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Onderwerp

Vaststelling van een retributie op de standplaatsrechten op de wekelijkse markt
en op de markten buiten de wekelijkse markt voor de verkoop van allerhande
marktwaren en -producten en opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 17
december 2013

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 40 §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt. Met behoud van de toepassing van de federale
wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te
stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de
gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.
FEITELIJKE CONTEXT
Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 houdende vaststelling van een retributie op de
standplaatsrechten op de wekelijkse markt.
MOTIVERING
Er wordt een retributie vastgelegd voor de standplaatsen op de wekelijkse markt en voor de markten
buiten de wekelijkse markt zoals de avondmarkt en de foordag.
BESLUIT:
Art. 1 Met ingang van heden wordt het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 houdende
vaststelling van een retributie op de standplaatsrechten op de wekelijkse markt opgeheven.

Art. 2 Met ingang van heden en eindigend op 31 december 2025 wordt, ten voordele van de stad
Bilzen, een retributie gevestigd op standplaatsrechten op de wekelijkse markt en op de markten buiten
de wekelijkse markt voor de verkoop van allerhande marktwaren en -producten.
Het standplaatsrecht voor winkels en kramen op de wekelijkse markt wordt vastgesteld als volgt:
Abonnementhouders
-

€ 1,50 per strekkende meter per marktdag,

-

€ 6,25 promotiebijdrage per kwartaal.

Losse kramers (niet abonnementhouders)
-

€ 6,00 forfaitair tot 4 meter per marktdag,

-

€ 1,50 per strekkende meter volgend op de eerste 4 meter per
marktdag.

Het standplaatsrecht voor de markten buiten de wekelijkse markt wordt als volgt vastgesteld:
-

-

Ingeschreven kramen:
•

€ 25,00 forfaitair tot 6 meter per marktdag,

•

€ 1,50 per strekkende meter volgend op de eerste 6 meter per
marktdag.

Abonnementhouders van de wekelijkse markt en de handelaars
die de centrumversterkende bijdrage betalen worden vrijgesteld
van standgeld voor de avond- en jaarmarkt,

Art. 3 Tarief voor elektriciteitsgebruik voor de wekelijkse markt en de markten buiten de wekelijkse
marktdag:
-

€ 2,50 per marktdag.

Art. 4 De invordering van het plaatsrecht of standgeld zal verzekerd worden door de daartoe
aangestelde beambten en op de wijze door het college van burgemeester en schepenen bepaald. Bij
gebrek aan vrijwillige betaling zal het ingevorderd worden overeenkomstig de regels van de burgerlijke
rechtspleging. Deze marktgelden zullen ook aanbesteed kunnen worden volgens de voorwaarden en
voor de tijdruimten door het college van burgemeester en schepenen vast te stellen.
Art. 5 De rechten hierboven opgesomd zijn toepasselijk op de personen, die de waren of goederen te
koop stellen en op de eigenaars der voertuigen staande op de voorbehouden ruimte voor de markt.
Art. 6 Het plaatsgeld of standgeld moet betaald worden op eerste verzoek der beambten tegen
aflevering van een bewijs. Dit bewijs moet op eerste verzoek der ontvangers getoond worden. Ingeval
van geschil en onenigheid nopens de uitvoering of het beloop der rechten, zullen de betrokken
personen het bedrag der verschuldigde som aan de gemeentekas in bewaring geven.

Art. 7 Nieuwe aanvragen voor standplaatsen dienen voorafgaandelijk en schriftelijk gericht aan het
gemeentebestuur.
Art. 8 De standplaatsen van de markt en andere openbare plaatsen worden slechts vergund op
voorwaarde dat de vergunninghouder zich gedrage naar de bestaande reglementen en wetten en naar
de voorschriften van de politie en de aangestelde gemeentebeambten. De gemeente verwerpt elke
verantwoordelijkheid tegenover de marktkramer en standplaatshouder of derden, voor wat betreft de
door hem uitgestalde voorwerpen, kramen, voertuigen, enz. om het even waar zij zich bevinden. De
vergunninghouder draagt zelf de verantwoordelijkheid ook tegenover derden of tegenover het bestuur,
voor de handelingen en beschadigingen om het even van welke aard, voortvloeiend uit het gebruik
zijner vergunning, uit het gewone feit zich ter plaatse te bevinden of uit welkdanige oorzaak ook.
Art. 9

De aangestelde marktleider is bevoegd overtredingen van dit reglement vast te stellen.

Art. 10 Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het retributiereglement wordt
overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.
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