of niet – permanent amusementsbedrijf.
C.

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Artikel 8: Betalingsmodaliteiten
De verschuldigde retributie moet betaald worden alvorens het openbaar domein daadwerkelijk wordt
ingenomen, zoniet wordt de vergunning van rechtswege en zonder verwittiging als ingetrokken beschouwd.
Indien de aanvraag minder dan 3 dagen voor de gewenste inname gebeurt, dient de retributie contant betaald te
worden in de stadskas.

Indien de voorgenomen inname niet zal worden uitgevoerd, moeten de stadsdiensten minstens vijftien dagen
voorafgaand aan de opening van de kermis schriftelijk of per mail op de hoogte gebracht worden, zoniet blijft de
retributie verschuldigd.
De retributieschuldige die het openbaar domein wenst in te nemen, dient alvorens het openbaar domein
daadwerkelijk wordt ingenomen een waarborg te betalen van € 500.
De waarborg dient gestort te worden op de door de Stad aangegeven rekening.
Indien dit niet gebeurt, vervalt de toelating.
Artikel 9 : uitvoering en toezicht
Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met het uitvoeren van dit besluit. Dit retributiereglement
wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
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