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Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester 
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- - - - - 

 
12. Het innemen van standplaatsen op het openbaar domein door frituren - 
retributiereglement 
 
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld. 
 
Het gebruik van openbare pleinen en wegenis als bestendige standplaats voor het uitbaten 
van een frituur brengt zekere kosten van toezicht en schoonmaak met zich mee zodat het 
billijk is deze kosten op de gebruikers te verhalen door middel van een retributie.  
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 3 juni 2015 voorgesteld om 
voor het innemen van standplaatsen op het openbaar domein door frituren een retributie van 
3 euro/m²/maand in te voeren en deze jaarlijks te indexeren. 
 
Artikel 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen stipuleert 
dat het tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om 
gemeentebelastingen vast te stellen alsook de vaststelling van de machtiging tot het heffen 
van de retributies en de voorwaarden ervan. 
 
Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen het volgende:  
 
Art. 1. - Onderstaande retributiereglement, dat in gaat vanaf heden en eindigt op 31 
december 2019, goed te keuren. 
 

RETRIBUTIEREGLEMENT INNEMEN VAN STANDPLAATSEN OP HET OPENBAAR 
DOMEIN DOOR FRITUREN 

 
Art. 1. Er wordt een retributie gevestigd op het innemen van een standplaats op het 
openbaar domein door frituren.   
 
Art. 2. De retributie is jaarlijks verschuldigd per standplaats en bedraagt 3 
euro/m²/maand.  
 
Dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd (gezondheidsindex) volgens volgende formule: 
 
Bedrag van voormelde retributie x indexcijfer van december van het jaar voorafgaand 

aan het jaar waarop de betaling slaat 
Indexcijfer van januari 2015 



 
De aanpassing aan de index geschiedt jaarlijks met ingang van 1 januari van het 
desbetreffende jaar. 

 
Art. 3. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de 
standplaats is toegekend. 
 
Art. 4. De betaling van de retributie gebeurt per overschrijving op de rekening van de 
gemeente Deerlijk.  
 

Art. 2. - Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 
 
Art. 3. - Een afschrift van deze beslissing wordt binnen de 20 dagen overgemaakt aan de 
provinciegouverneur, Burg 4, 8000 Brugge conform artikel 253, §1, 3° van het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 
 
 
 
 
 
De  secretaris      De voorzitter 
(get.)       De voorzitter gemeenteraad 

(get.) 
Trees Longueville     Claude Croes 
 
    Voor eensluidend verklaard afschrift 
    Opgemaakt te Deerlijk op 10-12-2018 
 
De secretaris      De burgemeester 
       De voorzitter gemeenteraad 
 
 
 
 
Trees Longueville     Claude Croes 
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