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Financiën - Belasting op standplaatsen voor kermissen, circussen, marktkramen en permanente inrichtingen.

De gemeenteraad,

In openbare vergadering

Aanleiding
Het is billijk een belasting te vragen, aan de uitbater, voor de plaatsing op het openbaar domein van:

• kermiskramen,
• circustenten,
• marktkramen,
• permanente inrichtingen.

die door het schepencollege een plaats worden toegekend.

Regelgeving
• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.
• Het Koninklijk besluit van 24 september 2006, tot uitvoering van de wet van 25 juni 1993 betreffende de 

uitoefening en de organisatie van ambulante en     kermisactiviteiten.
• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
• Omzendbrief KB ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit.
• Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen van 30 mei 2008 en latere wijzigingen.
• Het belastingreglement voor het innemen van een standplaats op het openbaar domein voor de 

uitoefening van ambulante activiteiten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 december 2001.
• Heffen van retributie op kermiskramen en circussen en op het aansluiten op elektriciteitskasten en het 

verbruik van elektriciteit, goedgekeurd door de gemeenteraad van 3 juni 2019.

Context en argumentatie
De wijzigingen met het huidige reglement zijn:

• Verhoging tarief voor een marktkraam met een lengte van > 6 meter.
• Opname in het reglement van een permanente inrichting.

Tussenkomsten
Christophe Vancoillie: we zijn geen voorstander van belasting maar we vinden dat het inderdaad billijk is om 
hiervoor een belasting te heffen. Is er ook nagedacht voor het gebruik van elektriciteit?
Ivan Delaere: er komt nog een reglement rond het gebruik van elektriciteit na dit agendapunt.

Besluit : Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.



Artikel 1:
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking voor onbepaalde duur.
 
Artikel 2: 
De belasting is verschuldigd door de uitbater.
 
Artikel 3:
Het bedrag van de belasting is als volgt bepaald:

• Belasting op standplaatsen voor de julikermis te Pittem:
 - € 25,00 voor een kermiskraam met een grondoppervlakte van 1 tot 200 m².
 - € 75,00 voor een kermiskraam met een grondoppervlakte vanaf 201 m².
 
 Te verhogen met een forfaitair tarief per aansluiting voor het verbruik van elektriciteit:
 - € 10,00 per weekend voor een aansluitpunt van 16 ampère.
 - € 37,50 per weekend voor een aansluitpunt van 32 ampère.
 - € 75,00 per weekend voor een aansluitpunt van 63 ampère.

 
         Te verhogen met een forfaitair tarief per aansluiting voor het verbruik van water:

- Éénmalige vaste kost per evenement voor de installatie en afbraak van de standpijp: € 35,00
- Verbruik van water (volgens meterstanden): € 5,00 m³

 
• Belasting op standplaatsen voor de kermis te Egem: Voor de kermis te Egem wordt geen belasting op de 

standplaats, noch een vergoeding voor het verbruik van elektriciteit en water gevraagd, gezien de 
beperktheid van de kermis.

 
• Belasting op standplaatsen voor circustenten:

          € 50,00 per dag van opstelling.
 

          Te verhogen met een forfaitair tarief per aansluiting voor het verbruik van elektriciteit:
          - € 5,00 per dag voor een aansluitpunt van 16 ampère
          - € 20,00 per dag voor een aansluitpunt van 32 ampère
          - € 37,50 per dag voor een aansluitpunt van 63 ampère

 
          Te verhogen met een forfaitair tarief per aansluiting voor het verbruik van water:
         - Éénmalige vaste kost per evenement voor de installatie en afbraak van de standpijp: € 35,00
          - Verbruik van water (volgens meterstanden): € 5,00 m³

 
• Belasting op standplaatsen voor de regelmatige marktkramen.

Voor regelmatige verkoopkramen is de belasting, inclusief de aansluiting op de elektriciteitskast 
vastgesteld voor 1 dag per week op:

          - € 75 per kwartaal per verkoopkraam met een lengte van max. 6 meter.
          - € 100 per kwartaal per verkoopkraam met een lengte van > 6 meter.
 
           Te verhogen met een forfaitair tarief per aansluiting voor het verbruik van water:

      - Éénmalige vaste kost per evenement voor de installatie en afbraak van de standpijp: € 35,00
           - Verbruik van water (volgens meterstanden): € 5,00 m³

 
• Belasting op standplaatsen voor toevallige marktkramen.

Voor toevallige verkoopkramen is de belasting, inclusief de aansluiting op de elektriciteitskast                   
vastgesteld op:

          - € 30 per dag per verkoopkraam met een lengte van max. 6 meter.
          - € 40 per dag per verkoopkraam met een lengte van > 6 meter.

 
          Te verhogen met een forfaitair tarief per aansluiting voor het verbruik van water:
           - Éénmalige vaste kost per evenement voor de installatie en afbraak van de standpijp: € 35,00
           - Verbruik van water (volgens meterstanden): € 5,00 m³



 
• Belasting op standplaatsen voor het plaatsen van een permanente inrichting is de belasting forfaitair 

vastgesteld per jaar en per inrichting op € 2.400,00/jaar, inclusief de aansluiting op de elektriciteitskast. 
De overheid kan bepaalde dagen van opening uitsluiten.

 
          Te verhogen met een forfaitair tarief per aansluiting voor het verbruik van water:
          - Éénmalige vaste kost per evenement voor de installatie en afbraak van de standpijp: € 35,00
          - Verbruik van water (volgens meterstanden): € 5,00 m³

 
Artikel 4:
De inning van deze belasting gebeurt door overschrijving op de bankrekening van de gemeente. Bij gebrek van 
betaling wordt de belasting ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar.
 
Artikel 5:
Volgende reglementen worden opgegeven en vervangen door voorliggend reglement:

• Het belastingreglement voor het innemen van een standplaats op het openbaar domein voor de 
uitoefening van ambulante activiteiten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 december 2001.

• Heffen van retributie op kermiskramen en circussen en op het aansluiten op elektriciteitskasten en het 
verbruik van elektriciteit, goedgekeurd door de gemeenteraad van 3 juni 2019.

 
Artikel 6:
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.

Namens de gemeenteraad,

De Algemeen directeur,
(get.) Carl Couckuyt.

De Burgemeester-voorzitter,
(get.) Ivan Delaere.

Voor éénsluidend afschrift – Pittem, 8 juni 2022

De Algemeen directeur,
Carl Couckuyt.

De Burgemeester-voorzitter,
Ivan Delaere.
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