
Vergoedingsreglement op het gebruik van de openbare ruimte voor de uitoefening van 
ambulante activiteiten, kermisactiviteiten en kermisgastronomie en voor het 
uitoefenen van activiteiten op de rommelmarkt van Sint-Lambrechts-Woluwe. 
 
De gemeenteraad, in openbare vergadering van 17/12/2018, heeft het ondervermeld 
reglement goedgekeurd. 
 
Dit reglement werd bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 19/12/2018 tot 
02/01/2019 en ligt ter inzage bij de Dienst der Gemeentetaksen van het Gemeentebestuur 
van Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2, alle werkdagen van 8u.30 tot 12u. en van 
13u. tot 15u. en tijdens de zomerdienst (juli en augustus) van 7u. tot 15u. 
 
 
Artikel 1. 
Vanaf 01/01/2019 en voor een termijn verstrijkend op 31/12/2021 moet er een vergoeding 
betaald worden voor de toekenning van een of meerdere plaatsen op het openbaar domein 
voor de uitoefening van ambulante activiteiten, kermisactiviteiten of kermisgastronomie. 
 
Artikel 2. 
Bedragen: 
 
§1. Vergoeding voor de plaatsen die toegekend worden voor de uitoefening van ambulante 

activiteiten, voor de uitoefening van kermisactiviteiten of kermisgastronomie. 
 
1.1.  Op het openbaar domein, met inbegrip van de openbare markten, met uitzondering van 

de "rommelmarkt van Woluwe" voor gebruik van het openbaar domein. 
  

Het bedrag van de vergoeding bedraagt forfaitair  10 EUR per toegekende marktdag 
voor de dossierkosten, vermeerderd met 5 EUR per dag en per m² over de lengte. 

 Voor de berekening van de vergoeding, worden de m² afgerond naar de volgende 
eenheid.  

 
1.2.  Op de “rommelmarkt van Woluwe” voor gebruik van het openbaar domein. 
  

Het bedrag van de vergoeding bedraagt forfaitair 10 EUR per toegekende marktdag op 
de rommelmarkt, voor de dossierskosten, vermeerderd met 5 EUR per dag en per m² 
over de lengte. Voor de berekening van de vergoeding, worden de m² afgerond naar 
de volgende eenheid. 
In afwijking daarvan bedraagt het maximaal bedrag van de vergoeding  100 EUR per 
deelnemer per kalenderjaar. 

 
§2. Vergoeding ten laste van ambulante handelaren zonder stalletje of vast kraam. 

Ambulante handelaren zonder stalletje of kraam, die zich op het openbaar domein 
bevinden om goederen te verkopen, moeten een vaste vergoeding van  265 EUR per 
burgerlijk jaar betalen. De vergoeding is forfaitair ongeacht het moment waarop de 
aanvraag werd gedaan. 

 
Artikel 3. 
Met uitzondering van particuliere verkopers op de “rommelmarkt van Woluwe”, die geen 
handelaar zijn, is de vergoeding enkel van toepassing op personen die in het bezit zijn van 
een door een ondernemingsloket uitgereikte vergunning voor kermis- of ambulante 
activiteiten. 
 



Is vrijgesteld van de betaling van de vergoeding: 
Het gebruik van de openbare ruimte door ambulante handelaren, kermisactiviteiten en 
kermisgastronomie in het kader van manifestaties georganiseerd door de wijkcomités. 
 
Artikel 4. 
De vergoeding wordt geïnd door de gemeenteontvanger of zijn aangestelde binnen het 
gemeentebestuur zodra die op de hoogte gebracht wordt van de toelating van de 
burgemeester betreffende een aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein, en dit 
ten laatste op de laatste werkdag die voorafgaat aan de bezetting van het openbaar domein. 
Als de organisatie van een markt, een rommelmarkt of een kermis onder een vergunning van 
openbare dienstverlening valt, wordt de vergoeding geïnd door de concessiehouder of diens 
aangestelde. 
 
Het overhandigen van de toegangskaart aan de deelnemers van de “rommelmarkt van 
Woluwe” is afhankelijk van de voorafgaande betaling van de vergoeding aan de 
gemeenteontvanger of zijn aangestelde. 
 
Het bewijs dat de vergoeding vooraf betaald werd, moet geplaatst worden op een zichtbare 
plaats voor de ambtenaren van het bestuur of van de concessiehouder. 
Het gebrek aan vergunning is geen vrijstelling voor de vergoeding.  
 
Artikel 5. 
De betaalde vergoeding zal in geen enkel geval terugbetaald worden. 
 
Artikel 6. 
Bij ontstentenis van minnelijke schikking, zal de inning van de vergoeding via de bevoegde 
burgerlijke gerechtelijke instanties verlopen. 
 


