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Juridische grondslag 

Artikel 173 van de Grondwet, 

Artikel 40 § 3 , artikel 41 ° 14, artikelen 177 en 369 van het Decreet over het lokaal bestuur, 

Bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen, 

Omzendbrief van de Vlaamse Regering betreffende de gemeentefiscaliteit dd. 15 februari 2019. 

 

Artikel 1 : basis voor de retributie 

Voor een termijn ingaand op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt ten behoeve van de stad 
Lier een retributie gevestigd op standplaatsen op markten gehouden op het openbaar domein van de stad 
alsmede een retributie op elektriciteitsvoorziening voor marktkramers en andere gebruikers. 

 

Artikel 2 : Tarieven standrechten 

a) Vaste standplaatsen : per kwartaal € 8,90 per lopende meter 

b) Tijdelijke standplaatsen : 

1. wekelijkse zaterdagmarkt : € 1,20 per lopende meter 

2. duivenmarkt : € 1,20 voor de eerste vijf duiven en € 0,20 per bijkomende duif per staanplaats 

3. groentemarkt : € 1 per lopende meter met een maximum van € 3 

4. andere plaatsen openbaar domein : € 3,20 per lopende meter 

c) Standplaatsen voor bloemenverkoop aan de kerkhoven ter gelegenheid van Allerheiligen : 

 

Tarief voor 5 dagen : 

1. kerkhof Kloosterheide : € 13,30 per lopende meter 

2. kerkhof Mechelsepoort : € 6,80 per lopende meter 

3. kerkhof Beekstraat : € 6,80 per lopende meter 

 

Artikel 3: Tarieven gebruik elektriciteitsvoorzieningen 

De retributie op de elektriciteitsvoorziening op het openbaar domein voor marktkramers en andere gebruikers 
wordt forfaitair vastgesteld als volgt : 

a) marktkramers met vast abonnement of losse standplaats 

1. aansluiting van 16 A, 220 V, monofasig € 3,80/ dag 

2. aansluiting van 32 A, 220 V, monofasig € 4,90/dag 

3. aansluiting van 32 A, 220 V, driefasig € 12,40/dag 

hierin zitten de kosten voor da aansluiting, het plaatsen van de kasten, het verbruik en de administratiekosten 
vervat. 

b) andere gebruikers van de elektriciteitsvoorziening betalen het werkelijk elektriciteitsverbruik verhoogd met € 54 
voor aansluiting op de verdeelkasten 

 

Aansluitingen voor vermogens boven de 32 A worden niet voorzien. 

 

Artikel 4: Berekening 

Voor de standplaatsen per lopende meter ingenomen ruimte wordt elke begonnen meter naar de hogere eenheid 
afgerond. De opmeting van de ingenomen ruimte gebeurt door de daartoe aangestelde marktmeester. 

Bij betwisting zal het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing nemen. 

De tarieven vermeld in dit reglement worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex (basis 2004). Ze 
worden op 1 januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande jaar 
volgens de formule: 

 

Retributie op plaatsrechten markten en 
elektriciteitsvoorziening voor 
marktkramers en andere gebruikers 
 
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2019 
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                        R x I waarbij 

                            i 

R = tarief zoals vastgesteld in dit reglement 

I = index van de maand december van het voorgaande jaar 

i = index van de maand december 2019(basis 2004) 

De aldus bekomen bedragen worden afgerond naar een veelvoud van 10 cent. Dit houdt in dat een geïndexeerd 
bedrag dat eindigt op 1,2,3 en 4 eurocent wordt afgerond naar het lagere veelvoud van 10 cent. Het geïndexeerd 
bedrag dat eindigt op 5,6,7, 8 en 9 eurocent wordt afgerond naar het hogere veelvoud van 10 cent. 

 

Artikel 5: inning van de retributie 

§ 1 inning retributie standplaats : 

de retributie op de ingenomen standplaatsen is verschuldigd van zodra de standplaats op de markt is ingenomen. 

• Vaste standplaats : inning gebeurt per kwartaal en vooraf 

• Tijdelijke standplaats : inning gebeurt onmiddellijk bij de inname van de standplaats Deze retributies 
worden contant geïnd door de aangestelde marktmeester die een ontvangstbewijs aflevert. Dit bewijs 
moet op het eerste verzoek van een aangestelde van het stadsbestuur steeds kunnen getoond worden. 
Houders van een vaste standplaats kunnen het bedrag ook overschrijven. 

De betaling van het standrecht geeft aan de gebruiker voor de ganse duur van de markt de persoonlijke 
beschikking over de plaats, waarvoor het recht gevorderd werd. 

§ 2 inning retributie elektriciteitsvoorziening 

De retributie op de elektriciteitsvoorziening is verschuldigd door de aanvrager van de aansluiting. 

De aanvraag van de aansluiting gebeurt bij de stad via het daartoe door de stad ter beschikking gestelde 
formulier, hierbij voegen ze een keuringsverslag van de aansluiting. 

 

De inning gebeurt als volgt : 

• voor de standplaatshouders met vast abonnement per kwartaal met jaarlijkse factuur 
• voor de losse standplaatshouders onmiddellijke betaling bij inname van de standplaats 
• voor de andere gebruikers na de ingebruikname 

 

Artikel 6: sancties 

Het College van Burgemeester en Schepenen kan de aansluiting weigeren of weghalen indien niet voldaan is aan 
de bepalingen van artikel 4 of aan aanvragers die een  betaalachterstand hebben. 

 

Artikel 7: Bekendmaking 

Het reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en vervangt alle voorgaande reglementen. 

Het wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 285, 286, inzonderheid § 1, 1° van het Decreet Lokaal 
Bestuur. 

 


