Vaststelling van een retributie op het plaatsrecht op de openbare markt
De gemeenteraad;
Gelet op artikel 173 van de grondwet;
Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten, en latere wijzigingen;
BESLUIT:
Artikel 1:
Met ingang van 1 januari 2020 wordt voor de uitbaters die een vaste standplaats hebben op de
openbare markt, 1,40 euro per lopende meter en per dag, met een minimum van 7 euro, aangerekend
ten laste van elke persoon die zich ter gelegenheid van de marktdagen voor de uitoefening van zijn
beroep op de openbare markt of wegen stelt. Het plaatsrecht moet, ofwel halfjaarlijks, ofwel jaarlijks
betaald worden vóór de ingang van de periode waarop de retributie betrekking heeft. Bij een jaarlijkse
betaling is de retributie slechts verschuldigd voor een periode van 11 maanden.
Elke breuk van een meter wordt voor een gehele meter gerekend.
De maximum diepte per kavel wordt op drie meter bepaald.
Vanaf heden geldt er een vrijstelling van de retributie voor de marktdagen volgend op het opheffen
van de federale Coronamaatregelen en dit voor het aantal verplicht geannuleerde marktdagen omwille
van deze federale Coronamaatregelen.
Artikel 2:
Elke persoon die geen vaste standplaats heeft op de openbare markt en die zich ter gelegenheid van de
marktdagen voor de uitoefening van zijn beroep op de openbare plaatsen of wegen stelt, is voor het
zelfde dienstjaar een retributie verschuldigd van 4,20 euro, verhoogd met 1,40 euro per lopende meter
en per marktdag.
Elke breuk van een meter wordt voor een gehele meter gerekend.
De maximum diepte per kavel wordt op drie meter bepaald.
Artikel 3:
Per aansluiting aan de elektriciteitskasten, geplaatst door de gemeente, zullen de vaste standhouders 35
euro per half jaar, of 70 euro per jaar betalen. Personen die geen vaste standplaats hebben, betalen 10
euro per marktdag.
Artikel 4:
Worden niet onderworpen aan de retributie; de vervoer- en woonwagens, voor zover zij niet moeten
dienen voor uitstalling of uitoefening van het bedrijf.
Artikel 5:
Van de personen die geen vaste standplaats hebben, zal de retributie ter plaatse worden geïnd als
retributie door de daartoe gemeentelijke aangestelde, via een burgerlijke invordering. Het
verschuldigde bedrag moet op eerste verzoek betaald worden, tegen aflevering van een bewijs waarop
het bedrag van de ontvangrechten is vermeld. Dit bewijs moet op elk verzoek van de aangestelde
worden vertoond.
Artikel 6:
Aan de personen die een vaste standplaats hebben, wordt een factuur met het verschuldigde bedrag
toegezonden. Het verschuldigde bedrag moet betaald worden binnen de dertig dagen vanaf de
verzending van de factuur.
Artikel 7:
Deze verordening wordt overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal bestuur bekendgemaakt
op de gemeentelijke website en aan de toezichthoudende overheid bezorgd.

