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In alle plaatsrechten is de B.T.W. inbegrepen. 
 
Het aantal van elke diersoort dient aangegeven te worden aan het controlegebouw voor de registratie van de 
dieren vóór het betreden van de markt. 
 
Op de marktdagen is het weegrecht tevens in het plaatsrecht van de dieren begrepen. 
 
Het wegen van dieren buiten de uren van opening en zonder verblijf op de markt wordt bepaald op 
2,50 euro per dier. 
 
 
ARTIKEL 3 
Vanaf 1 januari 2014, wordt een vergoeding aangerekend voor de reiniging en ontsmetting van voertuigen 
bestemd voor dierenvervoer. 
De vergoeding is verschuldigd per beurt en bedraagt per voertuig en per aanhangwagen: 
a) per vrachtwagen groter dan 3,5 ton op de grond: 7,50 euro (inclusief BTW) 
b) per lichte vrachtwagen kleiner dan of gelijk aan 3,5 ton: 4,50 euro (inclusief BTW) 
c) per personenwagen met aanhangwagen: 4,50 euro (inclusief BTW) 
 
 
ARTIKEL 4 
De betaling van het plaatsrecht op de veemarkt en de vergoeding voor de reiniging en ontsmetting is 
betaalbaar binnen de dertig dagen na verzending van de factuur.  
 
 
ARTIKEL 5 
De politieagenten en de beëdigde stadsagenten zijn bevoegd om alle inbreuken op het huidig reglement vast 
te stellen. 
 
 
ARTIKEL 6 
De invordering zal desgevallend geschieden overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging. 
 
 
ARTIKEL 7 
Dit besluit wordt, voor algemeen toezicht, in drievoud aan de hogere overheid overgemaakt. 
 
 
ARTIKEL 8 
De vorige belastingverordening dd. 26 oktober 2001 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van het 
huidig reglement, dit is vanaf 1 januari 2014 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van 
het Gemeentedecreet. 
 
Alzo beraadslaagd in zitting van de gemeenteraad van 16 december 2013. 
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