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Retributiereglement op de standplaatsen op markten. - Goedkeuring
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Quick; de heer Peter Janssens; de heer Jeff Dierckx; de heer Mario Geys; de heer Filip
Buijs, algemeen directeur
Contactpersoon
Eric Pelckmans
Beknopte samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement op de standplaatsen op markten
goed te keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. De markt te
Zevendonk is niet meer opgenomen, de tweedehandstextielmarkt op de Nieuwe Kaai werd toegevoegd.
Om in overeenstemming te zijn met het UGP werd ook een abonnement van 9 maanden toegevoegd. Om
de tarieven coherent te maken, werd het abonnementstarief van 3 maanden aangepast van 22 euro/m
naar 21 euro per/m. De overige tarieven werden niet aangepast.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement op de standplaatsen op markten
goed te keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
Juridische grond
 Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikels 40, 41 en
177, en latere wijzigingen.
 Het in de gemeenteraad van 29 april 2019 goedgekeurde retributiereglement voor administratieen aanmaningskosten bij de invordering van openstaande schuldvorderingen en latere
wijzigingen.
 Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit.
 Het uniform gemeentelijk politiereglement (UGP) van de Stad Turnhout.
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Argumentatie
Het gebruik van marktpleinen en verkooppunten op het openbaar domein brengt kosten van organisatie,
toezicht en schoonmaak met zich mee. Het is billijk om deze kosten te verhalen op de gebruikers door
middel van een standgeld.
Voor de abonnementshouders op de zaterdagse markt wordt er een plan of register bijgehouden waarin
voor elke standplaats de toegewezen abonnementhouder is opgenomen. De toekenning van de
abonnementen gebeurt door het college van burgemeester en schepenen.
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt bij loting. De kandidaten dienen zich op de marktdag aan te
bieden op het stadhuis op de Grote Markt. Diegene die de standplaats krijgt toegewezen, betaalt de
vergoeding aan de marktleider tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
De standplaatsen voor de antiek-, kunst-, curiosa-, boeken-, tweedehandstextiel- en bloemenmarkt
worden op de dag zelf toegewezen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetcode: 7020000/OMG/0500.

Besluit
Artikel 1
voorwerp van de retributie
Met ingang vanaf 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een
retributie gevestigd op het innemen van een standplaats op de zaterdagse markt, op het innemen van
een standplaats op de antiek-, kunst-, curiosa-, boeken-, en bloemenmarkt in en om het Cultureel- en
Ontmoetingscentrum 'de Warande' en de Jacobsmarkt en op het innemen van een standplaats op de
tweedehandstextielmarkt op de Nieuwe Kaai.
Artikel 2
schuldenaar
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die de standplaats inneemt.
Artikel 3
tarief
De retributie is eisbaar op het moment dat de standplaats wordt ingenomen. In geval voor een
abonnement werd gekozen, is de retributie eisbaar op het moment van de eerste inname van de
standplaats gedurende de betrokken periode.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
3.1. Voor een standplaats op de zaterdagse markt:
a. Plaatsrecht voor abonnementen: per strekkende meter of begonnen strekkende meter:





3 maanden:
6 maanden:
9 maanden:
12 maanden:

21 euro
42 euro
63 euro
82 euro

b. Plaatsrecht voor de overigen:
Een eenheidsprijs van 2 euro per strekkende meter of begonnen strekkende meter, waarbij per plaats
een minimum van 6 meter wordt aangerekend.
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3.2. Voor een standplaats op de antiek-, kunst- curiosa-, boeken- en bloemenmarkt in en om het
Cultureel en Ontmoetingscentrum 'de Warande' en de Jacobsmarkt en een standplaats op de
tweedehandstextielmarkt op de Nieuwe Kaai.
 Per stand van 3 m breedte of begonnen 3 m: 3 euro per dag.
Voor kinderen onder de 14 jaar wordt dit plaatsrecht herleid tot 1,50 euro per dag.
 Per stand van meer dan 3 m tot maximum 6 m breedte: 9 euro per dag.
Voor kinderen onder de 14 jaar wordt dit plaatsrecht herleid tot 4,50 euro per dag.
Artikel 4
wijze van inning
De inning der rechten geschiedt contant ter plaatse, tegen ontvangstbewijs, door de daartoe aangestelde
gemeentebeambte.
Aan de abonnementshouders wordt een schuldvordering bezorgd. Deze moet betaald worden via
overschrijving, binnen de dertig dagen na verzending van de schuldvordering.
Het bewijs van betaling moet op elk verzoek van de aangestelde gemeentebeambte getoond worden.
Artikel 5
bijkomende bepalingen
De betaalde retributies blijven verworven voor het stadsbestuur, ongeacht of de betrokken standplaatsen
werkelijk werden ingenomen of niet.
Enkel de afschaffing van de standplaats, conform het reglement op de openbare markt, kan aanleiding
geven tot een teruggave van een evenredig gedeelte van de vereffende standplaatsvergoeding.
De betaling van de retributie geeft aan de gebruiker voor de ganse duur van de markt de persoonlijke
beschikking over de plaats waarvoor het recht is gevorderd. Het innemen van de plaats gebeurt op eigen
risico.
Artikel 6
dwangbevel
Conform het artikel 177, tweede lid van het decreet over het lokaal bestuur, kan de financieel directeur
een dwangbevel uitvaardigen om onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen in te vorderen.
Dat dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaarderexploot. De hieraan verbonden kosten zijn
volledig ten laste van de debiteur van de openstaande schuldvordering.
Bij betwisting van een niet-fiscale schuldvordering kan het stadsbestuur zich tot de burgerrechtelijke
rechtbank wenden om de openstaande schuld in te vorderen.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Filip Buijs
Algemeen directeur

Peter Segers
Voorzitter gemeenteraad
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