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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van 
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer 
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw 
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; 
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; 
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers, 
raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, 
raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, 
raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Olyslaegers; 
de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Verontschuldigd:
mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, 
raadslid

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad keurde op 17 december 2013 een retributiereglement voor ambulante handel 
goed. Dit reglement loopt af op 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
Herentals heeft een retributiereglement op ambulante handel. Dit reglement geldt tot 31 december 
2019 en moet opnieuw gestemd worden. Herentals zet in op kernversterkende en 
imagoversterkende maatregelen. Ambulante handel moet dus versterkend zijn naar het 
economische weefsel en de dorpskernen van Noorderwijk en Morkhoven en tevens 
buurtversterkend werken. Alleen locaties die verkeersveilig, economisch complementair en 
imagoversterkend zijn, zullen nog in aanmerking komen voor ambulante handel. Het gebruik van het 



gemeentelijk openbaar domein en de hinder die hierdoor kan ontstaan, moet financieel 
gecompenseerd worden.

Locaties in de industriezone, de Herenthoutseweg, de Oudstrijderslaan of de locatie op de hoek van 
de Streepstraat in Morkhoven komen niet langer in aanmerking als locatie voor ambulante handel 
vanwege hun aard en de verkeersveiligheid. Er worden dagtarieven aangerekend wanneer er voor 
eenzelfde standplaats meer dan één maal per week een inname is, in plaats van een kwartaaltarief. 
In het vorige reglement werd geen onderscheid gemaakt in het tarief bij inname van meerdere dagen 
per week. Op bijkomende locaties centraal in Molekens, Wijngaard en Diependaal kan in de 
toekomst ambulante handel toegelaten worden.

De basistarieven zijn niet gewijzigd ten opzichte van de vorige legislatuur. 

Besluit

De gemeenteraad keurt volgend retributiereglement goed: 

Retributies 2020-2025

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL

1. Algemene bepalingen

De stad heft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een retributie op het innemen van een 
standplaats op de openbare weg voor het uitvoeren van een handelsactiviteit, buiten de wekelijkse 
markt.

Doel: De stad zet in op kernversterkende en imagoversterkende maatregelen. Ambulante handel 
moet bijgevolg versterkend zijn naar het economische weefsel in Herentals en de dorpskernen van 
Noorderwijk en Morkhoven. Tevens moet ambulante handel buurtversterkend werken. Alleen 
locaties die verkeersveilig, economisch complementair en imagoversterkend zijn, komen in 
aanmerking voor ambulante handel. Het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein en de 
hinder die hierdoor kan ontstaan, moet financieel gecompenseerd worden. 

Volgende locaties komen in aanmerking voor ambulante handel:

 Noorderwijk, pleintje aan bakkerij
 Noorderwijk, pleintje achter dorpshuis
 Noorderwijk, statieplein
 Morkhoven, ter hoogte van dorpsplein Dorp

Andere locaties centraal in wijken zoals Molekens, Wijngaard en Diependaal kunnen in aanmerking 
komen voor ambulante handel.

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om, indien voldaan wordt aan de 
bovenvermelde criteria, bijkomende locaties aan te duiden.

2. Gebruiker



De retributie is verschuldigd door de handelaars die voor hun handelsactiviteit een standplaats 
innemen op de openbare weg buiten de wekelijkse markt.

De standplaatsen kunnen ingenomen worden door:

a) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders van 
een “machtiging als werkgever” aan wie een standplaats is toegewezen
b) de verantwoordelijk(en) voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats 
is toegewezen, houder(s) van een “machtiging ambulante activiteiten als werkgever”
c) de feitelijke venno(ot(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, 
houder(s) van een “machtiging ambulante activiteiten als werkgever” voor de uitoefening van een 
ambulante activiteit voor eigen rekening
d) de echtgenoot/echgenote of wettelijk samenwonende  van de natuurlijke persoon aan wie de 
standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging ambulante activiteiten als werkgever” 
voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening
e) door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging als 
aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke 
persoon of rechtspersoon bedoeld in a tot d.

3. Bepaling van het tarief

Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld als volgt:

 20 euro per begonnen dag
 250 euro per kwartaal
 1.000 euro per kalenderjaar

Voor handelaars die eenzelfde standplaats meer dan één maal per week innemen, wordt het 
dagtarief aangerekend per inname.

Voor wagens die gebruik maken van de elektrische installatie, betaalt de belastingplichtige 3 euro per 
begonnen dag, 40 euro per kwartaal of 160 euro per kalenderjaar.

De retributie is ondeelbaar en voor de volledige periode verschuldigd, ongeacht de datum van 
aanvraag. Een kwartaal bestaat uit 13 weken.

4. Verminderingen

Voor dit reglement zijn er geen verminderingen van toepassing.

5. Betaling

Het stadsbestuur stuurt per kwartaal of per kalenderjaar een factuur naar de handelaar. Binnen de 
dertig dagen na verzenddatum moet de factuur betaald worden.

6. Procedure

Elke persoon die een ambulante activiteit wenst uit te oefenen, doet hiervoor een aanvraag bij het 
college van burgemeester en schepenen met een brief of via info@herentals.be, met een voorstel 

mailto:info@herentals.be


van locatie, tijdstip, producten en diensten die worden aangeboden.
Het college van burgemeester en schepenen brengt de aanvrager op de hoogte van de beslissing.

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, moet zich identificeren 
aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien 
hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent.

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

Openbare stemming op besluit 1
- 15 stem(men) voor: Peter Bellens; Eva Brandwijk; Axana Ceulemans; Patrik De Cat; Andreas 

Huyskens; Eva Kerkhofs; Nick Kraft; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Yoleen Van 
Camp; Pascal Van Nueten; Mien Van Olmen; Stefan Verraedt; Jennis Wagemans

- 9 stem(men) tegen: Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Anne-Mie Hendrickx; Rob 
Lathouwers; Susy Matthijs; Tom Olyslaegers; Peter Verpoorten; Lore Wagemans

- 2 onthouding(en): Bart Lamers; Els Sterckx
-

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

de algemeen directeur 
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels


