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GEMEENTE BRECHT PROVINCIE ANTWERPEN

Uittreksel uit de notulen de gemeenteraad
donderdag 10 december 2020

Aanweziqen:
Leo N icolaï, Voorzitter gemeenteraad
Sven Deckers, Burgemeester
Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comite voor de sociale dienst
Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs,
Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck,
Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, llse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs,
Nathalie Mannaerts, llse De Beuckelaer, lvan Flebus, Gemeenteraadsleden
Annemie Marnef, Algemeen Directeur

Verontschuldiqd:
Annemie Van Dyck, Gemeenteraadslid

Belasting reg lement op u itbati n gsverg u n n i ngen - G R/20201230

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van22 december 2017 - artikel4l
Decreet van 30 mei 2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen, en latere wijzigingen
Omzendbrief KB/ABB 201912 over de gemeentefiscaliteit van 15 februari 2019.

Historiek
Gemeenteraadsbeslissin g van 12 december 201 9 betretfende het belastingreglement op
u itbatingsvergu nningen.

Motivatie
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
Het is aangewezen om een belasting te hetfen op handelszaken die onderworpen zijn aan een
uitbatingsvergunning omwille van volgende arg umenten:
De activiteiten van deze zaken verschillen fundamenteel van deze van de gewone kleinhandelwaardoor
een bijkomende belasting wordt veroorzaakt m.b.t. toezicht inzake openbare orde, rust, veiligheid en
milieu.
Dit reglement voorziet een ruimere toepassing dan enkel de nachtwinkels en telecomwinkels om te
kunnen inspelen en anticiperen op toekomstige trends.
Na goedkeuring van het reglement in 2019, bezorgde het Agentschap Binnenlands Bestuur ons enkele
opmerkingen over artikelen 7 en 8.
"Artikel 7 heeft als titel aangifteplicht. ln dit artikel staat echter geen duidelijke aangifteplicht vermeld. Er
staat enkel dat er geen aangifteplicht is indien de belastingplichtige voor een vorig aanslagjaar werd
aangeslagen en indien de belastbare toestand ongewijzigd is gebleven. Artikel 8 voorziet dan weer in een
procedure van ambtshalve vaststelling teruvijl er geen duidelijke aangifteplicht is voorzien in artikel 7.
Ook kunnen er vragen worden gesteld bij het nut van een aangifteplicht bij een belasting op de afgifte van
een uitbatingsvergunning. Om toepassingsproblemen en betwistingen te vermijden is het sterk
aangewezen dat de gemeente de artikelen 7 en 8 herbekijkt en aanpast."
Om die reden wordt het reglement vandaag opnieuw voorgelegd. Artikel 7 is aangepast waardoor er geen
aangifte meer van toepassing is. Als gevolg daarvan kon het oude artikel 8 geschrapt worden. Verder is
de venrvijzing naar het wetboek inkomstenbelastingen geschrapt.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 1.00.34 uur tot 1.01.37
uur.
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Stemminq:
Met21 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel,
Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy,
Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, lvan Flebus), 1 stem tegen (llse De Beuckelaer), 6 onthoudingán
(ChristelVan Akeleyen, Patrick Van Assche, Joziena Slegers, Marianne Van den Lemmer, Ludwig
Anthonissen, llse Van Den Heuvel)

Besluit
Artikel I Belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Vanaf 1 januari 2021toten met 31 december2025 wordt een belasting geheven op de afgifte van een
uitbatingsvergunning en een jaarlijkse belasting op het hebben van een uitbatingsvergunning.
AÉikel2 Definitie
Onder uitbatingsvergunning moet worden verstaan de vergunning die wordt afgeleverd door de
burgemeester in het kader van het uitbatingsreglement voor bepaalde inrichtingen.
Afgifte van de uitbatingsvergunning: de eerste uitreiking van een uitbatingsvergunning voor een bepaalde
belastingplichtige voor een uitbating op een bepaald adres.
Een verlenging van de uitbatingsvergunning voor dezelfde belastingplichtige, zelfde uitbating en zelfde
adres geldt niet als afgifte van de uitbatingsvergunning.
wedkantoor: een agentschap dat weddenschappen aanneemt op paardenrennen gelopen in het
buitenland.
Artikel 3 Belastingplichtige
1. Voor alle uitbatingen behalve de wedkantoren:
a. Eenmalige belasting op de afgifte uitbatingsvergunning
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon op wiens naam de vergunning wordt
afgeleverd.
b. Jaarlijkse belasting op het hebben van een uitbatingsvergunning
De belasting is verschuldigd door de houder van de uitbatingsveryunning op I januari van het
aanslagjaar.
2. voor wedkantoren
De belasting is verschuldigd door de houder van een uitbatingsvergunning tijdens de belastbare periode.
AÉikel4 Tarief
1. Voor alle uitbatingen, behalve wedkantoren:
a. Eenmalige belasting op de afgifte van de uitbatingsvergunning
De belasting bedraagt 6.000 euro voor de afgifte van de uitbatingsvergunning.
b. Jaarlijkse belasting op het hebben van een uitbatingsvergunning
De belasting bedraagt jaarlijks 1.500 euro voor het hebben van een uitbatingsvergunning op 1 januari van
het aanslagjaar.
De belasting is ondeelbaar. De intrekkingen, het vervallen van rechtswege, de administratieve schorsing
of intrekken van de uitbatingsvergunning, zonder dat deze opsomming limitatief is, tijdens het aanslagjaár
kan niet leiden tot de vermindering van de belastingaanslag.
2. voor wedkantoren:
Een jaarlijkse belasting op het hebben van een uitbatingsvergunning is verschuldigd ten bedragen van 62
euro per maand bedrijvigheid of per gedeelte daarvan.
Artikel 5 Vrijstellingen

?" l|alUt:q belasting is niet verschuldigd voor het jaar van de afgifte van de uitbatingsvergunning.
AÉikel 6 Wijze van inning
De belasting wordt ingevorderd via een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 7 Wijziging of stopzetting uitbating
De belastingplichtige moet ten minste 15 dagen na stopzetten, overbrengen of overgeven van de
uitbating hiervan melding doen op volgend adres: Gemeentepark 1, 2960 Brecht of via e-mail op volgend
adres: gemeentebelastingen@brecht.be. lndien er geen correcte en/of tijdige melding gebeurt, bli.;ft àe
houder van de uitbatingsvergunning belastingplichtig.
Artikel I Betaaltermijn
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
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AÉikel 9 Bezwaarprocedure
ó-e oenstingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en

schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval

worden ingediend binnen eên termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op

de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. Van het

bezwaarschrift wordt eeÀ ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan.

Artikel í0 Niet-betaling
ËÏ-1 n'ret+etaling binnen áe wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis eerste aanmaning worden

verzonden. Vo-or een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt telkens een kost van

20,00 euro aangerekend voor de verzending.
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning

gestuurd. Voor deze aanmaning wordt een kost van 20,00 euro aangerekend'

il/anneer de debiteur niet overgaat tot betaling van de volledige schuld, kosten en intresten inbegrepen,

kan de financieel directeur overgaan tot opmaak van een dwangschrift met het oog op betekening door

een gerechtsdeurwaarder. Voorhet aanmaken van dit dwangschrift wordt een kost van 30,00 euro

aangerekend.
AÉikel ll Toezicht
Oit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid.

AÉikel 12 Opheffing vorige reglement
Oit reglemeni vervangt het belaslingreglement op uitbatingsvergunningen van 12 december 2019.

Namens de Gemeenteraad,

get. Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Voor eensluidend u ittreksel

Els Eelen
d

Dienst vriie tiid
Gemeenteplaats 1

8-2960 Brecht
tel.03 660 28 3O

get. Leo NicolaÏ
Voorzitter gemeenteraad
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