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GEMEENTERAAD 17 DECEMBER 2013 

 

 

Retributiereglement ambulante handel 

 

 

Context 

Door de gemeente wordt aan de handelaars die voor hun handelsactiviteit een standplaats innemen 

op de openbare weg buiten de wekelijkse markt een retributie aangerekend voor de hinder en het 

gebruik van het gemeentelijk openbaar domein. Het huidige retributiereglement dat in de 

gemeenteraad van 18/12/2007 werd goedgekeurd vervalt per 31/12/2013. Als het stadsbestuur dit 

reglement wil behouden moet het opnieuw goedgekeurd worden. 

Het college van burgemeester en schepenen keurde het voorstel reglement retributie ambulante 

handel principieel goed. 

 

Openbaar onderzoek 

Dit reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 187 van het 

gemeentedecreet.  

 

Juridische grond 

Gemeentedecreet. 

Het Koninklijk Besluit van 24/9/2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante 

activiteiten. 

 

Argumentatie 

Handelaars die op de wekelijkse markt een standplaats hebben, betalen hiervoor een financiële 

vergoeding aan de stad en mogen hiervoor een halve dag gebruik maken van het openbaar domein. 

Handelaars die voor hun ambulante activiteiten waarvan de inname toegewezen werd 

overeenkomstig de artikelen 38 tot 41 van het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 over de 

uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, kunnen hun standplaats en uren vrij kiezen. 

De stad wil voor de verhoogde kosten voor onder andere controles voor deze innames een bijdrage 

vragen. Om controle en werking te vereenvoudigen wordt er overgegaan tot forfaitaire bedragen en 

niet meer per strekkende meter. 

Door de financiële toestand van de stad is het noodzakelijk deze kosten te verhalen op de gebruikers. 

 

BESLUIT 

 

De gemeenteraad keurt het retributiereglement op goed als volgt: 

 

1. Algemene bepalingen 

 

De stad heft met ingang van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een retributie op het 

innemen van een standplaats voor ambulante activiteiten waarvan de inname toegewezen werd 

overeenkomstig de artikelen 38 tot 41 van het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 over de 

uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten. 

 

2. Gebruiker 

 

De retributie is verschuldigd door de ambulante handelaar die een standplaats inneemt op het 

openbaar domein. 
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Diegene die de standplaats inneemt is gehouden, minstens vierentwintig uren op voorhand, bij het 

stadsbestuur een aanvraag in te dienen. 

 

3. Grondslag en tarief 

 

Het bedrag van de retributie  wordt vastgesteld als volgt: 

- 20,00 euro per begonnen dag. 

- 250,00 euro per kwartaal 

- 1.000 euro per kalenderjaar. 

Voor wagens die gebruik maken van de elektrische installatie, betaalt de belastingplichtige 3,00 euro 

per dag of 40 euro per kwartaal of 160 euro per kalenderjaar. 

De retributie is ondeelbaar en voor de ganse 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 stuur per kwartaal een factuur naar de handelaar. Binnen de veertien dagen na 

verzenddatum moet de factuur betaald worden. De vastgestelde retributie kan ook contant betaald 

worden aan de financieel beheerder, zijn aangestelde of de daartoe aangeduide beambten. Bij 

contante betaling levert de financieel beheerder, zijn aangestelde of de daartoe aangeduide 

beambten een kwijting af.  

 

Bij niet minnelijke betaling voorziet artikel 94 van het gemeentedecreet de mogelijkheid om een 

dwangbevel uit te vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank 

wenden om de retributie in te vorderen. 

 

6. Procedure 

 

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt 

afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het gemeentedecreet. 

 

 


