Vestiging van een retributie op het innemen van een standplaats op markten
en op het openbaar domein buiten de marktdag
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2010 houdende goedkeuring van het
reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het
openbaar domein;
Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december
2019 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 2. De retributie is verschuldigd zodra de standplaats wordt ingenomen. De opmeting
van de ingenomen oppervlakte gebeurt door een aangestelde van het gemeentebestuur.
Artikel 3. 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.
Artikel 4. Voor de personen die een standplaats innemen op de openbare weg of op een
openbare parking buiten de maandelijkse marktdag bedraagt de retributie 15,00 euro per dag
ongeacht de ingenomen oppervlakte en de duurtijd van de opstelling.
Artikel 5. De personen die een standplaats hebben tijdens de openbare marktdag bij
abonnement betalen de retributie jaarlijks en vooraf 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 6. 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 vooraf betaalbaar op de financiële dienst van het
gemeentebestuur tegen ontvangstbewijs.
Artikel 7. De invordering van de niet-betaalde retributie zal gebeuren bij dwangbevel voor de
niet-betwiste niet-fiscale ontvangsten en overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de
burgerlijke rechtsprocedure voor betwiste niet-fiscale ontvangsten.

