Gemeente Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN
VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 28 NOVEMBER 2013 IN OPENBARE VERGADERING

BELASTING OP HET UITOEFENEN VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN
De Raad,
Besluit:
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt een
belasting gevestigd ten laste van personen die op het grondgebied van de gemeente Schoten een
ambulante activiteit, zoals bepaald in de desbetreffende wet op de uitoefening van ambulante
activiteiten en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten, uitoefenen.
Artikel 2
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:




voor ambulante activiteiten zonder gebruik van een voertuig met eigen beweegkracht:
-

per dag: 2,50 euro

-

per week: 10,00 euro

-

per maand: 25,00 euro

-

per jaar: 150,00 euro

voor ambulante activiteiten met gebruik van een voertuig met eigen beweegkracht:
-

per dag: 5,00 euro

-

per week: 20,00 euro

-

per maand: 50,00 euro

-

per jaar: 300,00 euro.

Artikel 3
Zijn van deze belasting vrijgesteld:


de ambulante handel met zout



de handelsreizigers die enkel stalen rondvoeren of -dragen en geen waren te koop aanbieden.

Artikel 4
De belastingplichtigen die ambulante activiteiten uitoefenen, moeten voorafgaandelijk bij de
gemeentelijke belastingdienst een aangifte indienen met opgave van:


de wijze van vervoer waarop zij deze activiteit uitoefenen of gaan uitoefenen



de periode waarvoor de belasting dient toegepast te worden.

Artikel 5
Onderhavige belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een kwitantie, een plaat, een vignet
of enig ander onderscheidingsteken.

Artikel 6
De belastingplichtigen moeten bij hun aangifte een bedrag, gelijk aan de vermoedelijke belasting, in
bewaring geven bij de bevoegde ambtenaar, tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Dit bewijs moet op
elk verzoek van de hiertoe gemachtigde beambten of agenten getoond worden. Het in bewaring
gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven contante belasting worden geboekt indien geen
tegenbericht van de belastingplichtige bij het gemeentebestuur toekomt uiterlijk de dag vóór deze
waarop het belastbaar feit zich zal voltrekken.
Bij gebrek aan contante betaling of in geval deze niet gelijk is aan de reële belastingschuld, berekend
op basis van de gegevens waarover het gemeentebestuur nadien beschikt, zal door het college van
burgemeester en schepenen van ambtswege worden overgegaan tot opname in een kohier, of
respectievelijk terugbetaling van het verschil. Bij opname in een kohier wordt de belasting
onmiddellijk eisbaar.
Artikel 7
De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure, gebeuren volgens de bepalingen vervat in het
gelijknamige decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen.
Artikel 8
Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het
Gemeentedecreet. Er wordt geen onderzoek de commodo et incommodo gehouden aangaande dit
reglement.
Artikel 9
Een afschrift van dit besluit zal overeenkomstig art. 253 van het Gemeentedecreet verzonden worden
aan de provinciegouverneur.

