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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
vergadering van 23juni2016
Aanwezig:

Alfons Capiot, voorzitter;
Werner Raskin, burgemeester;
Guy Thys, Bert Vertessen,Yves Croux en Michel Vanroy, schepenen;
Serge Voncken, Carine Moors, Linda Verjans, Walter Callebaut, Steven Driesen, Jos
Buysmans, Johan Schoefs, Rudi Coenegrachts, Geert Achten, Marc Jehaes, Wendy
Bollen, Wim Hellinx, Inge Loyens en Josée Barzeele, raadsleden;
en Geert Rouffa, gemeentesecretaris

Aanwezig zonder stemrecht overeenkomstig art. 31 van het GD:
Hilde Buysmans, OCMW-voorzitter en toegevoegd schepen
Verontschuldigd: Nadine Vangronsveld, raadslid
Afwezig: nihil

Voorwerp : Gemeentebelastingen Belasting op de leurhandel Aanpassing van het besluit van 28
mei 2015 Goedkeuring
-

-

-

DE GEMEENTERAAD,

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen ter zake;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het K.B. tot uitvoering van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van
ambulante activiteiten en de Organisatie van openbare markten;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; zoals gewijzigd;
Na beraadsiaging:
Met unanimiteit;
BESLUIT:

In openbare vergadering:
Artikel 1:
1. Voor een termijn eindigend op 31 december 2019, wordt een belasting gevestigd ten laste van
de personen die leuren op het grondgebied van de gemeente.
Het besluit van 28 mei 2015 wordt opgeheven.
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2.

Wordt, voor de toepassing van dit reglement, als leuren beschouwd elke verkoop, te koop
aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van producten aan de consument, door een
handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in het handelsregister of door een
persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.
Deze handelaar dient in het bezit te zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante
activiteiten.

Artikel 2 : Worden van de belasting vrijgesteld:
verkopen zonder handelskarakter en met een uitsluitend menslievend doel of met een sociaal
oogmerk
de verkopen in het kader van salons, handels- of landbouwbeurzen en kunsttentoonstellingen
de verkoop van kranten en tijdschriften en de postorderverkopen
de verkoop door een gevestigd handelaar op de openbare weg voor zijn winkel, voor zover de
kraam of het stalletje kan worden aanzien als het normale verlengstuk van de vestiging en de
erin uitgestalde voorwerpen of goederen van dezelfde aard zijn als die binnen te koop worden
gesteld
openbare verkopen met de bijstand van ministeriële ambtenaren
de verkopen en dienstverleningen die ten huize van de consument plaatsvinden en waarvoor
voorafgaand en uitdrukkelijk het bezoek van de verkoper gevraagd werd.
rommelmarkten, garageverkopen en andere gelijkaardige evenementen.
—

—

—

—

—

—

—

Artikel 3 : De belasting is verschuldigd door de leurder die gebruik maakt van een motorrijtuig of
eender ander hulpmiddel en wordt als volgt vastgesteld:
5,00 EUR per dag;
15,00 EUR per week;
50,00 EUR per maand;
100,00 EUR per trimester;
250,00 EUR per jaar.
Een gedeelte van een dag wordt beschouwd als een volle dag.
Artikel 4: De personen die onderworpen zijn aan de belasting moeten en dit voordat ze op het
grondgebied van de gemeente met leuren beginnen toestemming verkrijgen van het College van
Burgemeester en Schepenen tot leuren met vermelding van de vermoedelijke periode waarop de
belasting moet toegepast worden.
Indien hen een toestemming tot leuren wordt afgeleverd, moet dit bewijs vertoond worden bij elke
vordering van de gemeenteambtenaren.
—

—

Artikel 5: De belasting wordt contant betaald aan de voor de invordering aangestelde ambtenaar.
Artikel 6: Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.
Artikel 7 : Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels
toegepast betreffende de nalatigheidintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten.

Artikel 8: De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van
burgemeester en schepenen ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar.
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de financieel beheerder die onverwijid
instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de
belastingplichtigen.
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Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld in het kohier ook de verzendingsdatum, de
uiterste betalingsdatum, de termijn waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, de benaming, het
adres en de contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen,
evenals de vermelding dat de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te
worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in zijn bezwaarschrift.
Als bijlage bij het aanslagbiljet wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van onderhavig
reglement.
Artikel 9 : De eiser (of zijn vertegenwoordiger) kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen bij het
college van burgemeester en schepenen binnen drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op
de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de
kennisgeving van de aanslag.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk bij het college van burgemeester en
schepenen worden ingediend.
Het bezwaarschrift mag eveneens, tegen ontvangstbewijs,
overhandigd worden aan het college van burgemeester en schepenen of aan het orgaan dat zij
speciaal daarvoor aanwijst.
Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt de
naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige alsmede het voorwerp van
het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen.
Het college van burgemeester en schepenen of het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst, bericht
schriftelijk ontvangst binnen de vijftien kalenderdagen na de verzending of de indiening van het
bezwaarschrift, enerzijds naar de belastingschuldige en in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger
en anderzijds naar de financieel beheerder.
De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals dubbele
aanslag, rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het dienstjaar waarop de belasting
betrekking heeft, niet goedgekeurd werd.

Artikel 10: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Namens de gemeenteraad:
in opdracht:
(get.) Geert Rouffa
secretaris

(get.) Alfons Capiot
voorzitter
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