
 

 

Belasting op het plaatsrecht op de avond-, 

feest-, gelegenheids - en jaarmarkten 

en voor de wekelijkse markt. 
 

 

Artikel 1. Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019 wordt een contantbelasting 

geheven op de inname van het openbaar en privaat domein voor 

ambulante handelsactiviteiten op de avond-, feest-, gelegenheids- en 

jaarmarkten en voor de wekelijkse markt. 

 

Artikel 2. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:  

 

§1 Voor de ingeschreven standhouder (kramen en verkoopspunten) op de 

avond-, feest-, gelegenheids- en jaarmarkten en voor de wekelijkse markt 

georganiseerd door of met de medewerking van het gemeentebestuur, € 2,00 

per strekkende meter per dag, met een minimum van € 8,00 per dag, waarbij 

de belastbare lengte wordt gemeten langs de langst ingenomen zijde.  

 

1.1. Vrijstellingen worden toegekend aan: 

  De erkende Leeuwse verenigingen en politieke partijen, tenzij deze 

ingebruikname van het openbaar domein aanleiding geeft tot de 

toepassing van een andere gemeenteverordening inzake belasting of 

retributie of toegestaan is krachtens een contract; 

  Natuurlijke personen (niet-handelaars) die deelnemen aan de 

kinderrommelmarkt of de rommelmarkt (brocante); 

  Handelszaken waarvan het vestigingsadres in de marktzone ligt, voor 

de verkoop of het te koop stellen van waren en goederen op en/of 

langsheen de openbare weg; 

 

§ 2 Voor de niet vooraf ingeschreven standhouders (kramen en 

verkoopspunten) op de avond-, feest-, gelegenheids- en jaarmarkten en voor 

de wekelijkse markt georganiseerd door of met de medewerking van het 

gemeentebestuur, € 3,00 per strekkende meter per dag, met een minimum 

van € 8,00 per dag, waarbij de belastbare lengte wordt gemeten langs de 

langst ingenomen zijde. 

 
 

Artikel 3. De belasting is verschuldigd door de uitbater van de kramen.  

 

Voor de avond-, feest- gelegenheids- en jaarmarkten wordt het standrecht 

geïnd door middel van een factuur en is de factuur betaalbaar vóór de 

activiteit. 

 

Voor de kramers op de wekelijkse markt wordt het standrecht per kwartaal 

gefactureerd a rato van het aantal weken dat de kramer er gestaan heeft, 

met een maximum van 12 weken per kwartaal.  

 

De niet vooraf ingeschreven standhouders moeten op de dag van de 

activiteit cash betalen aan de marktleider tegen afgifte van een 

ontvangstbewijs.  

 

Artikel 4. Het vooruitbetaalde standrecht voor de avond-, feest-, gelegenheids- en 

jaarmarkten is niet vatbaar voor terugbetaling behalve in volgende gevallen: 

 Mits voorlegging van een medisch attest; 

 Overmacht, op een verantwoorde wijze aangetoond; 



 Bij overlijden 

 

Artikel 5. Dit reglement treedt in werking op 03/06/2013 en heft het reglement 

“belasting op inname openbaar en/of privaat domein voor ambulante 

handelsactiviteiten” op. 

 
 


