Retributie standplaats op de openbare markt

Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019

Artikel 1: grondslag
Het gemeentebestuur heft voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een
retributie op het plaatsrecht voor ieder die zijn handel of beroep op de openbare plaatsen en wegen
van de gemeente uitoefent, ongeacht de aard van de koopwaar of de inrichting die de ambulante
activiteit uitoefent.

1. Wekelijkse woensdagmarkt en zondagsmarkt
Artikel 2: bedrag
§1. Standplaats met risico (losse standplaatsvergoeding)
a) per strekkende meter en per dag: 0,50 euro met een minimum van 5 euro per dag
b) per dag voor verlichting: 3 euro extra
c) per dag voor koeling en/of verwarming en verlichting: 5 euro extra
§2. Abonnementen (12 maanden)
a) per strekkende meter per kwartaal: 4 euro
b) per strekkende meter per kwartaal met verlichting: 6 euro
c) per strekkende meter per kwartaal met verwarming en/of koeling en verlichting: 8 euro
§3. Tijdens de jaarmarkt wordt het dubbele geheven van het normaal tarief zijnde 1,00 euro per
strekkende meter voor de toevallige bezoekers met een minimum van 5 euro per dag. De
abonnementen betalen slechts het enkel tarief of 0,50 euro per strekkende meter.
Artikel 3: vrijstelling
§1. Een standplaats met risico, aangevraagd in het kader van een goed doel, is vrij van retributie.
§2. Na afloop van de activiteit wordt een bewijsstuk van het geschonken bedrag ingediend bij de cel
Evenementen, Europalaan 22 in Aalter.
Artikel 4: inname standplaats
§1. De ingenomen oppervlakte wordt opgemeten door een medewerker van het gemeentebestuur.
§2. Bij de inname van een standplaats worden de afmetingen als volgt afgerond:
a) 50 cm en meer wordt afgerond naar de volgende meter
b) minder dan 50 cm wordt afgerond naar de vorige meter
§3. Het plaatsrecht is opeisbaar zodra de plaats op het openbaar domein ingenomen wordt.
Artikel 5: betaling
§1. De retributie wordt betaald door diegene die zijn beroep of handel uitoefent op de openbare
plaatsen en wegen van de gemeente.
§2. De houder van een abonnement ontvangt een factuur aan het begin van ieder kwartaal. Een
kwartaal begint op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober van het lopend dienstjaar.
Artikel 6: niet betaling
Bij niet-betaling na twee maanden wordt het abonnement geschorst tot de aanvrager de factuur
betaald heeft. De invordering zal geschieden met toepassing van artikel 177 van het decreet lokaal
bestuur of via het burgerlijk procesrecht.

2. Wekelijkse zaterdagmarkt
Artikel 7: bedrag
§1. Het standgeld voor de zaterdagmarkt wordt betaald via een vooraf aan te kopen beurtenkaart. De
prijs per kraam inclusief elektriciteit en verlichting bedraagt voor een:
a) 1-beurtenkaart: 5 euro
b) 5-beurtenkaart: 25 euro
c) 10-beurtenkaart: 50 euro
§2. Standhouders die uitzonderlijk geen beurtenkaart kunnen voorleggen, zijn verplicht ter plaatse
een beurtenkaart aan te kopen.
§3. Beurtenkaarten worden niet terugbetaald bij het stopzetten van de activiteiten.
Artikel 8: betaling
De retributie moet betaald worden bij de aanvraag en is verschuldigd door de aanvrager.

3. Algemeen
Artikel 9
Iedere marktkramer neemt het afval, waarvoor hij verantwoordelijk is, mee bij het verlaten van de
markt zodat de reinigingswerkzaamheden tot een minimum beperkt kunnen worden. De marktkramer
die weigert het door hem achtergelaten afval mee te nemen, zal de kosten voor het verwijderen van
het afval aangerekend worden.
Artikel 10
Occasionele markten worden vrijgesteld van retributie.
Artikel 11: inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.
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