
GEMEENTE ANDERLECHT
 

RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP
DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

 

ARTIKEL 1 : DUUR
 

Een retributie wordt geheven van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024, op de 
organisatie van ambulante activiteiten op het grondgebied van de gemeente Anderlecht.
 

ARTIKEL 2: RETRIBUTIEGRONDSLAG

 

Voor de toepassing van dit reglement bedoelt men met:
a. Ambulante activiteiten : Elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op 
de verkoop aan de consument van producten en bijkomstig van 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.
b. Ambulante activiteiten op de openbare markten (wekelijkse markten):
Elke ambulante handelaar toegelaten om een standplaats te bezetten op de wekelijkse 
markten.
c. Ambulante activiteiten op het openbaar domein en buiten de wekelijkse markten (vaste 
standplaats eetwaren):
Elke ambulante handelaar toegelaten om een vaste standplaats te bezetten op het 
openbaar domein.
d. Ambulante activiteiten tijdens de thuiswedstrijden van de R.S.C.A.:
Elke ambulante handelaar toegelaten om een standplaats te bezetten voor het geheel van 
de thuiswedstrijden van de eerste ploeg van de R.S.C.A. en van de «Fan Day». Een 
voetbalseizoen loopt van 1 juli tot 30 juni van het volgend jaar.
e) Ambulante activiteiten door middel van leurhandel:
Elke ambulante handelaar toegelaten zich te verplaatsen op het openbaar domein met of 
zonder voertuig.
 

ARTIKEL 3 : BEDRAG
 

Het bedrag van de retributie dat ieder jaar op 1 januari met 2% zal worden geïndexeerd, 
afgerond tot de tiende bovenliggende euro, wordt bepaald overeenkomstig de hieronder 
vermelde tabellen:
 

· ambulante activiteiten op de openbare markten (wekelijkse markten):
 

het wordt vastgesteld door de concessionaris van de wekelijkse markten en wordt aan 
hem betaald. Het geheel van het beheer van de retributie is dus de bevoegdheid van 
de concessionaris. In het geval dat er geen aangeduide concessionaris meer zou zijn, 
komen het geheel van zijn bevoegdheden terug naar de gemeente Anderlecht.
 

· ambulante activiteiten op het openbaar domein maar buiten de wekelijkse markten     (vaste standplaatsen eetwaren):

- standplaats van minder dan 3 lopende meter:

 

 2020 2021 2022 2023 2024

Per lopende meter en per dag 3,30 € 3,40 € 3,40 € 3,50 € 3,60 €



Per lopende meter en per 
week

22,10 € 22,50 € 23,00 € 23,40 € 23,90 €

Per lopende meter en per 
maand

71,90 € 73,30 € 74,80 € 76,30 € 77,80 €

Per lopende meter en per 
trimester

209,90 € 214,10 € 218,30 € 222,70 € 227,20 €

Per lopende meter en per jaar 806,10 € 822,20 € 838,60 € 855,40 € 872,50 €

- standplaats van 3 lopende meter of meer van 3 lopende meter:

 

 2020 2021 2022 2023 2024

Per lopende meter en per dag 4,40 € 4,50 € 4,60 € 4,70 € 4,80 €

Per lopende meter en per 
week

27,70 € 28,20 € 28,80 € 29,40 € 30,00 €

Per lopende meter en per 
maand

104,90 € 107,00 € 109,10 € 111,30 € 113,50 €

Per lopende meter en per 
trimester

303,70 € 309,80 € 316,00 € 322,30 € 328,70 €

Per lopende meter en per jaar 1.209,10 € 1.233,20 € 1.257,90 € 1.283,10 € 1.308,70 €

 

· ambulante activiteiten tijdens de thuiswedstrijden van de R.S.C.A.:
 

 2020 2021 2022 2023 2024

Per semester voor een
standplaats van 
maximum 4 meter

1.324,90 € 1.351,40 € 1.378,50 € 1.406,00 € 1.434,10 €

Per semester voor een
standplaats 
begrepen van meer 
dan 4 meter

1.987,40 € 2.027,20 € 2.067,70 € 2.109,10 € 2.151,20 €

 

· ambulante activiteiten door leurhandel:
 

1. leurhandelaar die zijn goederen of materieel draagt of laat dragen met het oog op het 
verkoop van produkten of diensten zonder een voertuig te gebruiken:
 

 2020 2021 2022 2023 2024

Per dag 2,30 € 2,30 € 2,40 € 2,40 € 2,50 €

Per week 5,60 € 5,70 € 5,80 € 5,90 € 6,00 €

Per maand 16,60 € 16,90 € 17,20 € 17,60 € 17,90 €

Per trimester 33,20 € 33,90 € 34,50 € 35,20 € 35,90 €

Per jaar 71,90 € 73,30 € 74,80 € 76,30 € 77,80 €

2. leurhandelaar die zijn goederen of materieel draagt of laat dragen met het oog op de 
verkoop van producten of diensten met een voertuig (gemotoriseerd of niet):
 

 2020 2021 2022 2023 2024

Per lopende meter en per dag 5,60 € 5,70 € 5,80 € 5,90 € 6,00 €

Per lopende meter en per week 22,10 € 22,50 € 23,00 € 23,40 € 23,90 €

Per lopende meter en per maand 55,20 € 56,30 € 57,50 € 58,60 € 59,80 €

Per lopende meter en per 88,40 € 90,10 € 92,00 € 93,80 € 95,70 €



trimester
Per lopende meter en per jaar 143,60 € 146,40 € 149,40 € 152,30 € 155,40 €

 

ARTIKEL 4 :     RETRIBUTIEPLICHTIGE
 

De retributie is verschuldigd door de houder van een machtiging ambulante activiteiten die
een machtiging als werkgever betreft, hetzij als aangesteld A of B.
 

ARTIKEL 5 : VRIJSTELLINGEN

De ambulante activiteiten niet onderhevig aan de wetgeving inzake ambulante handel 
zoals hernomen/opgenomen in de wet van 4 juli 2005 op de ambulante activiteiten zijn 
vrijgesteld van de retributie.
 

ARTIKEL 6 : VERKLARING
 

Elke ambulante handelaar die iets wenst te verkopen op de openbare weg is gehouden de
toestemming te vragen aan het college van burgemeester en schepenen en deze in te 
dienen bij de dienst Economie – Middenstand – Tewerkstelling, teneinde hem een 
toelating kan worden verleend. Elke toestemming is geldig voor het lopende jaar, dus 

maximum voor 12 maanden. Een nieuwe aanvraag of een verlenging moet minimum 45 dagen voor het uitoefenen van 

de ambulante activiteiten worden ingediend.

 

ARITKEL 7 : BETALING VAN DE RETRIBUTIE

De betaling van de retributie dient te worden uitgevoerd op het volgende rekeningnummer 
van de gemeente: BE44 0910 0012 7745. Als mededeling zal worden vermeld «naam, 
soort van ambulante activiteit/product, standplaats en periode».
 

De retributies dienen vooraf te worden betaald rekening houdend met de bijkomende 
voorwaarden voor de volgende categorieën :
 

· ambulante activiteiten op de openbare markten (wekelijkse markten):
 

de betaling dient te gebeuren bij de concessionaris en niet op het rekeningnummer van
de gemeente Anderlecht. Aanvullende voorwaarden kunnen voorzien worden door de 
de concessionaris.
 

· ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de wekelijkse markten (vaste 
standplaats eetwaren):
Er is geen enkele bijkomende voorwaarden. De retributies dienen vooraf te worden 
betaald.

· ambulante activiteiten tijdens de thuiswedstrijden van de R.S.C.A.:
 

de standplaatsen worden toegekend per voetbalseizoen en komen niet overeen met 
een kalenderjaar. Men beschouwt dat een seizoen loopt van 1 juli tot 30 juni van het 
volgend jaar.
 

De betaling van de retributie zal per semester gebeuren. De eerste betaling van het 
seizoen dient betaald te worden voor 30 juni en de tweede betaling voor 31 januari.

 

· ambulante activiteiten door leurhandel:



 

Er is geen enkele bijkomende voorwaarden. De retributies dienen vooraf te worden 
betaald.

 

Ingeval van niet-betaling, heeft het schepencollege het recht een einde te stellen aan de 
standplaats zonder enige schadeloosstelling en dit na een ingebrekestelling.
 

ARTIKEL 8 : INVOEGETREDING EN AFSCHAFFINGEN
 

Dit reglement vervangt en intrekt de oude reglement die genomen werd door de 
Gemmeenteraad op zitting van 24 september 2015.
 


