
 

 

 
 

 
 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 19 DECEMBER 2022 
 

Aanwezig: Diederik Van Hamme, voorzitter gemeenteraad. 
Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, 
Joris Vandenhoucke, Wim Vandevelde, schepenen. 
Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Tom Deputter, Björn Bordon, Jean-Pierre Stockman, 
Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Eva Lamon, Rossana Khoshaba, 
Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus, Leo Verstichel, Guillaume Devos, Lech Schelfout, 
Youssef Elidrissi, Dominique Opsomer, Safia Marzouki, Christine Soudan, Kevin Onyn, 
Erik Verdonckt, Jean-François Vanovermeire, raadsleden. 
Julien Vandenhoucke, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Faïza El Ghouch, raadslid 

 

Financieel beheer 
Belasting op nachtvergunningen voor drankgelegenheden. Aanpassing. Beslissing 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

− Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40. 

− Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen. 

− Het vigerende GAS-reglement, Artikel 15 – Drankgelegenheden. 

− Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013 betreffende de hernieuwing van de belasting op de 
aanvragen tot het openhouden van drankslijterijen na het gewoon sluitingsuur. 

Feiten/context/motivering 

Met het oog op het bestrijden van de kosten van het toezicht op en het afleveren van vergunningen voor 
het openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur, is het gewenst om van de vergunninghouders 
een vergoeding te vorderen. 
Na evaluatie van het vigerende reglement wordt voorgesteld om de vaststelling van de belasting te wijzigen 
en te vereenvoudigen.  
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

BESLIST: 

Stemresultaat: 22 stemmen voor (Diederik Van Hamme, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, 
Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim Vandevelde, 
Tom Deputter, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Eva Lamon, 
Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus, Leo Verstichel, 
Guillaume Devos, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, Dominique Opsomer, 
Safia Marzouki, Kevin Onyn, Erik Verdonckt) 
6 onthoudingen (Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, Jean-
Pierre Stockman, Christine Soudan, Jean-François Vanovermeire) 

 

Artikel 1.  

Er wordt met ingang van 1 januari 2023 voor een periode tot en met 31 december 2025 een 

gemeentebelasting gevestigd op de aanvragen tot het verkrijgen van een toelating voor 

drankgelegenheden om open te blijven na het bij politieverordening bepaald gewoon sluitingsuur. 
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Artikel 2.  

De belasting is verschuldigd door de uitbater van de inrichting. De uitbater is in hoofde aansprakelijk voor 

de betaling van de belasting. 

Artikel 3.  

De belasting wordt als volgt vastgesteld : 

- Vergunning voor 1 nacht   : 10,00 euro  

 Bestendig Weekend 

 (Week en weekend)  
- Vergunning voor 6 maand : 140,00 euro   85,00 euro 

- Vergunning voor 1 jaar      : 280,00 euro 170,00 euro 

 

Artikel 4.  

Voor nachtvergunningen aangevraagd door de uitbater tussen 1 januari en 30 juni wordt het tarief 

aangerekend overeenkomstig met ‘Vergunning voor 1 jaar’. 

Voor nachtvergunningen aangevraagd door de uitbater tussen 1 juli en 31 december wordt het tarief 

aangerekend overeenkomstig met ‘Vergunning voor 6 maand’. 

Artikel 5.  

Voor het bepalen van de opstartdatum van de drankgelegenheid wordt beroep gedaan op de gegevens 

vermeld in de Kruispuntbank der Ondernemingen. 

Artikel 6.  

De nachtvergunning is plaats- en persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.  

Artikel 7.  

De nachtvergunning kan in geval van herhaaldelijke problemen te allen tijde ingetrokken worden, zonder 

teruggave of vermindering van de belasting. 

Artikel 8.  

De belasting moet bij de aanvraag contant worden betaald, tegen afgifte van een kwitantie.   

Bij gebrek aan contante betaling wordt de contantbelasting een kohierbelasting. De kohierbelasting wordt 

ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het College 

van Burgemeester en Schepenen. De kohierbelasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de 

verzending van het aanslagbiljet. 

Artikel 9.  

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belastingaanslag een bezwaarschrift 

indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, 

schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. De indiening kan gebeuren door 

verzending of door overhandiging. De termijn om op straffe van verval een bezwaarschrift in te dienen, 

bedraagt drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 

aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Als de 

belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger het vraagt in het bezwaarschrift, wordt de belastingschuldige 

of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd op een hoorzitting. 

Artikel 10.   

Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op de 

inkomsten. 

Artikel 11.  

Het belastingreglement van 16 december 2013, betreffende de hernieuwing van de belasting op de 

aanvragen tot het openhouden van drankslijterijen na het gewoon sluitingsuur, wordt opgeheven met 

ingang van 01 januari 2023. 

Artikel 12.  

Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het decreet over het lokaal bestuur van 22 

december 2017. 
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Namens de gemeenteraad 

Algemeen directeur Voorzitter 

 

  

 

 

 

 

 

Julien Vandenhoucke Diederik Van Hamme 
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