REGLEMENT TOEKENNING TOELAGE AAN NACHTWINKELS EN PRIVATE
BUREAUS VOOR TELECOMMUNICATIE

Artikel 1
Binnen de ¡n de begroting goedgekeurde kredieten verleent het College van Burgemeester en Schepenen,
een jaarlijkse toelage aan nacht- en belwinkels, die voldoen aan de in dit reglement gestelde
voorwaarden.
Artikel 2
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
 uitbater: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak (maar niet
noodzakelijk van het handelspand) en voor wiens rekening en risico de instelling wordt uitgebaat.
 vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres en
die voor de consument toegankelijk is waar activiteiten waarop de Wet van 10 november 2006
van toepassing is, uitgeoefend worden
 nachtwinkel: een vestigingseenheid die
a) ingeschreven is in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) uitsluitend onder
de rubriek "verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen"
b) geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld
c) een maximale netto-verkoopsoppervlakte heeft van 150 m2
d) en op een duidelijke en permanente manier de vermelding "Nachtwinkel" draagt
 privaat bureau voor telecommunicatie: voor het publiek toegankelijke ruimte of inrichting
voor de tijdelijke beschikbaarstelling van eindapparatuur waarmee tegen betaling een
elektronische communicatienetwerk of -dienst ter plaatse kan worden gebruikt zonder
contractuele betrekking met de leverancier van het netwerk of de dienst
 uitbatingsvergunning: vergunning voor het uitbaten van een nachtwinkel of privaat bureau
voor telecommunicatie verleend door de burgemeester nadat voldaan is aan een aantal
uitbatingsvoorwaarden.
 charter: zie overeenkomst in bijlage
Artikel 3
Er wordt een toelage per vestigingseenheid van nachtwinkels of private bureaus voor telecommunicatie
vastgesteld op 1.500,00 euro per jaar.
De toelage wordt uitsluitend op de rekening van de uitbater gestort. De toelage wordt ten laatste twee
maanden na de datum van de aanvraag uitgekeerd indien aan onderstaande voorwaarden cumulatief
werden voldaan:
- de uitbater beschikt over een geldige uitbatingsvergunning
- de uitbater heeft het charter ondertekend
- de uitbater heeft alle verschuldigde stadsbelastingen betaald op de datum van de aanvraag van de
toelage, inclusief de belasting van het jaar van de aanvraag
- positief advies van de politie betreffende de naleving van het charter door de uitbater
Artikel 4
De aanvraag tot toekenning toelage gebeurt op een standaardformulier en wordt jaarlijks ingediend bij de
stad Mechelen.
De aanvraag wordt voorgelegd aan en beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen na
advies bij betrokken diensten.
Artikel 5
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 april 2010.

Bijlage: Charter voor nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie

1.

De uitbater verklaart kennis te hebben genomen van de Algemeen bestuurlijke
politieverordening (ABP) van de Stad Mechelen en van alle wetgeving betreffende de uitbating
van de desbetreffende handelszaak en verbindt er zich toe die correct na te leven.

2.

De uitbater engageert zich ertoe zelf geen dranken te schenken aan de klanten en de klanten te
verzoeken om de gekochte dranken niet ter plaatse of in de omgeving van de winkel te
nuttigen.

3.

De uitbater engageert zich ertoe geen alcoholhoudende dranken (dus ook bier en wijn) noch
sigaretten te verkopen aan minderjarigen onder de 16 jaar. Voor sterke drank (dus ook
breezers) ligt de leeftijdsgrens op 18 jaar.

4.

De uitbater engageert zich ertoe inzake deze verbodsbepaling een standaardopschrift op te
hangen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats. Het stadsbestuur zal voor
betreffende nachtwinkels een dergelijk standaardopschrift beschikbaar stellen.

5.

De uitbater engageert zich ertoe om de winkel niet te laten beleveren tussen 22.00 ’s avonds en
6.00 ’s morgens.

6.

De uitbater voorziet het nodige om mogelijk afval rond de winkel te verzamelen.

7.

De uitbater hangt duidelijk zichtbaar de wekelijkse rustdag uit en verandert niet van wekelijkse
rustdag als die dag is aangebroken.

8.

De uitbater en de gemeente zijn bereid om in geval van overlast steeds eerst onderling overleg
te plegen, eventueel samen met de buurtbewoners en om constructief mee te werken aan
mogelijke oplossingen

9.

De uitbater engageert zich ertoe dat alle natuurlijke personen die in feite belast zijn met de
uitbating van de winkel de bovenvermelde afspraken respecteren.

10. De uitbater engageert zich ertoe dat de informatie en affichering ten behoeve van het cliënteel,
naast eventuele andere talen, ook in het Nederlands gebeurt.

De Burgemeester

De uitbater

