Besluit van de Gemeenteraad van 17/12/2019
Retributiereglement op de inname van openbaar domein voor ambulante en
kermisactiviteiten. Goedkeuring. (Algemeen)
Aanwezig
Johan Tollenaere, burgemeester, Myriam Giebens, Ann-Sofie Custers, Edgard Stijven, Marc
Vereecken, Guido Geusen, Bouchera Ait Aadi, schepenen, Dominique Damen, Raf Didden, Sara
Didden, Kevin Drees, Rosette Dupont, Ine Franssen, Elke Gonnissen, Gunter Haeldermans, Guido
Hellings, Pierre Hendrikx, Audrey Jütten, Maria Oosterbos, Leo Pieters, Marcel Raets, Eddy
Slootmakers, Yvette Swillens, Philippe Van Cauwelaert, Karien Vandewal, Tim Vandewinkel, Hilde
Vermeulen, André Willen, Petronella Zelissen, raadsleden en Inge Hawinkel, wnd. algemeen
directeur.
Algemeen kader
Stad Maaseik hernieuwt haar reglement met betrekking tot de inname van openbaar domein door
ambulante handel (markten). Het vroegere belastingreglement wordt vanaf 1 januari 2020
omgevormd tot een retributiereglement.
Door een inname van het openbaar domein toe te laten kan er immers gesproken worden van een
door de overheid verrichte dienst aan een derde, in diens persoonlijk belang. De vergoeding moet
redelijk in verhouding staan tot de kostprijs van de verleende dienst.
Wettelijk kader

- Het decreet lokaal bestuur
- Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitvoering van ambulante activiteiten en de
organisatie van openbare markten.
- Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie
van ambulante activiteiten.
- Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni
1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten;
- Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse
bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en
de organisatie van ambulante activiteiten.
Besluit

Artikel 1. Met ingang van 1 januari 2020 wordt ten behoeve van stad Maaseik een
retributie (plaatsrecht) geheven op de inname van openbaar domein voor ambulante en
kermisactiviteiten.
Definitie: Een ambulante activiteit is de verkoop, de te koop aanbieding of uitstalling met
het oog op de verkoop aan de consument van producten en diensten, door een handelaar
buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.
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Artikel 2. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die koopwaar
te koop stelt op de wekelijkse markt of een jaarmarkt.
Artikel 3. Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:
• Voor inname van het openbaar domein op de wekelijkse markt en op andere plaatsen in
de gemeente, waarvoor een abonnement wordt verleend:

- 1,4 euro per lopende meter winkelzijde per dag.
- 50 euro promotiebijdrage.
Voor innames waarvoor in de loop van het jaar een abonnement wordt verleend,
moet steeds het abonnement voor het resterende gedeelte van het jaar betaald
worden, a rato van het aantal resterende marktdagen.
De retributie wordt geïnd door middel van een factuur te betalen alvorens de
werkelijke inname conform het abonnement plaatsvindt.

• Voor inname van het openbaar domein op de wekelijkse markt en op andere plaatsen in
de gemeente, voor losse deelnemers:

- 2 euro per lopende meter winkelzijde per dag.
De retributie wordt geïnd door middel van een contante betaling tegen
ontvangstbewijs op het moment van toekenning van de standplaats.

• Voor inname van het openbaar domein op de jaarmarkten:

- 2 euro per lopende meter winkelzijde per dag.
- 2,5 euro promotiebijdrage.
De retributie wordt geïnd door middel van een factuur ten laatste 1 week vóór de
datum van de jaarmarkt.
De retributie is niet terugvorderbaar zonder geldige
motivering uiterlijk vóór de aanvang van de marktdag.

•

Voor inname van het openbaar domein op de wekelijkse markt of jaarmarkt
voor promostanden of standen van waaruit flyers ed worden uitgedeeld:

- 2 euro per lopende meter winkelzijde per dag.
De retributie wordt geïnd door middel van een contante betaling tegen
ontvangstbewijs op het moment van
toekenning van de standplaats.
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• Voor inname van het openbaar domein voor kermisactiviteiten

- 25 euro promotiebijdrage per kraam per kermis

De retributie wordt geïnd door middel van een factuur ten laatste 1 week vóór de
datum van de kermisdag.
De retributie is niet terugvorderbaar zonder geldige
motivering uiterlijk vóór de aanvang van de kermisdag.

Artikel 4.
De lengte van de winkels en kramen zal gemeten worden op de meest uitspringende
gedeelten, hetzij aan de kop, hetzij aan de voet.

Artikel 5.
Bij beëindiging van de inname moet het openbaar domein in zijn oorspronkelijke staat
achtergelaten worden. Zoniet worden de kosten verhaald op de aanvrager door middel van
een schadebestek.

Artikel 6.
Bij niet-betaling van de retributie wordt deze ingevorderd conform het gemeentelijk
retributiereglement ter invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en
gemeentelijke administratieve geldboetes.

Artikel 7 Dit reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt
overeenkomstig artikel 287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

Inge Hawinkel
waarnemend algemeen directeur

Johan Tollenaere
burgemeester
Voor eensluidend afschrift
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