BELASTINGREGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET
OPENBAAR DOMEIN EN PRIVEDOMEIN DE PINTE
(goedgekeurd door de gemeenteraad op maandag 28 juni 2021)
Artikel 1 Toepassingsgebied
Overwegende de Wet van 25 juni 1993 en het KB van 24 september 2006 betreffende
uitoefening en organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zoals gewijzigd, wordt er een
belasting gevestigd op:




standplaatsen op de openbare weg en op andere plaatsen van het openbaar domein
rondreizende ambulante activiteiten op de openbare weg of het openbaar domein
standplaatsen op de plaatsen op privédomein, grenzend aan de openbare weg en op
de commerciële parkingsplaatsen

Tenzij deze ingebruikname van het openbaar of privédomein aanleiding geeft tot de
toepassing van een andere gemeenteverordening inzake belasting/retributie of toegestaan is
krachtens een contract.
Dit, om reden van de extra druk die op het openbaar of privédomein gelegd wordt ten
gevolge van ambulante activiteit.
Artikel 2 Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die een machtiging of
toelating heeft bekomen conform het gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van
ambulante activiteiten op het openbaar of privédomein, buiten de openbare markten.
De belastingschuldige die hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van de belasting heeft
ook het recht om bezwaar in te dienen overeenkomstig artikel 9 van het decreet van 30 mei
2008.
Artikel 3 Tarieven
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
1. De occasionele (= niet-regelmatige) inname van een losse standplaats bedraagt op
openbaar domein 30 euro per dagdeel en op privédomein 15 euro per dagdeel
2. De inname in het kader van een abonnement, zijnde de reservering voor een in de tijd
terugkerende en regelmatige inname van een toegewezen standplaats bedraagt op
openbaar domein 10 euro per dagdeel en op privédomein 5 euro per dagdeel
3. Afname van elektriciteit, geleverd door het gemeentebestuur kost monofasig 3,5 euro
per dagdeel en driefasig 6,5 euro per dagdeel
4. Een dagdeel kan slaan op de voormiddag, de namiddag of de avond en kan telkens
niet langer duren dan 6 uur, opstellen, opkramen en opkuis inbegrepen
5. Rondreizende ambulante handel wordt belast met 250 euro / kalenderjaar
Artikel 4 Kohier
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
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De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 5 Gegevens verstrekken
De belastingplichtige is gehouden alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens te verstrekken.
Artikel 6 Geschillen en bezwaren
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Het bezwaar moet op straffe van verval schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd zijn.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien dagen.
Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden, moet dit
uitdrukkelijk vermeld worden in het bezwaar.
Artikel 7 Invordering
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de belasting ingevorderd conform het
gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en
niet-fiscale schuldvorderingen en haar latere wijzigingen.
Artikel 8 Bekendmaking
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 9 Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2021, geldt tot en met 31 december 2025 en heft
hierdoor het bestaande retributiereglement van 16 december 2019 op.
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