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 cluster algemeen beleid 
dienst financiën 

NDC 484.661 

Belastingen aanslagjaar 2021 
 

Contantbelasting ambulante activiteiten 
 
Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2020-12-03 
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2020-12-08

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione mate-
riae. 
 
Artikel 1. 
Het gemeentebestuur heft een belasting op de am-
bulante activiteiten op de openbare weg. 
 
Artikel 2. 
De belasting is niet verschuldigd voor ambulante 
verkopen in het raam van manifestaties zonder 
handelskarakter en met een uitsluitend menslie-
vend doel. 
 
Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione tempo-
ris. 
 
Artikel 3. 
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 
2021. 
 
Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione perso-
nae. 
 
Artikel 4. 
De belasting is verschuldigd door de handelaar die 
ambulante activiteiten uitoefent op de openbare 
weg. 
 
Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet. 
 
Artikel 5. 
De belasting wordt als volgt vastgesteld: 

1° voor een standplaats op de openbare weg, 
buiten de wekelijkse openbare markt, de 
jaarmarkt en de kermissen: 
150 euro per dag forfaitair, ongeacht de 
grootte of de aard van de inrichting; 

2° voor een standplaats op de wekelijkse 
openbare markt voor de handelaars 

zonder abonnement: 
0,75 euro per vierkante meter voor een dag of 
gedeelte ervan, met als minimumforfait 15 
euro, vermeerderd forfaitair met 5 euro als de 
standplaats wordt ingenomen op een dag van 
een themamarkt; 

3° voor een standplaats op de wekelijkse 
openbare markt voor de handelaars met 
een abonnement: 
7,50 euro per vierkante meter voor een trimes-
ter, vermeerderd forfaitair met 5 euro per 
standplaats per trimester als bijdrage voor de 
themamarkten; 

4° voor een standplaats op de jaarmarkt voor 
de handelaars zonder abonnement op de 
wekelijkse openbare markt: 
1,00 euro per vierkante meter; 

5° voor een standplaats op de jaarmarkt voor 
de handelaars met een abonnement op de 
wekelijkse openbare markt: 
gratis, de standplaats is begrepen in het abon-
nement; 

6° voor een standplaats op de jaarmarkt voor 
de verkoop/consumptie van dranken en/of 
eetwaren: 
100 euro forfaitair. 

 
De volledige lengte en breedte van de inrichting 
wordt in aanmerking genomen. 
Een gedeelte van een vierkante meter wordt aan-
gerekend voor een volledige vierkante meter. 
 
Artikel 6. 
De handelaars van de jaarmarkt zonder abonne-
ment op de wekelijkse openbare markt betalen 
vooraf een waarborg van 20 euro voor de reserva-
tie van hun standplaats. Als de handelaar zijn 
standplaats niet inneemt op de jaarmarkt, is dit 
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bedrag verworven voor het gemeentebestuur. 
 
Hoofdstuk 5 — Invordering. 
 
Artikel 7. 
De belasting is contant betaalbaar: 
1° op het ogenblik dat de standplaats wordt toe-

gewezen (voor de handelaars zonder abonne-
ment voor een standplaats); 

2° veertien dagen na de toezending van de uitno-
diging tot betaling (voor de handelaars met een 
abonnement voor een standplaats op de weke-
lijkse openbare markt of een standplaats op de 
jaarmarkt). 

 
Hoofdstuk 6 — Slotbepalingen. 
 
Artikel 8. 
Het algemeen reglement aangaande de gemeente-
belastingen is van toepassing op deze belasting, 
voor zover hiervan niet wordt afgeweken door 
voorgaande bepalingen. 
 
Artikel 9. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de 
gemeentelijke webtoepassing. 
Het treedt in werking op 1 januari 2021. 
 
 


