Lokaal bestuur AARTSELAAR
(Datum afdruk:

17/12/2019)

UITTREKSEL
van de gemeenteraadszitting
van 16 december 2019
Aanwezig: Anouk Beels, raadslid-voorzitter, Sophie De Wit, burgemeester, Mark Vanhecke, Bart Lambrecht,
Eddy Vermoesen, René Lauwers, Hilde Heyman, schepenen, Glenn Anné, Cristel Bal, Alex Cappaert, Guido
D'Eer, Joris De Bie, Rosanne De Gryse, Bart De Hertogh, Paula De Leeuw, Lea Den Abt, Nadine Francus, Yves
Hulin, Mike Schuurmans, Rudy Siebens, Marijke Vandebroeck, Jan Van der Heyden, Kris Wils, raadsleden
Luc Van Limbergen, Algemeen directeur

Gemeentebelasting op ambulante activiteiten. Vaststelling voor de
dienstjaren 2020 – 2025. Goedkeuring.
De gemeenteraad,
RECHTSGROND:
De grondwet, artikel 170 §4.
De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten, zoals laatst gewijzigd.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, zoals laatst gewijzigd.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
AANLEIDING:
Op 31 december 2019 verstrijkt de heffingsduur van de belasting op ambulante activiteiten,
vastgesteld door de gemeenteraad van 25 maart 2013 en 17 december 2018.
MOTIVERING:
Gezien de financiële toestand van de gemeente is het billijk deze belasting te heffen.
BESLUIT:
Stemming: Met 20 stemmen voor (Anouk Beels, Sophie De Wit, Mark Vanhecke, Bart Lambrecht,
Eddy Vermoesen, René Lauwers, Hilde Heyman, Alex Cappaert, Guido D'Eer, Joris De Bie, Rosanne
De Gryse, Bart De Hertogh, Paula De Leeuw, Lea Den Abt, Yves Hulin, Mike Schuurmans, Rudy
Siebens, Marijke Vandebroeck, Jan Van der Heyden, Kris Wils), 3 onthoudingen (Glenn Anné, Cristel
Bal, Nadine Francus)
Artikel 1. Heffingstermijn - belastbaar voorwerp
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een contant belasting te vestigen op de uitoefening van
ambulante activiteiten, met uitsluiting van deze die worden uitgeoefend op de openbare markten of
kermissen.
Artikel 2. Definities
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.

Uitzondering op deze regel zijn de éénmalige verkopen, braderijen of andere markten waarbij
koopwaar op de openbare weg wordt aangeboden, ter gelegenheid van evenementen georganiseerd
door de gemeente of plaatselijke verenigingen.
Artikel 3. Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de ambulante handelaar.
Artikel 4. Berekeningsgrondslag en tarieven
De belasting wordt vastgesteld op 187,50 euro per jaar.
Artikel 5. Wijze van invordering
§1. Deze gemeentebelasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie.
§2. Bij gebrek aan contante betaling zal worden overgegaan tot inkohiering.
Artikel 6. Verwijzingsregel
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt
volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering
en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
Artikel 7. Inwerkingtreding en bekendmaking
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.
Gedaan te Aartselaar in bovenvermelde vergadering.
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