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Burgemeester: Mevr. Liesbeth Van der Auwera. 
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Cober, Dhr. Rik Hertogs, Dhr. Jo Vandersteegen, Mevr. Bernadette 

Verslegers. 
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Geuzens, Dhr. Bart Vanderhoydonk, Mevr. Kathleen Reekmans, Dhr. Mathieu 

Kenis, Dhr. Ronny Savelkoul, Mevr. Julie Raedschelders, Dhr. Matthias 

Vandyck, Mevr. Suma Hendrix, Mevr. Katja Verheyen, Dhr. Lambert Neyens, 

Dhr. Lode Tijskens, Dhr. Stefan Daniels, Dhr. Paul De Ruyter, Mevr. Cynthia 
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Stadssecretaris: Dhr. Stefan Goclon. 

Verontschuldigd  

Punt  

Onderwerp Retributiereglement op de vaststelling van de standplaatsen op kermissen. 

 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen ter zake; 
 
Overwegende dat de financiële toestand der gemeente het vereist dat er overgegaan wordt tot de 
vaststelling van de standplaatsrechten op de kermissen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding 
van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 
juni 2006; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht 
van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk 
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven; 
 
Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen, 
betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993, zoals gewijzigd; 
 
 
Na beraadslaging : 
 



BESLUIT 
 

Art. 1  Voor de kermissen van het dienstjaar 2014 tot en met dienstjaar 2019 worden de prijzen voor 
de standplaatsen op de kermissen van Bree centrum en per kermis als volgt vastgesteld: 
 

  Minder dan 5 meter hoog:    Meer dan 5 meter hoog: 
  
              EURO          EURO 
  0 tot 25 m²  12,50 0 tot 25 m² 25,00 
 26 tot 50 m 25,00 26 tot 50 m² 50,00 
 51 tot 100 m² 50,00 51 tot 100 m² 100,00 
 101 tot 150 m² 75,00 101 tot 150 m² 150,00 
 151 tot 200 m² 100,00 151 tot 200 m² 200,00 
 201 tot 250 m² 125,00 201 tot 250 m² 250,00 
 251 tot 300 m² 150,00 251 tot 300 m² 300,00 
 301 tot 350 m² 175,00 301 tot 350 m² 350,00 
 351 tot 400 m² 200,00 351 tot 400 m² 400,00 
 vanaf 401 m² 225,00 vanaf 401 m² 450,00 
  
Art. 2 De in artikel 1 voorziene oppervlakte dient als volgt geïnterpreteerd te worden: “ de oppervlakte 

die de foorkramer nodig heeft voor een vlotte werking van zijn inrichting dus ook de eventuele 
ruimte waar de kermisgangers staan om deel te nemen aan het spel of de vermakelijkheid met 
inbegrip van alle uitsprongen in de richting. 

 
Art. 3  De uitbaters die een standplaats hebben bekomen dienen te betalen voor wordt aangevangen 

met de opbouw van de installatie. De betaling gebeurt per overschrijving of tegen 
ontvangstbewijs. Is de foorreiziger niet in het bezit van het ontvangstbewijs voor de aanvang 
van de opbouw van de installatie vervalt voor hem het verkregen standplaatsrecht en wordt zijn 
plaats als vrij beschouwd voor de betreffende kermis. Bij herhaling van niet tijdige betaling 
vervalt voor de betreffende foorreiziger het verkregen standplaatsrecht voor de resterende 
kermissen. 

 
Art. 4   De jaarlijkse wijkkermissen worden, gezien hun onbelangrijkheid, van deze retributie ontlast. 

Dit geldt voor de wijken Beek, Gerdingen, Vostert, Opitter, Tongerlo en Kanaal. 
 
Art. 5 Dit besluit zal in viervoud voor goedkeuring overgemaakt worden aan de hogere overheid. 
 

Namens de Gemeenteraad, 
 
 

De Secretaris,        De  Burgemeester, 
(get.) S. Goclon,       (get.) L. Van der Auwera. 

Voor eensluidend afschrift, 
Op bevel, 
De Secretaris,                                                                                   De Burgemeester,  
 


