
REGLEMENT BETREFFENDE HET HEFFEN VAN DE STANDPLAATSRECHTEN OP 
DE AMBULANTE ACTIVITEITEN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN - 
WIJZIGINGEN 
  
De Gemeenteraad, 
  
Gelet op het Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117 ; 
  
Gelet op de Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante 
en kermisactiviteiten en meer bepaald artikelen 8 tot 10 en de latere wijzigingen;  
  
 Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en 
organisatie van ambulante activiteiten, inzonderheid de artikelen 23 tot en met 44 ; 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de 
elektrische installaties bindend wordt verklaard ; 
  
Gelet op het koninklijk besluit van 7 februari 1997 inzake de algemene 
voedingsmiddelhygiëne ; 
  
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillen inzake gemeentebelastingen; 
  
 Overwegende dat volgens artikel 8§1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van 
ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij 
gemeentelijk reglement; 
  
Overwegende dat volgens artikel 9§1 van voornoemde gewijzigde  wet de organisatie van 
ambulante en kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en 
kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement; 
  
Gelet op de Ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht 
op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de latere wijzigingen; 
Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende 
de overlegging van de akten van de gemeenteoverheden aan de Regering met het oog op de 
uitoefening van het administratieve toezicht en de latere wijzigingen;   
Gelet op de omzendbrief van 8 september 2016 met betrekking tot de hervorming van het 
administratief toezicht; 
Herzien zijn beraadslaging van 22 december 2016 met betrekking tot ambulante activiteiten 
op de markten en op de openbare ruimte ; 
  
Op voorstel van het college van Burgemeester en schepenen; 
  
  
  
BESLIST: 
  
1. Het Reglement betreffende het heffen van de standplaatsrechten op de ambulante 
activiteiten buiten de openbare markten, goedgekeurd op 22 december 2016 te wijzigen en de 
tekst ervan als volgt vast te stellen: 



  
Artikel 1: 
  
Er wordt voor de gemeente Sint-Gillis vanaf 6 maart 2018, voor een periode die ten einde 
loopt op 30 maart 2024, een belasting geheven op de standplaatsrechten op de ambulante 
activiteiten buiten de openbare markten. 
  
Artikel 2: 
De belastingplichtige moet vooraleer hij zijn  activiteit op het grondgebied van de gemeente 
uitoefent, een voorafgaande toelating krijgen van de gemeente overeenkomstig de door het 
Reglement betreffende de ambulante activiteiten op de markten en op het openbaar domein 
bepaalde modaliteiten. 
  
Artikel 3: 
§1er. Het tarief voor de taks wordt als volgt bepaald: 
  

A. Voor de tijdelijk vaste ambulante activiteiten: 

per dag : 35 € 
per week : 70 € 
per maand : 200 € 
per kwartaal : 500 € 
  

B. Voor de rondtrekkende ambulante activiteiten 

1. Voor handelaars die hun goederen zelf of in manden dragen: 10 € per maand. 
2. Voor handelaars die hun goederen met een gemotoriseerd voertuig vervoeren: 100 per 

maand. 

  
 §2. De belasting is verschuldigd voor elke ingenomen plaats. 
  
Voor de berekening van de belasting, elke periode van bezetting, zoals omschreven in artikel 
3, § 1, begonnen verschuldigd is. 
  
  
Artikel 4:  
De taks is contant betaalbaar bij de gemeenteontvangsten (Maurice Van Meenenplein, 39 te 
1060 Brussel), die daar een kwijting zal voor afgeven.  
  
Artikel 5: 
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd en is 
die onmiddellijk opeisbaar. 
  
De belastingplichtige kan een bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en 
Schepenen. 
  



Klachten moeten, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en moeten, op 
straffe van verval, via een aangetekend schrijven of overlegging tegen ontvangstbericht 
worden neergelegd aan het loket van de Dienst belastingen van de gemeente binnen een 
termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van het 
versturen van het aanslagbiljet. 
  
Het moet worden gedateerd en ondertekend door de reclamant of zijn vertegenwoordiger en 
het volgende vermelden: 
  
1) De namen, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van 
wie de belasting is gevestigd; 
2) Het voorwerp van het bezwaarschrift en het voorwerp van de feiten en de middelen. 
  
Het indienen van een bezwaar schorst noch de eisbaarheid van de taks noch van de interesten. 
  
De inherente vestiging, invordering en geschillen worden geregeld conform de ordonnantie 
van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen en de wet van 23 maart 1999 betreffende rechterlijke inrichting in 
fiscale zaken. 
  
De vestiging, de inning en de betwisting gebeuren daarenboven volgens de bepalingen van het 
algemene reglement inzake vestiging en inning van de gemeentebelastingen, vastgesteld door 
de Gemeenteraad in zitting van 29 mei 1997 en haar latere wijzigingen. 
  
Artikel 6  
Onderhavig reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de 
minister van Middenstand en treedt in werking op de 5e dag na de publicatie ervan. 
  
2. Deze beslissing voor kennisgeving te bezorgen aan de toezichthoudende overheid. 
 


