Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
-----

OPENBARE ZITTING
Zitting van 21 december 2005.
Taks op het venten; hernieuwing van het reglement.
Aanwezig : HH. Demannez, Burgemeester-Voorzitter; Clerckx, Uyttendaele, Spooren, Mevr. Namli,
Dhr. Jabour, Mevr. Ilunga Kabulu, Schepenen; Mevr. Mouzon, HH. Van De Wiele, Kir, Jassin,
Smahi, Chappuis, Azzouzi, Erkan, Saglam, Mouhssin, Mevr. Desmet,, Azmani-Matar, HH. EzZarnrnoury, Mevr. Nyanga-Lumbala, Verlinden, HH. Impatient, Chemin, Gemeenteraadsleden; Dhr.
Neve, Gemeentesecretaris.
Volgens de dagorde dient volgend Collegeverslag onderzocht :
Sint-Joost-ten-Node, 13 december 2005.
Mevrouwen, Mijne Heren,
Het reglement-taks op het venten, aangenomen door de gemeenteraad in zitting op 13
december 1995, is verlopen en dient hernieuwd te worden.
Wij stellen u voor de geldende taksen licht te verhogen en de tarieven ait tc drukken
in euro.
Bijgevolg, stellen wij u voor het reglement-taks op het venten terus i;i tc voereii
vanaf 1 januari 2006 voor een toepassingsduur van vijf jaar, die afloopt op 3 1 december 20 10.
Het College van
Burgemeester & Schepenen,
Op bevel :
De Gemeentesecretaris,
Patrick NEVE
Jean DEMANNEZ
De besluiten van dit verslag worden, zonder bespreking, bij éénparigheid van sternmen,
goedgekeurd.
Bigevolg, keurt de Raad volgen reglement-taks goed :

Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node
..............................
Belasting op de huis-aan-huisverkoop en ambulante handel

Gezien de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder de artikels 117 en 118,
Gezien de wet van 24 december 1996 met betrekking tot de invoering en de invordering van
de provinciale en de gemeentebelasting,
Ovenvegend dat het uitoefenen van ambulante handel of huis-aan-huisverkoop bijkomende
kosten voor toezicht van de openbare weg met zich meebrengt voor de Gemeente, meer
bepaald voor wat betreft de veiligheid, de hygiëne en de openbare netheid en het
doorgangsgemak,

BESLUIT :
Artikel 1 :
Vanaf 1 januari 2006 en voor een periode die eindigt op 3 1 december 2010, zal ten voordele
van de gemeente een belasting geheven worden op de huis-aan-huisverkoop en de ambulante
handel, toepasbaar voor degenen die toelating hebben om op de openbare weg te rijden of stil
te staan om koopwaar te koop aan te bieden, hetzij in de straten, café's of andere openbare
plaatsen, hetzij huis aan huis.
Deze belastingwordt vastgesteld als volgt: :

1" Zonder gebruik van een gemotoriseerd voertuig:
- perdag:€ 10
- per week: € 20
- per maand: € 50
- per trimester: € 100
- perjaar:€250
2" Met behulp van een gemotoriseerd voertuig (per voertuig):
- per dag: € 25
- per week: € 50
- per maand: € 125
- per trimester: € 250
- per jaar: € 800
Artikel2 :
De belasting is niet van toepassing:
1" voor ambulante activiteiten niet voorzien in de wet van 25 juni 1993 in verband met de
uitoefening van ambulante activiteiten.

2" voor de titularissen van een toelating om te parkeren op een welbepaalde plaats van de
openbare weg, onder speciale voorwaarden verleend bij beslissing van de Gemeenteraad.

Artikel 3 :
Iedereen die koopwaar wenst aan te bieden op de openbare weg is verplicht voorafgaand een
aangifte te doen op het bureau van het gemeentesecretariaat met het oog op het bekomen van
een toelating.
De afgeleverde toelating alsook een bewijs van betaling moeten getoond worden bij iedere
vraag van de politie of de gemeenteagenten.
Artikel 4 :
De belasting is contant betaalbaar aan de gemeentekas tegen aflevering van een kwitantie.

Artikel 5 :
Bij gebrek aan aangifte, laattijdige aangifte, onvolledige of onjuiste aangifte, wordt de
belasting van ambtswege ten kohiere gebracht en vermeerderd met een bedrag dat gelijkstaat
met de verschuldigde belasting.
In geval van herhaling, worden de van ambtswege yiieven belastingen venneerderd met zen
bedrag gelijk aan het dubbele van de verschuldigde belasting.
Het kohier wordt opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het College van Burgeineester en
Schepenen.
De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na het verzenden van de waarschuwing
kohieruittreksel.

-

Artikel 6 :
De regels in verband met de invordering, de moratoire rente, vervolgingen, vcionzchten, dc
wettelijke hypotheek en het voorschrift inzake de Staatsbelastingen op de inkomsten zijn
toepasbaar op het onderhavig reglement.
Artikel 7 :
De belastingplichtige die van oordeel is dat hij onrechtmatig belast werd, kan een geschreven
bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.
Het gedateerde, ondertekende en gemotiveerde bezwaarschrift moet per aangetekend schrijven
verstuurd worden of neergelegd worden tegen een ontvangstbewijs, binnen de drie maanden
na de aflevering van de waarschuwing-kohieruittreksel.
......................................
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