GECOÖRDINEERDE VERSIE
GOEDKEURING OP GEMEENTERAAD VAN 16
DECEMBER 2019 & WIJZIGING BESLIST IN DE
GEMEENTERAAD VAN 27 APRIL 2020 EN 29
MAART 2021

Belasting op de aanvragen tot het openhouden van drankgelegenheden na het
sluitingsuur (2021-2025): goedkeuring.
De Raad
Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40 par. 1
en par. 3 en artikel 41 alinea 2 - 14°.
Juridisch kader
De Grondwet, in het bijzonder artikel 170 par. 3 en par. 4.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
Retributiereglement fiscale en niet-fiscale ontvangsten, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad op 27 mei 2019.
Motivering
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1:
Voor een periode beginnend op 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2025 wordt ten
voordele van de gemeente Sint-Martens-Latem een belasting geheven op de aanvragen om
open te blijven na het bij politiereglement bepaald sluitingsuur.
Als drankgelegenheden worden beschouwd:
- herbergen en restaurants onder welke benaming ook;
- inrichtingen met barpersoneel - Als barpersoneel wordt beschouwd, personen die aldan-niet als waard of waardin, rechtstreeks of onrechtstreeks, de handel van de
exploitant bevorderen, hetzij door gewoonlijk met de klant te verbruiken, hetzij door
het verbruik op gelijk welke manier te stimuleren, bv. als danser/danseres,
zanger/zangeres, kassier/kassierster, etc;
- rendez-vous huizen: de inrichtingen waar personen over een kamer kunnen
beschikken met het oog op het onderhouden van intieme betrekkingen, hetzij dat die
huizen of inrichtingen hun aard door uiterlijke kentekens, zoals het opschrift RDV, op
een ingangsdeur of een tussendeur in de gang, of door gelijk welk ander teken ook,
ter kennis van voorbijgangers brengen, hetzij dat zij als dusdanig bekend zijn en dat
uit bepaalde vaststellingen en onderzoeken door politie- of andere diensten blijkt dat
zij een dergelijke bedrijvigheid uitoefenen;
- inrichtingen waarvan de toegang voorbehouden is aan personen die zich
onderwerpen aan zekere formaliteiten (privé-clubs).
Artikel 2:
De jaarlijkse belasting wordt vastgesteld als volgt:
1°)
60 euro om bestendig open te blijven tot 02.00 uur;
2°)
180 euro om bestendig open te blijven tot 03.00 uur;
3°) 1.800 euro om bestendig open te blijven na 03.00 uur tot 05.00 uur.

Artikel 3 :
Worden vrijgesteld van deze belasting:
1) de inrichtingen die, om reden van het doel dat wordt nagestreefd, door de overheid
geldelijk worden gesteund;
2) de inrichtingen met een uitgesproken cultureel, politiek of maatschappelijk doel;
3) de inrichtingen die uitsluitend toegankelijk zijn voor de ingeschreven leden en waarvan de
statuten voorzien dat het jaarlijks saldo der rekening wordt uitgekeerd aan een liefdadig- of
vaderlandslievend werk; het ontvangstbewijs van deze uitkering zal worden meegedeeld aan het
College van Burgemeester en Schepenen; de vrijstelling is daarenboven ondergeschikt aan de
voorwaarden dat geen personeel wordt tewerkgesteld voor het bedienen van de leden.
Artikel 4:
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die geldt als exploitant van de
respectievelijke inrichtingen. Wanneer de inrichting wordt geëxploiteerd door een
zaakwaarnemer of een andere aangestelde, is de belasting verschuldigd door de lastgever. De
eigenaar van het onroerend goed waarin de inrichting is gevestigd is hoofdelijk aansprakelijk
voor betaling van de belasting.
Artikel 5:
Het College van Burgemeester en Schepenen bezorgt de belastingplichtige een
aangifteformulier dat hij, behoorlijk ingevuld en ondertekend, dient terug te sturen voor de erin
vermelde vervaldag. De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is ertoe
gehouden ten laatste op 30 juni van het belastingjaar, aan het gemeentebestuur alle voor de
aanslag vereiste gegevens ter beschikking te stellen. Voor nieuwe inrichtingen evenals voor
overname van bestaande inrichtingen dient onmiddellijk en uiterlijk binnen de maand aangifte
te gebeuren bij het gemeentebestuur. Op basis van de aangifte wordt het kohier vastgesteld
door het College van Burgemeester en Schepenen. De belastingplichtige is vrijgesteld van
aangifteplicht indien hij voor het vorig aanslagjaar werd aangeslagen en indien de belastbare
toestand ongewijzigd is gebleven.
Artikel 6:
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige aangifte wordt de belastingplichtige van
ambtswege belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt,
onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, brengt het
College de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte van de redenen
waarom ze gebruik maakt 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 dertig kalenderdagen te rekenen van de
derde werkdag die volgt op de verzending van de kennisgeving om zijn opmerkingen
schriftelijk voor te dragen.
Artikel 7:
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 8:
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de financieel directeur die
onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. De kohierbelastingen moeten
worden betaald binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 9:
§ 1: De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de aanslag of de
belastingverhoging een bezwaarschrift indienen 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 een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving
van de aanslag.
Het College van Burgemeester en Schepenen of het orgaan dat het daarvoor speciaal aanwijst,
bericht schriftelijk ontvangst binnen vijftien kalenderdagen na de verzending of de indiening van
het bezwaarschrift.
Het bezwaarschrift kan binnen dezelfde termijn en onder dezelfde voorwaarden via een
duurzame drager overgemaakt worden.
§ 2: Het College van Burgemeester en Schepenen of het personeelslid dat het daartoe heeft
aangewezen stuurt binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift
een ontvangstbewijs enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn
vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel directeur. Deze ontvangstmelding kan via
een duurzame drager worden verstuurd.
§ 3: Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger dat in het bezwaarschrift heeft
gevraagd, zal de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd worden op een
hoorzitting. In voorkomend geval deelt het College van Burgemeester en Schepenen of het
personeelslid dat het daartoe heeft aangewezen, aan de belastingschuldige en, in voorkomend
geval zijn vertegenwoordiger de datum van de hoorzitting mee waarop het bezwaarschrift zal
worden behandeld, evenals de dagen en de uren waarop het dossier geraadpleegd zal kunnen
worden. Die mededeling moet minstens vijftien kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting
plaatshebben.
De aanwezigheid op de hoorzitting moet door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger
aan het College van Burgemeester en Schepenen of het personeelslid dat het daartoe heeft
aangewezen schriftelijk of via duurzame drager worden bevestigd ten minste zeven
kalenderdagen vóór de dag van de hoorzitting.
De belastingschuldige wordt gehoord door het College van Burgemeester en Schepenen, een
lid van het College van Burgemeester en Schepenen of het personeelslid dat het daartoe heeft
aangewezen. Zij ondertekenen het proces-verbaal van verhoor.
§ 4: Het College van Burgemeester en Schepenen doet binnen een termijn van zes maanden
te rekenen van ontvangst van het bezwaarschrift, uitspraak op basis van een met redenen
omklede beslissing. Die termijn van zes maanden wordt met drie maanden verlengd als de
betwiste aanslag ambtshalve werd gevestigd.
.,
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen wordt met een aangetekende
brief betekend aan de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en
wordt ter kennis gebracht van de financieel directeur. Deze aangetekende brief vermeldt de
instantie waarbij een beroep kan worden ingesteld.
Artikel 10:
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de
bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken l
(algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6
tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de
nalatigheids- en moratoriumintresten ; rechten en voorrechten van de schatkist) van het
Wetboek van inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van
dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met
name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 11:
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 par. l - 1° van het
decreet over het lokaal bestuur, waarvan de toezichthoudende overheid op de hoogte wordt
gebracht overeenkomstig artikel 330 alinea l van het decreet over het lokaal bestuur.

