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Dossiernummer : 2020-03-19/01 

Titel

19 MAART 2020. - Ministerieel besluit betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele,
maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard 

Situatie : De van kracht zijnde wijzigingen, gepubliceerd tot en met 10-06-2020, zijn verwerkt. 

Nota : bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding bij KB 2020-06-18/01, art. 1

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE 

Publicatie : Belgisch Staatsblad van 20-03-2020 bladzijde : 16587

Inwerkingtreding : 20-03-2020

Inhoudstafel

Art. 1-3

Tekst

Artikel 1.§ 1. Wanneer een activiteit van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en
recreatieve aard geen doorgang kan vinden om reden van de coronacrisis, is de persoon die deze activiteit
organiseert, gerechtigd aan de houder van een betalend toegangsticket tot deze activiteit een tegoedbon ter
waarde van het betaalde bedrag te verstrekken in plaats van een terugbetaling.
  Deze tegoedbon mag worden afgeleverd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan :
  1° [1 een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken]1 wordt op een latere datum georganiseerd op dezelfde
of een nabijgelegen locatie;
  2° de activiteit wordt opnieuw georganiseerd [1 binnen een termijn van twee jaar na de datum van het
oorspronkelijke evenement]1;
  3° de tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke
toegangsbewijs is betaald;
  4° aan de houder van het toegangsbewijs wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van
de tegoedbon;
  5° de tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis;
  [1 6° er mag aan de houder van de tegoedbon geen toeslag worden aangerekend voor het bijwonen van het
nieuwe evenement.]1
  [1 De tegoedbon mag het recht toekennen om andere producten van de uitgever ervan aan te kopen binnen de
termijn bedoeld in de bepaling onder 2° van het vorige lid.]1
  § 2. In afwijking van paragraaf 1 heeft de houder van het toegangsbewijs het recht op terugbetaling, wanneer
hij het bewijs levert dat hij verhinderd is om de activiteit bij te wonen op de nieuwe datum.
  ----------
  (1)<MB 2020-04-07/02, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 09-04-2020> 

  Art. 2. Wanneer de activiteit niet opnieuw wordt georganiseerd onder de voorwaarden bedoeld in artikel 1,
heeft de houder van het toegangsbewijs of van de vervangende tegoedbon recht op de terugbetaling van de
prijs van het oorspronkelijke toegangsbewijs.
  In dit geval beschikt de persoon die de activiteit organiseert, over een termijn van drie maanden na de
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buitenwerkingtreding van dit besluit om de houder van het toegangsbewijs terug te betalen.

  Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en
treedt buiten werking [1 zes maanden]1 na zijn inwerkingtreding.
  ----------
  (1)<MB 2020-06-08/01, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 20-06-2020> 
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