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Zitting van dinsdag 15 december 2O2O

Aanwezig : Eddy- Moens, voorzitter.

Eddy Bevers, burgemeester.

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts,
Michel Eeraerts, Anita Moens, Thierry Serrien, Serkan Bozyigit,
Nick Boeykens, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De
Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever,
Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke
Van de Ven, Gert Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden.

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse
Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen.

Dirk Blommaert, algemeen directeur

15 Retributiereglement op de standplaatsen op openbare
markten en gebruik elektriciteit
Aanleiding

In de raad van L7 december 2019 is het retributiereglement op de standplaatsen op openbare
markten en gebruik elektriciteit goedgekeurd voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025.
Het retributiereglement op de standplaatsen op openbare markten en gebruik elektriciteit wordt
aangepast in functie van een nieuw marktreglement, voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025

Juridische grond, toepasselijke regelgeving

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 53 en 41, L4o; zoals
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het
Decreet van22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft;

De Grondwet, artikel I70 Ea;

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten, zoals gewijzigd dóor de wet van 4 juli 2005 en 20 juli 2006 en het
Koninklijk Besluit van 4 september 2006;

Het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie
van ambulante activiteiten;

Het Decreet tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de
uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten;

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het
koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van
am bulante activiteiten ;

Gemeentelijk reglement inzake ambulante activiteiten op de openbare markten en op het
openbaar domein, vastgesteld door de raad op 7 november 2005 en de latere wijzigingen;

Gemeentelijk marktreglement zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 november
2020;
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Gelet op de noodzakelijkheid tot opheffing van het bestaand retributiereglement voor het
gebruik van het openbaar domein tijdens, markten, kermissen, circussen en kanaalfeesten
van 23 februari 2OL6;

Gelet op de opheffing van het bestaand retributiereglement voor het gebruik van

elektriciteit, via de verdeelkasten, tijdens markten van 16 december 20L4;

Gelet op de opheffing van het bestaand'retributiereglement op de standplaatsen op

openbare markten en gebruik elektriciteit van 17 december 2OI9;

Op voorstel van college van burgemeester en schepenen.

Feiten, context en argumentatie

De gemeente stelt haar openbaar domein ter beschikking van marktkramers voor de (wekelijkse)
mar1t. Het gebruik van standplaatsen tijdens de (wekelijkse) markt vergt zekere kosten van
toezicht en schoonmaak, waardoor het billijk is om deze kosten te verhalen op de marktkramers.
De marktkramers kunnen tijdens de (wekelijkse) markt ook gebruik maken van de

elektriciteitskasten van de gemeente. De kosten voor elektriciteitsverbruik, vaste kosten van de

energieleverancier en de keuring worden aangerekend aan de gemeente.
Het i; billijk dat de gemeente een retributie aanrekent aan de marktkramers als bijdrage in de

kosten voor de aangeboden standplaats met elektriciteitsvoorziening. Deze retributie moet redelijk
en aanvaardbaar zijn vooi de marktkramers, zodat ze ook effectief gebruik kunnen maken van de

ter beschikking gestelde infrastructuur.
De financiële tóestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze retributie'
Met het goedkeuren van een nieuw marktreglement en met het oog op een nieuw marktplan,
dienen er ook wijzigingen te gebeuren in het retributiereglement.
Zo dient er een extra heffingsgrond te worden toegevoegd om te voorzien in de nieuwe pop-

upregelingen dient ook voor hen een elektriciteitsgrond te worden bepaald.
Voor de markthandelaars met abonnement merkt de dienst Lokale Economie op dat de berekening
in huidig retributiereglement het soms moeilijker maakt om te rekenen bij het opmaken van
factureÀ (o.a. berekenen van afwezigheden, stopzettingen en overnames regelen, ...). De dienst wil

dit daarom terug veranderen naar een dagprijs.

Financiële weerslag

De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaaiden tot het bereiken van
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Besluit:

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen
Van Santvoort

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts'
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens' Ronald Somers, Ilse Lenvain

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner,
Maaike Bradt

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid I onthouden zich: Kevin Eeraerts

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Nelteke Van de Ven, Anthony
Vanoverschelde, Thierry Serrien

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux

Artiket 7: Heffingstermiin - belastbaar feit

214



Met ingang van 1 janua ri 2021 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een
retributie gevestigd op de standplaatsen op openbare markten en op het gebruik van elektriciteit
via de verdeelkasten.

Artikel 2: Tarieven
2.1. De retributie wordt voor het gebruik van het openbaar domein tijdens markten als volgt
vastgesteld:

a) Standgeld abonnementhouders: 1,25 euro per strekkende meter, per marktdag in de
abonnementsperiode;

b) Standgeld pop-upmarkthandelaar: 1,25 euro per strekkende meter, per marktdag in
een maandelijkse periode;

c) Standgeld losse markthandelaar: 1,25 euro per strekkende meter, per marktdag.

EN

2.2. Voor het gebruik van elektriciteit:

- 2,50 euro per marktdag voor het verbruik van elektriciteit door een losse markthandelaar;
- 7,5O euro per maandelijkse periode voor het verbruik van elektriciteit door een pop-
upmarkthandelaar;
- 45,00 euro voor een half jaar voor een kraam met enkel verlichting of kleine verwarming
(wi nterperiode of ha lfjaa rl ij ks abonnement) ;
- 90,00 euro per jaar voor een kraam met enkel verlichting of kleine verwarming;
- 130,00 euro per jaar voor een kraam met koeling of grote verwarming;

Afwezigheid van één of van meerdere opeenvolgende beurten zonder reden, geeft in geen geval
aanleiding tot terugbetaling.

Aftikel 3: Berekening
De standplaatsenvergoeding wordt berekend per strekkende meter. Bovendien wordt ze berekend
op de grootste afmeting van de standplaats en telt vanaf elke begonnen meter. Er wordt niet
gerekend per centimeter of per halve meter.

Artikel 4: Retributieplichtige - aansluiting
De retributie is verschuldigd door de persoon, inríchtingen die een standplaats innemen op de
openbare markt en die elektriciteit in gebruik nemen via de verdeelkasten. Elke marktkramer dient
individueel aan te sluiten.

Artikel 5: Vrijstelling
Staanplaatsen met eeí niet-commercieel doeleinde worden vrijgesteld van de retributie zoals
bepaald in artikel 2.t.Zij dienen echterwel te beschikken overeen toelating van het college van
burgemeester en schepenen tot inname van een standplaats.

Aftikel 6: Controlemiddelen
De aangestelde ambtenaren zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze verordening vast te stellen

Aftiket 7: Betalingstermijn
Indien de marktkramer gebruik maakt van een (half)jaarlijkse betaling, zoals bepaald in artikel 2,
moet de retributie betaald worden binnen de 30 dagen na toezending van de factuur.

Artikel 8: Bij inbreuk
Wanneer de retributieplichtige, bij inbreuk op één der wettelijke of reglementaire bepalinlen ter
zake, van de markt verwijderd wordt, hetzij tijdelijk, hetzij definitief, of wanneer men zonder
geldige reden afwezig blijft, zal het abonnementsgeld in geen geval, noch geheel, noch gedeeltelijk
terugbetaald worden.

Aftikel 9 : Terugbetaling abonnementsgeld
De gestorte retributie wordt in verhouding met de nog te lopen weken, terugbetaald, indien de
retribgtieplichtige de markt wegens reden van heirkracht, onafhankelijk van zijn wil, niet meer kan
bezoeken.
Het college van burgemeester en schepen oordeelt over de geldigheid der ingebrachte redenen.
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Artikel 7O; Bekendmaking
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het
lokaal bestuur van 22 december 2OL7 en latere wijzigingen'
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2Ot7 en
latere wijzigingen.

get. Dirk Blommaert
Algemeen Directeur

get, Eddy Moens
Voorzitter

Ha ndtekeni ng CA- medewerker
Gemachtigd bij besluit burgemeester d.d

Voor eensluidend uittreksel :

woensdag 16 december 2O2O
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