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37. Gemeentelijk retributiereglement voor plaatsrechten op markten en standplaatsen ambulante
handel op het openbaar domein, periode 2020-2025. Goedkeuring.
Bevoegd

Leen Goossens
Bevoegdheid
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 40, §3, 41, 177, 279, 286 t.e.m.
288 en 326 e.v.
Wetten en reglementen
De artikelen 41, 162, 170, §4 en 173 van de Grondwet.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en latere wijzigingen en
uitvoeringsbesluiten terzake.
Het Gemeentedecreet (b.s. 31 augustus 2005) en latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten terzake.
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Verwijzingsdocumenten

Verantwoording

Er bestaat in Zottegem een retributie voor plaatsrechten op markten. Naast de handelaars op de wekelijkse
markt zijn er echter ook handelaars die ambulante handel voeren op het openbaar domein. Deze handelaars
staan niet op de markt maar zij staan op willekeurige tijdstippen op willekeurige plaatsen op het openbaar
domein (bijvoorbeeld een kippenkraam langsheen de weg).

Om een gelijkwaardige behandeling te waarborgen voor de handelaars, wordt de retributie uitgebreid naar
ambulante handelaars.
De retributie wordt verlengd om de continue werking van de stad te verzekeren. Deze werking veroorzaakt
kosten voor de stad, dus is het gepast dat de gebruiker deze kosten vergoedt.
De bevoegde schepen, een aantal raadsleden en de burgemeester komen tussen.
Stemmen
15 ja-stemmen (Peter Lagaert, Jenne De Potter, Evelien De Both, Leen Goossens, Lieselotte De Roover,
Evert De Smet, Brecht Cassiman, Peter Vansintjan, Paul Lievens, Matthias Diependaele, Cyntia Braems,
Ann De Smet, Cynthia Van den Steen, Karel Busschop, Joke Rossel)

11 nee-stemmen (Joost Franceus, Nadine Stalpaert, Peter Roman, Dirk Minnaert, Jan De Maesschalck,
Kurt De Loor, Lode Bruneel, Louie Van Rysselberge, Sven Mornie, Yana Giovanis, Marnic De Clercq)
1 onthouding (Heidi Schuddinck)
BESLIST:
Artikel 1. Er wordt voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2025 een retributie gevestigd voor de
plaatsrechten op de markten en de standplaatsen voor ambulante handel op het openbaar domein.
Artikel 2. De retributie wordt geheven in evenredigheid met de ingenomen oppervlakte en de
tentoongestelde koopwaren of uitstallingen onverschillig de aard der koopwaren. Voor het berekenen van
het verschuldigd bedrag wordt elke breuk van meter voor een volle meter aangerekend en worden de
afmetingen genomen op de meest uitstekende delen van de uitstalling.

Artikel 3. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- en rechtspersoon aan wie de standplaats is
toegewezen.
Artikel 4. De retributie voor de plaatsen- en standrechten der uitstallingen worden als volgt berekend:
a): Dagprijs voor standplaats op de markt of ambulante handel op het openbaar domein:


4,00 euro per strekkende meter, met een maximale diepte van 4 meter en een minimum van
8,00 euro per uitstalling

Elk gedeelte van een meter wordt als een volledige meter aangerekend.
b) Prijzen abonnementen voor standplaatsen op de markt of ambulante handel op het openbaar domein.
Abonnementen worden afgeleverd voor een termijn van zes maanden overeenkomstig volgend tarief:
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van 1 tot 3m lengte: max. diepte 4 meter: 106,00 euro
van 1 tot 4m lengte: max. diepte 4 meter: 143,50 euro
van 1 tot 5m lengte: max. diepte 4 meter: 184,00 euro

van 1 tot 6m lengte: max. diepte 4 meter: 224,00 euro
van 1 tot 7m lengte: max. diepte 4 meter: 264,50 euro
van 1 tot 8m lengte: max. diepte 4 meter: 299,00 euro
van 1 tot 9m lengte: max. diepte 4 meter: 339,00 euro

van 1 tot 10m lengte: max. diepte 4 meter: 379,50 euro
van 1 tot 11m lengte: max. diepte 4 meter: 414,00 euro

van 1 tot 12m lengte: max. diepte 4 meter: 454,00 euro
van 1 tot 13m lengte: max. diepte 4 meter: 494,50 euro

van 1 tot 14m lengte: max. diepte 4 meter: 534,50 euro
van 1 tot 15m lengte: max. diepte 4 meter: 575,00 euro

Artikel 5. De inning van de plaatsrechten voor markten en ambulante handel zal gebeuren door toedoen
van een aangestelde door het College van Burgemeester en Schepenen, tegen afgifte van een kwitantie of
door overschrijving op de rekening van het Stadsbestuur. De retributie is eisbaar op het moment dat de

standplaats wordt ingenomen. In geval van een abonnement moet de retributie betaald worden voor de
aanvang van het semester waarin de standplaats wordt ingenomen.

De betaalde retributies blijven verworven voor het gemeentebestuur, ongeacht of de betrokken
standplaatsen werkelijk werden ingenomen of niet. Enkel de afschaffing van de standplaats door het

gemeentebestuur, kan aanleiding geven tot een teruggave van een evenredig gedeelte van de vereffende
standplaatsvergoeding.

De betaling van de plaats geeft aan de gebruiker voor de ganse duur van de markt de persoonlijke
beschikking over de plaats waarvoor het recht gevorderd is. Het innemen van de plaats gebeurt op eigen
risico.

Bij niet-betaling van deze retributie zal de procedure gevolgd worden zoals beschreven in het gemeentelijk
retributiereglement betreffende de invorderingskosten van niet-fiscale ontvangsten.
Artikel 6. Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met
vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de
webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op
de webtoepassing van de gemeente.
De Gemeenteraad
getekend Koen Codron

getekend Peter Lagaert

algemeen directeur

voorzitter

Voor eensluidend afschrift op 20 december 2019
Koen Codron

Peter Lagaert

algemeen directeur

voorzitter
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