UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Provincie
ANTWERPEN
----Arrondissement
TURNHOUT
----GEMEENTE
2235 H U L S H O U T
-----

ZITTING VAN DINSDAG 18 DECEMBER 2012
Aanwezig:
Geert Daems: burgemeester-voorzitter;
Anja Leflot, Jef Wauters: schepenen;
Jules Scheerens, Louis Van Den Broek, Rigo Huyskens, Jos Voet, Sabine
Indekeu, Geert Vleugels, Gunther Vleugels, Gust Van den Bruel (bijgestaan
door Meurrens Mark, vertrouwenspersoon overeenkomstig art.18
Gemeentedecreet), Karina Smets, René Wouters, Marina Clé, Rist Heylen,
Ann Peeters, Liesbeth Piot: raadsleden;
Rob Goris: secretaris.
Verontschuldigd:
Maurice Ooms, Hilde Van Looy: schepenen;
Jef Van Bael: OCMW voorzitter / schepen
Mark Verhaegen, Stijn Cools: raadsleden;

BESLISSING: Belasting op de standplaatsen op de private eigendom langsheen de openbare weg voor de aanslagjaren
2013-2019.
De gemeenteraad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen, zoals herhaaldelijk gewijzigd;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;
BESLUIT:
met 13 ja-stemmen
tegen 1 neen-stem (Gust Van den Bruel )
bij 3 onthoudingen (Louis Van Den Broek, René Wouters, Ann Peeters)
Artikel 1:
Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019 wordt ten laste van één ieder die voor de uitoefening van zijn handel of beroep andere dan foorinrichtingen - gebruik maakt van een standplaats op private grond langsheen de openbare weg, en dit afgezien van de aard van de aangeboden waren of producten, een belasting geheven van € 0,65 per dag en per strekkende
meter, met een minimum van € 12,50 per dag.
Artikel 2:
De uitbater zal vóór het in gebruik nemen van zijn standplaats aan het gemeentebestuur een aanvraag indienen betreffende
het bekomen van een machtiging tot het uitoefenen van een ambulante activiteit. Deze aanvraag bevat:
- de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen
- de plaats
- de datum en duur van de verkoop
- het aantal benutte strekkende meters
Artikel 3:
Het opmeten van het aantal strekkende meters geschiedt door de zorgen van het gemeentebestuur.
Artikel 4:
De belasting is verschuldigd vanaf de dag dat de standplaats in gebruik wordt genomen.
Artikel 5:
De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van betaling wordt de belasting
ingekohierd en wordt een kohierbelasting.
Artikel 6:
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake, gebeurt volgens de
modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
de provincie- en gemeentebelastingen, zoals herhaaldelijk gewijzigd.
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Artikel 7:
Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het onderzoek de commodo et incommodo, dan zal deze verordening als
definitief aanzien, aan de hogere overheid worden overgemaakt.

Namens de gemeenteraad,
Bij verordening;
de secretaris,
(get.)
Rob Goris
Bij verordening;
de secretaris,

Goris Rob

de burgemeester-voorzitter,
(get.)
Geert Daems
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
de voorzitter gemeenteraad,

Daems Geert

2

