Gemeenteraad 15 december 2014

Retributiereglement ambulante handel voor het plaatsnemen op markten en voor het
privaat gebruik van de openbare weg voor ambulante handel.

DEEL 1 : VOOR HET PLAATSNEMEN OP DE MARKTEN
Artikel 1 :
De stad Kortrijk heft met ingang van 1 januari 2015 een retributie op voor het innemen van
standplaatsen op de markten georganiseerd of toegelaten door de stad.
Artikel 2:
Berekeningsgrondslag en tarief:
De retributie is verschuldigd per standplaats en op basis van :
- de ingenomen ruimte
- de duur van het gebruik
- soort gebruik
De kwartaaltarieven zijn enkel geldig voor diegene die op vaste standplaatsen (=abonnementen)
staan.
De dagtarieven zijn geldig voor de losse standplaatsen (cfr. Gemeentelijk reglement betreffende de
uitoefening en de organisatie van de ambulante en de kermisactiviteiten).
Voor de vaste standplaatsen bedraagt de retributie per strekkende meter en per kwartaal:
Kwartaaltarief
Maandagmarkt : algemeen tarief
- bloemen
Andere markten : algemeen tarief
Gleierwaren

€ 20,15
€ 17,55
€ 13,00
½
algemeen tarief

Bovenstaande tarieven worden met ingang van 1 januari 2010 jaarlijks geïndexeerd
(gezondheidsindex) en afgerond naar de hogere eenheid.
Voor de losse standplaatsen bedraagt de retributie per dag en per strekkende meter:
Dagtarief
Maandagmarkt

€ 3,00

Bovenstaand tarief wordt met ingang van 1 januari 2016 jaarlijks geïndexeerd
(gezondheidsindex). Het bekomen, geïndexeerde, resultaat wordt afgerond naar de

hogere eenheid wanneer de eerste decimaal van het bekomen resultaat vijf of meer is, in
geval de eerste decimaal van het bekomen resultaat minder dan vijf is wordt het
bekomen resultaat naar de lagere eenheid afgerond.

Artikel 3:
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- en rechtspersoon aan wie de standplaats is
toegewezen.
Artikel 4:
De retributie wordt contant betaald tegen afgifte van een kwijting of in voorkomend geval binnen de
dertig dagen nadat de factuur verzonden is.
Voor de vaste standplaatsen is het verplicht een abonnement te nemen voor 3 maanden, ingaande op
01/01, 01/04, 01/07 en 01/10.
Betaalde abonnementsgelden worden niet terugbetaald, behalve in geval van art.10 $1 van het
gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van de ambulante en de
kermisactiviteiten.
Artikel 5:
De retributie zal in voorkomend geval ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald in artikel 94
van het Gemeentedecreet, of via gerechtelijke weg.

DEEL 2 : VOOR HET PRIVAAT GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG VOOR AMBULANTE
HANDEL
Artikel 1:
De stad Kortrijk heft met ingang van 1 januari 2015 een retributie voor het privaat gebruik van de
openbare weg voor ambulante activiteiten waarvoor een machtiging vereist is zoals bedoeld in de wet
van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante- en kermisactiviteiten.
Artikel 2:
Als een wekelijkse ambulante activiteit wordt beschouwd: wekelijks terugkerende activiteit op dezelfde
dagen en uren.
Artikel 3:
De retributie is verschuldigd per standplaats en op basis van :
- de ingenomen ruimte
- de duur van het gebruik
* ambulante activiteiten die een standplaats innemen langs de openbare weg:
€ 15,00 per dag per 5 strekkende meter.
* ambulante activiteiten aan de stedelijke begraafplaatsen:

- hoekloten: eerste strekkende meter: € 15,00 per dag
per bijkomende meter: € 8,00 per dag
- binnenlot: per strekkende meter : € 8,00 per dag
* ambulante handel met consumptie-ijs : € 150,00 per jaar
* alle andere ambulante handel : € 6,00 per dag
Bovenstaande tarieven worden met ingang van 1 januari 2010 jaarlijks geïndexeerd
(gezondheidsindex) en afgerond naar de hogere eenheid.
Artikel 4:
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie de standplaats is
toegewezen.
Artikel 5:
Er is vrijstelling van retributie ingeval:
- het retributiereglement voor het plaatsnemen op markten wordt toegepast;
- het privaat gebruik wordt toegestaan door de stedelijke overheid bij wijze van toewijziging per
opbod, overheidsopdracht of concessie.
Artikel 6:
De retributie wordt contant betaald tegen afgifte van een kwijting of in voorkomend geval binnen de
dertig dagen nadat de factuur verzonden is. Voor handelaars die wekelijks een standplaats innemen
zal de retributie telkens voor 3 maanden, ingaande op 01/01, 01/04, 01/07 en 01/10, gefactureerd
worden.
Betaalde abonnementsgelden worden niet terugbetaald, behalve in geval van art. 10$ 3 van het
gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van de ambulante en de
kermisactiviteiten.
Artikel 7:
De retributie zal in voorkomend geval ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald in artikel 94
van het Gemeentedecreet, of via gerechtelijke weg.

