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Belasting op standplaatsen op het openbaar domein of op privéterrein
langsheen het openbaar domein en rondreizende ambulante handel op het
openbaar domein

Art.1. Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019
wordt een gemeentebelasting gevestigd op:
- standplaatsen op de openbare weg, op de andere plaatsen van het openbaar
domein en op de plaatsen grenzend aan de openbare weg en op de commerciële
parkingsplaatsen;
- op rondreizende ambulante activiteiten op de openbare weg of het openbaar
domein;
tenzij deze ingebruikname van het openbaar domein aanleiding geeft tot de
toepassing van een andere gemeenteverordening inzake belasting of retributie of
toegestaan is krachtens een contract.
Art.2. De belasting is verschuldigd door de persoon die een machtiging of toelating heeft
bekomen conform het gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van
ambulante activiteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten.
Art.3. De belasting wordt als volgt vastgesteld:
a) Standplaats op het openbaar domein:

1 losse standplaats voor 1 dag: 50 euro / dag;

1 dag per week
: 400 euro / jaar;

2 dagen per week
: 800 euro / jaar;

3 dagen per week
: 1 000 euro / jaar;

4 dagen per week
: 1 200 euro / jaar;

vanaf 5 dagen per week : 1 400 euro / jaar;
b) Standplaats op het privé-domein: 50 % van het tarief op openbaar domein;
c) Wanneer de periode niet meer dan 6 maanden per jaar bedraagt worden de
tarieven in a gehalveerd;
d) Rondreizende ambulante handel: 250 euro / jaar;
e) Bij het combineren van a en d wordt het tarief in d gehalveerd.
Art.4. De belastingplichtige is gehouden alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens te
verstrekken.
Art.5. De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering
inzake rijksbelastingen op de inkomsten.
Art.6. §1. De belasting voor de losse standplaats voor 1 dag zoals in art. 3 a wordt contact
geïnd.
§2. De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
§3. Het bedrag van de belasting mag ingekohierd worden vanaf de dag van het
plaatsen.
§4. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Art.7. De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk
worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van verval,
gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving
van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Art.8. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op inkomsten.
Art.9. Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid aangetekend toegezonden.

