Belastingreglement op de ambulante activiteiten – gecoördineerde versie (23.04.2020).
DE GEMEENTERAAD
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 25.06.1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 24.09.2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante activiteiten en latere wijzigingen;
Overwegende dat het in gebruik nemen van het openbaar domein voor de gemeente bijkomende
kosten met zich mee brengt op het vlak van veiligheid, afvalbeheersing, openbare netheid,
verkeersveiligheid en infrastructuur;
Overwegende dat de hoekkramen aan de basiliek uit commercieel standpunt gunstiger gelegen zijn;
Overwegende dat voor de kramen aan de basiliek het gebruik van de elektriciteitskasten van de
gemeente inbegrepen is;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
Aanslagjaar en belastbaar feit
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 wordt een contante belasting geheven op de
ambulante activiteiten, waarvan de uitoefening onderworpen is aan een voorafgaande
machtiging overeenkomstig artikel 3 van de wet van 25.06.1993 betreffende de uitoefening
en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten en latere wijzigingen.
Art. 2.
Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de ambulante handelaar.
Art. 3.
Aanslagvoet en berekeningsbasis
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1. per voertuig of per standplaats:
- per dag
€ 30
- per jaar
€ 280
2. per kraam aan de basiliek per seizoen:
- voor de 2 hoekkramen
€ 335
(hoeken Basilieklaan met Albertusplein en met Isabellaplein)
- voor de andere kramen
€ 280
- De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele seizoen, welke ook de
aanvangs-of stopzettingsdatum is.
3. per standplaats voor ijsverkoopwagen te Averbode:
- per kalenderjaar
€ 2.400
- De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar, welke ook de aanvangs-of
stopzettingsdatum is.
Art. 4.
Vrijstellingen
Enkel de wettelijk voorziene vrijstellingen zijn van toepassing.
Art. 5.
Vrijstellingen volgens beslissing van 23.04.2020
- De jaarlijkse belasting per voertuig of per standplaats is niet verschuldigd voor
aanslagjaar 2020.
- De belasting per voertuig of per standplaats per dag is niet verschuldigd voor die dagen
waarop de ambulante niet kan worden uitgeoefend, indien dit het gevolg is van
beslissingen van het gemeentebestuur.
- De jaarlijkse belasting voor de kramen aan de basiliek is niet verschuldigd voor
aanslagjaar 2020.
- De jaarlijkse belasting voor de standplaats voor ijsverkoopwagens te Averbode is niet
verschuldigd voor aanslagjaar 2020
Art. 6.
Vrijstellingen volgens beslissing van 17.12.2020
Voor alle belastingplichtigen geldt een vrijstelling van 50 % in de periode van 01.01.2021 tot
en met 31.12.2021.
Art. 7.
Wijze van inning

De belasting wordt contant geïnd op basis van een factuur. Als de contante inning niet kan
worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

