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Zitting van 27 april 2021
Financiën/Operationele ondersteuning

Goedgekeurd

19 2021_GR_00105 Subsidiereglement  - Ondersteuning van de 
Hasseltse kermissen - Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Dymfna Meynen, schepen; de heer Habib El Ouakili, 
schepen; mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw 
Joske Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, schepen; de heer Joost Venken, schepen; 
de heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; 
mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Tom Vandeput, 
gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, 
gemeenteraadslid; de heer Pieter Cuppens, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, 
gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, gemeenteraadslid; de heer Gerald Corthouts, 
gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Kim De Witte, 
gemeenteraadslid; mevrouw Silvie Nickmans, gemeenteraadslid; de heer Stefan Hendrickx, 
gemeenteraadslid; mevrouw Anne Caelen, gemeenteraadslid; mevrouw Inge Hendrikx, 
gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, gemeenteraadslid; de heer Raf Martens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Nele Kelchtermans, gemeenteraadslid; de heer Bart Moors, 
gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Maryam Jamshid, gemeenteraadslid; de heer Philip De 
Hollogne, gemeenteraadslid; de heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de heer Dirk 
Sweron, gemeenteraadslid; de heer Marc Roppe, gemeenteraadslid; de heer Peter Briers, 
gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Derya Erdogan, gemeenteraadslid; mevrouw Karolien Stevens, gemeenteraadslid; 
de heer Dietrich Vandereyken, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-
algemeendirecteur; de heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving

Aanleiding en context
Door de opgelegde maatregelen hebben de Hasseltse kermissen te kampen met 
heel wat annulaties van kermissen, minder bezoekers, ...

Argumentatie
Om de Hasseltse kermissen financieel te ondersteunen en hen te motiveren om te 
blijven komen naar de Hasseltse kermissen geeft de stad Hasselt, net als in 2020, 
een subsidie voor een totaal bedrag van 180.000 euro.

GEMEENTERAAD BESLUIT
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De lijsten van de kermisleider worden gebruikt om het bedrag van de subsidie te 
bepalen. 

Juridische grond
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Het bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel II, hoofdstuk 3; 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen; 

De wet van 14 november 1983 betreffende controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige subsidies.

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van 
de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van 
de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de 
reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 
gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de 
gemeente.
Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een 
administratieve sanctie wordt opgenomen, wordt dadelijk verzonden aan de 
griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de 
politierechtbank.

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
MJP-nummer : 005839

Bedrag : 180.000,00 euro

ARK 64960000 andere specifieke werkingssubsidies

BE - subsidiereglement kermis in tijden van corona

Advies
Financieel advies
Gunstig advies

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor de ondersteuning van de 
Hasseltse kermissen goed. 

Bijlagen



Subsidiereglement  - Ondersteuning van de Hasseltse kermissen
gemeenteraad - 27 april 2021

3/5

1. Subsidiereglement_kermissen_2021.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck



Artikel 1 : doel van het reglement  

De subsidiereglement heeft tot doel de kermissen te ondersteunen. Binnen de perken van de 

kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor overdrachten beschikbaar stelt en op 

grond van de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending 

van sommige toelagen, kan de stad Hasselt subsidies toekennen aan de kermissen.  

Artikel 2 : wie komt in aanmerking  

De foorreiziger die het openbaar domein inneemt met een kermisattractie, - spel of -kraam op een 

van de Hasseltse kermissen.  

Artikel 3 : aanvragen van de subsidie 

Als aanvraagformulier worden de lijsten die de kermisleider overmaakt aan de dienst financiën 

gebruikt. De gegevens van deze lijst worden, na controle van de gegevens, gebruikt om de subsidie te 

berekenen.  

Artikel 4 : bedrag van de subsidie  

Het bedrag van de subsidie bedraagt :  

Artikel 4.1. Hasselt kermis (tarief per strekkende meter) 
 
 

Cat. Omschrijving Tarief (per 
strekkende 
meter) 

1 Horoscoop, karting, hippodroom, autodroom, kindervliegmolen, paardenmolen, 
metro, luchtballons, e.d.m. 

62 euro  
 

2 Boogschieten, vogelpikspel, spookkasteel, museum, koordjetrek, e.d.m. 
70 euro  

3 Kinderloterij, e.d.m.  79 euro 

4 Spooktrein, miniscooter, e.d.m. 84 euro 

5 Schietkraam, bazoka, pottenspel, ringenspel, vissen- of eendenspel, 
lachspiegels, racespel, jetonspel, basketbalspel, bowling, bordenspel, e.d.m. 

91 euro  

6 Frituur, gebakkramen met salon, hotdog, kebab, suikerspin, confiserie,  
café, e.d.m. 

100 euro 

7 Rotor, mur de la mort, e.d.m. 99 euro  

8 Parade, kijktent, cakewalk, spiegeldoolhof, grote schommel, e.d.m. 111 euro  

9 Autoscooter, e.d.m. 125 euro 

10 Grote molen, reuzewiel, e.d.m. 150 euro 

11 Amusementshal, e.d.m. 175 euro 

12 Loterij, e.d.m. 258 euro 

 

Indien een attractie voor de eerste maal staat, wordt de subsidie met 35% verminderd.  

Artikel 4.2. Diverse wijkkermissen (prijzen per attractie) 
 

Cat. Omschrijving Forfaitair 
tarief  

1 Boogschieten, vogelpikspel, spookkasteel, museum, koordjetrek, 
kinderloterij, schietkraam, pottenspel, ringenspel, vissenspel, 
lachspiegels, racespel, jetonspel, basketbalspel, bowling, bordenspel, 
hotdog, suikerspin, confisserie, e.d.m. 

22 euro 

2 Karting, hippodroom, autodroom, metro, spooktrein, miniscooter, 
kijktent, paardenmolen, kindervliegmolen, buggy, bootscooter, 

25 euro 
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rotor, e.d.m. 

3 Frituur, gebakkraam met salon, café, bazoka, spiegeldoolhof, e.d.m. 30 euro 

4 Amusementshal, loterij, e.d.m. 33 euro 

5 Grote molen, schommel, cake-walk, e.d.m. 55 euro 

6  
Autoscooter, e.d.m. 

82 euro 

 

Artikel 5 : bedrag van de subsidie  

De betaling van de subsidie gebeurt via verrekening van de verschuldigde gemeentelijke belasting op 

de inname van het openbaar domein door een kermisattractie, -spel of -kraam (goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 17 december 2019). 

Artikel 6 : termijn  

De subsidie zoals bepaald in dit reglement is van toepassing op kermissen tijdens het jaar 2021.  
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