Retributie betreffende de plaatsrechten op de vrijdagmarkt in Ichtegem-deelgemeente
Eernegem en de afname van elektriciteit door marktkramers voor de periode 2014-2019
juridisch kader
•

het Gemeentedecreet, in het bijzonder de artikels 42 en 43 § 2, 15°

•

De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de
organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005

feiten, context en argumentatie
•

De kosten van de elektriciteitsrekeningen die ontstaan naar aanleiding van de vrijdagmarkt
moeten logischerwijze verhaald worden op de marktkramers.

beslissing:
Hoofdstuk 1: Retributie betreffende het plaatsrecht op de vrijdagmarkt
artikel 1: Er wordt met ingang van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een retributie
gevorderd op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van de vrijdagmarkt te Ichtegemdeelgemeente Eernegem.
artikel 2: De retributie op het gebruik van het openbaar domein op de markt wordt vastgesteld op 0,5
euro per m² ingenomen oppervlakte, waarbij elk gedeelte van een vierkante meter wordt beschouwd
als een volledige vierkante meter. Er geldt een minimumtarief van 6,5 euro per etmaal.
artikel 3: De retributie is verschuldigd door alle leurders en kooplieden die waren te koop aanbieden of
tentoonstellen op de vorenbedoelde markten.
artikel 4: De retributie, verschuldigd door de toevallige marktkramers, moet betaald worden in handen
van de met het innen der standrechten belaste beambte, die er een ontvangstbewijs voor aflevert. Het
als dusdanig geldend ticket moet bij iedere uitnodiging vertoond worden.
artikel 5: Voor de bestaande vaste standplaatsen moet de retributie per kwartaal vereffend worden, bij
vooruitbetaling binnen de eerste 2 weken van elk nieuw kwartaal, op rekeningnummer 091-000220301 van het Gemeentebestuur, met duidelijke vermelding van de nodige refertes (naam marktkramer +
kwartaalperiode). Zij worden daartoe uitgenodigd door de beambte vermeld in artikel 4. Marktkramers
die niet betalen binnen deze voorziene periode van 2 weken van elk nieuw kwartaal, worden geacht af
te zien van hun vaste standplaats, waardoor hun standplaats aan een ander kan worden toegewezen.
Aan nieuwe marktkramers die een vaste standplaats willen bekomen, zal worden meegedeeld hoeveel
hun dagtarief bedraagt overeenkomstig de ingenomen oppervlakte; zij dienen dan pro rata de
retributie voor het nog lopende kwartaal te betalen op het eerste verzoek van de gemeenteontvanger,
om vervolgens vanaf het daaropvolgende kwartaal het geldende systeem voor de vaste standplaatsen
te volgen.
artikel 6: Er wordt geen teruggave gedaan van gekweten standrechten, zelfs wanneer een betrokken

marktkramer in de loop van het kwartaal waarvoor werd betaald, ophoudt zijn standplaats te bezetten.
artikel 7: Wanneer de retributie niet contant wordt uitgevoerd of niet tijdig wordt overgeschreven op de
gemeentelijke rekening vermeld in artikel 3, zal de invordering worden vervolgd overeenkomstig artikel
94 van het gemeentedecreet, ofwel overeenkomstig de regelen van de burgerlijke rechtspleging.
Hoofdstuk 2: Retributie op de afname van elektriciteit door marktkramers
artikel 8: Er wordt met ingang van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 navolgende
gemeentelijke retributie gevorderd van de vaste en toevallige marktkramers die stroom afnemen van
de geplaatste schakelkasten ter gelegenheid van de vrijdagmarkt te Ichtegem, deelgemeente
Eernegem:
•

1 euro per etmaal voor hen die stroom afnemen voor verlichting of lichte machines;

•

1,5 euro per etmaal voor hen die stroom afnemen voor diepvriezers;

•

2,5 euro per etmaal voor hen die stroom afnemen voor zware motoren.

artikel 9: De retributie is verschuldigd door alle leurders en kooplieden die waren te koop aanbieden of
tentoonstellen op de vorenbedoelde markt.
artikel 10: Voor de bestaande vaste standplaatsen moet de retributie per kwartaal vereffend worden,
bij vooruitbetaling binnen de eerste 2 weken van elk nieuw kwartaal, op rekeningnummer 0910002203-01 van het Gemeentebestuur, met duidelijke vermelding van de nodige refertes (naam
marktkramer + kwartaalperiode).
artikel 11: De retributie verschuldigd door de toevallige marktkramers, moet contant betaald worden in
handen van de met het innen der standrechten belaste beambte, die er een ontvangstbewijs voor
aflevert. Het als dusdanig geldend ticket moet bij iedere uitnodiging vertoond worden.
artikel 12: Er wordt geen teruggave gedaan van gekweten retributies, zelfs wanneer een betrokken
marktkramer in de loop van het kwartaal waarvoor werd betaald, ophoudt zijn standplaats te bezetten.
artikel 13: Wanneer de retributie niet contant wordt uitgevoerd of niet tijdig wordt overgeschreven op
de gemeentelijke rekening vermeld in artikel 3, zal de invordering worden vervolgd overeenkomstig
artikel 94 van het Gemeentedecreet, ofwel overeenkomstig de regelen van de burgerlijke
rechtspleging.
artikel 14: Dit reglement zal onverwijld door de burgemeester worden bekendgemaakt door middel van
een aanplakbrief die het onderwerp van het reglement vermeldt, de datum van de beslissing waarbij
het reglement werd aangenomen, en in voorkomend geval de beslissing van de toezichthoudende
overheid. De aanplakbrief zal worden opgehangen op een aanplakbord aan het gemeentehuis en zal
minstens twintig dagen aangeplakt blijven. De aanplakbrief vermeldt de plaats waar de tekst van het
reglement ter inzage ligt van het publiek. De bekendmaking en de datum van bekendmaking van dit
reglement zal moeten blijken uit de aantekening in een speciaal daartoe gehouden register.

