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Retributies 2020-2025: Retributiereglement plaatsrecht
openbare markt: goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid;
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid;
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers,
raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans,
raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs,
raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Olyslaegers;
de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen,
raadslid

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad keurde op 3 december 2013 een retributiereglement op plaatsrecht openbare
markt goed. Dit reglement loopt af op 31 december 2019 en moet dus opnieuw gestemd worden.
Het reglement is voldoende duidelijk maar er is geen mogelijkheid om jaarlijks te betalen.
Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur
Argumentatie
Herentals heeft momenteel een retributiereglement plaatsrecht openbare markt. Dit reglement
geldt tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. Het bestuur streeft naar meer
beleving op haar grondgebied en naar een versterking van het handelsgebeuren. Hiervoor richt het
bestuur openbare markten in. De organisatie, het toezicht, afsluiting van wegen, reinigen, …. brengt

financiële kosten met zich mee en het is noodzakelijk deze kosten te verhalen op de handelaars die
deelnemen aan de openbare markt.
Het huidig reglement is voldoende duidelijk maar er is geen mogelijkheid tot jaarlijks betalen. Voor
handelaars die per kwartaal of per jaar betalen, zal een éénmalige factuur voor elektriciteit worden
opgemaakt. Voor handelaars die in januari voor het hele jaar betalen, zal het staangeld van 4 weken
in mindering worden gebracht.
Wijzigingen:
 Het tarief voor het gebruik van elektriciteit wordt een jaarbedrag voor personen die kiezen
om per kwartaal of jaarlijks te betalen.
 Voor handelaars die in januari voor het hele jaar betalen, wordt een vermindering van 4
weken op het forfaitaire tarief gegeven. Een handelaar met een standplaats van 17 meter
zou dan een korting van 112,20 euro ontvangen op zijn jaarbedrag.
 Het tarief voor de inschrijving in het register van kandidaturen wordt verwijderd omwille van
administratieve vereenvoudiging.
De basistarieven werden behouden.

Besluit
De gemeenteraad keurt het volgend reglement goed:
Retributies 2020-2025
Retributiereglement plaatsrecht openbare markt
1. Algemene bepalingen
De stad heft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een retributie op deelname aan de
openbare markt.
Doel: Het bestuur streeft naar meer beleving op haar grondgebied en naar een versterking van het
handelsgebeuren. Hiervoor richt het bestuur openbare markten in. De organisatie, het toezicht,
afsluiting van wegen, reinigen, … brengt financiële kosten met zich mee en het is noodzakelijk deze
kosten te verhalen op de handelaars die deelnemen aan de openbare markt.
2. Gebruiker
De retributie is verschuldigd door iedereen die zich voor de uitoefening van zijn handel of beroep,
ongeacht de aard van de koopwaar of inrichting, tijdens de marktdagen op de openbare plaatsen en
wegen stelt.
3. Bepaling van het tarief
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld als volgt:
 2,50 euro per strekkende meter, of een gedeelte van een meter, per dag.

 3,00 euro per begonnen dag voor wagens die gebruik maken van de elektrische installatie.
4. Verminderingen
Voor handelaars die per kwartaal of jaarlijks betalen, bedraagt de retributie 1,65 euro per strekkende
meter, of een gedeelte van een meter, per dag. Een kwartaal bestaat uit 13 weken. Deze forfaitaire
bedragen zijn in elk geval in éénmaal en vooraf te betalen.
Voor handelaars die per kwartaal of jaarlijks betalen en gebruik maken van de elektrische installatie
zal jaarlijks het bedrag van 150,00 euro worden aangerekend.
Voor handelaars die in januari voor het hele jaar betalen, wordt 4 weken in mindering gebracht van
het forfaitaire jaarbedrag.
5. Betaling
De retributie moet cash betaald worden of via overschrijving 30 dagen na factuurdatum.
6. Procedure
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.
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