Besluit van de Gemeenteraad van 17/12/2019
Retributiereglement op het privaat gebruik van het openbaar domein voor mobiele
terrassen, stoelen en tafels en andere activiteiten. Goedkeuring. (Reglement)
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 het gebruik van het openbaar domein
voor mobiele terrassen, stoelen en tafels en andere activiteiten. 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
- Decreet over het lokaal bestuur;
- Politieverordening op de openbare rust, openbare veiligheid, openbare reinheid en gezond
leefmilieu.
Besluit
Artikel 1. Met ingang van 1 januari 2020 wordt ten behoeve van stad Maaseik een retributie
geheven op het tijdelijk innemen van het openbaar domein voor het plaatsen van mobiele
terrassen, stoelen, tafels e.d. en andere activiteiten. Vaste constructies worden hier niet onder
verstaan.
Artikel 2. De retributie bedraagt
- voor inname openbaar domein door het plaatsen van mobiele terrassen, tafels, stoelen, e.d.
euro/m²
Hoofdseizoen (1/4-31/10)
Winterseizoen (1/11-31/3)
Jaar

Markt
25
20
30

Niet-markt
12,5
10
15

- voor het plaatsen van een tapwagen of mobiele eetkraam
- 25 euro per dag
- voor het plaatsen van een container met een educatieve of sociale functie
- 25 euro per maand
- voor het plaatsen van reclameborden, zitbanken, bloembakken,… en het uitstallen van
koopwaren.
- 25 euro/m² op jaarbasis, waarbij er een vrijstelling geldt voor de eerste vierkante meter.
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- Voor het inrichten van circussen wordt de belasting als volgt vastgesteld :
• 25 euro voor één dag
• 37,50 euro voor twee dagen
• 62 euro voor meer dan twee dagen en maximum één week.
Artikel 3.
Bij de berekening van de verschuldigde retributie worden de gedeelten van een vierkante meter als
een volledige vierkante meter beschouwd.
Artikel 4. De retributie is solidair verschuldigd door de natuurlijk persoon of rechtspersoon die het
openbaar domein in gebruik neemt, en door degene voor wiens rekening het openbaar domein in
gebruikt wordt genomen.
Voor de ingebruikname van het openbaar domein moet een vergunning aangevraagd en
afgeleverd worden overeenkomstig de bepalingen van de reglementering ter zake.
Artikel 5.
De retributie wordt geïnd door middel van een factuur.
Deze factuur moet betaald worden alvorens de werkelijke inname plaatsvindt.
Artikel 6. Vrijstellingen
•
Inname van het openbaar domein door verenigingen van Maaseik die zijn aangesloten bij
een gemeentelijke adviesraad
•
Inname van het openbaar domein door tijdelijke verenigingen van Maaseik die een buurt- of
straatfeest organiseren
•
Gebruik van het openbaar domein door onderwijsinstellingen voor zover dit louter gericht is
op schoolactiviteiten
•
Gebruik van het openbaar domein door nationale of internationale erkende verenigingen
met een menslievend doel.
Artikel 7. De toelating of vergunning wordt verleend zonder dat belanghebbende enig recht van
erfdienstbaarheid op het openbaar domein kan doen gelden doch onder uitdrukkelijke voorwaarde
dat zij mag ingetrokken worden of tijdelijk geschorst worden, indien zulks nodig geacht wordt.
De intrekking of schorsing geeft geen recht op schadevergoeding noch op terugbetaling van de
belasting of een deel ervan.
Artikel 8. 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 9. De vergunninghouder blijft verantwoordelijk voor de goederen die op het openbaar
domein geplaatst zijn. Het stadsbestuur heeft geen verplichting voor hetgeen de bewaring van
deze goederen betreft.
Artikel 10. 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 11. Dit reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt
overeenkomstig artikel 287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.
Pagina 2 van 3Besluit 18238 van de Gemeenteraad van 17/12/2019

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 3685-6674-5800-1780.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

Inge Hawinkel
waarnemend algemeen directeur

Johan Tollenaere
burgemeester
Voor eensluidend afschrift
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