
 

Reglement  
Retributiereglement op het plaatsrecht op de markt en het 
verbruik van elektriciteit door de marktkramers 
 
Feiten en context 
De inrichting van wekelijkse markten op het grondgebied van de gemeente zorgen voor kosten, waarvan het 
verantwoord is om deze ten laste te leggen van de betrokken marktkramers.  
Om de wekelijkse markten een stimulans te geven, acht de gemeenteraad het evenwel gepast om in een 
gedifferentieerd tarief te voorzien op basis van de aanwezigheid van de betrokken marktkramer gedurende het 
voorgaande kalenderjaar.  
Gedurende de markt mogen de marktkramers gebruik maken van de gemeentelijke verdeelkasten voor 
elektriciteit. Het is verantwoord om de kost van het verbruik van de elektriciteit ten laste te leggen van de 
betrokken marktkramer. 
 
Juridische gronden 

• De artikelen 41, 162, 170, §4 en 173 van de Grondwet;  

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 40, §3, 41, 177, 279, 286 t.e.m. 
288 en 326 e.v.; 

• De omzendbrief KB ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit. 
 
Besluit 
Artikel 1 
Er wordt met ingang van 1 januari 2020 een retributie gevestigd op het plaatsrecht op de markt, alsook op het 
gebruik van de verdeelkasten voor elektriciteit door de marktkramers.  
 
Artikel 2 
§ 1 Voor de marktkramers zonder abonnement bedraagt het plaatsrecht drie euro per ondeelbare kavel van 3 
meter.  
Deze marktkramers die geen vaste standplaats betrekken, zijn gehouden aangifte te doen bij de daartoe door 
de burgemeester aangestelde persoon vooraleer een standplaats in te nemen.  
Het plaatsrecht is eisbaar zodra de toegewezen plaats op de markt ingenomen wordt.  
§ 2 Voor de vaste abonnementen (jaarabonnementen of kwartaalabonnementen) wordt er een 
aanwezigheidspremie verrekend waardoor het plaatsrecht wordt vastgesteld als volgt: 
 

Aanwezigheid op jaarbasis tijdens 
het voorafgaande kalenderjaar 

Jaarabonnement per ondeelbare 
kavel van drie meter 

Kwartaalabonnement per 
ondeelbare kavel van drie meter 

Minder dan 35 weken 100 euro 30 euro 

Vanaf 35 tot 44 weken 60 euro 20 euro 

Meer dan 44 weken 40 euro 15 euro 

 
De aanwezigheidspremie zal zowel voor de jaarabonnementen als de kwartaalabonnementen berekend 
worden op de aanwezigheid gedurende het volledige voorafgaande kalenderjaar en zal toegepast worden op 
alle abonnementen volgend op het jaar waarin de aanwezigheid wordt vastgesteld.  
 
Gedurende de abonnementsperiode moeten de vaste standplaatsen om 8.30 uur worden ingenomen. Indien 
de abonnementhouder deze verplichting niet nakomt, komt de plaats vrij en mag deze ter beschikking gesteld 
worden aan een andere marktkramer mits betaling van het in § 1 vastgestelde plaatsrecht.  
§ 3 Het plaatsrecht is eisbaar vanaf het toekennen van de vaste plaats en is ondeelbaar verschuldigd voor de 
abonnementsperiode (jaar of kwartaal). Er wordt in geen geval overgegaan tot terugbetaling.  



 

Artikel 3 
De retributie voor het gebruik van de verdeelkasten voor elektriciteit wordt per marktdag als volgt vastgesteld: 

 

Verbruik Bedrag per marktdag 

Tot en met 500 watt 2,00 euro 

Tussen 501 en 1.000 watt 2,50 euro 

Tussen 1.001 en 1.500 watt 3,00 euro 

Tussen 1.501 en 2.000 watt  3,50 euro 

Boven 2.001 watt 4,00 euro 

 
Artikel 4 
De retributie moet worden betaald binnen de 30 dagen na de toezending van de factuur.  
Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie zal de inning geschieden met alle 
geëigende rechtsmiddelen.  
In geval van laattijdige betaling van de retributie worden de wettelijke nalatigheidsintresten 
aangerekend vanaf de vervaldag.  
 
Artikel 5 
Het reglement zal worden bekendgemaakt op de webtoepassing van de gemeente, met vermelding 
van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing 
bekendgemaakt werd.  
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van deze bekendmaking. 
 
Gemeenteraadsbeslissing 16 december 2019 
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