Retributiereglement op plaatsrechten op
openbare markten
Goedgekeurd op gemeenteraad van 10 december 2019
Artikel 1
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025, wordt ten laste van eenieder die zich voor de uitoefening van
zijn handel of beroep, en afgezien van de aard van de koopwaar of van de inrichting, tijdens de marktdagen op de
openbare plaatsen en wegen der gemeente opstelt, een eenvormig plaatsrecht geheven van € 1,00 per strekkende
meter en per dag met een minimum van € 5,00.

Artikel 2
Abonnementen zijn mogelijk voor de marktkramers met een vaste standplaats en worden toegekend voor de duur
van 12 maanden.

Artikel 3
Het lokaal bestuur Nijlen zorgt voor de opmeting van de standplaatsen. Delen van een meter worden als een hele
meter beschouwd.

Artikel 4
De personen die een standplaats hebben tijdens de openbare marktdag bij abonnement, betalen de retributie
jaarlijks en vooraf door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van het lokaal
bestuur Nijlen.

Artikel 5
Indien nagelaten werd het plaatsrecht te betalen, mag de standplaats niet ingenomen worden.

Artikel 6
De marktkramers zonder abonnement, die deelnemen aan de openbare markten, dienen het plaatsrecht contant te
betalen tegen afgifte van een kwitantie.

Artikel 7
Bij niet minnelijke betaling voorziet artikel 177 van het decreet lokaal bestuur de mogelijkheid om een
dwangbevel uit te vaardigen. Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden
om de retributie te vorderen.

Artikel 8
Wat betreft afval dienen de marktkramers rekening te houden met volgende bepalingen :
▪ Alle marktkramers welke op eender welke manier afval genereren dienen minimum één vuilbak aan hun
stand te plaatsen;
▪ Bij het verlaten van hun standplaats (einde markt) dient de omgeving van de standplaats rein achter
gelaten te worden;
▪ Om het afval, tot stand gekomen op de markt, te verwijderen kunnen marktkramers gebruik maken van
eender welk type van 60 liter vuilzakken voorzien van een gemeentelijke sticker. Er dient één sticker
voorzien te worden per vuilzak van 60 liter. De stickers zijn te koop aan het onthaal van de gemeente
tegen de prijs van € 2,00 per sticker. Deze zakken dienen op een centrale plaats verzameld te worden op
het einde van de markt.

