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In openbare zitting vergaderd,
Retributiereglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en
op het openbaar domein - wijziging: vaststelling
Bevoegd lid
Guy De Neve, schepen
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41 inzake de bevoegdheden van de
gemeenteraad, artikel 177 inzake de invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten, 286, 287
en 288 inzake de bekendmaking en inwerkintreding en 326 tot en met 341 inzake administratief
toezicht
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en
latere wijzigingen
Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van
openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, 20 juli 2006, 22 december 2009 en 21 januari
2013
Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993
betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten,
gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse regering van 21 april 2017
Het besluit van de gemeenteraad van 16 oktober 2019 over het retributiereglement met betrekking
tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein
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Het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2021 over het reglement ambulante activiteiten op
de openbare markten en op het openbaar domein - wijziging
Het besluit van burgemeester en schepenen van 25 mei 2021 over de retributie voor ambulante
activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein - voorstel tot wijziging: principiële
goedkeuring
Feiten en motivering
Op 16 oktober 2019 werd het retributiereglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de
openbare markten en op het openbaar domein door de gemeenteraad goedgekeurd.
Naar aanleiding van de wijziging van het marktreglement over het schrappen van standplaatsen op
risico dient een wijziging van het retributiereglement zich op. De retributie voor losse deelnemers
(risico's) moet geschrapt worden.
Ook blijkt er vaak verwarring te zijn met het aantal weken dat aangerekend wordt bij de retributie.
Dit willen we oplossen door een duidelijke vermelding bij de retributie te plaatsen en een
onderscheid te maken tussen ambulante handel met een wekelijkse standplaats en ambulante
handel met een éénmalige standplaats op openbaar domein buiten de openbare markt.
De bedragen voor de abonnementen blijven identiek. Het is wel wenselijk dat een éénmalige
standplaats op het openbaar domein buiten de openbare markt een eigen tarief krijgt aangezien
hierbij meer administratief en fysiek werk nodig is.
Tevens moeten er ook tarieven worden vastgesteld voor het gebruik van elektriciteit op de
openbare markten en bij ambulante handel buiten de openbare markt. Het is billijk dat de
aanvrager van een standplaats de kosten draagt van administratie, opkuis, inname openbaar
domein en eventuele elektriciteitskosten.
Het is ook aangewezen een vrijstelling te voorzien van alle belastingen voor ambulante handel op
rondtrekkende wijze aangezien ze geen inname doen van openbaar domein.
Financiële impact
De ontvangst zal geboekt worden in het meerjarenplan op jaarbudgetrekening: xxx/GBBOMG/0500-00/7020999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.
De jaarlijkse opbrengst wordt geraamd op: € 10.000
Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel
De gemeenteraad stelt de wijziging van het retributiereglement over ambulante activiteiten op de
openbare markten en op het openbaar domein vast.
Bijlagen die integraal deel uitmaken van het besluit
Retributiereglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het
openbaar domein
Artikel 1
Er wordt een retributie geheven op de inname van het openbaar domein voor standplaatsen op
openbare markten en de ambulante handel voor een termijn beginnend op 1 juli 2021 en eindigend
op 31 december 2025.
Artikel 2
Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:
A. Op de wekelijkse markten
1. Abonnementen:
€ 0,75 per lopende meter voorgevel met een minimum van € 4,50 voor 6 maanden (wekelijks =
x 25, tweewekelijks = x 13)
€ 0,75 per lopende meter voorgevel met een minimum van € 4,50 voor 12 maanden (wekelijks =
x 50, tweewekelijks = x 25)
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Voor het gebruik van de elektriciteits-accommodatie geldt een bijkomend bedrag:
• Elektriciteit: € 2,00 per marktdag
• Elektriciteit + Koeling/verwarming: € 5,00 per marktdag
B. Ambulante handel op alle openbare plaatsen binnen de gemeente met uitzondering van het
wekelijks marktgebeuren
1. Ambulante handel met een (twee)wekelijkse standplaats
€ 1,50 per lopende meter voorgevel met een minimum van € 6,00 voor 6 maanden (wekelijks =
x 25, tweewekelijks = x 13)
€ 1,50 per lopende meter voorgevel met een minimum van € 6,00 voor 12 maanden (wekelijks =
x 50, tweewekelijks = x 25)
Voor het gebruik van de elektriciteits-accommodatie geldt een bijkomend bedrag:
• Elektriciteit: € 2,00 per standdag
• Elektriciteit + Koeling/verwarming: € 5,00 per standdag
2. Eénmalige standplaats ambulante handel
€ 10,00 per standdag
Voor het gebruik van de elektriciteits-accommodatie geldt een bijkomend bedrag:
• Elektriciteit: € 2,00 per standdag
• Elektriciteit + Koeling/verwarming: € 5,00 per standdag
Een begonnen lopende meter wordt gelijkgesteld met een lopende meter.
Artikel 3
Er wordt vrijstelling verleend van alle retributies voor inname van het openbaar domein bij
ambulante handel:
- op geprivatiseerd grondgebied;
- voor de verkoop van producten of diensten met niet-commercieel karakter;
- waarbij het openbaar domein niet wordt ingenomen voor beroeps- of handelsdoeleinden;
- voor de verkoop van producten of diensten op rondtrekkende wijze
Artikel 4
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de feitelijke
vereniging, die een standplaats op de openbare markt of voor de ambulante handel op alle
openbare plaatsen binnen de gemeente, met uitzondering van het geregeld wekelijks
marktgebeuren, wordt toegewezen.
Artikel 5
De retributie voor standplaatsen met abonnement op de openbare markten, ingericht door de
gemeente, wordt betaald na ontvangst van de factuur van de gemeente.
De retributie voor ambulante handel op alle openbare plaatsen binnen de gemeente, met
uitzondering van het wekelijks marktgebeuren, wordt betaald na ontvangst van de factuur van de
gemeente.
Artikel 6
Betaalde abonnementskosten worden niet terugbetaald, behalve in geval van art. 7 van het
gemeentelijk reglement over ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar
domein.
Artikel 7
Bij gebrek aan betaling in der minne, wordt het niet betwiste gedeelte van de retributie ingevorderd
overeenkomstig de bepalingen van art. 177 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het betwiste gedeelte van de retributie wordt ingevorderd overeenkomstig de regels van de
burgerlijke rechtspleging.
Artikel 8
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Lopende abonnementen voor de wekelijkse openbare markten worden stilzwijgend verlengd.
Lopende abonnementen voor ambulante handel worden niet stilzwijgend verlengd. Het reeds
toegekende tarief wordt behouden tot het einde van het abonnement.
Artikel 9
Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2021. Het voorafgaande reglement van Lievegem van 16
oktober 2019 wordt op die datum opgeheven.
Bekendmaking
De gemeentelijke reglementen worden bekendgemaakt aan ABB via het digitaal loket en via de
gemeentelijke website.
Het reglement wordt opgestuurd naar de marktkramers.
Team communicatie en team onthaal.
Namens de gemeenteraad
De algemeen directeur
Eddy De Mits

De voorzitter
Nicholas Spinel
Voor éénsluidend afschrift:
Lievegem, 1 juli 2021

De algemeen directeur
Eddy De Mits
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