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Aanvraagformulier occasionele verkoop met niet-commercieel karakter 

Gemeentebestuur Aalter, Europalaan 22 in Aalter 

Tel. 09 325 22 00  Fax 09 325 22 40   

E-mail economie@aalter.be  www.aalter.be  

Voor meer informatie omtrent een occasionele verkoop met niet-commercieel karakter: zie ommezijde.  

Identificatiegegevens aanvrager 

Organisatie: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Verantwoordelijke (naam): 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Tel./ GSM: ………………………E-mail: ……………………………………………………………. 

 

Bepalingen occasionele verkoop met niet-commercieel karakter 

Te koop aangeboden product(en) en/of dienst(en) met een schatting van de hoeveelheid: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Bestemming van de opbrengsten (duidt aan wat van toepassing is): 

o Menslievend doel 
o Cultureel doel 
o Sportief doel 
o Promotie van streekproducten 
o Sociaal doel 
o Educatief doel 
o Verdediging en promotie van de natuur 

 
Doel van de opbrengsten: ………………………………………………………………………….. 

Periode van verkoop (beperkt tot maximum 1 jaar): …………………………………………….. 

Plaats(en) van verkoop (beperkt tot grondgebied Aalter): …………………………………………  

 

Datum en handtekening:  
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Informatie omtrent occasionele verkoop met niet-commercieel karakter 

De verkoop met niet-commercieel karakter valt onder de wet van 4 juli 2005 die de 
ambulante activiteiten regelt. Voor deze verkoop dient men geen leurkaart te bezitten, maar 
dienen volgende eisen wel in orde te zijn: 

� De verkoop moet één van volgende doelen hebben: liefdadig, sociaal, cultureel, 
educatief of sportief doel, ter bescherming van de natuur en de dierenwereld, ter 
bevordering van ambachten en streekproducten; 

� De verkoop moet eenmalig (occasioneel) blijven; 
� Het statuut van de organisator: 

- jeugdverenigingen erkend en gesubsidieerd door het gemeentebestuur van Aalter 
dienen geen toelating vooraf aan te vragen 
- verenigingen of instellingen die fiscaal aftrekbare giften mogen ontvangen en 
erkend zijn door de Federale Overheidsdienst Financiën dienen wel een 
voorafgaande verklaring te bezitten 
- andere categorieën of organisatoren dienen bij het gemeentebestuur vooraf een 
machtiging aan te vragen. 

� De verklaring en aanvraag voor een machtiging dient vooraf te gebeuren bij: 
- De burgemeester wanneer de verkoop de grenzen van de gemeente niet 
overschrijdt, 
- De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie – Dienst Economische 
Vergunningen wanneer de verkoop de grenzen van de gemeente wel overschrijdt.  

� Elke melding dient minstens drie dagen voor de verkoop te gebeuren. 
� De machtiging wordt toegekend voor een periode van maximum een jaar met de 

mogelijkheid tot verlenging. 
� Binnen de dertig dagen na het vervallen van de machtiging dient de organisator een 

bewijs van opbrengst af te leveren bij het gemeentebestuur van Aalter.  
� De verkopers dienen zich tijdens de verkoop te identificeren aan de hand van een 

opschrift, logo of bekend symbool. Zij dienen ook de machtiging van het 
gemeentebestuur bij zich te hebben.  

� Bij de verkoop van gereglementeerde producten, zoals bijvoorbeeld voedingswaren, 
dient men de geldende reglementering na te leven. 

 

 

Indien u bijkomende informatie wenst, kan u steeds terecht bij het gemeentebestuur van 
Aalter, cel Economische toets, op het telefoonnummer 09 325 22 00 of via 
economie@aalter.be  


