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32.

Retributie op gebruik gemeentelijk openbaar domein voor ambulante handel buiten de
wekelijkse markt en de jaarmarkten 2020-2025

De gemeenteraad,

Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een
beslissing van hun raad;
Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante
activiteiten, zoals gewijzigd door de wet van 4 juli 2005 en 20 juli 2006 en het koninklijk besluit van 4
september 2006;
Gelet op het feit dat de wekelijkse markt en jaarmarkten niet onder de toepassing van dit reglement
vallen;
Overwegende dat de uitoefening van ambulante activiteiten op plaatsen langsheen het openbaar
domein lasten met zich meebrengen voor de gemeente en het daarom billijk is hiervoor een
retributie te vragen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
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BESLUIT: eenparig.
Artikel 1 – Omschrijving
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025
een retributie op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein voor ambulante handel buiten
de wekelijkse markt en de jaarmarkten.
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.
Ook standplaatsen op het gemeentelijk openbaar domein voor frituren vallen onder de toepassing
van dit reglement.
Artikel 2 – Retributieplichtige
De retributie is jaarlijks verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen die met toelating van het
college van burgemeester en schepenen ambulante activiteiten uitoefenen op de voor het publiek
toegankelijke plaatsen op en langsheen het gemeentelijk openbaar domein.
Artikel 3 – Tarief van de retributie
De retributie wordt vastgesteld op 0,50 EUR per vierkante meter per standdag met een minimum van
2,50 EUR per standdag, vermeerderd met de kosten voor elektriciteitsverbruik van 1,25 EUR per
standdag per aansluiting en met als basis 50 weken per jaar.
De daartoe beëdigde aangestelden van het gemeentebestuur zijn gemachtigd tot het opmeten van
de ingenomen ruimte en de toewijzing van de plaatsen.
Het intrekken van de standplaatstoelating wegens een fout van de aanvrager van de standplaats of
het niet innemen van de toegekende standplaats brengt voor de standplaatshouder geen enkel recht
mee op terugbetaling van de reeds gestorte sommen.
De retributie is verschuldigd zonder dat de betrokkene aanspraak kan maken op enig onherroepelijk
recht van concessie, noch van erfdienstbaarheid op het gemeentelijk openbaar domein, doch
integendeel de plicht heeft bij het eerste verzoek het toegestaan gebruik op te heffen of te
beperken, zonder daarom aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding.
De betaling van de retributie brengt voor de gemeente geen enkele speciale toezichtstaak mee.
Het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein gebeurt op eigen risico van de begunstigde van
de machtiging en onder zijn verantwoordelijkheid.

Artikel 4 – Invordering
De retributie wordt geïnd na betalingsverzoek via factuur. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de
retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden.
Artikel 5 – Intrekking voorgaande retributiereglementen
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Alle voorgaande retributiereglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven.

Aldus gedaan in zitting datum als boven
De algemeen directeur
get. Johan Smits

De voorzitter
get. Steven Michiels
Voor eensluidend uittreksel:
Boortmeerbeek, 19 december 2019

De algemeen directeur

Ingevolge delegatiebesluit van 28 januari
2019

De burgemeester

Johan Smits

Karin Derua
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