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UITTREKSEL uit het Notulenboek van de GEMEENTERAAD van   SCHAARBEEK

Vergadering van 18 december 2019

Voorwerp nr 19 van de agenda

AANWEZIG: Mevr. Cécile Jodogne, wnd Burgemeester-Voorzitster; HH. Vincent Vanhalewyn, Sadik Koksal, Schepenen; H. 
Mehmet Bilge, Schepen; Mevr. Adelheid Byttebier, Schepene; H. Michel De Herde, Schepen; H. Frederic Nimal, Mevr. Sihame 
Haddioui, Deborah Lorenzino, H. Thomas Eraly, Mevr. Lorraine de Fierlant, Schepenen; HH. Bernard Guillaume, Bernard Clerfayt, 
Georges Verzin, Emin Ozkara, Ibrahim Dönmez, Abobakre Bouhjar, Mevr. Angelina Chan, HH. Axel Bernard, Hasan Koyuncu, 
Mevr. Sophie Querton, Done Sonmez, H. Quentin van den Hove, Mevr. Fatiha El Khattabi, HH. Arnaud Verstraete, Taoufik Ben addi,
Matthieu Degrez, Mevr. Claire Geraets, Leila Lahssaini, Myriam Boxus, H. Youssef Hammouti, Mevr. Fatima Ben Abbou, Leticia 
Sere, Lucie Petre, HH. Abdelhakim El Karaoui, Emel Dogancan, Yusuf Yildiz, Mohammed Abkoui, Mevr. Naima Belkhatir, Emel 
Kose, Vanessa Loodts, Marie Nyssens, HH. Hamza BOUKHARI, Cedric Mahieu, Elyass EL YAKOUBI, Mamadou Bah, 
Gemeenteraadsleden; H. David Neuprez, Gemeentesecretaris.

AFWEZIG: Mevr. Emilie Desmedt, Gemeenteraadslid.

AFWEZIG TIJDENS DE STEMMING: H. Emin Ozkara, Mevr. Claire Geraets, H. Youssef Hammouti, Gemeenteraadsleden.

#Objet : Retributiereglement op markten, rommelmarkten, kermissen, braderijen en andere ambulante activiteiten -
Aanslagjaren 2020 tot 2024 – Hernieuwing en wijziging #

DE GEMEENTERAAD
Besloten, met 26 stem(men) tegen 12 en 5 onthouding(en). 3 leden hebben niet gestemd

Gezien het raadsbesluit van 21 november 2018 stemmend het retributiereglement op markten, rommelmarkten, kermissen, braderijen 
en andere ambulante activiteiten voor een termijn vervallend op 31 december 2023;
Gelet artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet het gemeentereglement voor de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten aangenomen 
door de Gemeenteraad in zitting van 28 mei 2014;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende de noodzaak voor de gemeente om aan haar verplichtingen te voldoen in overeenstemming met de eisen van het 
beheersplan en de vereisten van artikel 252 NGW, welke de gemeenten verplicht een begroting in evenwicht te realiseren;
Gezien de noodzaak voor de gemeente om ontvangsten te heffen ter dekking van de kosten die door al haar activiteiten worden 
gemaakt, en voornamelijk om inkomsten te verzekeren om te kunnen voldoen aan de financiële lasten in verband met haar 
verplichting om de openbare rust, openbare veiligheid en openbare netheid te waarborgen;
Overwegende dat het behoud van deze bron van inkomsten gerechtvaardigd is;
Overwegende dat de financiële lasten die inherent zijn aan deze activiteiten - waaronder die met betrekking tot het administratieve 
beheer, de controle op de toepassing van wet- en regelgeving en het reinigen van marktplaatsen vertegenwoordigen een aanzienlijke 
kost voor de gemeente;
Overwegende dat de voorgaande reglementen bepaalden dat de eventuele elektriciteitskosten rechtstreeks ten laste worden gelegd 
van de leurders of foorkramers, maar dit in de praktijk moeilijk te verwezenlijken is op de markten, is het vanzelfsprekend dat via een
forfaitaire retributie naargelang de categorie van gebruiker, deze aanzienlijke kost voor de gemeente wordt teruggevorderd;
Overwegende dat het noodzakelijk is om de vragers naar een dienst te betrekken tot de gegenereerde lasten;
Overwegende het feit om ter gelegenheid van een rommelmarkt, het op voorhand te betalen te bevorderen, is het passend om een 
voordeliger tarief toe te passen;
Overwegende de doelstelling om de buurtbewoner te betrekken bij het sociale en culturele leven, is het nodig om hen aantrekkelijke 
tarieven ter gelegenheid van een rommelmarkt aan te bieden;
Overwegende dat de bedragen van de retributies in verhouding zijn tot de kosten van de geleverde dienst;
Overwegende de website van de gemeente Schaarbeek die bedoeld is als informatie- en communicatiemiddel voor alle personen die 
persoonlijk of beroepsmatig belangstelling hebben voor de gemeentelijke diensten die worden aangeboden, daarom een Persoonlijke 
Ruimte heeft waarmee de burger een maximaal aantal formaliteiten online kan uitvoeren;
Gelet bovendien, op de verslagen van het College van Burgemeester en Schepenen van 22 oktober, 5 en 26 november en 3 decmeber 
2019 en het administratief dossier;
Op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
B E S L U I T :
Artikel 1
Iedere leurder welke de toelating heeft om een plaats te bezetten op een openbare bevoorradingsmarkt zal op 1 januari 2020 worden 
onderworpen aan een retributie vastgesteld op:

1. 65,84€ per strekkende meter en per trimester wanneer het een leurder betreft met abonnement op een wekelijkse markt 
(VOET 1). Het abonnement is verlengbaar door betaling, één maand voor de vervaldatum.

2. 6,50€ per strekkende meter en per dag marktbezoek, wanneer het een leurder betreft welke bij gelegenheid aan een 
wekelijkse of dagelijkse markt deelneemt (VOET 2).

3. 7,14€ per strekkende meter ter gelegenheid aan een jaarlijkse markt (VOET 3).
De leurder die gebruik maakt van de gemeentelijke infrastructuur betreffende de elektriciteit zal op 1 januari 2020 onderworpen 
worden aan een forfaitaire retributie van:



1. 24,48 € per trimester en per markt voor de kleine verbruikers (verlichting, weegschaal, ...), wanneer het een leurder 
betreft met abonnement op een wekelijkse markt (VOET 4) op voorhand betaald samen met het abonnement;

2. 48,96 € per trimester en per markt voor de grote verbruikers (koeltoonbank, koelkast, elektrische grill,…), wanneer het 
een leurder betreft met abonnement op een wekelijkse markt (VOET 5) op voorhand betaald samen met het abonnement;

3. 2,04 € per dag en per markt voor de kleine verbruikers (verlichting, weegschaal,...), wanneer het een leurder betreft 
welke bij gelegenheid aan een wekelijkse of dagelijkse of jaarmarkt deelneemt (VOET 6);

4. 4,08 € per dag en per markt voor de grote verbruikers (koeltoonbank, koelkast, elektrische grill,...), wanneer het een 
leurder betreft welke bij gelegenheid aan een wekelijkse of dagelijkse of jaarmarkt deelneemt (VOET 7)

De retributies vermeld in punt 2, 3 6 en 7 zijn te voldoen per elektronische betaling, op moment van toewijzing van de standplaats.
Deze aanslagvoeten zullen per 1 januari van het volgende jaar worden verhoogd met 2%, volgens onderstaande tabel:

Aanslagjaar 2021 Aanslagjaar 2022 Aanslagjaar 2023 Aanslagjaar 2024
[aanslagvoet 1] 67,16 € 68,50 € 69,87 € 71,27 €
[aanslagvoet 2] 6,63 € 6,76 € 6,90 € 7,04 €
[aanslagvoet 3] 7,28 € 7,43 € 7,58 € 7,73 €
[aanslagvoet 4] 24,97 € 25,47 € 25,98 € 26,50 €
[aanslagvoet 5] 49,94 € 50,94 € 51,96 € 53,00 €
[aanslagvoet 6] 2,08 € 2,12 € 2,16 € 2,21 €
[aanslagvoet 7] 4,16 € 4,24 € 4,33 € 4,42 €

Artikel 2
Iedere particulier welke aan een rommelmarkt deelneemt, d.w.z een gelegenheidsverkoop van goederen welke deel uitmaken van zijn
patrimonium, zal op 1 januari 2020, voor een standaardplaats van een benaderende oppervlakte van drie meter op twee, een retributie
worden gevraagd, vastgesteld op

1. 12,00€ per dag wanneer de retributie op voorhand werd vereffend (VOET 8) ;
2. 15,00€ per dag wanneer de retributie op de dag van de rommelmarkt wordt vereffend (VOET 9) ;
3. 5,00€ per dag wanneer de deelnemer een plaatselijke bewoner is (VOET 10).

Artikel 3
Iedere leurder welke verlangt zijn activiteit op het grondgebied van de gemeente uit te oefenen buiten de zone en de periodes van de 
regelmatig door de administratie ingerichte markten, zal op 1 januari 2020, een vergoeding worden gevraagd van:
a) wanneer hij gebruik maakt van een autovoertuig of een aanhangwagen welke is ingericht als uitstalkraam welke door zo een 
voertuig kan worden getrokken

1. 29,58€ per dag (VOET 11);
2. 111,69€ per week (VOET 12);
3. 372,91€ per maand (VOET 13);
4. 1.492,87€ per jaar (VOET 14);

In ieder geval zal een minimaal bedrag van 74,46€ worden geïnd om de administratieve kosten te dekken (VOET 15).
b) wanneer een andere vervoermiddel wordt gebruikt, of wanneer hij zich te voet verplaatst:
De aanslagvoeten 11 tot 14 worden met de helft verminderd, in acht genomen dat de minimale vergoeding behouden blijft op 74,46€ 
(VOET 15).
Deze aanslagvoeten zullen per 1 januari van het volgende jaar worden verhoogd met 2%, volgens onderstaande tabel:

Aanslagjaar 2021 Aanslagjaar 2022 Aanslagjaar 2023 Aanslagjaar 2024
[aanslagvoet 11] 30,17 € 30,78 € 31,39 € 32,02 €
[aanslagvoet 12] 113,92 € 116,20 € 118,53 € 120,90 €
[aanslagvoet 13] 380,37 € 387,98 € 395,74 € 403,65 €
[aanslagvoet 14] 1.522,73 € 1.553,18 € 1.584,25 € 1.615,93 €
[aanslagvoet 15] 75,95 € 77,47 € 79,02 € 80,60 €

Artikel 4
Ter gelegenheid van kermissen wordt er, ten laste van de foorreizigers, een retributie gevorderd voor de bezetting van het openbaar 
domein.
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op 1 januari 2020, op:

1. 39,17€ per strekkende meter grondinneming, voor de hele duur van de manifestatie, tijdens de wijkkermis (VOET 16);
2. 77,01€ per strekkende meter grondinneming, voor de hele duur van de manifestatie, tijdens de jaarlijkse kermis (VOET 

17);
Iedere foorkramer welke de toelating heeft zijn ambacht uit te baten op de openbare weg buiten de data van de kermissen vastgesteld 
door het College van Burgemeester en Schepenen, zal onderworpen worden aan de betaling van een vergoeding vastgesteld op:

1. 44,47€ per exploitatiedag (VOET 18);
2. 149,12€ per exploitatieweek (VOET 19);
3. 447,58€ per exploitatiemaand (VOET 20);
4. 1.791,63€ per exploitatiejaar (VOET 21).

In ieder geval zal een minimaal bedrag van 74,46€ worden gevraagd om de administratieve kosten te dekken (VOET 22).
Deze aanslagvoeten zullen per 1 januari van het volgende jaar worden verhoogd met 2%, volgens onderstaande tabel:

Aanslagjaar 2021 Aanslagjaar 2022 Aanslagjaar 2023 Aanslagjaar 2024
[aanslagvoet 16] 39,95 € 40,75 € 41,57 € 42,40 €
[aanslagvoet 17] 78,55 € 80,12 € 81,72 € 83,36 €
[aanslagvoet 18] 45,36 € 46,27 € 47,19 € 48,14 €
[aanslagvoet 19] 152,11 € 155,15 € 158,25 € 161,42 €
[aanslagvoet 20] 456,53 € 465,66 € 474,97 € 484,47 €
[aanslagvoet 21] 1.827,46 € 1.864,01 € 1.901,29 € 1.939,32 €
[aanslagvoet 22] 75,95 € 77,47 € 79,02 € 80,60 €



Artikel 5
Tenzij een ander reglement het anders bepaalt, zullen de eventuele aansluitingskosten en het waterverbruik rechtstreeks ten laste 
worden gelegd van de foorkramers die tevens de nodige formaliteiten tot aansluiting ten laste nemen.
Artikel 6
Iedere leurder buiten de wekelijkse markten of foorkramer zal slechts toegelaten worden zijn beroepsactiviteit op het grondgebied 
van de gemeente uit te oefenen na de schriftelijke toelating te hebben bekomen van de bevoegde instanties en de voorziene retributie 
te hebben voldaan aan de Gemeentekas.
Artikel 7
De retributies zijn betaalbaar hetzij per overschrijving op rekeningnummer BE45 0961 2568 0089 van de gemeente, hetzij via de 
persoonlijke ruimte op de website van het gemeentebestuur, of elektronisch in overstemming met de modaliteiten bepaald in bijgaand
reglement.
Artikel 8
Dit onderhavige reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en vervangt het reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad van 21 
november 2018.

Beraadslaagd, in openbare vergadering, te Schaarbeek, op 18 december 2019.
Namens de raad :

David Neuprez

Gemeentesecretaris

Cécile Jodogne

wnd Burgemeester-Voorzitster


