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Retributie voor het gebruik van het openbaar domein.

OVERWEGEND GEDEELTE
Juridische grondslag en bevoegdheden
Artikel 170 § 4 van de Grondwet.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De zonale Politieverordening PZ Arro Ieper, in het bijzonder titel 2, afdeling 2 betreffende het privatief
gebruik van openbare wegen en plaatsen is van toepassing.
Feiten, context en informatie
Het retributiereglement voor het gebruik van het openbaar domein (verkooppunten inbegrepen) van 7
maart 2016 wordt in overleg met Centrummanagement vzw aangepast.
Gezien de vele overtredingen (o.a. niet vergunde objecten, plaatsing weg van de gevel, aantal
geplaatste objecten, ingebruikname grondoppervlak), de wildgroei en kakofonie van reclameborden
en vlaggenmasten in het Ieperse straatbeeld, werd in overleg met alle partijen een compromis
uitgewerkt.
Om tegemoet te komen aan het historisch karakter van de Ieperse binnenstad, wordt voorgesteld om
in het kernwinkelgebied (straten waar de promotaks wordt toegepast) uniforme kwaliteitsvolle
reclameborden te hanteren.
Daarnaast wordt voorgesteld om de tarieven aan te passen en de segmenten/branches uit te breiden.
Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente,
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 19 ja stemmen en 2 onthoudingen (de
raadsleden Six en Dehollander) tegen 9 neen stemmen (de raadsleden De Roo, Laurens, Morlion,
Deltour, Breyne, Williams, Durnez, De Groote en Baert) :
Artikel 1: Er wordt voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentelijke retributie gevestigd
verschuldigd voor de privatieve ingebruikneming van het voetpad of het openbaar domein, in gelijk
welke vorm, tenzij dit gebruik aanleiding geeft tot de toepassing van een andere gemeenteverordening
betreffende een belasting of retributie, of toegestaan krachtens een contract. Als vormen van
privatieve ingebruikname openbaar domein wordt enkel nog verstaan:
a) Reclameborden, menuborden, borden voor gelijkaardige aangelegenheden en
vlaggenmasten (zoals beachflags). In de straten waar de belasting op de voor het publiek
toegankelijke ruimtes van commerciële vestigingen in het centrum van Ieper van toepassing is
(kortom promotaks), worden enkel uniforme reclameborden toegestaan: dubbelzijdige en
rechtopstaande niet-verende sandwichborden uit duurzaam materiaal, A1-formaat of kleiner,
met beschrijfbare oppervlakte. Op de beschrijfbare oppervlakte kan een inschuifsysteem
bevestigd worden voor affiches, posters, enz. In de straten waar de promotaks van toepassing

is, worden geen vlaggenmasten en andere vormen van reclame toegestaan. In alle overige
straten worden alle soorten reclameborden en vlaggenmasten (zoals beachflags) toegestaan.
b) Verkooppunten met koopwaar worden enkel in de branches bloemen, postkaarten,
kranten, verse voeding en kledij toegestaan.
c) Fietsenrekken kunnen worden vergund voor onbepaalde duur en zijn vrijgesteld van de
retributie.
Uitzonderlijke en onvoorziene gevallen kunnen vergund worden door het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 2: De openbare weg mag niet gebruikt worden voor het plaatsen van hindernissen tenzij na
schriftelijke aanvraag, vermeldende aard en afmetingen, tenminste twintig dagen voor de gewenste
aanvangsdatum en na machtiging door het college van burgemeester en schepenen. De aanvrager is
ertoe gehouden jaarlijks aan de dienst economie van de stad aangifte te doen van de plaatsing en alle
voor de aanslag noodzakelijke gegevens te verstrekken. Het onderverhuren van het openbaar domein
is niet toegelaten.
In alle gevallen moet een vrije doorgang van minstens 1,20 m worden gevrijwaard. De objecten
dienen tegen de gevel geplaatst te worden..
Artikel 3: De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die het voetpad of het
openbaar domein in gebruik neemt.
Artikel 4: De retributie wordt vastgelegd als volgt:
 voor elke privatieve ingebruikneming van het voetpad of het openbaar domein voor het
plaatsen van een reclame- of menubord, moet er een recht betaald worden dat is vastgelegd
op 60,00 euro per jaar in de straten intra muros,. De straten extra muros zijn vrijgesteld van
belasting. Hierbij kan er maximum 1 m² van het grondoppervlak in gebruik worden genomen.
Per uitbating kan maximum één reclame- of menubord (of vlaggenmasten extra muros)
worden vergund.
 voor elke privatieve ingebruikneming van het voetpad of het openbaar domein door middel
van verkooppunten , enz… moet er een recht betaald worden dat is vastgelegd op 60,00
euro/m² per jaar in de straten intra muros, met een minimum van 1 m² en een maximum van 3
m². De straten extra muros zijn vrijgesteld van belasting.
Artikel 5: Het tarief wordt jaarlijks toegepast (1 januari – 31 december) ongeacht de duur van het
werkelijke gebruik van de openbare weg.
Artikel 6: De oppervlakten worden gemeten aan de meest vooruitspringende delen van de hindernis.
Buiten de vergunde oppervlakte mag de openbare weg door geen enkel voorwerp ingenomen of bezet
worden, waarvoor geen afzonderlijke vergunning is verleend.
Artikel 7: Deze vergunningen hebben het karakter van gedoogzaamheden. De gemeente zal geen
enkele aansprakelijkheid dragen inzake het privaat gebruik van de gedeelten van de openbare weg en
de erop geplaatste voorwerpen. De vergunninghouder draagt alle aansprakelijkheid. De
vergunningen kunnen om het even wanneer ingetrokken worden. De vergunninghouder zal evenwel
om geen enkele reden schadevergoeding kunnen vorderen gezien de vergunningen steeds ten titel
van gedoogzaamheid worden verleend.
Artikel 8: Indien het openbaar domein in gebruik wordt genomen zonder voorafgaande vergunning of
niet conform de vergunning, dan zal, bovenop de sancties voorzien in artikel 2.2.1.13. van de zonale
Politieverordening PZ Arro Ieper, door het college van burgemeester en schepenen worden
overgegaan tot de ambtshalve verwijdering van de betrokken hindernis op kosten van de eigenaar.
Deze onkostenvergoeding bedraagt 150,00 euro en wordt aangerekend ter betaling van de
opruimingswerken uitgevoerd door de stedelijke diensten.
Artikel 9: De retributie moet betaald worden bij het verkrijgen van de vergunning om het openbaar
domein in gebruik te nemen. In geval van betalingsherinneringen wordt een administratief kost van
10,00 euro aangerekend.
Artikel 10: Dit reglement is niet van toepassing tijdens de jaarlijkse Dolle Dagen en Tooghedagen.

Artikel 11: Het reglement zal door de burgemeester worden bekendgemaakt op de webtoepassing
van de stad, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop
het op de webtoepassing bekendgemaakt werd. De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte
gebracht van deze bekendmaking.
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