
STAD RONSE 

 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

VAN 17 DECEMBER 2007 

 

BELASTING OP AMBULANTE ACTIVITEITEN.   

 

Artikel 1.  Er wordt met ingang van 1 januari 2008 een gemeentebelasting gevestigd op 

ambulante activiteiten, waarvan de uitoefening onderworpen is aan de voorafgaande 

machtiging van een ondernemingsloket, overeenkomstig artikel 3 van de wet van 25 juni 1993 

betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, gewijzigd 

bij de wetten van 4 juli 2005 en 20 juli 2006. 

Artikel 2.  De belasting is verschuldigd door de ambulante handelaar. 

Artikel 3.  De belasting op ambulante activiteiten, zonder of met gebruik van een voertuig 

met eigen beweegkracht, wordt als volgt vastgesteld : 

- per dag :               2 EUR  

- per week : 7,50 EUR  

- per maand : 20 EUR  

- per drie maanden :   40 EUR 

- per zes maanden :    60 EUR 

- per jaar :           100 EUR. 

 Voor de belasting per dag wordt een gedeelte van een dag beschouwd als een volle 

dag. 

Artikel 4.  Vallen niet onder toepassing van tegenwoordig reglement de handelaars die hun 

waren, vooraf gekocht of besteld, ten huize bezorgen en de rondreizende muzikanten. 

Artikel 5.  De belastingplichtige is gehouden, minstens vierentwintig uren bij voorbaat, aan 

het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. 

Artikel 6.  De belasting is contant te betalen tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Het 

ontvangstbewijs dient op iedere aanvraag van de politie getoond te worden. Bij gebrek aan 

contante betaling wordt de belasting ambtshalve ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar. 

Artikel 7. De belastingplichtige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het College 

van Burgemeester en Schepenen. 

 Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en 

worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging.  

Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van zes maanden 

vanaf de inning van de belasting. 

Artikel 8.  Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake 

rijksbelastingen op de inkomsten. 


