
w Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Zitting van dinsdag t7 december 2O19

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter.

Eddy Bevers, burgemeester.

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts,
Michef Eeraerts, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain
Aelbr:echt, Solange Cluydts, Véronique De Wever, Robbe Carleer,
Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke Van de Ven, Gert
Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden.

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse
Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen.

Dirk Blommaert, algemeen directeur

Verontschuldigd : Thierry Serrien, raadslid

30 22. BÊLASTING VOOR HET INNEMEN VAN PLAATSEN OP HET
OPENBAAR DOMEIN DOOR AMBULANTE HANDELAARS

Aanleiding

De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren
2020 tot en met 2025.

J u ridi sche g ro n d, toe pa ssel ijke regelgevi ng

HetDecreetoverhetlokaal bestuurvan22december20tT, artikel 4053en41, 14o;zoals
gewijzigd door het Decreetvan 18 mei 2018 houdende wijziging van art.41 van het
Decreet van 22 december 2077 over het lokaal bestuur, wat de vertijning van de
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft;
De Grondwet, artikel l7O 94;
Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
De omzendbrief KB/ABB 2OI9/2 van 15 februari 2019 betreffende de coórdinatie van de
onderrichti ngen over de gemeentefiscaliteit;
Gemeentelijk reglement inzake ambulante activiteiten op de openbare markten en op het
openbaar domein, vastgesteld door de raad op 7 november 2005 en de latere wijzigingen;
Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten, zoals gewijzigd door de wet van 4 juli 2005 en 20 juli 2006 en het
Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante activiteiten ;
Decreet van 24 februari 2077 en Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2Ot7
betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante handel...;
Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand retributiereglement op
verkoopautomaten en standplaatsen op het openbaar domein van 16 december 2OI4;
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen.

da's
Willebroek

1t3



Feiten, context en argumentatie

Gelet op het feit dat de gemeente een belasting vraagt omdat de uitoefening van ambulante
activiteiten op het openbaar domein lasten voor de gemeente met zich meebrengt.

De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting.

Financiële weerslag

De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Besluit:
Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen
Van Santvoort

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner,
Maaike Bradt

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony
Vanoverschelde
Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit

Met ingang van l januari 2O2O voor eerl periode eindigend op 31 december 2025 wordt een
belasting gevestigd voor het innemen van plaatsen op het openbaar domein door ambulante
handelaars.

Artikel 2: Berekeningsgrondslag en tarieven

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:

Losse kramen: € 5,00/lm met een minimum van € 20,00 per dag per ingenomen
standplaats

Vaste kramen (abonnement voor een heel jaar): € 100,00/lm/dag/week met een minimum
van € 400,00 per jaar per ingenomen standplaats.

Artikel 3: Definities

Voor de toepassing van dit reglement wordt als ambulante activiteit beschouwd de verkoop, de te
koop aanbieding en uitstalling met het oog op de verkoop van producten en diensten aan de
consument door een handelaar buiten zijn vestiging(en) ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen hetzij door elke andere persoon die niet over dergelijke vestiging beschikt.

Losse kramen: kramen die éénmalig of zonder regelmaat een standplaats aanvragen.

Vaste kramen: kramen die een vaste standplaats hebben en op een regelmatige basis de
standplaats gebruiken.
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Artikel 4: Belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de handelaar die valt onder artikel 3 van dit reglement en het
openbaar domein in gebruik neemt door de inname van een standplaats.

Artikel 5: Aangifteplicht

De ambulante handelaar is verplicht om elke wijziging en/of stopzetting te melden binnen de
maand.

De aangifte kan gebeuren via volgende kanalen:

via mail : belastinqen@willebroek.be;
post - aangetekend schrijven: College van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 1,
2830 Willebroek.

Artikel 6: Controlemiddelen

De aangestelde ambtenaren zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze verordening vast te stellen

Artikel 7 : rf'Iijze van invordering

De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt ten laatste 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar door het college van
burgemeester en schepenen.

Artikel 8: Betalingstermijn

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 9: Verwijzingsregel

De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.

Artikel 1O: Bekendmaking

Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het
lokaal bestuur van 22 december 20t7 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2Ot7 en
latere wijzigingen.

get. Dirk Blommaert
Algemeen Directeur

get. Eddy Moens
Voorzitter
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