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Aanwezig :

Frans Rik - Burgemeester
Jongenelen Herman, Nuyts Veerle - schepenen
Reyntjens Ludo - Vervangend schepen
Van der Brempt Tom - Schepen
Van Haute Chris - Voorzitter OCMW en schepen zonder stemrecht
Hanswijk Monique, Deryck Ken, Dorikens Kim, Dieltjens Victor, Kwick Veerle, Logiest
Danielle, Van Bouwel Nico, Claessens Ludo, Vanalme An, Kauwenberghs Jos, Meylaerts
Thomas, Hendrickx Lia, Bellengé Sandy, Gabriels Sam, Kinders Ingrid, Leffelaer Jozef,
Demartelaere Michel, Denys Lesley, Dingemans Eric - raadsleden
Denis Sandra - Gemeentesecretaris
Verontschuldigd : Keimes Corneel - Raadslid
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Goedkeuring retributiereglement plaatsrechten voor evenementen, markten en kermissen.

Feiten en doelstelling
Het gemeentelijk retributiereglement plaatsrechten voor evenementen, markten en kermissen wordt
aangepast.
In dit reglement worden de tarieven vastgelegd voor het plaatsrecht voor wie zich, voor de uitoefening van
zijn handel of beroep, opstelt tijdens kermis- of foordagen, jaar- of feestmarkten en braderijen, op
openbare plaatsen, private plaatsen en/of wegen van de gemeente.
Het reglement wordt aangepast als volgt:
 De tarieven vermeld in artikel 1 b, betreffende het eenvormig plaatsrecht per lopende meter lengte
die ingenomen wordt op de openbare weg voor de markthandelaars wordt opgetrokken van 2 euro
naar 2,50 euro Het vastgelegde minimum bedrag per standplaats wordt opgetrokken van 5 euro
naar 7,50 euro.
 In artikel 3 wordt de prioritaire wijze van inning van het plaatsrecht gewijzigd naar overschrijving op
de rekening van de gemeente. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan de betaling nog contant
gebeuren.
Voorstel is om het geactualiseerde reglement in werking te laten treden op 1 november 2017.
Toepasselijke regelgeving
Markt en kermis reglement.
Communicatie
 Interne communicatie: Het aangepaste reglement zal na de goedkeuring door de dienst markten en
foren en dienst evenementen worden gehanteerd.
 Externe communicatie: Het aangepaste reglement zal op de website worden gepubliceerd.
Bespreking
De aanpassing kadert in de opstart van het evenementenloket. De reglementen m.b.t. de organisatie van
evenementen worden geactualiseerd en onduidelijkheden worden weggewerkt. Wat betreft het

retributierecht plaatsrechten wordt voorgesteld het onderscheid in retributie tussen een standplaats op
een jaarlijkse versus een wekelijkse markt op te heffen en een gelijke retributie te heffen.
De Open VLD-fractie verklaart zich niet akkoord met de verhoging van de retributie voor het plaatsrecht op
een wekelijkse markt.

Besluit
De raad besluit met 16 stemmen voor (Frans Rik, Jongenelen Herman, Nuyts Veerle, Reyntjens Ludo, Van der
Brempt Tom, Kwick Veerle, Logiest Danielle, Van Bouwel Nico, Claessens Ludo, Vanalme An, Kauwenberghs
Jos, Meylaerts Thomas, Gabriels Sam, Demartelaere Michel, Denys Lesley en Dingemans Eric), 6 stemmen
onthouding (Deryck Ken, Dorikens Kim, Dieltjens Victor, Hendrickx Lia, Kinders Ingrid en Leffelaer Jozef) en 2
stemmen tegen (Hanswijk Monique en Bellengé Sandy) goedkeuring te verlenen aan de wijzigingen in het
markt- en kermisreglement.
Het reglement is van kracht vanaf 1 november 2017, het vorige reglement wordt opgeheven.
Artikel 1
a) Ten laste van eenieder, die zich voor de uitoefening van zijn handel of beroep, en onafgezien van de
aard van de koopwaren of van de inrichting, tijdens de kermis- of foordagen, jaar- of feestmarkten
en braderijen, op de openbare plaatsen, private plaatsen en/of wegen van de gemeente opstelt, een
eenvormig plaatsrecht geheven van € 2,50 per strekkende meter en per dag.
b) Voor de wekelijkse markt wordt een eenvormig plaatsrecht geheven van € 2,50 per lopende meter
die ingenomen wordt op de openbare weg door kramen, standen, voertuigen of andere installaties,
met een minimum van € 7,50 per standplaats. Dit minimumtarief geeft recht op een standplaats
van maximum 3 meter straatlengte.
Op verzoek van de marktkramers kan een abonnement genomen worden op het plaatsrecht, dit
voor een kwartaal of voor een half jaar.
Het plaatsrecht per kwartaal bedraagt € 20,00 per lopende meter, voor een half jaar bedraagt dit €
30,00 per lopende meter.
Een geïnd plaatsrecht blijft definitief verworven in de gemeentekas en wordt in geen geval
terugbetaald.
Artikel 2
De opmeting van de ingenomen oppervlakte of straatlengte geschiedt door het gemeentebestuur. Het
plaatsrecht is eisbaar zodra de plaats op het openbaar domein ingenomen wordt.
Artikel 3
De inning van het plaatsrecht geschiedt door overschrijving op de rekening van de gemeente. In
uitzonderlijke gevallen kan de betaling nog contant geschieden met afgifte van een kwitantie.
Indien het abonnement betreft moet het bewijs van betaling op verzoek ten allen tijde aan de met toezicht
belaste ambtenaren of agenten moeten kunnen worden getoond.
Bij niet-minnelijke regeling, geschiedt de inning bij burgerlijke rechtsvordering.
Artikel 4
Dit retributiereglement zal aan de toezichthoudende overheid worden overgemaakt.

Namens de gemeenteraad,
Voor eensluidend uittreksel,

Sandra Denis.
Gemeentesecretaris.

Rik Frans.
Burgemeester-voorzitter

