
Budget & Finances Begroting & Financiën

Taxes communales (enrôlement) Gemeentebelastingen (inkohiering)

Réglementation - contentieux et collège fiscal Reglementering - juridische geschillen - fiscaal college

Ref. Farde e-Vergaderingen : 2488564

Nr DO : 117
Nr PV : 44

Besluit - Raad van 03/10/2022

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: Reglement betreffende de uitvaardiging van aankondigingen door de Burgemeester in uitvoering
van het Koninklijk Besluit van 17/02/2022, het Koninklijk Besluit van 22/12/2010 en het
Koninklijk Besluit van 11/10/2018.

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 173 van de Grondwet;

Gelet op de nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder de artikelen 117 lid 1, 118 lid 1 en 137bis;

Gelet op de wet van 13 april 2019 tot invoering van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van
fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen;

Gelet op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid
op artikel 41, dat bepaalt dat: "Om een vergunning klasse C te kunnen verkrijgen moet de aanvrager, indien het gaat om
een natuurlijk persoon, volledig zijn burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die
beantwoordt aan de vereisten van de functie. Indien het gaat om een rechtspersoon, moeten de bestuurders en
zaakvoerders volledig hun burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan
de vereisten van de functie. De aanvrager legt een advies voor uitgaande van de Federale Overheidsdienst Financiën,
waaruit blijkt dat hij al zijn vaststaande en onbetwiste belastingsschulden heeft voldaan.”;

Gelet op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, en met name
op artikel 43/4 daarvan;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2022 tot vaststelling van de omschrijving van de nevenactiviteit
uitgeoefend door boekhandelaars;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen
klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 oktober 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000
betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de
vergunning klasse C, en inzonderheid op artikel 1/1, dat bepaalt dat de aanvraag voor een vergunning klasse C
vergezeld gaat van het door de bevoegde instantie ingevulde en ondertekende typedocument "ADVIES
BURGEMEESTER INZAKE KANSSPELINRICHTINGEN KLASSE III ";

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende de regels van toezicht op en de controle van de
kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen waar weddenschappen worden aangenomen bedoeld in
artikel 43/4, § 5, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de
bescherming van de spelers, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem;

Overwegende dat artikel 1/1 van het voormelde koninklijk besluit van 11 oktober 2018 bepaalt dat de aanvraag van een
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vergunning klasse C vergezeld moet gaan van het advies van de burgemeester van de gemeente waar de
kansspelinrichting wordt uitgebaat, waarin wordt verklaard dat aan alle wettelijke voorwaarden voor de uitbating van de
betrokken drankgelegenheid is voldaan;

Overwegende dat ook elke aanvraag om verlenging van een vergunning klasse C, waarvan de geldigheidsduur beperkt
is tot 5 jaar, vergezeld moet gaan van dit advies;

Overwegende dat uit artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 22 december 2010 volgt dat de aanvraag van een
vergunning F2 vergezeld moet gaan van het door de bevoegde instantie ingevulde en ondertekende typedocument
"ADVIES BURGEMEESTER INZAKE KANSSPELINRICHTINGEN KLASSE IV";

Overwegende dat ook elke aanvraag om verlenging van een vergunning klasse F2, waarvan de geldigheidsduur beperkt
is tot 3 jaar, vergezeld moet gaan van dit advies;

Overwegende dat uit het Koninklijk Besluit van 17 februari 2022 volgt dat de aanvraag voor een vergunning klasse F2
ook vergezeld moet gaan van het typedocument "ADVIES BURGEMEESTER INZAKE DAGBLADHANDELAARS";

Overwegende dat ook elke aanvraag om verlenging van een vergunning klasse F2, waarvan de geldigheidsduur beperkt
is tot 3 jaar, vergezeld moet gaan van dit advies;

Overwegende dat het advies dat moet worden uitgebracht in het kader van een aanvraag tot verlenging van een
vergunning klasse C of klasse F2 voor de kansspelinrichtingen van klasse III of IV onder dezelfde voorwaarden en
volgens dezelfde wijze wordt uitgebracht als het advies dat voor een eerste aanvraag moet worden uitgebracht;

Overwegende dat het advies dat in het kader van een aanvraag tot verlenging van een vergunning van klasse C wordt
uitgebracht, dus werkzaamheden omvat die vergelijkbaar zijn met die welke in het kader van een eerste aanvraag
moeten worden verricht;

Overwegende dat het gemeentebestuur ook optreedt in het kader van het onderzoek en de vaststelling van inbreuken op
de wet van 7 mei 1999 betreffende de kansspelen, kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en de
uitvoeringsbesluiten ervan, door alle nuttige documenten of bijkomende inlichtingen mee te delen en door de
politiediensten bijstand te laten verlenen aan de officieren van gerechtelijke politie en de hulpofficieren van de
procureur des Konings die daartoe door de Kansspelcommissie zijn aangewezen (artikel 5, §1, tweede, derde en vijfde
lid, van de wet van 7 mei 1999);

Overwegende dat de dienst die door de gemeente en de politiediensten wordt verstrekt, waarvoor zij gedeeltelijk de
financiering draagt, de vaststelling van een retributie als tegenprestatie rechtvaardigt;

Overwegende dat de Stad, overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 februari 2022 tot vaststelling van
de omschrijving van de nevenactiviteit uitgeoefend door boekhandelaars, zal moeten nagaan of de dagbladhandelaren
voldoen aan alle criteria waaraan moet zijn voldaan om de aanneming van weddenschappen als nevenactiviteit te
kunnen beschouwen;

Overwegende dat de vrijheid van handel en nijverheid, waar de artikelen II.3 en II.4 van het Wetboek van Economisch
Recht aan zijn gewijd, niet onbeperkt is en in ieder geval niet van dien aard is dat zij de bevoegdheid van de gemeente
belemmert om een retributie vast te stellen ter dekking van de uitgaven die door een commerciële activiteit veroorzaakt
worden;

Overwegende dat een retributie van 2.500 euro een bedrag vertegenwoordigt van 500 euro per jaar of 41,7 euro per
maand, d.w.z. een bescheiden bedrag dat de vrijheid van handel van de retributieplichtigen niet onevenredig belemmert
voor vergunningen met een geldigheidsduur van 5 jaar, en van 833,33 euro per jaar of 69,44 euro per maand voor
vergunningen met een geldigheidsduur van 3 jaar;

Overwegende dat deze retributie is verschuldigd voor een advies dat moet worden uitgebracht voor een aanvraag van
een vergunning klasse C, alsmede voor een advies dat moet worden uitgebracht voor een aanvraag tot verlenging van
een vergunning klasse F2;

Overwegende dat deze retributie de verwerking van de aanvraag door het gemeentebestuur dekt, ongeacht de aard van
het advies (gunstig of ongunstig);

In geval van een negatief advies krijgt de aanvrager de mogelijkheid zijn dossier aan te vullen zonder opnieuw de
retributie te moeten betalen, tenzij het ondernemingsnummer van deze vestiging gewijzigd is;

Overwegende dat de retributie verschuldigd is zodra de aanvraag voor advies van de burgemeester is ingediend en
alvorens het advies wordt uitgebracht;

Overwegende dat deze retributie een periode van 5 jaar dekt die overeenkomt met de geldigheidsduur van de
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vergunning klasse C, en een periode van 3 jaar voor een vergunning klasse F2;

Overwegende trouwens dat de gemeente de wildgroei van bingospellen in de op het grondgebied van de gemeente
gevestigde drankgelegenheden wil beteugelen;

Overwegende dat het ter beschikking stellen van bingospellen in drankgelegenheden, met name vanwege de toeloop die
zij veroorzaken, bijkomende uitgaven met zich brengen op het gebied van veiligheid, openbare orde en netheid zonder
dat ze bijdragen aan deze bijkomende uitgaven; dat het daarom legitiem is deze bijkomende uitgaven te financieren uit
de opbrengst van de retributie;

Overwegende dat de gemeente, wegens deze redenen, het bedrag wil verlagen voor exploitanten van bingospelen of
elektronische kansspelen waarvan de vergunning klasse C of vergunning klasse F2 beperkt is tot één bingospel of
elektronisch kansspel om het in overeenstemming te brengen met de verleende dienst;

Overwegende dat het voordeel van deze vermindering zal worden toegekend aan de aanvrager die het bewijs levert dat
op het aanvraagformulier voor een vergunning klasse C of vergunning klasse F2 uitdrukkelijk is vermeld dat de
gevraagde vergunning betrekking heeft op de exploitatie van één enkel bingospel of elektronisch kansspel;

Overwegende dat voor deze laatsten het bedrag van de retributie is vastgesteld op 1.250 euro; Dat dit bedrag neerkomt
op een bedrag van 250 euro per jaar of 20,85 euro per maand, dat wil zeggen een bescheiden bedrag dat niet van dien
aard is dat het de vrijheid van handel van de retributieplichtige op onevenredige wijze belemmert;

Overwegende dat de administratieve diensten aan derden kosten voor de Stad met zich meebrengen en dat het billijk is
de begunstigden de kosten van deze diensten te laten dragen;

Overwegende de financiële toestand van de Stad;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

HOOFDSTUK I. DUUR EN BELASTINGGRONDSLAG

Artikel 1.

Voor de boekjaren 2022 tot en met 2026 worden ten gunste van de Stad retributies vastgesteld die door de aanvragers
contant te betalen zijn:

- met het oog op het uitbrengen door de burgemeester van het advies voorafgaand aan de toekenning van een
vergunning F2 die door Kansspelcommissie wordt uitgereikt;
- met het oog op het uitbrengen door de burgemeester van het advies voorafgaand aan de toekenning van een
vergunning klasse C of F2 die door de Kansspelcommissie wordt uitgereikt;
- met het oog op het uitbrengen door de burgemeester van het advies voorafgaand aan de toekenning van een
vergunning klasse C of F2 die door de Kansspelcommissie wordt uitgereikt, wanneer de aanvraag uitdrukkelijk beperkt
is tot de exploitatie van één bingo of elektronisch kansspel.

HOOFDSTUK II. FEITEN DIE AANLEIDING GEVEN TOT DE RETRIBUTIE

Artikel 2. De retributie is verschuldigd bij de indiening van de aanvraag bij de Stad om een advies van de burgemeester
te verkrijgen, onverminderd een eventuele andere bijdrage die door een andere instantie wordt gevraagd.

HOOFDSTUK III. DE TARIEVEN

Artikel 3. De retributies worden vastgesteld op basis van de hierna vermelde tarieven:

- 2.500 euro voor de samenstelling van dossiers bij aanvragen met het oog op het uitbrengen door de burgemeester van
het advies voorafgaand aan de toekenning van een vergunning klasse C of een vergunning klasse F2 die door de
Kansspelcommissie wordt uitgereikt;
- 1.250 euro voor de samenstelling van dossiers bij aanvragen met het oog op het uitbrengen door de burgemeester van
het advies voorafgaand aan de toekenning van een vergunning klasse C of klasse F2 die door de Kansspelcommissie
wordt uitgereikt, wanneer de aanvraag uitdrukkelijk beperkt is tot de exploitatie van één bingo of elektronisch kansspel.

HOOFDSTUK IV. RETRIBUTIEPLICHTIGEN

Artikel 4. Deze retributies zijn verschuldigd door natuurlijke en rechtspersonen en instellingen aan wie de documenten
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waarop zij betrekking hebben, ambtshalve of op hun verzoek worden uitgereikt, onverminderd elke andere bijdrage die
door een andere instantie wordt gevraagd.

HOOFDSTUK V. WIJZE VAN BETALING VAN DE RETRIBUTIE

Artikel 5. De retributie moet contant aan de gemeentekas worden betaald, waarbij het bewijs van betaling moet worden
geleverd voordat de administratie de aanvraag in behandeling neemt.

De retributie moet binnen 5 werkdagen na de indiening van de aanvraag worden betaald.

Als er geen bewijs van betaling is, wordt het dossier onvolledig verklaard.

Artikel 6. Het bedrag van de retributie is bedoeld om de administratieve kosten van de behandeling van de aanvraag te
dekken. Bijgevolg is het bedrag van de retributie ook verschuldigd in geval van:

1. aanvraag zonder gevolg;
2. ingetrokken aanvraag;
3. geannuleerde aanvraag;
4. geweigerde aanvraag.

HOOFDSTUK VI. INVORDERING-GESCHILLEN

Artikel 7. In geval van niet-betaling geschiedt de invordering door middel van een wettelijke burgerlijke procedure. De
retributieplichtige die het bedrag van de van hem gevorderde retributie betwist, is niettemin verplicht het bedrag in
handen van de gemeenteontvanger te stellen totdat over zijn bezwaar is beslist.

HOOFDSTUK VII. SLOTBEPALINGEN

Artikel 8. Onderhavig reglement treedt in werking op 1 december 2022.

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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