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Cleiren

Retributie - pebruik onenhaar domein voor ooenbare markten en ambulante handel 2fJ162019

De gemeenteraad,

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 september 2OO7 betreffende het reglement op de
ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 november 2009 met betrekking tot de aanpassing
op de retributie voor het gebruik van het openbaar domein voor openbare markten en ambulante
handel;

Overwegende dat bij handelaars onduidelijkheid bestaat over de interpretatie van het begrip 'per
strekkende meter';
Overwegende dat het derhalve aangewezen is de retributie te vestigen op de effectieve oppervlakte
die door een handelaar wordt ingenomen;
Gelet op de richtlijnen voor het opstellen van een gemeentelijk fiscaal reglement zoals overgemaakt
door de gouverneur van Vlaams-Brabant op 30 september L998;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BA 2OO4/O3 van 14 juli 2004 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen gemeentefisca liteit;
Gelet op de omzendbrief BB20L5

/2van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van L0 juli 2015 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 20I4-2OL9 en de budgetten 2016;
Overwegende dat het past de retributies voor de rest van de legislatuur vast te leggen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van L februari 2010;
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van
BESLUIT:

1-5

juli 2005 en latere wijzigingen;

12 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick
DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters,
Alex De Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils.
7 onthoudingen: Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans,
Kristel Andries, Francine De Becker en Rudi Renders.

art. L
Voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 een retributie in te stellen voor het gebruik van het
gemeentelijk openbaar domein voor ambulante handel buiten de wekelijkse markt en de
jaarmarkten.

art.3
De retributie

is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen die met toelating van het college
van burgemeester en schepenen hun waren verkopen of tentoonstellen langsheen de openbare weg
op openbaar terrein in het kader van de ambulante handel.

art.4
Het intrekken van de standplaatstoelating wegens een fout van de betrokkene of het niet innemen
van de toegekende standplaats brengt voor de belastingplichtige geen enkel recht mee op
terugbetaling van de reeds gestorte sommen.

art.5
De retributie

verschuldigd zonder dat de betrokkene kan aanspraak maken op enig onherroepelijk
recht van concessie noch van erfdienstbaarheid op het openbaar domein, doch integendeel de plicht
heeft bij het eerste verzoek het toegestaan gebruik op te heffen, of te beperken en zonder daarom
aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding. De betaling van die retributie brengt voor de
Bemeente geen enkele speciale toezichtstaak mee. Het gebruik van het openbaar domein gebeurt op
eigen risico van de begunstigde van de machtiging en onder zijn verantwoordelijkheid.
is

art. 6
Voor ambulante handel buiten de wekelijkse markt wordt de retributie per standdag vastgesteld op
0,50 EUR pervierkante meter, met een minimum van 2,50 EUR. De inning zalvoorafgaandelijk aan de
toelating gebeuren op basis van 50 weken per jaar.
De kosten van het elektriciteitsgebruik bedragen voor hen eveneens 1-,25 EUR per marktdag en per
aa nsluiting.
Het bewijs van betaling, dat onmiddellijk afgeleverd wordt ter gelegenheid van een betaling, moet te
allen tijde getoond worden aan gelijk welke persoon die door de gemeente belast is met de controle
van de markt.

art.7
De gemeentelijke aangestelde is belast met het opmeten van de ingenomen

ruimte en de toewijzing

van de plaatsen.

art.8
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden.

art. 9
Dit besluit aan de toezichthoudende overheid toe te zenden.
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