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PUNT 20.  

Reglement en retributie op de kermissen, frituren en kramen 
 
De raad 

 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen 
 
Gelet op het hersteldecreet van 23 januari 2009 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn  
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten en latere wijzigingen 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
 
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante handel en 
kermisactiviteiten 
 
Gelet op het Arrest van het Grondwettelijk Hof (arrest nr 67/2001) betreffende de bekendmaking van de 
gemeentereglementen door aanplakking 
 
 
besluit 
 
met  9 stemmen voor, 5 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet 

 

Naam Ja Neen Onth Ong Niet 

 
Naam Ja Neen Onth Ong Niet 

Broers Huub   X          

 
Smeets José      X         

Herens Jacky   X          

 
Droeven Nico       X        

Duijsens Jean   X          

 
Houbiers Benoît      X        

Walpot Victor   X          

 
Levaux Jean     X        

Nijssen William   X          

 
Happart Grégory         X    

Slootmaekers Marina   X          

 
Kurvers Marie-Noëlle     X        

Segers Sandra   X          

       Huynen Shanti   X         

       Casier Anne-Mie   X          

       
              
 
Artikel 1 Voor het bekomen van een standplaats op openbaar domein tijdens de diverse kermissen in de 

gemeente Voeren wordt een vergoeding aangerekend voor het reële elektriciteitsverbruik door 
afname aan de door de gemeente geplaatste stroomkasten (met individuele meter per kraam), 
verhoogd met 10% voor de ingebruikname 

 



Artikel 2 Er dient geen waarborg te worden betaald. Elke gebruiker legt voor het opstellen van de 
standplaats een kopie van de aansprakelijkheidsverzekering voor zijn attractie, frituur,… neer bij 
het gemeentebestuur. Deze kan ingeroepen worden in geval van schade. 

 
Artikel 3 Alle betalingen geschieden op basis van een factuur die door het gemeentebestuur wordt 

overgemaakt. 
 
Artikel 4 Bij het aansluiten van de elektriciteit worden de meterstanden opgenomen in aanwezigheid van de 

standhouder of iemand die door hem/haar is afgevaardigd. 
 
Artikel 5 Het gemeentebestuur en de standhouders engageren zich om op taalvlak tot een consensus te 

komen door het gebruiken van het Nederlands en het Frans van de affichering van de prijslijsten 
en andere noodzakelijke vermeldingen 

 
Artikel 6 De standhouders vragen elk jaar de toelating tot het innemen van een stuk openbaar domein. Zij 

ontvangen per kerende een akkoord van de burgemeester. Op deze wijze kunnen zij hun planning 
tijdig inschrijven. 

 
Artikel 7 Elke standhouder die de tweede dag na de kermis nog steeds op een standplaats staat in onze 

gemeente betaalt 25 euro per dag. De volgende dag gaat in vanaf 00u01. 
 
Artikel 8 Dit besluit vervangt ons vorige besluit van 26 april 2007 en gaat in vanaf 1 januari 2013 
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