STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Apostil
Vergadering van 25 november 2019 (agenda Schepen K. Anciaux)
Besluit:
Het college stelt, in toepassing van artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur, de
tarieven vast van het retributiereglement “ambulante handel, markten en kermissen”, onder
voorbehoud van de goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad van 16
december 2019. Deze tarieven worden toegepast na de goedkeuring van het reglement door
de gemeenteraad.
Inname openbaar domein ambulante handel
a) ambulante activiteiten uitgeoefend met behulp van een
voertuig/vervoermiddel op rondreizende wijze: 7,00 euro per dag of 146,00
euro per maand;
b) ambulante activiteiten via abonnement: 3,50 euro per lopende meter per dag;
c) ambulante activiteiten als losse kramer: 3,50 euro per lopende meter per dag
met een minimum van 30,00 euro;
d) Voor de standplaatsen voor de frituren zijn volgende tarieven van toepassing:
Korenmarkt
Zandpoortvest
Pasbrug
G. Gezellelaan
Nekkerspoelstraat
Muizen (Muizen-Dorp)
Hombeek (Hombeek-Dorp)
Leest (Leest-Dorp)
Battelsesteenweg (Landweg)
Lansiersstraat
Liersesteenweg / Oud Oefenplein

8.443,00
5.615,00
3.418,00
2.299,00
2.141,00
2.141,00
2.141,00
2.141,00
2.141,00
2.141,00
2.141,00

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

Bij stopzettting of overname van een standplaats voor frituren wordt overgegaan
op de tarifering onder punt b.
Marktplaatsrechten
Voor inrichtingen opgesteld tijdens de wekelijkse markten op de
Grote Markt - Schoenmarkt – Steenweg – Onder-den-Toren – Guldenstraat - Veemarkt –
Korenmarkt - IJzerenleen - Botermarkt - Désiré Boucherystraat - Befferstraat - Hallestraat –
Keizerstraat - Vleeshouwersstraat – Guido Gezellelaan (Centjesmuur) – Kerkhoflei en
Ziekebeemdenstraat wordt per lopende meter en per dag en op een maximum diepte van vier
meter een tarief aangerekend:
a - Vaste marktkramers (= abonnement): 2,50 euro
b - Losse marktkramers (= geen abonnement): 3,50 euro
Bij verplaatste markten worden dezelfde tarieven toegepast als voor de wekelijkse m
arkten.
Voor staanplaatsen voor de verkoop van bloemen aan de stedelijke begraafplaatsen wordt
hetzelfde tarief aangerekend als vermeld in b – Losse marktkramers.
Voor de berekening van het verschuldigde staangeld wordt elke breuk van een lopende meter
geteld voor een volle meter.

Foren
1.

Wijkkermissen.
A. Op het openbaar domein:
Per lopende meter voor alle attracties inclusief kassa en andere (grootste
afmeting) : .............................................................. 3,00 euro per dag.
B. Op privaat domein:
Het belastingbedrag vermeld onder A wordt met de helft verminderd.
Foorkramers op wijkkermissen betalen 11,00 euro voor de ganse periode voor
woonwagens geplaatst op het kermisgebied op het openbaar domein.
Foorkramers op wijkkermissen betalen 5,50 euro voor de ganse periode voor
woonwagens geplaatst op het privaat domein.
2. Zomerkermis (openbaar domein).
Per lopende meter inclusief kassa en andere (grootste afmeting) :
........................................................................ 5,00 euro per dag.

Foorkramers op de zomerkermis betalen 28,00 euro voor de ganse periode voor woonwagens
geplaatst op het kermisgebied.
Foorkramers op de zomerkermis betalen 14,00 euro voor de ganse periode voor woonwagens
geplaatst op het privaat domein.
Elektriciteit
De retributie voor elektriciteit wordt per dag als volgt vastgesteld:
20 A ......................................................................................4,00 euro
32 A monofasig ......................................................................8,00 euro
32 A driefasig .........................................................................15,00 euro
63 A ......................................................................................33,00 euro
standgeld eigen generator per dag ............................................36,00 euro

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

Bij verordening:
De algemeen directeur,

De burgemeester,

