
Retributiereglement op de bezetting van het openbaar domein en de levering van 
elektriciteit op de openbare markten van verkoop van voedingsmiddelen of andere. 
 
 
Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 16/03/2020. Dit 
reglement werd bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 02/06/2020 tot 16/06/2020 
en ligt ter inzage bij de dienst economische expansie en handel van het gemeentebestuur van Sint-
Lambrechts-Woluwe, 2 Paul Hymanslaan, alle werkdagen van 8u.30 tot 12u. en van 13u.30 tot 15u. 
en tijdens de zomerdienst (juli en augustus) van 7u. tot 15u. 
 
DE RAAD, 
 
Overwegende dat de gemeenteraad het retributiereglement op de bezetting van het 
openbaar domein voorde uitoefening en de organisatie van ambulante en 
kermisactiviteiten of kermisgastronomie en voor de uitoefening van activiteiten op de 
rommelmarkt van Sint-Lambrechts-Woluwe; 
 
Overwegende dat het aangewezen is een nieuw reglement aan te nemen; 
 
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet die de gemeentes oplegt een 
begrotingsevenwicht te realiseren; 
 
Gelet op de financiële situatie van de gemeente; 
 
Gelet op de wet van 25/06/1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante 
en kermisactiviteiten zoals gewijzigd door de wetten van 04/07/2005 en 20/07/2006; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 24/09/2006 betreffende de uitoefening en de organisatie 
van ambulante activiteiten, met name artikelen 23 en 39 die een retributie en geen belasting 
vermelden voor het recht op het gebruik van een plaats; 
 
Overwegende dat het aangewezen is van de begunstigde van de dienst de financiële 
tegenprestatie voor de door de gemeente verleende dienst te eisen; 
 
Overwegende dat de in het opgeheven reglement vastgestelde belastinggrondslag was 
vastgesteld op basis van het aantal vierkante meter bezetting; 
 
Overwegende dat deze wijze van belastingheffing het niet mogelijk maakt om de retributie op 
een billijke manier door te berekenen aan de verschillende marktverkopers;  
 
Overwegende dat een berekening van de retributie op basis van de bezette vierkante meters 
een eerlijkere verdeling van de retributie biedt op basis van de werkelijk bezette oppervlakte; 
 
Overwegende dat het bedrag van het opgeheven reglement niet langer in verhouding stond 
tot de kosten van de door de gemeente verleende dienst; 
 
Overwegende dat bovendien de verhoging van de retributie voor de levering van een 
elektriciteitsaansluiting op de openbare markten voor de verkoop van levensmiddelen of 
andere producten specifiek moet worden vastgesteld; 
 
Gelet op de artikelen 117 al.1 en 119 van de nieuwe gemeentewet; 
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 6/03/2020; 
 



BESLIST;  
- Het retributiereglement op de bezetting van het openbaar domein en de levering van 

elektriciteit op de hieronder vermelde openbare markten goed te keuren: 
 

Artikel 1. 
Het reglement is van toepassing met ingang van 01/06/2020 en voor een periode die afloopt 
op 31/12/2023 op bezettingen van het openbaard domein, in voorkomend geval met 
betrekking tot de levering van elektriciteit, in het kader van openbare markten voor de 
verkoop van levensmiddelen of andere producten. 
 
Artikel 2. Definities.  
Men moet verstaan onder:  

- Openbare markt: markt voor de verkoop van levensmiddelen of andere producten die 
door de gemeente wordt georganiseerd, ongeacht of deze rechtstreeks door de 
gemeente worden beheerd of in concessie worden gegeven. 

 
Artikel 3.  
De volgende bezettingen vallen niet onder dit reglement: 
- de bezettingen van het openbaar domein voor feest en/of commerciële activiteiten met 
uitzondering van openbare markten;  

- bezettingen van het openbaar domein uitgeoefend door een overheidsinstantie in het kader 
van een opdracht om het openbaar domein te beveiligen of te onderhouden;  

- de bezettingen van het openbaar domein op de rommelmarkt van Woluwe; 

- de private bezettingen van het openbaar domein door terrassen, vaste kramen en vaste 
handelszaken van voedingsproducten om mee te nemen; 

- de bezettingen van het openbaar domein door verkoopautomaten;  

 - de tijdelijke bezettingen van het openbaar domein door bouwplaatsen tijdens de bouw, 
sloop, verbouwing, transformatie, renovatie van gebouwen of andere werkzaamheden aan 
gebouwen, de tijdelijke bezettingen van het openbaar domein tijdens de plaatsing van 
containers voor afval of containers voor diverse doeleinden, door steigers, torens, kranen, 
hefwerktuigen en andere inrichtingen die het openbaar domein bezetten tijdens de bouw, 
sloop, verbouwing, transformatie, renovatie van gebouwen of andere werkzaamheden aan 
gebouwen aan gebouwen, de tijdelijke bezettingen door voertuigen, aanhangwagens, 
materiaal voor recreatie of andere inrichtingen. 
 
 
De volgende leveringen vallen niet onder onderhavig reglement: 
- de levering van water; 
- de levering van gas. 
 
Artikel 4. Bedragen 
Voor de berekening van de retributie worden de vierkante meters naar boven afgerond. 
 
Voor het jaar wordt het bedrag van de retributie als volgt berekend. 
 
Deze bedragen worden jaarlijks in januari geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex 
van de voorbije maand december. De beginindex is die van de maand december 2019. 
 
Voor de bezetting van het openbaar domein 

1,15 EUR/m²/marktdag. 
 

Voor de levering van elektriciteit 

Het bedrag van de retributie voor de bezetting van het openbaar domein wordt aangevuld 



met een bedrag van 5 EUR per marktdag per 16 ampère voor de aansluiting op de 
elektriciteitscabines door de gemeente.  
 
Artikel 5. 
De retributie wordt geïnd door de gemeentelijke ontvanger of zijn gemeenteambtenaar na 
kennisgeving van de toestemming van de burgemeester voor de bezetting van het openbaar 
domein, en ten laatste op de laatste werkdag die aan een bezetting van het openbaar 
domein voorafgaat.  
Wanneer de organisatie van de markt het voorwerp uitmaakt van een concessie voor 
openbare diensten, wordt de retributie geïnd door de concessiehouder of zijn werknemer. 
 
Het bewijs van voorafgaande betaling moet op een voor de ambtenaren van de administratie 
zichtbare plaats worden aangebracht. 
Het ontbreken van een vergunning ontslaat niet van de betaling van de retributie. 
 
Artikel 6. 
De betaalde retributie zal in geen geval worden terugbetaald. 
 
Artikel 7. 
Bij gebrek aan een minnelijke schikking zal de inning van de retributie worden voortgezet 
voor de bevoegde burgerlijke rechtbanken. 
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan de heer Minister-President van het Brussels 
Gewest doorgestuurd worden. 
 


