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Handels- en beroepsinrichtingen op openbaar 
domein (uitg. foorinrichtingen) 

Retributiegreglement 
 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2013 
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 23 december 2013 

Gewijzigd door de gemeenteraad op 13 maart 2014 
 

Artikel 1.- 

Ten laste van eenieder, die zich voor zijn handel of beroep en afgezien van de aard 
van de koopwaar of van de inrichting, op de openbare weg opstelt, wordt een 

plaatsrecht geheven. Dit plaatsrecht wordt als volgt vastgesteld en bepaald: 

a) op de dagen waarop in de verschillende deelgemeenten de jaarmarkt wordt 
gehouden: 

• 0,50 euro per lopende gevellengte van het marktkraam of de 
beroepsinrichting, met een minimum evenwel van 1,50 euro per 
marktkraam of instelling; 

b) op de dagen waarop de maandelijkse markt wordt gehouden:  

• 0,75 euro per lopende meter gevellengte van het marktkraam of de 
beroepsinrichting, met een minimum evenwel van 2,50 euro per 

marktkraam of instelling; 

c) op de dagen niet bedoeld onder (a) (jaarmarkt) en (b) (maandelijkse markt) 
van dit artikel:  

• 1 euro per lopende meter gevellengte van het marktkraam of van de 
beroepsinrichting, met een minimum evenwel van 3 euro per 
marktkraam of instelling. 

De aan deze retributie onderworpen personen bedoeld in artikel 1,c mogen de 
betaling per lopende meter vervangen door een forfaitaire betaling, vastgesteld als 
volgt:  

•  4 euro per dag; 
•  24 euro per week; 
•  80 euro per maand; 

•  220 euro per 3 maanden; 
•  400 euro per 6 maanden; 
•  700 euro per jaar. 

Door gevellengte dient verstaan de langste zijde van het kraam of de inrichting en 
voor inrichtingen met een ronde vorm, de lengte van de diameter of van de langste 
diagonaal van die inrichting. 

Artikel 2.- 

De retributie wordt geheven voor een periode van zes jaar, aanvangnemend op 1 

januari 2014 en eindigend op 31 december 2019. 
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De uitbater van de inrichting moet, voor het opstellen van de inrichting, aangifte 

doen bij het gemeentebestuur van de aard van de inrichting, de ligging van de 
bezette oppervlakte en de duur van de opstelling. 

Artikel 3.- 

De retributie is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein. 

Artikel 4.- 

De retributie is betaalbaar door de aanvrager zodra de plaats op het openbaar 
terrein ingenomen is en de inrichting geopend is. Een ontvangstbewijs zal afgeleverd 

worden. Bij gebrek aan betaling op het ogenblik van de aanvraag voor het gebruik 
van het openbaar domein, zal de retributie betaald worden binnen de dertig dagen 

volgend op de verzending van de factuur. 

Zij is verschuldigd, zonder dat de gegadigde aanspraak kan maken op enig 
onherroepelijk recht van concessie of erfdienstbaarheid op het openbaar domein. De 

overheid kan bovendien, te allen tijde, een einde maken aan het toegestane gebruik, 
zonder dat betrokkene hiervoor aanspraak kan maken op enige vergoeding. Deze 
vergelding is echter niet van toepassing voor het stand nemen door foorinrichtingen 

op het openbaar domein, waarvoor een afzonderlijke reglementering geldt. 

Artikel 5.- 

Deze beslissing zal, voor nodige gevolg, aan de toezichthoudende overheid worden 
overgemaakt. 


