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Retributiereglement plaatsrecht openbare markt:
gedeeltelijke vrijstelling verlenen voor het aanslagjaar 2020

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid;
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid;
de heer Rutger Moons, raadslid; de heer Rob Lathouwers, raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans,
raadslid; de heer Andreas Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva
Brandwijk, raadslid; mevrouw Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; mevrouw
Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Olyslaegers; de heer Pieter Laureys; de heer François
Vermeulen; mevrouw Griet Van Nueten; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; mevrouw Annick De Grauwe

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad heeft een retributiereglement plaatsrecht openbare markt goedgekeurd op 3 december
2019. Door de coronamaatregelen kampen heel wat belastingplichtigen met zware omzet- en
inkomensverliezen. Omdat de markten tijdelijk niet of slechts gedeeltelijk konden doorgaan, of er
een beperking werd opgelegd rond essentiële verkopen, zal de stad een gedeeltelijke vrijstelling
verlenen aan de getroffen marktkramers.
Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur
 Ministeriële besluiten over dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken
Argumentatie
De stad Herentals heeft een retributiereglement plaatsrecht openbare markt. Sinds 12 maart 2020
zijn de maatregelen die genomen zijn door de nationale veiligheidsraad steeds strikter geworden,

met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en economie. Meerdere ondernemers werden
verplicht om hun activiteiten stop te zetten of kampen door de quarantainemaatregelen met zware
omzet- en inkomstenverliezen. Omdat de markten tijdelijk niet, of slechts gedeeltelijk konden
doorgaan, of er een beperking werd opgelegd rond essentiële verkopen, zal de stad, na gunstig
advies van de werkgroep 'Samen tegen Corona' van 16 november 2020, een vrijstelling
verlenen. Voor de abonnementen worden de weken dat de markten niet voor hun sector
toegankelijk waren, in mindering gebracht.

Besluit
De gemeenteraad verleent in 2020 gedeeltelijke vrijstelling voor de marktkramers getroffen door
overmacht van de COVID-19-crisis.
De gedeeltelijke vrijstelling houdt in dat voor de abonnementen de weken dat de markten niet voor
hun sector toegankelijk waren, in mindering worden gebracht.
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