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STAD MECHELEN
INDIRECTE BELASTING OP AMBULANTE ACTIVITEITEN
Vergadering van 25 maart 2014
De gemeenteraad van de stad Mechelen:
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante activiteiten, zoals gewijzigd door de wet van 4 juli 2005 en 20 juli 2006 en het
koninklijk besluit van 4 september 2006;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de noodzakelijkheid tot aanpassing van het bestaand reglement d.d. 26 november
2013.
BESLUIT:
Artikel 1 - Met ingang van heden, voor een termijn eindigend op 31 december 2019, wordt
een indirecte belasting op ambulante activiteiten geheven ten laste van
personen die dergelijke activiteit uitoefenen op het openbaar domein of op private
plaatsen op het grondgebied van de stad, zoals bepaald in de wet van 4 juli
2005, en in zoverre zij niet vallen onder de toepassing van het huishoudelijk
reglement op de openbare markten, de kermissen of de frituren en
hotdogkramen.
Artikel 2 - Voor de toepassing van dit reglement wordt als ambulante activiteit beschouwd
de verkoop, de te koop aanbieding en uitstalling met het oog op de verkoop van
producten en diensten aan de consument door een handelaar buiten zijn
vestiging(en) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen hetzij door
elke andere persoon die niet over dergelijke vestiging beschikt.
Artikel 3 - De belasting bedraagt voor:
a)

ambulante activiteiten uitgeoefend met behulp van een
voertuig/vervoermiddel op rondreizende wijze :.……………6,20 euro per dag
of 134,00 euro per maand;

b) ambulante activiteiten op de openbare weg (gestationeerd) via
abonnement::………..……...3,00 euro per lopende meter per dag.
c)

ambulante activiteiten op de openbare weg (gestationeerd) als losse
kramer:………………3,00 euro per lopende meter per dag met een minimum
van 30,00 euro.

Artikel 4 - De belasting is contant eisbaar en verschuldigd door de ambulante handelaar.
De belastingplichtigen moeten voorafgaand melding doen bij het stadsbestuur en
er een bedrag gelijk aan de vermoedelijke belasting in bewaring geven tegen
afgifte van een ontvangstbewijs, dat op elk verzoek aan de met het toezicht
belaste ambtenaren of agenten moet worden getoond.
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Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven
contantbelasting worden geboekt en ten opzichte van de belastingplichtige met
een kwitantie worden bevestigd indien geen tegenbericht van de
belastingplichtige bij het stadsbestuur toekomt uiterlijk de dag voor deze waarop
het belastbaar feit zich zal voltrekken.
Bij gebrek aan contantbetaling of in geval deze niet gelijk is aan de reële
belastingschuld, berekend op basis van de gegevens waarover het stadsbestuur
nadien beschikt, zal van ambtswege worden overgegaan tot inkohiering,
respectievelijk terugbetaling, van het verschil.
Artikel 5 - De beëdigde aangestelden van het stadsbestuur zijn gemachtigd om alle
inbreuken op deze verordening vast te stellen.
Artikel 6 - De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de
geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 7 - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 186 van het gemeentedecreet.
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