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A
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R NR. 9 G

PLAATSR
RECHTEN OP DE VEEMARKT
De Gemeennteraad van de
d stad Menen, vergaderrd volgens heet decreet en
n in openbarre zitting;
v de Gron dwet;
Gelet op arrtikel 170, § 4 eerste lid van
uwe Gemeenntewet en heet Gemeente
edecreet;
Gelet op dee bepalingen van de Nieu
Gelet op zijjn voorgaand
de beslissing van 26 okto
ober 2001;
Overwegennde dat het noodzakelijk
k is dat de Regie Veem
markt over voldoende
v
m
middelen besschikt om eeen
degelijke uittbating voor de veemark
kt te kunnen verzekeren;
Overwegennde dat de markten
m
word
den gehoudeen in het veemarktcomple
ex aan de LA
AR op volgen
nde dagen :
a) op maandagg en donderd
dag: veemarkkt
b)) op woensdaag: paardenm
markt;
Gelet op heet K.B. van 9 juli 1999 be
etreffende dee erkenningsvvoorwaarden
n van vervoeerders, handelaars,
halteplaatseen en verzam
melcentra, gew
wijzigd bij heet K.B. van 18 december 2000;
Gelet op hhet proces-vverbaal van onderzoek de commo
odo et incommodo en op het gettuigschrift vaan
ruchtbaarheeid;
Op voorsteel van het Co
ollege van Bu
urgemeester en Schepeneen;
VASTGE
ESTELD

EENPARIG

330 JA

NEEN

ONTHOUDING(EN)

vul hier
h de nameen van de raaadsleden en hun stemgeddrag in, indie
en geen
eenp
parige beslisssing
ARTIKEL 1
met ingang vaan 1 januari 2014,
2
een plaaatsrecht geh
heven voor het
h plaatsen van dieren op
o de
Er wordt, m
veemarkt.
ARTIKEL 2
Het plaatsreecht is verscchuldigd per dag en bedraaagt:
a. per rund
d
b. per paarrd
c. per ponyy
d. per schaaap, lam of ge
eit
e. per kalf vvan minder dan
d 3 maand
d

8,50 eurro
12,10 eurro
7,50 eurro
2,50 eurro
3,50 eurro

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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