
 

 

      

 

Retributie  op standplaatsen 

langs de openbare weg op privé domein 

aanslagjaren 2023, 2024, 2025 en 2026 
 

Artikel 1. 

Er  wordt onder de hierna volgende voorwaarden ten behoeve van de gemeente Berlaar, volgens de 

grootheid van de ingenomen ruimte, een retributie geheven ten laste van diegene die, met het oog op 

het aanbieden op de verkoop of aankoop van waren een standplaats inneemt langs de openbare weg op 

privé domein. 

 

Artikel 2. 

A.  retributietarieven bedragen 10 euro standgeld per dag (geen verrekening voor halve dagen). 

B1.  Abonnementen voor onbepaalde duur zijn betaalbaar en opzegbaar per kwartaal (een kwartaal telt 

13 weken). 

De retributie is verschuldigd bij de aanvang van elk kwartaal voor de duur van het ganse kwartaal. 

De opzeg van de standplaats dient schriftelijk te gebeuren voor de aanvang van het kwartaal waarin 

de standplaats niet meer zal worden ingenomen.  Indien de opzeg niet tijdig of schriftelijk gebeurt, zal 
het kwartaal worden aangerekend.   

B2.  Abonnementen van minder dan 1 jaar zijn verschuldigd voor de duur van de aangevraagde periode. 

De retributie is verschuldigd bij aanvang van de standplaatsinname voor de duur van de toelating 

afgeleverd door het gemeentebestuur. 

Verlenging van de gevraagde periode dient voor de vervaldag aangevraagd worden. 

 

Artikel 3. 

Aansluiting op de gemeentelijke elektriciteitskasten wordt aangeboden indien de juiste infrastructuur 

voorzien is om aansluiting te kunnen maken d.m.v. een tweepolige stekker van 220 V en dit volgens 

volgende tarieven: 

- 5 euro per dag. 

 

Artikel 4. 

De uitbater van de inrichting moet voor de opstelling van zijn kraam of verkooppunt, toelating bekomen 
van het gemeentebestuur.   

De aanvraag van deze toelating dient schriftelijk te gebeuren met vermelding van persoonlijke gegevens, 

welk product, aantal meters, periode waarvoor de toelating wordt aangevraagd. 

Volgende documenten dienen ook te worden voorgelegd: 

-  machtiging tot uitoefenen van een ambulante activiteit; 

-  toelating van de eigenaar van het privé domein. 

 

Artikel 5.  

De retributie is verschuldigd vanaf de dag dat de standplaats in gebruik wordt genomen. 

 

Artikel 6.  

De retributie wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs.  

 

Artikel 7. 

  



 

 

Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de 

financieel directeur een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij 

deurwaardersexploot. Bij betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld. De retributie 

dient betaald te worden na ontvangst van de factuur en vóór de uiterste betaaldatum hierop vermeld, 
verstuurd door het gemeentebestuur. 

 

Artikel 8. 

Deze retributies worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de evolutie van de afgevlakte 
gezondheidsindex en wel als volgt: elk bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor met in de teller de 

afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan het 
jaar waarin het bedrag wordt gewijzigd, en met in de noemer de afgevlakte gezondheidsindex die van 

toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de vaststelling van het vigerende bedrag. 

Het zo verkregen getal wordt afgerond op de hogere halve euro. 

 

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 20 december 2022.  

  

Anja Neels,           Walter Horemans,  

De algemeen directeur       De voorzitter van de gemeenteraad  

 


		2022-12-21T08:38:41+0000


	

		2022-12-21T08:56:55+0000


	



