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9 Retributiereglement voor ambulante handel buiten de
openbare markten

Motivering
Voorgeschiedenis
Het belastingreglement belasting op het innemen van plaatsen door ambulante handelaars op
privéterrein langsheen de openbare weg is goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december
2019 voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025.
Het belastingreglement belasting voor het innemen van plaatsen van het openbaar domein door
ambulante handelaars is goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2OL9 voor de
aanslagjaren 2O2O tot en met 2025.
In de gemeenteraad van 25 mei 2021 is het nieuw gemeentelijk reglement Ambulante activiteiten
op het openbaar domein buÍten de openbare markten goedgekeurd.
Met het in werking treden van het nieuw gemeentelijk reglement Ambulante activiteiten op het
openbaar domein buiten de openbare markten komen de belastingreglementen belasting op het
innemen van plaatsen door ambulante handelaars op privéterrein langsheen de openbare weg en
belasting voor het innemen van plaatsen van het openbaar domein door ambulante handelaars
opgeheven vanaf OLOT .2O2L.

Deze opgeheven reglementen worden vervangen door het retributiereglernent voor ambulante
handel buiten de openbare markten.

J u ri d i sche g ron d, toe pa ssel ij ke regel gevi ng

Het Decreet lokaal bestuur van22 december 20t7, artikel 40 93 en 41, L4o; zoals
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het
Decreet van 22 december 2OI7 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft;

De Grondwet, artikel L7O E4;

De omzendbrief KB/ABB 2079/2 van 15 februari 2019 betreffende de coórdinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
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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 van24 september 2006 betreftende de uitoefening en de organisatie van
ambulante activiteiten ;

Decreet van 24 februari 2OI7 en Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april2OtT
betreffende de uitoefening en organisatie van de ambulante handel...;

Hei Decreet tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de
uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten;

Gemeentelijk reglement ambulante activiteiten buiten de openbare markten goedgekeurd
in de gemeenteraad van 25 mei 2021;

Gelet op de opheffing van het bestaand reglement belasting op het innemen van plaatsen
door ambulante handelaars op privéterrein langsheen de openbare weg goedgekeurd in de
gemeenteraad van 17 december 2079;

Gelet op de opheffing van het bestaand reglement belasting voor het innemen van plaatsen
op het openbaar domein door ambulante handelaars goedgekeurd in de gemeenteraad van
17 december 2OI9;

Op voorstel van college van burgemeester en schepenen.

Feiten, context en argumentatie

In de gemeenteraad van 25 mei 2021 is het nieuw gemeentelijk reglement Ambulante activiteiten
op het openbaar domein buiten de openbare markten goedgekeurd. Het reglement is van
toepassing op ambulante handelaars die een standplaats innemen op he! openbaar domein of
private plaatsen, in zoverre zij niet vallen onder de toepassing van het gemeentelijk reglement op
de openbare markten of kermissen.
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen of een toelating wenst te bekomen om op
rondtrekkende wijze ambulante activiteiten uit te oefenen is onderworpen aan een voorafgaande
toelating van het College van Burgemeester en Schepenen.
Met het goedkeuren van het nieuw gemeentelijk reglement Ambulante activiteiten op het openbaar
domein buiten de openbare markten is er een nieuw retributiereglement voor ambulante handel
buiten de openbare markten opgesteld.
Het is billijk dat de gemeente een retributie aanrekent aan de ambulante handelaars als bijdrage in
de kosten voor de aangeboden standplaats ingenomen op het openbaar domein en de toelating
voor de standplaats privaat domein.
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze retributie.

Financiële weerslag

De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van
het financieel evenwicht te voldoen zoais bepaaid in het Besiuit van de Vlaamse Regering van 30
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Besluit:

Voor de fractie Vooruit stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Nick Boeykens, Robbe èarleer, 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
CIuydts, 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 I onthouden zich: Kevin Eeraerts
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Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Mina Koukas, Thierry
Serrien

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever
Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux
De gemeenteraad beslist :

Artikel 1: Tarieven
De retributie wordt voor het innemen van een standplaats voor ambulante handel buiten de
openbare markt als volgt vastgesteld:

a. Standgeld jaarabonnement openbaar domein: 100 euro per strekkende meter, per aantal
dagen van de week dat er gestaan wordt.

Voorbeeld: € 100 x 6m kraam x 2 dagen op 7 = €1200 voor 7 jaar
b. Standgeld periodiek abonnement openbaar domein: 5,00 euro per strekkende meter, per

aantal dagen van de week dat er gestaan wordt, vermenigvuldigd met 3.of 6 maanden.

Voorbeeld: € 5 x 6m kraam x 2 dagen op 7 x 3 maanden = € 180 voor 3 maanden
c. Standgeld toelating standplaats privaat domein: €100 per strekkende meter, per aantal

dagen van de week dat er gestaan wordt.

Voorbeeld: €100 x 6m kraam x 2 dagen op 7 = €1200 voor 7 jaar
d. Standgeld toelating occasionéle standplaats: 5,00 euró per strekkende meter, per aantal

dagen op jaarbasis

Voorbeeld: € 5 x 6m kraam x 70 dagen = € 300
e. Standgeld rondtrekkende wijze: 10,00 euro per aantal dagen van de week dat er een

rondrit is, vermenigvuldigd met 3, 6 of 12 maanden.

Voorbeetd: € 10 x 2 dagen op 7 x 3 maanden = €60 voor 3 maanden
f. Standgeld standplaats Bloemenverkoop Allerheiligen: 5,00 euro per strekkende meter, per

aantal standdagen.

Voorbeetd: € 5 x 6m kraam x 3 dagen = € 90

Artikel 2: Definities
Voor de toepassing van dit reglement wordt beschouwd:

Ambulante activiteit: 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.

- Standplaats: een stukje openbaar domein of privaat domein dat ter beschikking staat van
de ambulante handelaar om een verkoopsactiviteit te organiseren.

- Abonnement: een toelating aan een onderneming om op bepaalde vaste tijdstippen een
standplaats ambulante handel in te nemen,.dewelke jaarlijks stilzwijgend verlengend wordt
voor dezelfde jaarlijkse periode.

- Toelating: de toelating van het College van Burgemeester en Schepen om een standplaats
in te nemen of op rondtrek[ende wijze handel te drijven, waarbij geen sprake is van een
abonnement.

Occasionele standplaats: een toelating tot gebruiken van een standplaats voor
ambulante activiteiten, die voor maximaal 10 dagen per jaar aan een ambulante handelaar
wordt verleent.

Rondtrekkende wijze: kramen die geen vaste standplaats innemen. Ze staan enkel stil
voor de tijd die strikt nodig is voor de verkoop. Alle andere momenten zijn ze voortdurend
in beweging.
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Openbaar domein: de openbare weg en ook alle andere openbare plaatsen die eigendom
zijn van de Gemeente Willebroek en die voor het publiek toegankelijk zijn. Daarnaast zijn
er ook plaatsen die gelijkgesteld zijn aan het openbaar domein, zoals parkingplaatsen
gelegen op de openbare weg, winkelgalerijen, openbare parken en treinstations.

Privaat domein: domeineigendom van privé-eigenaars of privaatrechtelijke personen,
inclusief commerciële parkeerplaatsen van deze eigenaars en private bermen langs het
openbaar domein.

Artikel 3: Berekening
De standplaatsenvergolding wordt berekend per strekkende meter. Bovendien wordt ze berekend
op de grootste afmeting van de standplaats en telt vanaf elke begonnen meter. Er wordt niet
gerekend per centimeter of per halve meter.

Artikel 4: Retributieplichtige - aansluiting
De retributie is verschuldigd door de persoon of inrichtingen die een standplaats innemen, bedoeld
onder artikel 2 van dit reglement. Elke ambulante handelaar dient individueel aan te sluiten.

Artikel 5: Controlemiddelen
De aangestelde ambtenaren zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze verordening vast te stellen

Artikel 6: Betalingstermijn
De retributie dient betaalt te worden conform de wettelijke betalingstermijn en binnen de periode
vermeld op de factuur.

Artikel 7= Bij inbreuk
Wanneer de retributieplichtige, bij inbreuk op één der wettelijke of reglementaire bepalingen ter
zake, van de standplaats verwijderd wordt, hetzij tijdelijk, hetzij definitief, of wanneer men zonder
geldige reden afwezig blijft, zal de betaalde retributie in geen geval, noch geheel, noch gedeeltelijk
terugbetaald worden.

Artikel 8: Terugbetaling
De gestorte retributie kan gedeeltelijk worden terugbetaald, bij ziekte van de retributieplichtige of
als gevolg van overmacht, volgens de bepalingen opgenomen in het Gemeentelijk reglement.
Het college van burgemeester en schepen oordeelt over de geldigheid der ingebrachte redenen.

AÉikel 9: Bekendmaking
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstÍg artikel 286 van het Decreet over het
lokaal bestuur van 22 december 2OI7 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.

Artikel 1O: Inwerkingtreding - Overgangsbepaling
Dit reglement treedt in werking op l juli 2O2t,voor een periode eindigend op 31 december2O25,
en vervangt de voorgaande reglementen, zijnde het reglement belasting op het innemen van
plaatsen door ambulante handelaars op privéterrein langsheen de openbare weg en het reglement
belasting voor het innemen van plaatsen op het openbaar domein door ambulante handelaars.
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Toelatingen die volgens eerdere reglementering werden goedgekeurd, blijven verder bestaan onder
de bepalingen van de vroegere reglementering. Retributies die voor deze toelatingen reeds betaald
zijn, zullen niet verrekend worden naar de bepalingen van dit retributiereglement.

get. Dirk Blommaert
Algemeen Directeur

Handteken i ng CA-medewerker
Gemachtigd bij besluit burgem

get. Eddy Moens
Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel :
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