
PROVINCIE GEMEENTE ARRONDISSEMENT
ANTWERPEN RIJKEVORSEL TURNHOUT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
d.d. 16 december 2013

=================================================
Aanwezig : Van Nyen Lieven, voorzitter;

Cuylaerts Dorien, burgemeester;
Van den Eijnden Bob, Boeckx Jos, Geens Karl, Keysers Lizette, Maes Stef, schepenen;
De Visscher Wim, OCMW-voorzitter/schepen;
Hermans Frans, Van De Mierop August, Roefs Karel, Bevers Paul, Willemse
Renilde, Vermeiren Eric, Jacobs Jack, Stoffelen Nathalie, Cuylaerts Nathalie, Peeraer
Matthijs, Van Dun Diede, De Backer Jelle, Nobels Patrick, Eelen Danny, raadsleden;
Adams Bart, gemeentesecretaris;

De Gemeenteraad, O.Z.,
28. Gemeentebelasting op tapperijen. Goedkeuring.

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en de

geschillenprocedure van gemeente – en provinciebelastingen, zoals gewijzigd;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 17 december 2007 houdende de vaststelling

van het belastingreglement op tapperijen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat raadslid Bevers namens de Gemeentebelang&VLD-fractie stelt dat de wijze

van samenstelling is gebaseerd op diverse parameters (oppervlakte, zalen, aankoopcijfer gegiste &
sterke dranken, muziekinstallaties, speeltoestellen, kansspelen); dat dit discriminerend t.o.v. andere
handel; dat muziek essentieel lijkt om een café uit te baten; dat het discriminerend vanuit de
gemeente is, aangezien uitbaters van de tankstations worden belast op brandstofverdelingsapparaten
via een forfait op dit apparaat, en niet worden belast op omzet; dat cafés essentieel zijn in de
samenleving, deel uitmaken van de maatschappelijke beleving en het sociaal weefstel versterken; dat
deze belasting ongeveer € 9500 euro opbrengt, wat een eerder beperkt bedrag is; dat de
Gemeentebelang&VLD-fractie  er wel achter staat dat er een belasting wordt geheven op kansspelen,
en voorstelt om het bedrag hiervan op € 250 per toestel te bepalen; dat deze fractie derhalve voorstelt
om de tekst als volgt te amenderen:
‘Artikel 1 : u
voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een belasting gevestigd op elektrische of
elektronische kansspelen die publiek bedienbaar zijn in tapperijen. Onder tapperijen wordt verstaan:
elke inrichting waar als hoofd – of nevenbedrijf in hoofde van de uitbater, dranken worden verkocht en
ter plaatse verbruikt in een voor publiek toegankelijke plaats.
Artikel 2: idem zoals in agendapunt 28
Artikel 3: De belasting voor kansspelen wordt vastgesteld op € 250 per toestel
Artikel 4: te schrappen
Artikel 5-6-7-8: idem zoals in agendapunt 28’

Gaat over tot de stemming over dit amendement, dat wordt verworpen met 14 neen-stemmen bij
7 ja-stemmen (neen-stemmen: Cuylaerts Dorien, Van Nyen Lieven, Van den Eijnden Bob, Boeckx
Jos, Geens Karl, Keysers Lizette, Maes Stef, Vermeiren Eric, Stoffelen Nathalie, Cuylaerts Nathalie,
Peeraer Matthijs, Van Dun Diede, De Backer Jelle, Nobels Patrick; ja-stemmen: Van De Mierop
August, Roefs Karel, Bevers Paul, Willemse Renilde, Jacobs Jack, Eelen Danny, Hermans Frans);

Overwegende dat vervolgens wordt gestemd over het door het college ingediend voorstel,
voorstel dat wordt aangenomen met 13 ja-stemmen bij 7 neen-stemmen en 1 onthouding (ja-
stemmen: Cuylaerts Dorien, Van Nyen Lieven, Van den Eijnden Bob, Boeckx Jos, Geens Karl,
Keysers Lizette, Maes Stef, Vermeiren Eric, Stoffelen Nathalie, Cuylaerts Nathalie, Peeraer Matthijs,
Van Dun Diede, De Backer Jelle; neen-stemmen: Van De Mierop August, Roefs Karel, Bevers
Paul, Willemse Renilde, Jacobs Jack, Eelen Danny, Hermans Frans; onthouding : Nobels Patrick);

Besluit met 13 ja-stemmen bij 7 neen-stemmen en 1 onthouding :
Artikel 1
Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een belasting gevestigd op het houden van
tapperijen van gegiste en/of sterke dranken.
Onder tapperijen onderhevig aan de voornoemde belasting, worden verstaan : elke inrichting waar als
hoofd – of nevenbedrijf 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.



Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de uitbater van de tapperij. Wordt het drankbedrijf 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.
Artikel 3
De belasting wordt vastgesteld aan de hand van de hierna vermelde grondslagen :

 Oppervlakte :
 150m² en meer : € 150,00
 Tussen 75m² en 149m² : €   60,00
 Minder dan 75m² : €   25,00

 zalen bestemd voor verhuur aan derden : € 1,00 per vierkante meter
 Aankoopcijfer van gegiste en/of sterke dranken van het jaar dat het aanslagjaar

voorafgaat :
 Van € 0 tot € 2.500,00 : € 2,00 per begonnen schijf van € 1.250,00
 Van € 2.501,00 tot € 6.250,00 : € 3,00 per begonnen schijf van € 1.250,00
 Van € 6.251,00 tot € 12.500,00 : € 6,00 per begonnen schijf van € 1.250,00
 Vanaf € 12.501,00 : € 10,00 per begonnen schijf van € 1.250,00

 Muziekinstallaties :
 Basisinstallatie : € 15,00
 Externe luidspreker of box : € 7,50 per stuk

 Speeltoestellen :
 Niet – elektrisch of elektronisch : € 15,00 per toestel
 Elektrisch of elektronisch : € 30,00 per toestel

 Kansspelen :
 Elektronisch of elektrisch : € 200,00 per toestel

Onder basisinstallatie van muziekinstallaties wordt verstaan : tuner, versterker, cd speler, pickup e.d. ,
met inbegrip van 2 luidsprekers of boxen.
Artikel 4
Worden evenwel niet als tapperij aangemerkt, het hotel, pension of elke dergelijke inrichting waar de
bedoelde dranken slechts bij en op de uren van de maaltijden geschonken worden.
Bij afwijking van het onder artikel 3 bepaalde, zal voor toevallige tapperijen op het grondgebied van de
gemeente georganiseerd, te weten deze gehouden in kermiskramen, tenten of andere tijdelijke
opgestelde inrichtingen, een forfaitaire vergoeding van € 4,00 per dag.
Op reizende tapperijen, meer dan drie maanden doorlopend aanwezig op het grondgebied van de
gemeente, worden de normale tarieven toegepast.
Artikel 5
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 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 gestelde
termijn ingevuld worden teruggezonden aan de financiële dienst van het gemeentebestuur. Het niet –
ontvangen van bedoeld formulier ontslaat geenszins de belastingplichtige van de plicht tot 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 der
opening.
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 belastingplichtige, die hun tapperij  in
de gemeente vestigen na 30 juni of hun bedrijf in de gemeente stopzetten vóór 1 juli van het
aanslagjaar.
Om van dit voordeel te kunnen genieten is de houder van de tapperij, gehouden aangifte te doen van
de stopzetting, overbrenging of het opstarten van de tapperij, bij het College van Burgemeester en
Schepenen, tenminste 15 dagen voor 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.
Artikel 7
Bij gebrek van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de
belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt.



Artikel 8
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan de
verschuldigde belasting.
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven.

Voor eensluidend uittreksel :
op bevel :
De Gemeentesecretaris, De voorzitter van de gemeenteraad,

Adams B. Van Nyen L.


