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#007/08.10.2013/A/0027#
UITTREKSEL
UIT HET NOTULENBOEK VAN
DE GEMEENTERAAD
Openbare zitting van 8 oktober 2013.
Waren aanwezig : Dhr. Ghyssels, Burgemeester-Voorzitter ; Mevren. en Dhren. Englebert,
Ouartassi, Résimont, Loewenstein, Père, El Hamidine, Tahri, Spapens en Buyse, Schepenen;
Mevren. en Dhren. Borcy, Langbord, Mokhtari, Rongé, Bentaha, Defays, El Yousfi, Chapelle,
Sebbahi, Bairouk, Nocent, Barghouti, Grippa, Talhi, Plovie, Angeli, Criquielion, Lederer en
Hacken; Gemeenteraadsleden ; Mevr. Moens, wd. Gemeentesecretaris.
$41325405$
# Financiën - Belasting op de ambulante handel - Reglement - Hernieuwing - Wijzigingen. #
DE RAAD,
Gelet op het belastingreglement op de leurhandel, gestemd door de gemeenteraad
op 11 december 2007 en uitvoerbaar verklaard op 13 december 2001 (cf. brief van de Heer
Minister-President van het Brusselse Gewest), voor een termijn eindigend op 31 december
2013;
Overwegende dat het in feite een belasting op de ambulante handel betreft en niet
op de leurhadel;
Gelet op de artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en
invordering van de gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLIST :
De titel van het belastingreglement op de leurhandel als volgt te wijzigen :
belasting op de ambulante handel en de belasting als volgt te vestigen:
Artikel 1.
Er wordt, voor de dienstjaren 2014 tot 2019, een belasting op de ambulante handel
gevestigd.
Worden in aanmerking genomen de activiteiten waarvan de uitoefening
onderworpen is aan een voorafgaande toelating van het Ministerie van Middenstand volgens
artikel 3 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en
de organisatie van de openbare markten.
Artikel 2.
De belasting is verschuldigd door de ambulante handelaar.

Artikel 3.
De belasting wordt als volgt vastgesteld :
- per dag :
20,00 €
- per week :
65,00 €
- per maand :
100,00 €
- per trimester :
250,00 €
- per jaar :
500,00 €
Artikel 4.
De belasting is contant betaalbaar in handen van de Gemeenteontvanger, zijn
aangestelden of de regelmatig daartoe aangeduide beambten of in een kohier opgenomen.
Artikel 5.
Vooraleer op de openbare weg te verkopen moet elke ambulante handelaar, die van
de burgemeester de toelating gekregen heeft zoals voorgeschreven in artikel 102 van het
algemene politiereglement, tegen ontvangstbewijs, op de dienst secretariaat van het
gemeentebestuur een aangifte doen betreffende de duur waarvoor de belasting op hem
toegepast moet worden.
Artikel 6.
Indien de aangifte niet ingediend wordt of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, zal de belasting ambtshalve
ingekohierd worden.
Vooraleer over te gaan tot de belastingheffing van ambtswege, betekent het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, via aangetekend schrijven, de redenen
waarom tot deze procedure overgegaan wordt, de elementen waarop de belastingheffing
gebaseerd is, evenals de wijze waarop deze elementen vastgesteld werden en het bedrag van
de belasting
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
In geval van ambtshalve inkohiering wordt de belasting verhoogd met het dubbele
van het verschuldigde bedrag. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Artikel 7.
Elke overtreder van de bepalingen van het huidige reglement wordt, onverminderd
de verschuldigde belasting en de verwijlinteresten, bestraft met een boete gelijk aan deze
belasting en, in geval van recidive binnen de twaalf maanden, met een boete gelijk aan het
dubbele van deze belasting.
Artikel 8.
De overtredingen worden voor de strafrechtbank gebracht.
De boetes worden door de gemeenteontvanger ingevorderd.
Artikel 9.
Wanneer de belasting ingekohierd is, ontvangt de belastingplichtige gratis een
aanslagbiljet.

De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na de verzending van
het aanslagbiljet.
Bij niet-betaling binnen deze termijn zullen de invorderingsregels inzake de
inkomstenbelasting toegepast worden.

De wd. Secretaris,
(get) B. MOENS.

De Voorzitter,
(get) M-J. GHYSSELS.
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