
 

 

  

 
 

 

Retributiereglement  

op éénvormige plaatsrechten op markten  

aanslagjaren 2023, 2024 en 2025 

 
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 elke persoon die, met het 
oog op het aanbieden op de verkoop of aankoop van waren een standplaats inneemt op de 
openbare markt, gehouden op de openbare wegenis van het grondgebied van de gemeente Berlaar.  
 
Artikel 2 
 
De retributietarieven per dag zijn vastgesteld als volgt: 
1) Vaste (kwartaal) standplaatsen per dag – 1 euro per strekkende meter; 
2) Tijdelijke (dag) standplaatsen – 1,50 euro per strekkende meter. 
 
Artikel 3 
 
Volgende tarieven voor de aansluiting op de gemeentelijke elektriciteitskasten worden toegepast: 

- 20 euro per kwartaal voor de handelaars met een klein verbruik (handelaars enkel in het bezit 
van lampen en elektronische weegtoestellen); 
- 40 euro per kwartaal voor de andere handelaars met groot verbruik (handelaars met 
snijmachine, koelinstallaties, elektrische verwarming, enz…). 

 
Artikel 4 
 
De opmeting der ingenomen oppervlakten of lentematen geschiedt door de zorgen van het 
gemeentebestuur met in acht name van volgende normen: de uitgestrektheid van de kramen zal 
berekend worden bij meting, welke de grootste uitkomst zal geven.  
Bij betwisting over de meting zullen de kramers zich, zonder beroep, onderwerpen aan de hermeting 
welke zal geschieden door de marktleider of zijn afgevaardigde op verzoek van de meest naarstige 
partij.  
Bij betwisting zal het college van burgemeester en schepenen een beslissing treffen. 
 
Artikel 5 
 
A. De retributie is verschuldigd van zodra de plaats op de markt is ingenomen. 
B. De inning van de retributie geschiedt door middel van een overschrijvingsformulier, opgesteld 
door de gemeente en overhandigd aan de betrokkene. Het verschuldigde bedrag dient op het eerste 
verzoek betaald te worden, tegen de afgifte van een kwijtschrift waarop het ontvangen bedrag 
vermeld staat. Het afgetekende bewijs van betaling bij de bank of het rekeninguittreksel moet op het 
eerste verzoek van een aangestelde van het gemeentebestuur steeds kunnen getoond worden.  



 

 

C. De inning der retributie voor de vaste (kwartaal) standplaatsen gebeurt bij de aanvang van elk 
kwartaal éénmaal te betalen voor het ganse kwartaal tellende dertien weken. 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. 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 
vòòr de uiterste betaaldatum hierop vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur.  
 
Artikel 6 
 
A. De betaling van het plaatsrecht geeft aan de gebruiker voor gans de duur van de markt de 
persoonlijke beschikking over de plaats waarvoor het recht gevorderd werd. 
B. De betaling per trimester geeft recht op een vaste standplaats. 
C. Het college van burgemeester en schepenen zal te allen tijde het recht behouden in speciale 
omstandigheden als bij kermissen, feesten, optochten of anderszins, aan de pachters een andere 
standplaats aan te duiden zonder dat dit enig recht doet ontstaan voor de pachters tot 
terugvordering of vermindering van plaatsgeld.  
 
Artikel 7 
 
De standhouders zijn gehouden na het opruimen van hun stand hun afval mee te nemen. 
 
Artikel 8 
 
De standhouders mogen onder geen enkel voorwendsel enig voorwerp slaan in de bedekking van het 
openbaar domein.  
 
Artikel 9 
 
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.  
 
Artikel 10 
 
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 in de gemeenteraad van 20 december 2022 
De algemeen directeur  De burgemeester 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 
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