
 

GEMEENTERAAD 19 DECEMBER 2017 
 

retributiereglement plaatsrecht openbare markt: aanpassing  
 

De gemeenteraad keurt het retributiereglement met betrekking tot de ambulante activiteiten op de 
openbare markten unaniem goed als volgt: 

1. Algemene bepalingen 
De stad heft van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 een retributie op het plaatsrecht op de 
openbare markt. 
2. Gebruiker 
De retributie is verschuldigd door iedereen die zich voor de uitoefening van zijn handel of beroep, 
ongeacht de aard van de koopwaar of inrichting, tijdens de marktdagen op de openbare plaatsen en 
wegen stelt. 
3. Grondslag en tarief 
De retributie bedraagt 2,50 euro per strekkende meter, of een gedeelte van een meter, per dag. 
Voor wagens die gebruik maken van de elektrische installatie, betaalt de belastingplichtige 3,00 euro 
per dag. Voor de inschrijving vanaf 1 januari 2014 in het register van de kandidaturen (artikel 31 KB 
24 september 2006) bedraagt de retributie 10 euro per inschrijving. Deze retributie is eenmalig te 
betalen. Wanneer de stad vanaf 1 januari 2018 een veearts moet aanstellen, vordert de stad de 
kosten voor deze aanstelling in gelijke delen terug, verdeeld onder het aantal handelaars die gebruik 
maken van de diensten van de veearts. 
4. Verminderingen 
Het bedrag van de retributie bedraagt 1,65 euro per strekkende meter, of gedeelte van een meter 
per dag voor personen die per kwartaal of jaarlijks wil betalen. Een kwartaal bestaat uit 13 weken, 
een jaar uit 52 weken. Dit forfaitair recht is in elk geval volledig en vooraf te betalen. 
5. Betaling 
De vastgestelde retributie moet betaald worden aan de financieel beheerder, zijn aangestelde of de 
daartoe aangeduide beambten. Bij contante betaling levert de financieel beheerder, zijn aangestelde 
of de daartoe aangeduide beambten een kwijting af. 
Bij niet minnelijke betaling voorziet artikel 94 van het gemeentedecreet de mogelijkheid om een 
dwangbevel uit te vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank 
wenden om de retributie in te vorderen. 
6. Procedure 
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het gemeentedecreet. 
7. Opheffing 
De gemeenteraad heft het retributiereglement plaatsrecht openbare markt, zoals goedgekeurd door 
de gemeenteraad op 3 december 2013, op met ingang van de inwerkingtreding van het onderhavig 
reglement. 
 


