Retributiereglement op ambulante handel
op en langsheen de openbare weg op
openbaar- en privé domein
Goedgekeurd op gemeenteraad van 10 december 2019
Artikel 1
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025, wordt ten laste van elke persoon die zich voor de uitoefening
van zijn handel of beroep en afgezien van de aard van de koopwaar of van de inrichting, opstelt op en langsheen
de openbare weg op openbaar-en privé domein een eenvormig plaatsrecht geheven van € 1,00 per vierkante meter
per dag of gedeelte van een dag en per inrichting. Indien de aanvrager wenst om de standplaats per dag voor een
volledig jaar in te nemen, gebeurt de berekening op basis van 50 weken per jaar.

Artikel 2
De retributie is niet verschuldigd voor:
a) de inneming van een standplaats op de wekelijkse, maandelijkse en Kruiskensmarkt, geregeld bij afzonderlijk
retributiereglement;
b) de inneming van een standplaats op de jaarmarkt, geregeld bij afzonderlijk retributiereglement;
c) de kermisattracties met standplaats op het openbaar domein, geregeld bij afzonderlijk retributiereglement.

Artikel 3
De uitbater zal vóór het in gebruik nemen van de standplaats aan het lokaal bestuur Nijlen een aanvraag indienen
betreffende het bekomen van een toelating tot het uitoefenen van een ambulante activiteit. Deze aanvraag
bevat:
▪ de aard van de producten of diensten die hij wil verkopen
▪ de plaats
▪ de dag(en) en de duur van de verkoop
▪ de afmetingen van de inrichting
▪ het aantal vierkante meters.

Artikel 4
De opmeting van de ingenomen oppervlakte gebeurt door de daartoe aangestelde gemeentebeambte. Delen van
een m² worden als een hele m² beschouwd.

Artikel 5
De retributie dient betaald te worden na ontvangst van de factuur, verstuurd door het lokaal bestuur Nijlen, vóór
de uiterste betaaldatum hierop vermeld.

Artikel 6
Indien nagelaten werd de retributie te betalen, mag de standplaats niet ingenomen worden.

Artikel 7
De retributie is verschuldigd zonder dat betrokkene aanspraak kan maken op enig onherroepelijk recht van
concessie of erfdienstbaarheid op het openbaar domein, doch integendeel de plicht heeft bij het eerste verzoek
van de overheid het toegestane gebruik op te heffen of te beperken zonder aanspraak te kunnen maken op enige
vergoeding. Het privaat gebruik van het openbaar domein gebeurt op eigen risico van de begunstigde van de
machtiging en onder zijn verantwoordelijkheid.

Artikel 8
De betaalde retributies blijven verworven voor het lokaal bestuur Nijlen, ongeacht of de betrokken standplaatsen
werkelijk werden ingenomen of niet. Enkel de afschaffing van de standplaats door het lokaal bestuur Nijlen, kan
aanleiding geven tot een teruggave van een evenredig gedeelte van de vereffende standplaatsvergoeding.

Artikel 9
Bij niet minnelijke betaling voorziet artikel 177 decreet lokaal bestuur de mogelijkheid om een dwangbevel uit te
vaardigen. Bij betwisting kan het lokaal bestuur Nijlen zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie
te vorderen.

