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Agendapunt:

Vestiging van een retributie op het innemen van een
standplaats op markten en op het openbaar domein buiten de
marktdag

De gemeenteraad,
Aanleiding
Naar aanleiding van de goedkeuring van de vestiging van een retributie op het innemen
van een standplaats op markten en op het openbaar domein buiten de marktdag op 2
december 2019 werd door de ambulante handelaars met standplaats Itegemse Steenweg
opgemerkt dat het tarief aanzienlijk verhoogd werd en dat het nieuwe tarief het duurste is
in vergelijking met onze buurgemeenten. Het is aangewezen om de retributie aan te passen
naar analogie van de tarieven die gehanteerd worden in de buurgemeenten.
Regelgeving
•
•
•

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd tot op
heden;
Het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende vestiging van
een retributie op het innemen van een standplaats op markten en op het openbaar
domein buiten de marktdag;
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2020
houdende de herziening van de retributie op het innemen van een standplaats op
markten en op het openbaar domein buiten de marktdag.

Feiten, context en argumentatie
In het kader van de beleidsdoelstelling om de lokale economie te stimuleren zal, in overleg
met de bevoegde adviesraad, in de loop van 2020 getracht worden een plan van aanpak
uit te werken om de maandelijkse markt op te waarderen.
Met het oog daarop wordt voorgesteld het retributiereglement op het innemen van een
standplaats op markten en op het openbaar domein buiten de marktdag te evalueren in
de loop van 2020 en het resultaat ervan mee te nemen in bovenvermelde actie.
Met het oog op administratieve vereenvoudiging wordt voorgesteld de retributie voor het
gebruik van elektriciteitskasten tijdens de marktdag in dit reglement te integreren.

Teneinde haar werking te financieren, moet de gemeente alle rendabele belastingen en
retributies invoeren.
De handelaars die deelnamen aan een periodieke markt alsook ambulante handelaars
maken gebruik van het openbaar domein. Ook vraagt de administratieve organisatie van
een markt en ambulante activiteiten een aanzienlijke inspanning van de gemeentelijke
administratie en dit ten behoeve van winst uit commerciële activiteiten voor derden.
Adviezen
/
Financieel
De inkomsten van deze retributie worden jaarlijks ingeschreven in het meerjarenplan 2020
- 2025.
Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende vestiging van
een retributie op het innemen van een standplaats op markten en op het openbaar domein
buiten de marktdag wordt opgeheven.
Artikel 2. Met ingang van 1 juni 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025
wordt een retributie gevestigd ten laste van elke persoon die voor de uitoefening van zijn
handel of beroep een standplaats inneemt tijdens de openbare markt, op openbare
plaatsen of op gemeentewegen.
Artikel 3. De retributie is verschuldigd zodra de standplaats wordt ingenomen. De
opmeting van de ingenomen oppervlakte gebeurt door een aangestelde van het
gemeentebestuur.
Artikel 4. § 1. Voor de personen die een standplaats innemen tijdens de openbare
marktdag bedraagt de retributie 1,00 euro per lopende meter of breuk van een meter en
per dag met een minimum van 5,00 euro.
§ 2. Het bedrag onder § 1 wordt verhoogd met onderstaande forfaitaire bedragen per
aansluiting per marktdag voor het gebruik van elektriciteit uit de marktkasten:
- 6,00 euro voor gebakkramen: gebakken vis, kip aan ’t spit, wafels, hamburgers ...
- 3,00 euro voor alle andere aansluitingen.
Enkel aan de gebruiker die voor zijn installatie(s) een positief keuringsverslag kan
voorleggen wordt toelating gegeven tot gebruik van de elektriciteitskast.
Artikel 5. §1. Voor de personen die een standplaats innemen op de openbare weg of op
een openbare parking buiten de maandelijkse marktdag bedraagt de retributie 1,00 euro
per m2 per dag ongeacht de duurtijd van de opstelling.
§ 2. Het bedrag onder § 1 wordt verhoogd met onderstaande forfaitaire bedragen per
aansluiting voor het gebruik van elektriciteit uit de marktkasten:
- 6,00 euro voor gebakkramen: gebakken vis, kip aan ’t spit, wafels, hamburgers ...
- 3,00 euro voor alle andere aansluitingen.
Enkel aan de gebruiker die voor zijn installatie(s) een positief keuringsverslag kan
voorleggen wordt toelating gegeven tot gebruik van de elektriciteitskast.
Artikel 6. De personen die een standplaats hebben tijdens de openbare marktdag bij
abonnement betalen de retributie jaarlijks en door overschrijving van het verschuldigde
bedrag op het rekeningnummer van het gemeentebestuur. Bij jaarlijkse betaling is de
retributie slechts verschuldigd voor 10 maanden. De overige personen (losse
standplaatsen) betalen de retributie tijdens de marktdag in handen van een door het
gemeentebestuur aangestelde persoon en tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
Artikel 7. De personen die overeenkomstig artikel 5 een standplaats wensen in te nemen
buiten de openbare marktdag dienen hiervoor vooraf toelating te bekomen van het
gemeentebestuur. De retributie is dan betaalbaar door overschrijving van het
verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van het gemeentebestuur.

Artikel 8. De invordering van de niet-betaalde retributie zal gebeuren overeenkomstig het
besluit van de gemeenteraad houdende vestiging van een retributie op de invordering van
onbetaalde niet-betwiste niet-fiscale ontvangsten en overeenkomstig de wetsbepalingen
betreffende de burgerlijke rechtsprocedure voor betwiste niet-fiscale ontvangsten.
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