Reglement
Belasting op standplaatsen kermissen, circussen en
diverse kramen (frituur, kip aan ’t spit, vis, gebak,
bloemen)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 2 september 2019
Bekendgemaakt op www.ardooie.be op 3 september 2019
Artikel 1
Vanaf 1 januari 2020 en voor onbepaalde duur wordt een gemeentebelasting gevestigd op
het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van kermissen, circussen en diverse
kramen.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de uitbaters van de kramen, de kermis- en
circusinrichtingen.
Artikel 3
•

Kermissen

In Ardooie worden jaarlijks 2 kermissen georganiseerd: in juni en in oktober.
Voor het opstellen van kermisinrichtingen of kermiskramen is de belasting forfaitair
vastgesteld, per categorie en voor beide kermissen, op volgende bedragen:
Categorie van de attractie:
Autoscooter en gelijkaardige attracties

Prijs voor beide kermissen:
€ 250

Lunapark, rupsmolen, lambada,
kindermolen en gelijkaardige attracties

€ 175

Schietkraam, visspel, Miniscooter,
kinderbuggy’s en gelijkaardige attracties

€ 100

Spookkot, prikballon, dozenspel,
bingoballenspel en gelijkaardige attracties

€ 70

Gebakkraam voor oliebollen en frieten
(groot) en dergelijke
Viskramen, (kleine) voedingskramen en
dergelijke

€ 140
€ 70

Per aansluiting elektriciteit wordt de belasting verhoogd met € 25. Deze aansluiting
dient vooraf aangevraagd te worden.
Door het college van burgemeester en schepenen wordt naast het toekennen van de
standplaats tevens de categorie van de attractie bepaald.
De betaling vindt plaats vóór 15 juni voor de juni-kermis en vóór 15 oktober voor de
oktober-kermis.

•

Circussen
Voor het opstellen van circussen en stuntgroepen, ongeacht de gelegenheid, wordt
een waarborg van € 250 aangerekend. Deze waarborg wordt na afloop teruggestort
mits aftrek van kosten (vuilnis, …)

•

Kramen voor verkoop frieten, kip, vis, gebak, bloemen en dergelijke
Voor het plaatsen van frituurkramen wordt de belasting als volgt samengesteld:
- € 2.000 per jaar
Voor het opstellen van kramen voor verkoop van kip aan ’t spit/ vis (o.a. De Tassche
’s zondags + Sporthal donderdag) wordt de belasting vastgesteld als volgt:
- € 250 per jaar
Voor het opstellen van kramen voor de verkoop van pannenkoeken, gebak, brood en
dergelijke wordt de belasting vastgesteld als volgt:
-

€ 100 per jaar

Occasionele kramen voor de verkoop van diverse producten (vb. bloemen tijdens
periode 1 november) wordt als volgt vastgesteld:
- € 100 per jaar

Via afspraak worden de energiekosten in rekening gebracht.

Artikel 4
De inning van deze belasting gebeurt door overschrijving op de bankrekening van de
gemeente. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd en is ze onmiddellijk
eisbaar.

