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Zitting van 26.11.20

#Onderwerp : Belasting op de leurhandel. Dienstjaren 2021 – 2025. Hernieuwing.#

Openbare zitting

SECTOR FINANCIËN

DE RAAD, vergaderd in openbare zitting;
 
Gelet op artikel 170, § 4, van de Grondwet;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Gelet op de gemeentelijke financiën, in het bijzonder artikel 252 van de nieuwe gemeentewet waarbij
het begrotingsevenwicht wordt opgelegd aan de Gemeenten;
 
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen;
 
Gelet op zijn beraadslaging dd. 29 september 2016, houdende vestiging voor de dienstjaren 2016 tot 2020 van
een belasting op de leurhandel, goedgekeurd bij brief dd. 16 november 2016 van het Ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;
 
Gelet op het administratief dossier dat ter kennis werd voorgelegd aan de gemeenteraadsleden;
 
Overwegende de noodzaak de activiteiten op de leurhandel te reglementeren;
 
Gelet op artikel 6 § 2 van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht
op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op artikel 1 van het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de regering van de akten van de
gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht;
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
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BESLUIT :
 
Artikel 1:
Volgend belastingreglement goed te keuren: belasting op de leurhandel.
 
 

BELASTING OP DE LEURHANDEL
 
 
I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTING
Artikel 1:
Er wordt voor de dienstjaren 2021 tot 2025 een gemeentebelasting gevestigd op de leurhandel in de zin van
artikel 2 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van
openbare markten.
 
II. AANSLAGVOET EN BELASTINGPLICHTIGEN
Artikel 2:
De belasting is verschuldigd door de leurhandelaar.
 
Artikel 3:
De belasting wordt als volgt vastgesteld :

8 € per dag of gedeelte ervan

25 € per week

75 € per maand

600 € per jaar

 
III. AANGIFTE EN BETALINGSWIJZE
Artikel 4:
De belastingplichtige is verplicht om de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen van
het gemeentebestuur en dit minstens vijftien werkdagen vooraf.
 
Artikel 5:
De belasting is onmiddellijk eisbaar en contant betaalbaar. In geval van niet-betaling, wordt de belastingplichtige
echter opgenomen in een kohier. In dit geval zal belanghebbende een aanslagbiljet ontvangen, overeenkomstig
artikel 4 van de ordonnantie van 3 april 2014 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de vestiging,
invordering en geschillen inzake gemeentebelastingen. De invordering van de belasting wordt verder gezet
volgens de door het artikel 11 van de voornoemde ordonnantie vastgestelde bepalingen.
 
Artikel 6:
Bij gebrek aan dergelijke aangifte, of ingeval van fraude of wanneer de aangifte onjuist of onvolledig is ingevuld,
zal de belasting van ambtswege ingekohierd worden. Alvorens tot ambtshalve belasting over te gaan, zullen de
motieven voor deze procedure, de elementen van de belasting en het bedrag medegedeeld worden aan de
belastingplichtige per aangetekend schrijven bij de post. In geval van ambtshalve inkohiering, zal de belasting
verhoogd worden met de helft van het verschuldigde bedrag. Het bedrag van deze verhoging wordt eveneens
ingekohierd.
 

• 
• 
• 
• 
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IV. GESCHILLEN
Artikel 7:
De belastingplichtige kan een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en schepenen, dat als
administratieve overheid optreedt. Dat bezwaarschrift moet op straffe van verval worden ingediend binnen een
termijn van drie maanden, te tellen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het
aanslagbiljet met vermelding van de termijn van het bezwaar. Bovendien moet het op straffe van nietigheid
schriftelijk worden ingediend. Het moet met reden omkleed zijn. Het is gedateerd en ondertekend door de eiser of
zijn vertegenwoordiger en vermeldt de volgende gegevens: de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van
de belastingplichtige ten laste van wie de belasting wordt gevestigd, het voorwerp van het bezwaarschrift en een
opgave van de feiten en middelen. De indiening van een bezwaarschrift is geen vrijstelling van de betaling van de
belasting.
 
 
Artikel 2:
Deze beraadslaging zal in tweevoud worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid met het oog op de
uitoefening van het algemene toezicht.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers : 18 positieve stemmen, 14 onthoudingen.

1 bijlage
Dossier administratif-Commerce ambulant (2021-2025).pdf

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris,
(g) Dirk Borremans  

De Voorzitter van de gemeenteraad,
(g) Nordine El Farouri

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Evere, 30 november 2020

De Gemeentesecretaris,

Dirk Borremans

  

Voor de Burgemeester,
De afgevaardigde Schepen,

Muriel Duquennois
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