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15. Lokale economie - retributiereglement ambulante handel - goedkeuring 
 
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld. 
 
De wet van 25 juni 1993 en latere wijzigingen betreffende de uitoefening van ambulante 
activiteiten en het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van 
ambulante activiteiten zijn van toepassing. 
 
Conform deze hogere wetgeving worden de ambulante handel en kermisactiviteiten op het 
openbaar domein, buiten de openbare markten en kermissen, geregeld bij gemeentelijk 
reglement.  
 
In die optiek heeft de gemeenteraad in zitting van 27 september 2007 het gemeentelijk 
reglement met betrekking tot de ambulante handel goedgekeurd. 
 
Aansluitend heeft de gemeenteraad in zitting van 20 december 2007 het retributiereglement 
ambulante handel goedgekeurd en dit eindigt op 31 december 2013.  
 
Zoals voorheen krijgt de gemeente geregeld aanvragen tot het verkrijgen van een niet-
bestendige standplaats voor het uitoefenen van ambulante handel. 
 
Het gebruik van openbare pleinen en wegenis als niet-bestendige standplaats voor 
ambulante handel brengt zekere kosten van toezicht en schoonmaak met zich mee zodat het 
verder billijk blijft deze kosten op de gebruikers te verhalen door middel van een plaatsrecht.  
 
Bijgevolg is het aangewezen om het retributiereglement ‘ambulante handel’ verder aan te 
houden. Het college van burgemeester en schepenen stelt dan ook voor om een nieuw 
retributiereglement aan de gemeenteraad voor te leggen dat ingaat vanaf 1 januari 2014 en 
eindigt op 31 december 2019. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 3 juli 2013 een voorstel 
geformuleerd om:  
- de prijs per lopende meter te verhogen van 2 euro naar 3 euro daar dit tarief sinds 2007 

niet meer werd aangepast (ook de omliggende gemeenten hanteren dergelijke tarieven); 
- het minimum bedrag van de retributie te behouden op 20 euro; 
- het bedrag per lopende meter en de minimum aan te rekenen retributie jaarlijks aan de 

index aan te passen. 
 



Dit voorstel werd besproken in de AED van 9 juli 2013 en deze gemeentelijke adviesraad 
had hierover geen opmerkingen.   
 
De gemeenteraadscommissie financiën heeft het retributiereglement ambulante handel 
besproken in zitting van 9 september 2013 en verleende positief advies mits geen indexering 
van de tarieven toegepast wordt gezien het werk om dit op te volgen en toe te passen niet 
opweegt tegen de opbrengst van de indexering. 
 
In zitting van 18 september 2013 heeft het college van burgemeester en schepenen beslist 
om aan de gemeenteraad voor te stellen het advies van gemeenteraadscommissie financiën 
te volgen en de op 3 juli 2013 voorgestelde indexering van de tarieven niet langer te 
weerhouden. 
 
Artikel 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen stipuleert 
dat het tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om de machtiging tot 
het heffen van retributies en de voorwaarden ervan vast te stellen. 
 
Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen het onderstaande 
retributiereglement ambulante handel goed te keuren. 
 
Art. 1. - Onderstaand retributiereglement ambulante handel gaat in op 1 januari 2014 en 
eindigt op 31 december 2019. 
 

RETRIBUTIEREGLEMENT AMBULANTE HANDEL 
 

Art. 1. - 
Er wordt een retributie gevestigd op de uitoefening van ambulante activiteiten op 
openbaar domein tenzij deze uitoefening onderworpen is aan een ander 
gemeentereglement inzake belasting of retributie of wanneer zij het voorwerp uitmaakt 
van een overeenkomst die de financiële belangen van de gemeente waarborgt. 
 
Art. 2. - 
Voor de toepassing van dit reglement worden het verkopen op het openbaar domein, 
zoals het nader is omschreven in de wetgeving betreffende de uitoefening van 
ambulante activiteiten, als ambulante activiteiten beschouwd. 
 
Art. 3. - 
Een standplaats op het openbaar domein kan enkel toegewezen worden aan: 

- de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit 
uitoefenen en die houder zijn van een ‘machtiging als werkgever’; 

- rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden 
toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks 
bestuur van de vennootschap die houder is van de ‘machtiging als werkgever’. 

 
Art. 4. - 
Behoudens voorafgaande schriftelijke machtiging van het college van burgemeester en 
schepenen is het verboden om het openbaar domein in te nemen teneinde ambulante 
handel uit te oefenen. 
 
Art. 5. - 
De retributie voor de ambulante activiteiten bedraagt 3 euro per lopende meter en per 
dag, met een minimum van 20 euro. 
 
Art. 6. - 



Bij gebruik van elektriciteit van de gemeentelijke overheid wordt een forfaitaire 
vergoeding aangerekend van 5 euro per dag en per standplaats. 
 
Art. 7. - 
Ieder gedeelte van een plaatseenheid wordt aangerekend voor een volle eenheid en 
elke aangevangen periode wordt beschouwd als een volledige.  
 
De lopende meters die in aanmerking worden genomen, zijn de meters van het 
openbaar domein die ingenomen worden voor de goede uitoefening van de ambulante 
activiteit. 
 
Art. 8. - 
De betaling van de retributie gebeurt voorafgaandelijk per overschrijving op de 
rekening van de gemeente Deerlijk. Na registratie van de betaling wordt een kwitantie 
met opgave van de periode afgegeven. 
 
Art. 9. - 
De ambulante handelaars moeten tijdens de uitoefening van de ambulante activiteiten 
gedurende de betrokken periode steeds in het bezit zijn van het bewijs van betaling dat 
op elk verzoek van de met toezicht belaste ambtenaren moet worden getoond. 
 
Art.10. - 
Bij verzuim of weigering van aangifte, bij laattijdige of onnauwkeurige aangifte is de 
retributie van ambtswege gevestigd en kan een administratieve maatregel worden 
toegepast gelijk aan het ontdoken recht. 
 

Art. 2. - Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 
 
Art. 3. - Deze beslissing wordt binnen de 20 dagen ter kennisgeving overgemaakt aan de 
toezichthoudende overheid conform artikel 253, § 1, 3° van het Gemeentedecreet. 
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