GEMEENTE UKKEL
Vernieuwing van het belastingreglement op de ambulante activiteiten: wijziging van de
tarieven en de tekst
Datum van de beraadslaging van de Gemeenteraad: 12 december 2013
De Raad,
Aangezien het belastingreglement op de verkoop op de openbare weg verstrijkt op 31
december 2013;
Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; gelet op artikel 252 van de nieuwe
gemeentewet dat de gemeentes verplicht een begrotingsevenwicht te hebben;
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillen inzake gemeentelijke belastingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure inzake
bezwaarschrift tegen een gemeentebelasting;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante en kermisactiviteiten;
Overwegende dat elke ambulante activiteit, meer bepaald elke verkoop, te koop
aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en
bijkomende diensten die op deze producten betrekking hebben, door een handelaar
buiten de vestigingen, vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt,
lasten met zich meebrengt voor de gemeente, meer bepaald inzake de openbare
veiligheid, de reinheid, de hygiëne en de vrije doorgang op de openbare weg en het gerechtvaardigd is deze lasten te laten dragen door de personen die een ambulante activiteit
uitoefenen;
Na beraadslaging,
Beslist:
REGLEMENT
Artikel 1: Er wordt vanaf 1 januari 2014 tot 31 december 2019 een belasting geheven ten
laste van personen die een ambulante handel uitoefenen op het grondgebied van de
gemeente buiten de openbare markten en brocantes, georganiseerd op de openbare weg,
die het onderwerp uitmaken van een gemeentelijke vergoeding of gemeentebelasting.
Voor de toepassing van het onderhavige reglement wordt onder ambulante handel
uitsluitend verstaan:
elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument
van producten en bijkomende diensten die op deze producten betrekking hebben, door een
handelaar buiten de vestigingen, vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.
Worden echter niet beschouwd als ambulante activiteiten: de activiteiten, vermeld in artikel 5
van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten, zoals:
- de verkoop van kranten en tijdschriften, evenals het zich abonneren op kranten in de mate
dat het de regelmatige bediening van een vaste en lokale cliënteel betreft, de
postorderverkopen en de verkopen door middel van automaten;
- de openbare verkopen met de bijstand van ministeriële ambtenaren en de verkopen die
plaatshebben ter uitvoering van een gerechtelijke beslissing en op plaatsen aangeduid door
de rechter;
- de verkoop uitgeoefend door een handelaar voor zijn winkel of in het verlengde ervan,
onder de voorwaarden bepaald door de Koning.

Artikel 2: Is belastingplichtig: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon ten bate van wie de
ambulante activiteit, zoals omschreven in artikel 1 van het onderhavige reglement,
uitgeoefend wordt.
Artikel 3: Het belastingtarief is als volgt vastgelegd:
Per dag en per ambuPer week en per
lante activiteit
ambulante activiteit
€ 12,50
€ 37,50
te betalen op de dag te betalen op de eerste
zelf
dag van de week

Per maand en per
ambulante activiteit
€ 125
te betalen uiterlijk 1
week voor de eerste
dag van de maand

Per kwartaal en per
ambulante activiteit
€ 375
te betalen uiterlijk 1
week voor de eerste
dag van het kwartaal

Artikel 4: Alvorens te starten met zijn activiteit op het grondgebied van de gemeente moet
de belastingplichtige een aangifte indienen op het kantoor van het Secretariaat - Algemene
Zaken met vermelding van de periode waarop de belasting van toepassing is.
Er wordt een ontvangstbewijs van deze aangifte afgeleverd. Dit bewijs moet vertoond
worden bij elk verzoek van een hiertoe aangestelde ambtenaar van de gemeente.
Artikel 5: De belasting moet betaald worden in de handen van de gemeenteontvanger
(Auguste Dansestraat 3) tegen de afgifte van een kwitantie.
a) indien de aangifte een ononderbroken periode van een dag tot een week betreft, dient de
belasting onmiddellijk betaald te worden op het ogenblik van de aangifte;
b) indien de aangifte een ononderbroken periode van meer dan een week en minder dan een
maand betreft, dient de belasting wekelijks betaald te worden (7 volle dagen), te rekenen
vanaf de dag van de aangifte;
c) indien de aangifte een ononderbroken periode van meer dan een maand betreft, dient de
belasting maandelijks op voorhand betaald te worden of driemaandelijks voor de vaste
plaatsen, bezet tijdens het jaar, te rekenen vanaf de dag van de aanvraag.
Indien de belasting niet wordt betaald, zal de belasting via inkohiering ingevorderd worden.
In geval van inkohiering is de belastingplichtige onmiddellijk € 20 bijkomende
administratiekosten verschuldigd.
Artikel 6: Bij gebrek aan een aangifte, of in geval van een onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte van de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve
vermeerderd met een bedrag dat gelijk is aan de oorspronkelijk voorziene belasting.
Alvorens over te gaan tot de ambtshalve inkohiering zal het college van burgemeester en
schepenen de belastingplichtige per aangetekend schrijven de redenen meedelen om tot
deze procedure over te gaan, de elementen waarop de aanslag werd gebaseerd en de wijze
van de vaststelling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de
verzendingsdatum van de kennisgeving, om zijn opmerkingen schriftelijk te laten gelden.
Het bedrag van deze vermeerdering zal via inkohiering geïnd worden.
Artikel 7: Het belastingkohier wordt opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het college
van burgemeester en schepenen.
Artikel 8: De ingekohierde belasting moet onmiddellijk betaald worden.
Artikel 11: De regels rond invorderingen, moratoire interesten, vervolgingen, voorrechten,
wettelijke hypotheken en verjaringen inzake Rijksbelastingen op de inkomsten, zijn van
toepassing op deze belasting.
Artikel 9: De belastingplichtige die zich ten onrechte belast acht, kan een bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk gebeuren, met redenen omkleed zijn en overhandigd of per
post verzonden worden ofwel binnen de zes maanden vanaf de derde werkdag na de
verzendingsdatum van het aanslagbiljet, ofwel binnen de zes maanden na de datum van de
contante betaling.
De indiening van een bezwaar ontslaat de indiener niet van de verplichting de belasting te
betalen.

Artikel 10: Het onderhavige reglement trekt op 1 januari 2014 het reglement in dat werd
goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 juni 2006 en door het ministerie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 25 september 2006.

