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DE RAAD, 

 

Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet; 

 

Gelet op artikelen 117 en 118 van de Nieuwe Gemeentewet:  

 

Gelet op artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet waarbij het begrotingsevenwicht wordt 

opgelegd aan de gemeenten;  
 

Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillen inzake gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het belastingreglement op de ambulante handel, gestemd door de gemeenteraad op 8 

oktober 2013; 
 

Overwegende dat de door deze belasting nagestreefde doelstelling erin bestaat aan de 

gemeente Vorst de financiële middelen te verschaffen die noodzakelijk zijn om haar taken en 

beleidsmaatregelen te kunnen uitvoeren alsook om haar financieel evenwicht te verzekeren en 

overwegende dat het, in het nastreven van deze doelstelling, gerechtvaardigd blijkt om 

rekening te houden met de financiële capaciteit van de belastingplichtigen vanuit het 

gegronde streven naar een evenwichtige verdeling van de belastingdruk; 

 

Overwegende dat de voorwaarden betreffende de ingebruikneming van het openbaar domein 

in eender welke vorm moeten worden gedefinieerd en gereglementeerd, om de 

handelsactiviteit te bevorderen en tegelijk het esthetische uitzicht van de gemeente Vorst te 

bewaren en de veiligheid van het doorgangsgemak te garanderen; 
 

BESLIST: 

 

Het belastingreglement op de ambulante handel te hernieuwen: 

 

Artikel 1.  

Er wordt, voor de dienstjaren 2020 tot 2025, een belasting op de ambulante handel gevestigd.   

Worden in aanmerking genomen de activiteiten waarvan de uitoefening onderworpen is aan 

een voorafgaande toelating van het Ministerie van Middenstand volgens artikel 3 van de wet 

van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van 

de openbare markten.  

 

Artikel 2.  

De belasting is verschuldigd door de ambulante handelaar. 

 

 



Artikel 3.  

De belasting wordt als volgt vastgesteld :   

- per dag :  20,00 €  

- per week :  65,00 €  

- per maand :  100,00 €  

- per trimester :  250,00 €  

- per jaar :  500,00 €  

 

Artikel 4.  

De belasting is contant betaalbaar in handen van de Gemeenteontvanger, zijn aangestelden of 

de regelmatig daartoe aangeduide beambten of in een kohier opgenomen.  

  

Artikel 5.  

Vooraleer op de openbare weg te verkopen moet elke ambulante handelaar, die van de 

burgemeester de toelating gekregen heeft zoals voorgeschreven in artikel 102 van het 

algemene politiereglement, tegen ontvangstbewijs, op de dienst secretariaat van het 

gemeentebestuur een aangifte doen betreffende de duur waarvoor de belasting op hem 

toegepast moet worden.  

 

Artikel 6.  

Indien de aangifte niet ingediend wordt of in geval van onjuiste, onvolledige of 

onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, zal de belasting ambtshalve 

ingekohierd worden.  

Vooraleer over te gaan tot de belastingheffing van ambtswege, betekent het college van 

burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, via aangetekend schrijven, de redenen 

waarom tot deze procedure overgegaan wordt, de elementen waarop de belastingheffing 

gebaseerd is, evenals de wijze waarop deze elementen vastgesteld werden en het bedrag van 

de belasting.  

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van 

verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. In geval van 

ambtshalve inkohiering wordt de belasting verhoogd met het dubbele van het verschuldigde 

bedrag. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.  

 

 

 



Artikel 7.  

Elke overtreder van de bepalingen van het huidige reglement wordt, onverminderd de 

verschuldigde belasting en de verwijlinteresten, bestraft met een boete gelijk aan deze 

belasting en, in geval van recidive binnen de twaalf maanden, met een boete gelijk aan het 

dubbele van deze belasting.  

Artikel 8.  

De overtredingen worden voor de strafrechtbank gebracht.  

De boetes worden door de gemeenteontvanger ingevorderd.  

  

Artikel 9.  

Wanneer de belasting ingekohierd is, ontvangt de belastingplichtige gratis een aanslagbiljet.  

De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na de verzending van het 

aanslagbiljet.  

Bij niet-betaling binnen deze termijn zullen de invorderingsregels inzake de 

inkomstenbelasting toegepast worden.  

  

 

 


