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Samenstelling
Aanwezig:
mevrouw Dorien Meulenijzer, voorzitter van de gemeenteraad;
de heer Mohamed Ridouani, burgemeester; de heer David Dessers, schepen; de heer Dirk Vansina, schepen; mevrouw
Denise Vandevoort, schepen; mevrouw Lies Corneillie, schepen; mevrouw Lalynn Wadera, schepen; de heer Carl
Devlies, schepen; de heer Thomas Van Oppens, schepen; de heer Johan Geleyns, schepen; mevrouw Bieke Verlinden,
schepen; mevrouw Anja Verbeeck, raadslid; mevrouw Ann Li, raadslid; mevrouw Aynur Tasdemir, raadslid; de heer Bert
Cornillie, raadslid; de heer Bruno Tobback, raadslid; de heer Christophe Stockman, raadslid; mevrouw Debby
Appermans, raadslid; mevrouw Els Van Hoof, raadslid; de heer Erik Vanderheiden, raadslid; mevrouw Eva Platteau,
raadslid; mevrouw Fatiha Dahmani, raadslid; de heer Fons Laeremans, raadslid; mevrouw Frieda Aerts, raadslid;
mevrouw Frouke Wouters, raadslid; de heer Hagen Goyvaerts, raadslid; mevrouw Karin Brouwers, raadslid; mevrouw
Katelijne Dedeurwaerder, raadslid; mevrouw Liesbeth Vandermeeren, raadslid; mevrouw Line De Witte, raadslid;
mevrouw Lothe Ramakers, raadslid; mevrouw Mieke Vandermotte, raadslid; de heer Pieter Vandenbroucke, raadslid; de
heer Pieterjan Vangerven, raadslid; mevrouw Sara Speelman, raadslid; mevrouw Sarah Mohamed Khalif, raadslid;
mevrouw Tine Eerlingen, raadslid; mevrouw Veerle Bovyn, raadslid; de heer Zeger Debyser, raadslid
mevrouw Leen Peeters, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig bij dit punt:
de heer Lorin Parys, raadslid
Verontschuldigd:
de heer Jef Peremans, raadslid; mevrouw Katrien Houtmeyers, raadslid; mevrouw Lien Degol, raadslid; mevrouw Lies
Verlinden, raadslid; de heer Mich De Winter, raadslid; de heer Rik Daems, raadslid; de heer Wouter Florizoone, raadslid
mevrouw Geertrui Vanloo, algemeen directeur

Status
Goedgekeurd bij handopsteking met:
- 29 stem(men) voor: Karin Brouwers; Lies Corneillie; Bert Cornillie; Fatiha Dahmani; David Dessers;
Carl Devlies; Johan Geleyns; Fons Laeremans; Ann Li; Dorien Meulenijzer; Sarah Mohamed Khalif;
Eva Platteau; Lothe Ramakers; Mohamed Ridouani; Sara Speelman; Christophe Stockman; Aynur
Tasdemir; Bruno Tobback; Els Van Hoof; Thomas Van Oppens; Pieter Vandenbroucke; Erik
Vanderheiden; Liesbeth Vandermeeren; Mieke Vandermotte; Denise Vandevoort; Dirk Vansina; Bieke
Verlinden; Lalynn Wadera; Frouke Wouters
- 9 stem(men) tegen: Frieda Aerts; Debby Appermans; Veerle Bovyn; Zeger Debyser; Katelijne
Dedeurwaerder; Tine Eerlingen; Hagen Goyvaerts; Pieterjan Vangerven; Anja Verbeeck
- 1 onthouding(en): Line De Witte
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Beschrijving
Beknopte samenvatting
Verlenging van het belastingreglement op de inname van het openbaar domein door kermissen voor
de aanslagjaren 2020 tot en met 2024.
Regelgeving: bevoegdheid
- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur
Juridische grond
- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen
- het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2018 aangaande het belastingreglement op de inname
van het openbaar domein door kermissen
- het artikel 40, 286, 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur
- de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit
- het gecoördineerd politiereglement, hoofdstuk kermissen
Argumentatie
Voor haar algemene financiering heft de stad Leuven een belasting op de inname van het openbaar
domein door kermissen. Gezien de uitbater van een kermisattractie gebruik maakt van het openbaar
domein is het aangewezen voor dit gebruik een belasting aan te rekenen.
Het huidige belastingreglement verloopt op dinsdag 31 december 2019 en dient voor de aanslagjaren
2020 tot en met 2024 hernieuwd te worden. Voor de bepaling van het tarief wordt het tarief van het
aanslagjaar 2019 geïndexeerd en afgerond op de euro.

Besluit
Artikel 1
Het belastingreglement op de inname van het openbaar domein door kermissen voor aanslagjaren
2020 tot en met 2024 goed te keuren.

Bijlagen
1. 20191217_BR_kermisattracties.pdf
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Belastingreglement op de inname van het openbaar domein door kermissen
GR 17 december 2019
Artikel 1 – Heffingstermijn - belastbaar feit
Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2024 een belasting geheven op de kermisattracties, spellen en -kramen die ter gelegenheid van de jaarlijkse kermissen op het openbaar domein worden
geplaatst.
Artikel 2 – Begripsomschrijving: indeling attracties
Voor de toepassing van belasting worden de kermisattracties, -spellen en -kramen, ingedeeld in drie
groepen:
• groep A: grote attracties zoals grote molen, reuzerad, polyp, break dance, bidule, rups,
lunapark, crazy palace, tornado, bulldozerhal en dergelijke meer;
• groep B: autoscooter, lambada, geldspellen, eetkramen en/of saloninrichtingen met bediening,
bulldozers met alleen spelmogelijkheid aan de buitenkant, grijpkranen, loterijen en dergelijke
meer;
• groep C: kinderattracties en kleine spellen en kramen zoals kindermolen, mini-scooter,
spooktrein, spookkasteel, mini-karting, kindervliegmolen, kinderautopiste, paardenmolen,
koordjetrek, vissersspel, schietkraam, boogschieting, pottenspel, pikballon, spiegelpaleis,
doolhof, bazooka, ballenspel, kikkerspel, fotoschieting, krachtspel, stoppenschieting,
kaartlegster, horoscoop, confiseriekraam, gebakkraam, suikerspin, huisjesslakken,
hotdogkraam, kinderloterij, kleine eetkramen, kinderrad, waterballen en dergelijke meer.
Nieuwe attracties, spellen en kramen worden, bij beslissing van het college van burgemeester en
schepenen, ingedeeld in één van de hierboven vermelde groepen.
Artikel 3 - Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de attracties, spellen en kramen.
Artikel 4 – Berekeningsgrondslag en tarief
De belasting wordt berekend per strekkende meter te nemen op de langste zijde van de inrichting,
rekening houdend met:
• de belangrijkheid van de kermis;
• de ligging van het openbaar domein;
• de indeling van de opgestelde attracties, spellen en kramen;
• voor ronde of ovale inrichtingen wordt de belasting berekend op de (langste) doormeter.
Voor het aanslagjaar 2020 wordt het tarief van de belasting als volgt vastgesteld:
Tarief in de binnenstad (binnen de ring gevormd door de vesten):
1. September-kermis:
Groep A: 207 euro per strekkende meter
Groep B: 174 euro per strekkende meter
Groep C: 120 euro per strekkende meter
2. Karnavalkermis en wijkkermissen:
Groep A: 26 euro per strekkende meter
Groep B: 17 euro per strekkende meter
Groep C: 9 euro per strekkende meter
Tarief buiten de ring gevormd door de vesten
Groep A: 17 euro per strekkende meter
Groep B: 14 euro per strekkende meter
Groep C: 9 euro per strekkende meter
Vanaf het aanslagjaar 2021 wordt het bedrag van de belasting jaarlijks geïndexeerd aan de hand van
de index van de consumptieprijzen via onderstaande formule, waarbij het geïndexeerde bedrag naar
een veelvoud van 1 euro wordt afgerond:

Stad Leuven
Stadskantoor – Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Pagina 3 van 4

Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2019
Belastingreglement - Inname van het openbaar domein door kermissen - Goedkeuring (2019_GR_00589)

bedrag belasting aanslagjaar X =

bedrag aanslagjaar 2020 ∗ index november jaar (X − 1)
index november 2019

Artikel 5 – Wijze van invordering
De belasting wordt gevestigd en ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 6 – Algemene bepalingen
De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren volgens de bepalingen van het
decreet van 30 mei 2008 (en latere wijzigingen) betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 7 - Inwerkingtreding
Onderhavig reglement treedt op 1 januari 2020 in voege.
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