
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013. 

HERVASTSTELLEN BELASTINGREGLEMENT OP DE AMBULANTE HANDEL - PERIODE 2014-2019. 

Art.1:  Voor een periode beginnend op 01.01.2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt een 
gemeentelijke belasting geheven op de ambulante activiteiten in de zin van het artikel 2 van de wet 

van 25.06.1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten. 

Art.2:  De belasting is verschuldigd door de ambulante handelaar. 

Art.3:  De belasting wordt als volgt vastgesteld : 

per dag :  per week : per maand : per kwartaal : per half jaar : 

van 01 oktober tot 
31 mei 

van 01 juni tot 30 
september 

    

A.Zij die hun waren dragen of doen dragen : 

1,50 euro 2,50 euro 10,00 euro 20,00 euro 50,00 euro 100,00 euro 

B. Zij die om het even welk vervoermiddel gebruiken : 

7,50 euro 15,00 euro 40,00 euro 75,00 euro 200,00 euro 300,00 euro 

C. De rondreizende kooplieden die tijdelijke uitpakkingen of uitstallingen doen : 

4,00 euro 8,00 euro 

 
Art.4:  De ambulante handelaar of zijn aangestelde is ertoe gehouden het bedrag van de verschuldigde 

belasting in bewaring te geven in handen van de financieel beheerder of zijn afgevaardigde, op het 
ogenblik dat de belastingplichtige met de uitoefening van zijn beroep begint op het grondgebied 
van de gemeente. 

Art.5:  Degenen die op de openbare weg wensen te verkopen, zijn gehouden voorafgaandelijk een 
verklaring af te leggen op het politiebureel met aanduiding van het vervoermiddel dat zij gebruiken 
en de periode voor welke zij een belasting verschuldigd zijn. Zij moeten afschrift van hun verklaring 
op elk verzoek van de politie tonen. 

Art.6:  De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie. Bij gebrek aan een 
onmiddellijke betaling wordt de belasting ingevorderd bij middel van een kohier overeenkomstig de 
bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 
en 17 februari 2012. 

Art.7:  De rondreizende kooplieden waarvan sprake in artikel 3 littera C zijn gehouden het 
gemeentebestuur veertien dagen vooraf te verwittigen. 

Art.8:  Dit besluit is niet van toepassing op de ambulante handel tijdens de openbare markten die valt 
onder de toepassing van het belastingreglement op de ambulante handel op de door de gemeente 
georganiseerde openbare markten. 


