UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 27 april 2020.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter; S. Lathouwers, J. Van den Bergh, J.
Oerlemans, S. Hoppenbrouwers, M. De Bock, schepenen; K. Vanhees, H. De Schepper, M.
Aerts, L. Peeters, J. Van Esbroeck, M. Beyers, C. De Rydt, D. Van Aert, I. Verhaert, J.
Duerloo, S. Van Looveren, C. De Roeve, H. Beyers, D. Beyers, G. Delcroix, L. Van den
Keybus, A. Van der Poel, I. Bosmans, S. Devos, raadsleden ;
V. Gabriels, algemeen directeur.
Verontschuldigd: /
Onderwerp: Punt 5: Aanpassing aan het belastingsreglement op de ambulante handel.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 en latere wijzigingen betreffende de uitoefening en de
organisatie van ambulante en kermisactiviteiten;
Gelet op het Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de
organisatie van ambulante activiteiten; en latere wijzigingen
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Overwegende dat de Vlaamse regering de lokale besturen opriep om hun belastings- en
retributiereglementen te herzien zodat de ondernemers op hun grondgebied geen belastingen
of retributies moeten betalen op activiteiten of situaties waarop zij door de coronacrisis
financieel al zwaar inleveren;
Overwegende dat de gemeenteraad van oordeel is dat er een vrijstelling van belastingen en
retributies kan worden verleend voor dergelijke activiteiten vanaf het uitbreken van de
coronacrisis op 14 maart 2020; dat ze deze vrijstelling wenst te verlenen tot aan het einde van
de coronacrisis;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de continuïteit bewaard dient te blijven;
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor financiën;
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BESLUIT: met 25 jastemmen van Clarisse De Rydt, Inneke Bosmans, Inga Verhaert, Jan
Van Esbroeck, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Stephanie Devos, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van
Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans en Lukas Jacobs.
Artikel 1.Er wordt voor een termijn, beginnend op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025
een belasting geheven op de ambulante handel op de openbare weg van Kalmthout. De
belasting is verschuldigd door de personen of instellingen, bedoeld bij het artikel 3 van de wet
van 25 juni 1993 en haar latere wijzigingen, houdende reglementering van de ambulante
handel.
Art. 2.Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:
• 5 euro per dag,
• 75 euro per maand,
• 150 euro per kwartaal.
Art. 3.De belastingplichtige is gehouden, minstens vierentwintig uur bij voorbaat, aan het
gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Art. 4.Bij gebrek aan aangifte binnen de in het artikel 3 gestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige ambtshalve worden belast.
In geval van een ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op basis van gegevens
waarover de gemeente beschikt.
Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het college van burgemeester en
schepenen de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte van de redenen
waarom ze gebruik maakt van deze procedure, de elementen waarop de belasting is
gebaseerd evenals de wijze van bepaling van die elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de
derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk
voor te dragen.
Art. 5.De overeenkomstig het artikel 4 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een
bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting, en, ingeval van herhaling, aan het dubbele van
de verschuldigde belasting.
Art. 6.De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
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Art. 7.De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Art. 8.De vestiging en invordering alsmede de beslechting van de gemeentebelastingen worden
geregeld overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen alsmede latere
aanvullingen.
Art. 9.Een vrijstelling van de belasting op de ambulante handel wordt verleend die start op 28 april
2020 en die eindigt op de datum die zal bepaald worden door het college van burgemeester
en schepenen.
Art. 10.Een kopie van deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid bezorgd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:
Algemeen directeur

Voorzitter
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