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Gemeentebelastingen - contante belasting op het leuren op de openbare weg aanpassing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op artikel 770 94 van de grondwet;

Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2077, artikel 40
53;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en

de

geschillenprocedure van de provinciale- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

Feiten en context
Gelet op de artikelen 9 en 28 van het algemeen politiereglement;
Gelet op het gemeenteraadbesluit van 23 mei 2019 houdende hernieuwing van de contante
belasting op het leuren op de openbare weg voor een termijn eindigend op 31 december 2024;

Overwegende dat het om praktische redenen aangewezen is dit belastingreglement voor een
bijkomende periode van 1 jaar te verlengen zodat het de volledige termijn van het meerjarenplan
overbrugt;
Gelet op de financiële toestand van de stad;

Overwegende

dat het om budgettaire redenen aangewezen is om de vastgestelde belasting te

herzien;

Overwegende dat geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de kooplieden die zelf hun
koopwaar dragen en kooplieden die hun koopwaar vervoeren op al dan niet gemotoriseerde
voertuigen;
Overwegende dat geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen kooplieden die gebruik maken van
geluid versterkende middelen en de kooplieden die daarvan geen gebruik maken;
Overwegende dat de tarieven per periode worden aangepast;

Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de
gemeenteraad en de agenda van de vergadering vaststelt;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad op de agenda de punten moet opnemen die
het college van burgemeester en schepenen hem meedeelt;

Financiële gevolgen
Overwegende dat de ontvangsten voorzien worden op algemene rekening 7330006 en beleidsitem

002000;

Adviezen
Overwegende dat de dienst het volgende advies verleent: de contante belasting op het leuren op
de openbare weg aan te passen;

Besluit
met 17 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Arents Joost,
Casteur Michel, Vande Winkel Wouter, Torrekens Marc, Evenepoel Henri, Cosyns Veerle,
Triest Alain, Van Den Neucker Annelies, Arijs Jan, Vander Elst Stijn, Beeckman Anja,
De Schepper Paul, Meert Lieven, Hassine Wassim)
15 nee-stemmen (Raes Renaat, Vanbrabant Caroline, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig,
Van Schepdael Stefaan, D'Hondt Femke, Rassaerts Gerd, Ardans Bavo, Malfroot Ilse,
Verdoodt Dirk, Plancke Sanne, Corijn Rudy, Tiebergyn Sophie, D'haeseleer Guy, De Roose Karolien)
Het gemeenteraadbesluit van 23 mei 2019 houdende hernieuwing van de contante belasting op het
leuren op de openbare weg wordt vanaf 01 januari 2020 opgehevên en vanaf dan door volgende
bepalingen vervangen:

Artikel

1

Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2025, een belasting op het leuren op de
openbare weg geheven.

Onder leurhandel wordt voor toepassing van dit belastingreglement beschouwd: de verkoop of het
te koop aanbieden aan de verbruiker van alle waren of goederen en van voorwerpen allerhande
van deurtot deurof op de openbare weg, met uitzondering van de wekelijkse markt,
Wordt niet als leurhandel beschouwd:
a. de verkoop of het te koop aanbieden van waren of goederen door een gevestigd handelaar op de
openbare weg, vóór zijn winkel, voor zover het kraam of schraag kunnen beschouwd worden als de
normale voortzetting van de instelling en dat de er tentoongestelde waren van dezelfde aard zijn
als die welke binnen verkocht worden
b. de openbare verkopingen die gebeuren met de bijstand van de ministeriële officieren

Artikel

2

De belasting wordt als volgt vastgesteld

-

Artikel

€ 25,00 per dag
€ 100,00 per maand
€ 350,00 per semester
€ 550,00 per jaar.
3

Zijn van de in artikel 1 vernoemde belasting ontslagen:
1. verenigihgen met een sociaal, cultureel en sportief doel
2. leurhandelaars in dagbladen, drukwerken en gravures;
3. handelaars die regelmatig hun goederen aan huis bestellen;

4.

handelsreizigers, die enkel stalen van koopwaren bij zich hebben en die geen leveringen doen,
doch alleen bestellingen opnemen.

Artikel 4
Elke natuurlijke of rechtspersoon die op de openbare weg leurhandel wil drijven, is verplicht,
voorafgaandelijk een verklaring in te dienen met vermelding van de soort of soorten producten die
hij voornemens is te verkopen en de duur van de uitoefening van de activiteit. Er zal hen een
ontvangstbewijs van deze verklaring afgeleverd worden dat op elk verzoek moet getoond worden
aan de politie.

Artikel 5
Het bedrag van de belasting is contant te betalen in handen van de financieel directeur van de stad
die er kwijtschrift van aflevert.
Er wordt onder geen enkel beding een terugbetaling toegestaan.

De belasting is contant te betalen. Bij gebrek aan betaling wordt de contante belasting een
koh ierbelasting,

Artikel 6
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden
moet dit uitdrukkelijk vragen in het bezwaarschrift, De indiening moet, op straffe van verval,
gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de contante inning of, indien
de belasting niet contant betaald wordt, binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn

vermeld staat.
Het bezwaar vermeldt:
de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de
belasting gevestigd wordt
- het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen
- of de belastingplichtige al dan niet gehoord wenst te worden tijdens een hoorzitting.

-

voorzitter gemeente- -en OCMW-raad
Dirk Vanderpoorten

algemeen directeur
Baele Bart

Voor eensluidend afsch rift,
20 december 2Ol9
De gedelegeerde ambtenaar,

Bart Baele
alo emeen directeur
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