
Gemeente Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN

VAN DE GEMEENTERAAD

VAN 12 SEPTEMBER 2019 IN OPENBARE VERGADERING

Aanwezig: Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul 
De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Pieter Gielis, Kathelijne Peeters, 
Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra 
Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels 
Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, 
raadsleden.

Anne Mieke De Potter, wnd. algemeen directeur.

Verontschuldigd: Kurt Vermeiren, Peter Arnauw, Bert Batens, Nadine Van Mol, raadsleden.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

BELASTINGREGLEMENT PRIVATE KRINGEN

De raad,

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;

Overwegende dat een private kring en een rendez-voushuis uit hun aard verschillend zijn; dat een 
private kring niet voor iedereen vrij toegankelijk is terwijl een rendez-voushuis dat in principe wel is; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23 juli 2019 waarin een 
passende belasting wordt voorgesteld;

Gelet op de gevoerde bespreking;

Besluit:  met 27 stemmen ja (eenparig)

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De 
Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Pieter Gielis, 
Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra 
Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, 
Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, Lieven De Smet stemmen ja.

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een 
jaarlijkse belasting van 5.000,00 euro gevestigd op elke onderneming waar drankgelegenheid wordt 
geboden en waarvan de toegang onderworpen is aan het vervullen van zekere formaliteiten of 
voorbehouden is aan zekere personen.
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Artikel 2

De belasting is verschuldigd door:

- de ondernemer van de exploitatie;

- indien het gaat om een onderneming, beheerd door een vereniging welke geen rechtspersoonlijkheid 
bezit, door de persoon of personen welke hetzij eigenaar of huurder zijn van het pand.

Artikel 3

Zijn van de belasting vrijgesteld:

- de ondernemingen met een uitgesproken cultureel, politiek of maatschappelijk doel, waar de 
drankgelegenheid slechts in bijkomende orde geëxploiteerd wordt, voor zover het aangegeven doel 
door het college van burgemeester en schepenen wordt erkend;

- de ondernemingen, die om reden van het doel dat wordt nagestreefd, door de openbare besturen 
geldelijk worden gesteund;

- de inrichtingen die beschouwd worden als private kring en die als dusdanig belast worden.

Artikel 4

De belastingplichtige ontvangt van het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, 
behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde datum moet worden teruggestuurd naar het 
gemeentebestuur Schoten – financiële dienst – Verbertstraat 3 – 2900 Schoten. 

De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is ertoe gehouden, uiterlijk op 30 
september van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens 
ter beschikking te stellen. 

Bij gebrek aan aangifte, bij laattijdige, onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de 
belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve gevestigd op basis van gegevens waarover het 
gemeentebestuur beschikt.

Vooraleer de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het gemeentebestuur 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 die kennisgeving om 
zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

Artikel 5

Elke wijziging of stopzetting van een economische activiteit dient onder verantwoordelijkheid van de 
belastingplichtige onmiddellijk en per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan de financiële 
dienst van het gemeentebestuur van Schoten.

Artikel 6

De belasting is ondeelbaar en aldus verschuldigd voor het ganse jaar, welke ook de datum van 
ingebruikname of overname van de onderneming is. Bij overname in de loop van het belastingjaar, is 
de belasting in haar geheel opnieuw verschuldigd door de nieuwe exploitant en blijft de belasting, 
gesteld op de uitbater die het bedrijf overdraagt, in haar geheel behouden.

Artikel 7

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen. Ze dient betaald te worden binnen de twee (2) 
maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 8

De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure, gebeuren volgens de bepalingen vervat in het 
gelijknamige decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen. 
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Artikel 9

Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 286, 287, 288 van het decreet over 
het lokaal bestuur. Er wordt geen onderzoek de commodo et incommodo gehouden aangaande dit 
reglement.

Artikel 10 

De toezichthoudende overheid zal op de hoogte worden gebracht van de bekendmaking van het 
reglement overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur. 

Wnd. algemeen directeur,
Anne Mieke De Potter

Voorzitter,
Lieven De Smet

Waarnemend algemeen 
directeur Voorzitter

Anne Mieke De Potter

Voor eensluidend afschrift,

Lieven De Smet


