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De Gemeenteraad, openbare zitting 
 
19. Betreft: GR/2019/203 - Belastingreglement op inrichtingen waar alcoholische dranken voor 
verbruik ter plaatse te koop worden aangeboden. Vaststelling.  
Gelet op de Grondwet, meer bepaald artikel 170, §4; 
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 10 april 1992; 
Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en de 
geschillenprocedure van gemeente- en provinciebelastingen; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 40, §3 en artikel 41, 14°, 
zoals gewijzigd door artikel 3 van het Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 
van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 
Gelet op de Omzendbrief BB 2008/07 van 18 juli 2008 aangaande het Decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen; 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit van 15 februari 
2019; 
Gelet op het belastingreglement op tapperijen, hetwelk geldt tot en met 31 december 2019; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Overwegende dat het noodzakelijk is om de exploitatie van inrichtingen waar alcoholische 
dranken voor verbruik ter plaatse te koop worden aangeboden, in de hand te houden, gelet op 
de overlast die zij veroorzaken voor de omwonenden; 
Gelet op de bespreking; 
Overwegende dat raadslid Willemse, namens de Gemeentebelangen-fractie, volgend 
amendement indient:‘We stellen vast dat alle parameters die in het vorig besluit stonden weer 
worden overgenomen. Deze verschillende parameters (oppervlakte, zalen, aankoopcijfers 
gegiste & sterke dranken, muziekinstallaties, speeltoestellen, kansspelen worden niet gevraagd 
van eender andere kleinhandel dus vanuit dit standpunt vinden wij dit voorstel discriminerend. 
Muziek is essentieel in een café, cafés hebben een sociale functie binnen een gemeenschap. De 
opbrengst van de belasting is verwaarloosbaar, de juiste inning ervan brengt administratief 
zoveel werk mee dat het een nuloperatie is. Wel blijven we achter de belasting op kansspelen 
staan. Dit als ontradende en preventieve maatregel op gokverslaving. 

UITTREKSEL - gemeenteraad - zitting van 25 november 2019 
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Amendement : 
Art. 1 : Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting gevestigd op elektrische 
of elektronische kansspelen die publiek bedienbaar zijn in inrichtingen waar 
alcoholische  dranken zonder een maaltijd voor verbruik ter plaatse te koop worden 
aangeboden. 
Art. 2 : idem 
Art. 3 De belasting voor kansspelen wordt vastgesteld op 250 Euro per toestel 
Art. 4 te schrappen 
Art. 5 t/m 12 idem’; 
Gelet op de stemming over het amendement, dat wordt verworpen met 13 neen-stemmen bij 7 
ja-stemmen: (neen-stemmen: Wim De Visscher, Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie 
Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan Maes, An Wouters, 
Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven; ja-stemmen: Eric Vermeiren, 
Renilde Willemse, Jack Jacobs, Bart Van De Mierop Lut Backx, Aline Maes, Diede van Dun); 
Gelet op de stemming over het door het college ingediende voorstel van beslissing, dat wordt 
aangenomen met 13 ja-stemmen bij 7 neen-stemmen:(ja-stemmen: Wim De Visscher, Bob Van 
den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van 
Nyen, Stefan Maes, An Wouters, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven; 
neen-stemmen: Eric Vermeiren, Renilde Willemse, Jack Jacobs, Bart Van De Mierop Lut Backx, 
Aline Maes, Diede van Dun); 

Besluit met 13 ja-stemmen bij 7 neen-stemmen: 

Art. 1.- Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting gevestigd op het houden 
van inrichtingen waar alcoholische dranken zonder een maaltijd voor verbruik ter plaatse te 
koop worden aangeboden. 
Onder ‘inrichtingen waar alcoholische dranken voor verbruik ter plaatse te koop worden 
aangeboden’ wordt verstaan: elke inrichting waar als hoofd- of nevenbedrijf met een 
winstoogmerk in hoofde van de uitbater, gegiste en/of sterke dranken worden verkocht en ter 
plaatse verbruikt in een voor publiek toegankelijke plaats zonder onderscheid of de handel 
doorlopend of bij afwisseling in een vast of een tijdelijk lokaal gedreven wordt. 
Worden met voor het publiek toegankelijke plaatsen gelijkgesteld, de lokalen waar de leden van 
een vereniging of groepering bijeenkomen uitsluitend of hoofdzakelijk om sterke of gegiste 
dranken te verbruiken of om een hazardspel te doen. 
Worden niet als ‘inrichtingen waar alcoholische dranken voor verbruik ter plaatse te koop 
worden aangeboden’ beschouwd: de hotels, pensions, restaurants die alleen dranken schenken 
bij maaltijden, de private kringen, pensions uitsluitend toegankelijk voor kostgangers, messes en 
kantines van leger, federale politie en onderwijsinstellingen, kantines en refters van fabrieken, 
werkhuizen die alleen tijdens de werkuren toegankelijk zijn voor personeelsleden en 
jeugdherbergen die alleen toegankelijk zijn voor aangeslotenen. 
Art. 2.- De belasting is verschuldigd door de uitbater van de inrichting, bedoeld in artikel 1. 
Wordt deze evenwel door een zetbaas of een andere aangestelde voor rekening van een derde 
persoon gedreven, dan komt de belasting ten bezware van de opdrachtgever. 
De debitant moet in dit geval het bewijs leveren dat hij het debiet voor rekening van een andere 
persoon drijft. 
Indien de identiteit van de uitbater van de inrichting, bedoeld in artikel 1, niet kan worden 
vastgesteld, worden achtereenvolgens de huurder, de onderhuurder en de eigenaar van de 
inrichting, bedoeld in artikel 1, als uitbater beschouwd. 
De eigenaar (van het materieel en van het vastgoed waar de inrichting, bedoeld in artikel 1, 
wordt uitgebaat) is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting die lastens de 
uitbater, de huurder of onderhuurder waarvan hiervoor sprake, werd ingekohierd. 
Art. 3.- De belasting wordt vastgesteld aan de hand van de hierna vermelde grondslagen: 
A. Oppervlakte bestemd voor de exploitatie : 
1° 150m² en meer: € 150; 
2° Tussen 75m² en 149m²: € 60; 



Lokaal bestuur Rijkevorsel              Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel 

3° Minder dan 75m²: € 25; 
B. Zalen bestemd voor verhuur aan derden: € 1 per m²; 
C. Aankoopcijfer van gegiste en/of sterke dranken van het jaar dat het aanslagjaar voorafgaat: 
1° Van € 0 tot € 2 500: € 2 per begonnen schijf van € 1 250; 
2° Van € 2 501 tot € 6 250: € 3 per begonnen schijf van € 1 250; 
3° Van € 6 251 tot € 12 500: € 6 per begonnen schijf van € 1 250; 
4° Vanaf € 12 501: € 10 per begonnen schijf van € 1 250; 
D. Muziekinstallaties: 
1° Basisinstallatie: € 15; 
2° Externe luidspreker of box: € 7,50 per stuk; 
E. Speeltoestellen: 
1° Niet–elektrisch of niet-elektronisch: € 15 per toestel; 
2° Elektrisch of elektronisch: € 30 per toestel; 
F. Kansspelen: elektrisch of elektronisch: € 200 per toestel. 
Onder basisinstallatie van muziekinstallaties wordt verstaan: tuner, versterker, cd-speler, pickup 
e.d., met inbegrip van 2 luidsprekers of boxen. 
De belasting wordt vastgesteld voor de exploitatie op 1 januari van het aanslagjaar. 
Art. 4.- Bij afwijking van het onder artikel 3 bepaalde, zal voor toevallige inrichtingen op het 
grondgebied van de gemeente georganiseerd, te weten deze gehouden in kermiskramen, tenten 
of andere tijdelijke opgestelde inrichtingen, een forfaitaire vergoeding van € 4 per dag 
verschuldigd zijn. 
Op reizende inrichtingen, meer dan drie maanden doorlopend aanwezig op het grondgebied van 
de gemeente, worden de normale tarieven toegepast. 
Art. 5.- De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 
Art. 6.- De belastingplichtigen zijn gehouden jaarlijks aangifte te doen en hiertoe een formulier 
te gebruiken door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld. Het aangifteformulier moet 
binnen de op het formulier gestelde termijn ingevuld worden teruggezonden aan de financiële 
dienst van het gemeentebestuur. Als aangiftedatum geldt de postdatum of (bij afgifte) de datum 
vermeld op het ontvangstbewijs. Valt de uiterste indieningsdatum op een zaterdag, een zondag 
of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag. 
Het niet–ontvangen van bedoeld formulier ontslaat de belastingplichtige geenszins van de plicht 
tot aangifte. Een belastingplichtige die niet spontaan een aangifteformulier gekregen heeft, kan 
dit op eenvoudig verzoek verkrijgen of via de website bekomen. 
De eerste aangifte door de belastingplichtige blijft geldig totdat: 

 het gemeentebestuur een nieuwe aangifte verstuurd naar de belastingplichtige; deze 
nieuwe aangifte vervangt de bestaande aangifte; 

 de belastingplichtige een nieuwe aangifte doet; deze nieuwe aangifte vervangt de 
bestaande aangifte. 

Voor inrichtingen in de loop van het belastingjaar op het grondgebied van de gemeente geopend, 
dient de voorgeschreven aangifte ingediend te worden binnen de 30 dagen te rekenen van de 
dag van de opening. 
Elke wijziging of verandering in de belastbare toestand moet binnen 30 dagen na de gebeurtenis 
worden aangegeven bij de financiële dienst. 
Komt het bedrijf van elders naar de gemeente over vóór 1 juli van het aanslagjaar, dan wordt 
evenwel de in de gemeente, waaruit het bedrijf is overgekomen, verschuldigde belasting in 
mindering gebracht van de volledige belasting, die krachtens artikel 3 van de onderhavige 
verordening wordt toegepast. In geen geval mag de belastingplichtige een terugstorting eisen 
van de gemeente waarin hij zijn bedrijf overbrengt. 
De belasting wordt met de helft verminderd ten aanzien van de belastingplichtigen, die hun 
inrichting in de gemeente vestigen na 30 juni of hun bedrijf in de gemeente stopzetten vóór 1 
juli van het aanslagjaar. 
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Om van dit voordeel te kunnen genieten is de houder van de inrichting, bedoeld in artikel 1, 
gehouden aangifte te doen van de stopzetting, overbrenging of het opstarten van de inrichting, 
bedoeld in artikel 1, bij het college van burgemeester en schepenen, tenminste 15 dagen vóór 
de stopzetting, opening of overbrenging plaatsvindt. 
De houder van de toevallige of tijdelijk opgestelde drankgelegenheid is tot aangifte verplicht 
vooraleer met de exploitatie op het grondgebied van de gemeente begonnen wordt. 
Art. 7.- Bij gebrek aan aangifte op de gestelde datum, of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd conform de procedure 
voorzien in artikel 7 van het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering 
en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen. 
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college van 
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven 
om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de belasting is gebaseerd 
evenals de wijze van bepaling van die elementen en het bedrag van de belasting. De 
belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen te rekenen van de derde werkdag die 
volgt op de verzending van de kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 
Art. 8.- De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de 
verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd. 
Art. 9.- De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
Art. 10.- De belastingschuldige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn. 
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie 
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 
aanslagbiljet. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na 
de indiening ervan. 
Art. 11.- Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Decreet van 30 mei 2008, zijn de 
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het Uitvoeringsbesluit van dat Wetboek 
van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
Art. 12.- De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 
van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 
Het belastingreglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 en 
287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
De Algemeen directeur   De Voorzitter, 
(wg.) Bart Adams   (wg.) Wim De Visscher  
 Voor eensluidend uittreksel: 
Op bevel : 
De Algemeen directeur,   De Voorzitter, 
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