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Titel 

Agendapunt:  Retributie met betrekking tot het innemen van openbaar domein 

tijdens markten: 2020-2025 

  

Toelichting 

 

Einde 2019 vervallen alle belasting en retributie reglementen van de vorige legislatuur 

periode. De retributie met betrekking tot het innemen van het openbaar domein 

tijdens markten wordt verlengd in de komende legislatuur.  

 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

- beslissing raad van bestuur AGB 20/09/2016: goedkeuring retributiereglement met 

betrekking tot het innemen van openbaar domein tijdens markten oktober 2016 - 

2019; 

- beslissing beleidscollege 12/11/2018: principieel akkoord met vereffeningsscenario 

AGB Hemiksem; 

- toelichting gemeenteraad 18/12/2018 bij bespreking budget aan gemeenteraad 

en raad van bestuur AGB; 

- beslissing gemeenteraad 19/03/2019: goedkeuring ontbinding AGB Hemiksem. 

- beslissing gemeenteraad 18/06/2019: retributie inname openbaar domein tijdens 

markten 

 

Feiten en context 

niet van toepassing 

 

Juridische grond 

• artikel 170, §4 van de Grondwet 

• het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 40, §3 en 

artikel 41, tweede lid, 14°.  Ook de artikelen 286 tot en met 288 en artikel 330  

• Wet van 25/06/1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van 

ambulante en kermisactiviteiten 

• KB van 24/09/2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante 

activiteiten 

• Decreet van 24/02/2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 

25/06/1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en 

kermisactiviteiten 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 21/04/2017 houdende de wijziging van 

diverse bepalingen van het KB van 24/09/2006 betreffende de uitoefening en de 

organisatie van ambulante activiteiten       

 

Advies 

Er is geen advies vereist. 

 

Argumentatie 



De financiële toestand van de gemeente vereist dat er een retributie met betrekking 

tot het innemen van het openbaar domein tijdens markten wordt geheven. 

 

Financiële gevolgen 

Financiële gevolgen voorzien  2025B2-3 

 

Besluit 

 

Artikel 1 - Retributieplichtige 

Voor een periode die aanvangt op 01.01.2020  en eindigt op 31.12.2025 wordt een 

retributie gevestigd op het innemen van het openbaar domein tijdens markten. 

 

Het standrecht wordt per dag berekend, voor het innemen van een standplaats op 

de openbare markt door wagens en kramen, welke deelnemen aan een openbare 

markt. 

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

 

Artikel 2 - bedrag 

Het standrecht wordt bepaald op €1,35 € per lopende meter. Elk gedeelte van een 

lopende meter wordt als een volledige lopende meter beschouwd. De max. diepte 

van de kramen mag 3 meter bedragen. De uiterste punten van het kraam of de 

marktwagen begrenzen de in aanmerking te nemen lengte. Degenen die per 

kwartaal betalen worden 12 weken aangerekend. Zij die per jaar betalen worden 

slechts 45 weken aangerekend. Elektriciteit  wordt forfaitair aangerekend. Voor klein 

verbruik (tot 350 Watt) is dit €30 per jaar, voor groot verbruik (meer dan 350 Watt) €60 

per jaar. Standwerkers betalen €3 per marktdag. 

 

Indexatie vanaf  01/01/2021 

De bedragen van de retributie worden jaarlijks geïndexeerd vanaf 01/01/2021, 

hiervoor zal als basis gebruik gemaakt worden van de consumptieprijs index 

november 2019 (basis 2013) 

 

De indexatie gebeurt als volgt:  

€1,35 € per lopende meter x (consumptieprijs index november aanslagjaar-

1/consumptieprijs index november 2019)  

Voor klein verbruik (tot 350 Watt) €30 per jaar x (consumptieprijs index november 

aanslagjaar-1/consumptieprijs index november 2019)  

Voor groot verbruik (meer dan 350 Watt) €60 per jaar x (consumptieprijs index 

november aanslagjaar-1/consumptieprijs index november 2019)  

Standwerkers betalen €3 per marktdag x (consumptieprijs index november 

aanslagjaar-1/consumptieprijs index november 2019)  

 

Elke index aanpassing zal  ertoe leiden dat het verschuldigde bedrag steeds 

afgerond wordt naar de dichtstbijzijnde 0,05 euro. 

 

Artikel 3 - inning 

De retributie moet vanaf het begin van het plaatsen contant worden betaald, tegen 

afgifte van een kwitantie. Indien men opteert om te betalen per kwartaal of per jaar 

wordt een factuur opgestuurd. Deze moet betaald worden binnen de daarin 

gestelde vervaldatum. 

 

Artikel 4 - bezwaar 

De retributieschuldige kan bezwaar indienen tegen deze retributie bij het college van 

burgemeester en schepenen.  

 

Een bezwaarschrift dient aan volgende voorwaarden te voldoen: 



•het bezwaar wordt in gediend door de retributieschuldige of zijn vertegenwoordiger 

•het bezwaar wordt schriftelijk ingediend, dit kan ook via email: 

belastingen@hemiksem.be 

 

Artikel 5 -Toezicht houdende overheid 

De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte 

gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 

december 2017. 

 

 

Opmerkingen algemeen directeur 

 

 


