
 

 

 

 

Retributie op het plaatsen  

van kermisinrichtingen op privéterreinen  

aanslagjaren 2023, 2024 en 2025 

Artikel 1 

Met ingang van 1 januari 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een 
retributie geheven op de kermisinrichtingen die op privéterreinen geplaatst worden. 

Artikel 2 

De retributie is verschuldigd door elkeen die de kermisinrichting exploiteert en het tarief van de 
retributie wordt vastgesteld als volgt: 

1. voor meikermis Berlaar-Centrum: 
a. ballen-, vis-, schiet-, speelgoed- en suikerkraam: 6 euro per strekkende meter 
b. alle andere, hierna niet genoemde instellingen: 7 euro per strekkende meter 
c. lunapark en tombolakraam: 117 euro per plaats 
d. kindermolen, auto- en paardenmolen: 58,5 euro per plaats 
e. zwier- en vliegmolen: 117 euro per plaats 
f. rupsmolen: 132 euro per plaats 
g. autoscooter en autodroom: 175 euro per plaats 

 
2. voor julikermis Berlaar-Heikant: 

a. ballen-, vis-, schiet-, speelgoed- en suikerkraam: 6 euro per strekkende meter 
b. alle andere, hierna niet genoemde instellingen: 7 euro per strekkende meter 
c. lunapark en tombolakraam: 117 euro per plaats 
d. kindermolen, auto- en paardenmolen: 58,5 euro per plaats 
e. zwier- en vliegmolen: 117 euro per plaats 
f. rupsmolen: 132 euro per plaats 
g. autoscooter en autodroom: 467 euro per plaats 
 

3. voor septemberkermis Berlaar-Centrum: 
a. ballen-, vis-, schiet-, speelgoed- en suikerkraam: 5 euro per strekkende meter 
b. alle andere, hierna niet genoemde instellingen: 5,50 euro per strekkende meter 
c. lunapark en tombolakraam: 73 euro per plaats 
d. kindermolen, auto- en paardenmolen: 44 euro per plaats 
e. zwier- en vliegmolen: 73 euro per plaats 
f. rupsmolen: 88 euro per plaats 
g. autoscooter en autodroom: 117 euro per plaats 

 
4. voor oktoberkermis Berlaar-Station: 

a. ballen-, vis-, schiet-, speelgoed- en suikerkraam: 2 euro per strekkende meter 
b. alle andere, hierna niet genoemde instellingen: 2,5 euro per strekkende meter 



 

 

c. lunapark en tombolakraam: 38 euro per plaats 
d. kindermolen, auto- en paardenmolen: 20,50 euro per plaats 
e. zwier- en vliegmolen: 29,5 euro per plaats 
f. rupsmolen: 35 euro per plaats 
g. autoscooter en autodroom: 73 euro per plaats 

Artikel 3 

Voor de uitvoering van deze verordening en onverminderd de verplichtingen door de wetten en 
politieverordeningen opgelegd zijn de exploitanten van bedoelde inrichtingen verplicht, ten minste 
drie weken vóór het opstellen van de inrichting, aan de gemeente melding te maken waarin zij het 
opstellen van de inrichting laten kennen, alsook de aard, de ingenomen oppervlakte op afmetingen 
en de periode. 

Artikel 4 

Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de 
financieel directeur een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij 
deurwaardersexploot. Bij betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld. De 
retributie dient betaald te worden na ontvangst van de factuur en vóór de uiterste betaaldatum 
hierop vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur; 

Artikel 5 

Deze retributies worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de evolutie van de afgevlakte 
gezondheidsindex en wel als volgt: elk bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor met in de teller 
de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat 
aan het jaar waarin het bedrag wordt gewijzigd, en met in de noemer de afgevlakte 
gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de 
vaststelling van het vigerende bedrag. Het zo verkregen getal wordt afgerond op de hogere halve 
euro. 

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2022 

De algemeen directeur  De burgemeester 

 

 

 

Anja Neels Walter Horemans 
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