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18. Retributiereglement op het elektriciteitsverbruik van de markt- kramers tijdens de wekelijkse
marktdagen.
De Raad,

Bevoegdheid
Gelet op artikel 173van de Grondwet;
Gelet op artikel 40 S 3 van het decreet over het Lokaal Bestuur;

Juridische grond
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 201912 van de Vlaamse Regering;

Gonsiderans
Ovenruegende dat als gevolg van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt het lokaal

bestuur genoodzaakt is elektriciteitskasten te plaatsen en te onderhouden voor de
marktkramers tijdens de wekelijkse marktdagen; dat de marktkramers hun installatie kunnen
aansluiten op deze elektriciteitskasten;
Gelet op het marktreglement betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de
organisatie van openbare markten;

Financiële impact
Voor haar algemene financiering heft de gemeente Ternat een retributie op het
elektriciteitsverbruik van de marktkramers tijdens de wekelijkse marktdagen;
Jaarbudgetrekening: JAAR/GBB-CBS/0500-0017021000/cEMEENTE/CBS/lP-GEEN;
Raming opbrengst retributie: € 7.000;
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen;

Besluit
Artikel 1. - Er wordt een retributie geheven die verschuldigd is voor het elektriciteitsverbruik
van de marktkramers tijdens de wekelijkse marktdagen.
Artikel 2. - De retributie is verschuldigd door de marktkramer die een standplaats op de
marktdagen heeft verkregen.
Artikel 3. - De retributie wordt, voor het aanslagjaar 2020, vastgesteld als volgt
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van 0 Watt tot en met 3.000 Watt:
van 3.001 Watt tot en met 6.000 Watt:
vanaf 6.001 Watt:

€ 162,00;
€ 270,00;
€ 325,00.

Artikel4.
De retributie wordt betaald conform het gemeentelijk retributiereglement betreffende de
vaststelling van de invorderingskosten voor fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

Artikel 5. - De voormelde tarieven worden, vanaf het aanslagjaar 2A21, op 1 januari
automatisch hezien op basis van de schommelingen van de gezondheidsindex, volgens
volgende formule:
Nieuw tarief = oud tarief x nieuwe index
Basisindex
De basisindex is de gezondheidsindex van toepassing voor de maand december 2019.
De nieuwe index is de gezondheidsindex van toepassing in de loop van de maand
december die voorafgaat aan de heziening van het bedrag van de retributie.
De verkregen resultaten worden naar de hogere euro afgerond.
Artikel 6. - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Artikel 7. - Dit reglement treedt in werking op 1 januari202O.
De bekendmaking alsook de inwerkingtreding van deze verordening gebeurt respectievelijk
en overeenkomstig het decreet Lokaal Bestuur.
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