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Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre; Burgemeester; M. dhr.
HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr.
JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Mme mevr. MUTYEBELE,
Echevins; Schepenen; M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr.
ABID, M. dhr. TEMIZ, Mme mevr. AMPE, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr.
ZIAN, M. dhr. WEYTSMAN, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme
mevr. DHONT, Mme mevr. BEN HAMOU, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr.
MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, Mme mevr. LOULAJI, M. dhr. VANDEN BORRE, Mme
mevr. MOUSSAOUI, M. dhr. JOLIBOIS, Mme mevr. DE MARTE, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr.
BUGGENHOUT, Mme mevr. LHOEST, Mme mevr. MAATI, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr.
LEONARD, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: Belastingreglementen.- Belasting op de diensters en dienders tewerkgesteld in
drankgelegenheden.- Dienstjaren 2022 tot 2026 inbegrepen.

DE GEMEENTERAAD,

Gelet op artikelen 41, 162, 170, §4 van de Grondwet;

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen;

Gelet op de financiële toestand de Stad;

Overwegende dat de gemeentelijke overheid haar bevoegdheid tot het heffen van belastingen ontleent aan artikel 170 §
4 van de Grondwet: dat het haar toekomt in het kader van haar fiscale autonomie om de bases en de grondslag te
bepalen van de belastingen, waarvan zij de noodzakelijkheid bepaalt in functie van de behoeften dat zij meent te moeten
voorzien, onder de enige beperking opgelegd door de Grondwet, te weten de bevoegdheid van de wetgever om de
gemeenten te verbieden bepaalde belastingen te heffen ; dat onder voorbehoud van de uitzonderingen bepaald door de
wet, de gemeentelijke overheid onder het toezicht van de voogdijoverheid de basis kiest van de belastingen die ze heft;

Overwegende dat de bepaling zowel van de belastbare materie alsook deze van de belastingplichtigen behoort tot de
fiscale autonomie toegekend aan de gemeentelijke overheid; dat zij in deze materie beschikt over een discretionaire
bevoegdheid , die zij uitoefent, rekening houdend met haar specifieke financiële behoeften;

Overwegende dat de Gemeenteraad het nuttig heeft geoordeeld de door dit reglement beoogde diensters en dienders
tewerkgesteld in drankgelegenheden te belasten teneinde zich aanvullende inkomsten te verschaffen ter financiering van
de uitgaven van algemeen nut waaraan de gemeente het hoofd dient te bieden;

Overwegende dat drankgelegenheden die diensters en dienders tewerkstellen in de zin van het belastingreglement een
economische activiteit vormen die inkomsten genereert, zodat redelijkerwijs worden aangenomen dat de natuurlijke of
rechtspersonen die dergelijke inrichtingen uitbaten over bijdragemogelijkheden beschikken die hun toelaten om de
belastingen, die hun ten laste worden gelegd, te betalen;

Overwegende dat drankgelegenheden die diensters en dienders tewerkstellen bijkomende uitgaven met zich
meebrengen voor de Stad, meer bepaald op het vlak van veiligheid, openbare rust en openbare orde, voor zover de
aanwezigheid van diensters en dienders in deze inrichtingen de consumptie van alcoholische dranken bevordert; dat het
derhalve gerechtvaardigd is een deel van deze uitgaven te financieren met de opbrengst van de belasting;

Overwegende dat dergelijke inrichtingen activiteiten uitoefenen die de openbare rust en de openbare orde kunnen
verstoren; dat een belastingreglement als bijkomend doel kan hebben bij te dragen tot de handhaving van de openbare
rust en de openbare orde.
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Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTING
-------------------------------------------------------------
Artikel 1 .- Er wordt voor de dienstjaren 2022 tot 2026 inbegrepen een belasting gevestigd op de diensters en dienders
die tewerkgesteld zijn in drankgelegenheden.

Als dienster of diender wordt beschouwd eenieder die door de uitbater van een drankgelegenheid wordt tewerkgesteld
en die door zijn/haar gedrag klanten aanzet tot consumptie, door zijn/haar gedrag aanzet tot meer consumptie, of door
klanten gewoonlijk consumptie wordt aangeboden, en aldus de inkomsten van de inrichting verhoogt.

II. BELASTINGPLICHTIGE
-----------------------------------

Artikel 2.- De belasting is verschuldigd door de uitbater.

III. AANSLAGVOET
-------------------------
Artikel 3.- De aanslagvoet van de belasting wordt als volgt vastgesteld :

- voor de eerste tewerkgestelde persoon : 1.380,00 EUR.

De aanslagvoet, vastgesteld op 1 januari, wordt geïndexeerd met 2,5 %.

Het resultaat zal afgerond worden naar de dichtstbijzijnde euro, volgens de volgende tabel:

Dienstjaar 2022 Dienstjaar 2023 Dienstjaar 2024 Dienstjaar 2025 Dienstjaar 2026
1.380 EUR 1.414 EUR 1.450 EUR 1.486 EUR 1523 EUR

- vanaf de tweede tewerkgestelde persoon: 828,00 EUR.

De aanslagvoet, vastgesteld op 1 januari, wordt geïndexeerd met 2,5 %.

Het resultaat zal afgerond worden naar de dichtstbijzijnde euro, volgens de volgende tabel:

Dienstjaar 2022 Dienstjaar 2023 Dienstjaar 2024 Dienstjaar 2025 Dienstjaar 2026
828 EUR 849 EUR 870 EUR 892 EUR 914 EUR

Indien een inrichting uitgebaat wordt door één of meerdere personen zoals bedoeld in onderhavig reglement en deze al
dan niet deel uitmaken van een vennootschap of vereniging, wordt de belasting zowel voor de uitbater(s) als voor al de
bovenvermelde personen geïnd.

IV. BELASTINGVERSCHULDIGING
------------------------------------------
Artikel 4.- De belasting is verschuldigd per aanslagplaats en voor het gehele jaar, welke ook de datum van opening of
van stopzetting der activiteiten van de inrichting weze. Er wordt geen enkele teruggave toegestaan om welke reden ook.

V. AANGIFTE
--------------------
Artikel 5.- Het gemeentebestuur bezorgt de belastingplichtige een aangifteformulier dat hij, naar behoren ingevuld,
gedagtekend en ondertekend, vóór 31 december van het aanslagjaar moet terugzenden. Belastingplichtigen die geen
aangifteformulier hebben ontvangen, moeten er een aanvragen.

Alle belastingplichtigen zijn er in ieder geval toe gehouden de voor de aanslag noodzakelijke elementen uiterlijk op de
in het eerste lid vastgestelde datum spontaan bij de Administratie aan te geven.

Artikel 6.- Het niet indienen van de aangifte binnen de gestelde termijn of een onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige
aangifte door de belastingplichtige leidt tot een ambtshalve heffing van de belasting op basis van de gegevens waarover
de gemeente beschikt.

Alvorens over te gaan tot de ambtshalve heffing, stelt het gemeentebestuur de belastingplichtige in kennis, per
aangetekende brief, van de manieren voor het betwisten van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is
gebaseerd, de methode voor de vaststelling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen vanaf de derde werkdag na de datum van
verzending van de kennisgeving, om zijn opmerkingen schriftelijk in te dienen. De belastingplichtige moet de juistheid
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van de door hem aangehaalde elementen bewijzen.

Het gemeentebestuur gaat over tot ambtshalve heffing indien de belastingplichtige na afloop van deze termijn geen
opmerkingen heeft ingediend die de annulering van deze procedure rechtvaardigen.

De bedragen van de ambtshalve heffing worden als volgt verhoogd:
- eerste ambtshalve heffing: 20% van het verschuldigde of geraamde recht ;
- tweede ambtshalve heffing: 50% van de verschuldigde of geraamde rechten;
- vanaf de derde ambtshalve heffing: 100% van het verschuldigde of geraamde recht.

Er wordt geen rekening gehouden met een ambtshalve heffing voor de berekening van de verhoging van de belasting
indien de belasting normaal is geheven in de drie dienstjaren volgend op het dienstjaar waarop de ambtshalve heffing
betrekking heeft.

VI. INVORDERING EN GESCHILLEN
--------------------------------------------

Artikel 7.- Onderhavige belasting en haar eventuele vermeerdering zullen via een kohier ingevorderd worden.

VII. AANVANG VAN DE TOEPASSING
------------------------------------------------
Artikel 8.- Onderhavig reglement treedt in werking op 1 januari 2022. Huidig reglement vervangt bij ingang van het
aanslagjaar 2022 het reglement van de belasting op diensters en dienders tewerkgesteld in drankgelegenheden,
goedgekeurd in zitting van de Gemeenteraad op 18/10/2021.

Aldus beraadslaagd in zitting van 03/10/2022

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Dirk Leonard (s)

Le Bourgmestre-Président,
De Burgemeester-Voorzitter,
Philippe Close (s)

La Présidente,
De Voorzitster,
Liesbet Temmerman (s)

Bijlagen:
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