
#015/27.11.2019/A/0024#

UITTREKSEL uit het Notulenboek van de GEMEENTERAAD van   SCHAARBEEK

Vergadering van 27 november 2019

Voorwerp nr 24 van de agenda

AANWEZIG: Mevr. Cécile Jodogne, wnd Burgemeester-Voorzitster; HH. Vincent Vanhalewyn, Sadik Koksal, 
Schepenen; H. Mehmet Bilge, Schepen; Mevr. Adelheid Byttebier, H. Michel De Herde, Schepenen; H. 
Frederic Nimal, Mevr. Sihame Haddioui, Deborah Lorenzino, H. Thomas Eraly, Mevr. Lorraine de Fierlant, 
Schepenen; HH. Bernard Guillaume, Bernard Clerfayt, Georges Verzin, Ibrahim Dönmez, Abobakre 
Bouhjar, Mevr. Angelina Chan, HH. Axel Bernard, Hasan Koyuncu, Mevr. Sophie Querton, Done Sonmez, H. 
Quentin van den Hove, Mevr. Fatiha El Khattabi, HH. Arnaud Verstraete, Matthieu Degrez, Mevr. Leila 
Lahssaini, Myriam Boxus, H. Youssef Hammouti, Mevr. Fatima Ben Abbou, Leticia Sere, Lucie Petre, HH. 
Abdelhakim El Karaoui, Emel Dogancan, Mohammed Abkoui, Mevr. Naima Belkhatir, Emel Kose, Vanessa 
Loodts, Emilie Desmedt, Marie Nyssens, HH. Hamza BOUKHARI, Cedric Mahieu, Elyass EL YAKOUBI, 
Mamadou Bah, Gemeenteraadsleden; H. Philippe Den Haene, Adjunct gemeentesecretaris.

AFWEZIG: HH. Emin Ozkara, Taoufik Ben addi, Mevr. Claire Geraets, H. Yusuf Yildiz, Gemeenteraadsleden.

#Objet : Belasting op de drankgelegenheden toegelaten open te blijven buiten de
openingsuren vastgesteld door het politiereglement - Aanslagjaren 2020 tot 2024 –

Hernieuwing en wijziging - Goedkeuring #

DE GEMEENTERAAD
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Gezien het raadsbesluit van 1 april 2015 betreffende de belasting op de drankgelegenheden toegelaten 
open te blijven buiten de openingsuren vastgesteld door het politiereglement, goedkeurt voor de 
aanslagjaren 2015 tot 2019;
Gelet op het politiereglement van 28 januari 2015 betreffende de openingsuren van slijterijen;
Gelet artikel 170, § 4 van de Grondwet, die zich wijdt aan de fiscale autonomie van de gemeenten onder 
voorbehoud van wettelijke beperkingen;
Gelet op de nieuwe gemeentewet namelijk artikel 117, alinea 1, en artikel 118, alinea 1;
Gelet op de ordonnantie van de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 3 april 2014 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen, zoals gewijzigd tot
op heden;
Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de gerechtelijke regeling op gebied van fiscaliteit;
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 betreffende de regeling van administratief toezicht op de 
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals gewijzigd tot op heden;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende de noodzaak voor de gemeente om aan haar verplichtingen te voldoen in 
overeenstemming met de eisen van het beheersplan en de vereisten van artikel 252 NGW, welke de 
gemeenten verplicht een begroting in evenwicht te realiseren;
Gezien de noodzaak voor de gemeente om ontvangsten te heffen ter dekking van de kosten die door al 
haar activiteiten worden gemaakt, en voornamelijk om inkomsten te verzekeren om te kunnen voldoen 
aan de financiële lasten in verband met haar verplichting om de openbare rust, openbare veiligheid en 
openbare netheid te waarborgen;
Overwegende dat het behoud van deze bron van inkomsten gerechtvaardigd is;
Overwegende dat afgezien van het hierboven uiteengezette begrotingsbeginsel, het bedrag van de 
jaarlijkse belasting wordt gerechtvaardigd door de kosten in verband met het speciale toezicht en 
specifieke controlemaatregelen door de politiediensten die door deze activiteit worden gegenereerd 
enerzijds, en die met betrekking tot meer interventies van de gemeentelijke diensten in termen van 
netheid en openbare veiligheid anderzijds;
Overwegende dat de gemeente echter geconfronteerd wordt met de problemen van het handhaven van 
de openbare orde (veiligheid - reinheid - rust) die soms rond de drankgelegenheden worden gecreëerd en 
dat het beheer van deze problemen kosten met zich meebrengt;
Overwegende dat de drankgelegenheden met een vergunning tot een later tijdstip open blijven dan de 
andere drankgelegenheden, lijkt het billijk om sommige van deze kosten over te dragen aan 
drankgelegenheden met vergunning;
Overwegend dat de gemeente de kwaliteit van het sociale leven niet beïnvloedt door op speciaal verzoek,
kosteloos een uitzondering op de gereguleerde openingstijden aanbiedt aan de van drankgelegenheden;
Overwegend dat de aanvullende doeleinden van dit reglement enerzijds zijn om de oorzaken van feiten 
die de openbare rust of de openbare veiligheid zouden ondermijnen te ontmoedigen en anderzijds om de 
veiligheid in de nabijheid van drankgelegenheden die open mogen blijven buiten de uren die door het 
politiereglement zijn vastgesteld te waarborgen;
Gelet bovendien, op het verslag van het College van Burgemeester en Schepenen van 12 november 2019



en het administratief dossier, welke in het bijzonder het vorige reglement bevat die de 
drankgelegenheden belast die gemachtigd zijn om open te blijven buiten de uren die zijn vastgelegd in 
het politiereglement;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT :
Artikel 1
Er wordt, voor de aanslagjaren 2020 tot 2024, een belasting gevestigd op de drankgelegenheden 
toegelaten open te blijven buiten de openingsuren vastgesteld door het politiereglement.
Artikel 2
Worden beoogd door de huidige bepalingen, de drankgelegenheid die een bestendige toelating heeft 
bekomen om open te blijven buiten de uren vastgesteld door het politiereglement betreffende de 
openingsuren van slijterijen.
Wordt beschouwd als bestendige toelating, de toelating verleend door het College van Burgemeester en 
Schepenen in de context van artikel 3 van het politiereglement.
Deze toelating blijft geldig tot herroeping. Echter, kan zij worden ingetrokken zonder op enige vergoeding 
aanspraak te kunnen maken.
Artikel 3
De belasting is verschuldigd voor elke drankgelegenheid welke door eenzelfde natuurlijke- of 
rechtspersoon afzonderlijk wordt uitgebaat. De jaarlijkse aanslagvoet is vastgesteld per 1 januari 2020 op 
1.656,48€ per drankgelegenheid, en zal op 1 januari van het volgende jaar worden verhoogd met 2%, 
volgens onderstaande tabel:
aanslagjaar 2021 aanslagjaar 2022 aanslagjaar 2023 aanslagjaar 2024
1.689,61 € 1.723,40 € 1.757,87 € 1.793,03 €

Wanneer een bestendige toelating wordt verkregen in de loop van het jaar, wordt de belasting pro rata 
temporis berekend. Voor de toepassing van deze bepaling, wordt iedere begonnen maand in haar 
totaliteit genomen.
De betaling van de belasting houdt voor de Gemeente niet in, de verplichting om in dit opzicht een 
bijzonder toezicht uit te oefenen.
Artikel 4
Indien de drankgelegenheid door een zaakwaarnemer of andere aangestelde wordt opengehouden, is de 
belasting door de opdrachtgever verschuldigd. Desgevallend komt het aan de opdrachtgever toe te 
bewijzen dat hij de drankgelegenheid voor rekening van een derde uitbaat. De belasting is solidair 
verschuldigd door de eigenaar en de voornaamste huurder van het desbetreffende gebouw.
Artikel 5
Worden vrijgesteld, de drankgelegenheden die een uitzonderlijke toelating hebben bekomen zoals 
voorzien in het politiereglement, eerste artikel.
Artikel 6
De belasting is contant te voldoen, hetzij via de persoonlijke ruimte op de website van het 
gemeentebestuur, of per elektronische betaling op rekening van de gemeente. Als de inning niet contant 
kan gebeuren, wordt de belasting ten kohiere gebracht.
Artikel 7
De kohieren van de belasting worden door het College van Burgemeester en Schepenen opgemaakt en 
uiterlijk op 30 juni van het jaar volgend op het aanslagjaar afgesloten en uitvoerbaar verklaard.
De ingekohierde belasting is te betalen binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Bij gebrek aan betaling binnen de vastgestelde termijn zullen verwijlinteresten worden gevorderd, 
berekend volgens de bepalingen vastgelegd in artikel 414 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen 
voor 1992
Artikel 8
De belasting is door de Gemeenteontvanger ingevorderd volgens de regels vastgesteld voor het innen 
van belastingen ten voordele van de Staat.
Artikel 9
§1 - De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar schriftelijk indienen tegen de 
geheven belasting, alsook alle verhogingen of boetes, bij het College van Burgemeester en Schepenen, 
die als bestuursoverheid handelt. Om de ongeldigheid te vermijden, moet het bezwaarschrift ondertekend
en met redenen omkleed zijn en moet vermelden: de naam, hoedanigheid, adres of de zetel van de 
belastingplichtige waarvoor de belasting is vastgesteld alsook het onderwerp van het bezwaar en een 
uiteenzetting van feiten en middelen.
§2 - De bezwaren moeten ingediend worden, op straffe van nietigheid, binnen de termijn van drie 
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet 
of te rekenen vanaf de dag van de contante inning van de belasting.
Van het bezwaarschrift zal schriftelijk ontvangst bericht worden binnen de 15 dagen na de verzending of 
de indiening van het bezwaarschrift.
§3 - Indien de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden in het kader van het 
onderzoek van zijn bezwaar, moet hij dit uitdrukkelijk vragen in zijn bezwaarschrift
Artikel 10
Dit onderhavige reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en vervangt het reglement goedgekeurd 



door de Gemeenteraad van 1 april 2015.

Beraadslaagd, in openbare vergadering, te Schaarbeek, op 27 november 2019.
Namens de raad :

Philippe Den Haene

Adjunct gemeentesecretaris

Cécile Jodogne

wnd Burgemeester-Voorzitster


