
Gemeente Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN

VAN DE GEMEENTERAAD

VAN 17 DECEMBER 2019 IN OPENBARE VERGADERING

Aanwezig: Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul 
De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter 
Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De 
Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, 
Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre 
Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, raadsleden.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

Verontschuldigd: Ilse Stockbroekx, raadslid.

RETRIBUTIEREGLEMENT OP DE OPENBARE MARKT

De raad,

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante 
activiteiten en kermisactiviteiten, en latere wijzigingen;

Gelet op de koninklijke besluiten van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie 
van ambulante activiteiten in kermisgastronomie;

Gelet op de financiële toestand  van de gemeente;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 oktober 2019;

Gelet op de gevoerde bespreking;

Besluit:  met 30 stemmen ja (eenparig)

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De 
Swaef, Walter Brat, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter 
Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, 
Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels 
Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, Lieven De Smet, 
Véronique D'Exelle stemmen ja.

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt er een 
retributie geheven op het innemen van standplaatsen op het openbaar domein ter gelegenheid van de 
wekelijkse openbare markt, evenals op feest-, avond- en jaarmarkten in de gemeente.
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Artikel 2

De retributie wordt berekend per onverdeelbare kavel van 3 meter gevellengte op maximum 2,5 meter 
diepte. Het tarief hiervoor luidt als volgt:

- per marktdag: 5,00 euro

- halfjaarlijks:    65,00 euro.

Met halfjaarlijks wordt bedoeld de periode van 1 januari tot en met 30 juni of de periode van 1 juli tot 
en met 31 december.

Artikel 3

Liedjeszangers of muzikanten, zelfs indien zij de toelating verkregen om zich op de markt te 
verplaatsen, betalen de prijs per marktdag voor een onverdeelbare kavel.

Artikel 4

De retributie is niet verschuldigd door een openbaar bestuur, een openbare instelling of een instelling 
van openbaar nut.

Artikel 5

Wanneer een markthandelaar ingevolge een inbreuk op één der wettelijke of reglementaire bepalingen 
van de markt verwijderd wordt, hetzij tijdelijk, hetzij definitief, of wanneer hij/zij zonder geldige 
reden afwezig blijft, zal de retributie in geen geval, noch geheel, noch gedeeltelijk, terugbetaald 
worden.

Artikel 6

Indien een markthandelaar om reden van heirkracht, onafhankelijk van zijn/haar wil, niet heeft kunnen 
deelnemen aan de wekelijkse markt, wordt, in verhouding tot de nog te lopen weken, de retributie 
terugbetaald.

Artikel 7

Een afwezigheid van één beurt geeft in geen geval aanleiding tot terugbetaling.

Artikel 8

De bevoegde gemeentebeambten zijn gemachtigd om elke vaststelling in verband met deze 
verordening uit te voeren. Betrokkenen zijn ertoe gehouden deze vaststellingen te laten uitvoeren en 
eventueel te vergemakkelijken.

Artikel 9

De vastgestelde tarieven worden ingevorderd als retributie. De betaling van de retributie dient te 
gebeuren binnen 30 dagen na verzending van de factuur op rekeningnummer van het gemeentebestuur.

Artikel 10

Art. 94 van het Gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met 
het oog op de inning van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan 
het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.

Artikel 11

Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 
Gemeentedecreet.

Artikel 12

Een afschrift van dit besluit zal overeenkomstig art. 253 van het Gemeentedecreet verzonden worden 
aan de provinciegouverneur.
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Algemeen directeur,
Rony Lejaeghere

Voorzitter,
Lieven De Smet

Algemeen directeur Voorzitter

Rony Lejaeghere

Voor eensluidend afschrift,

Lieven De Smet


