
Provincie UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 

Oost-Vlaanderen 
Arrondissement 
Sint-Niklaas OPENBARE ZITTING VAN 27 oktober 2020 

Gemeente 

BEVEREN WAREN AANWEZIG: 

 
Veerle Vincke, voorzitter  
Marc Van de Vijver, burgemeester 
Filip Kegels, Boudewijn Vlegels, Raf Van Roeyen, Ingeborg De 

Meulemeester,  en Dirk Van Esbroeck, schepenen 

Roger Heirwegh, Werner Maes, Johan Smet, André Buyl, Ernest Smet, 
Marijke De Graef, Ann Cools, Issam Benali, Lien Van Dooren, Jens De Wael, 
Dominique Tielens, Karolien Weekers, Stijn De Munck, An Vermeulen, 

Koen Maes, Heidi Werrens, Annick Van De Vyver, Kathleen De Schepper, 

Méline Rovillard, Katty Schelfhout, Jan Creve raadsleden 
Jan Noppe, algemeen directeur 

 

BELASTING OP HET OPENEN VAN DRANKGELEGENHEDEN NA HET 

SLUITINGSUUR OF VOOR HET OPENINGSUUR  
HERNIEUWING 2020 – 2025 – gecoördineerde versie 

 
De Raad, 

 

Gelet op het belastingreglement gestemd door de gemeenteraad op 17 
december 2019;  

Gelet op het wijzigingsbesluit betreffende het wijzigen van de 
inwerkingtreding van specifiek genoemde belasting- en 

retributiereglementen naar 1 januari 2021 gestemd door de 
gemeenteraad op 27 oktober 2020; 

 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen; 
 

Gelet op het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

Gelet op artikel 40, §3 Decreet Lokaal Bestuur; 

 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

BESLUIT MET ALGEMENE STEMMEN : 
 

Artikel 1: Conform het wijzigingsbesluit van de gemeenteraad van 27 
oktober 2020 wordt  met ingang van 1 januari 2021 en eindigend op 31 

december 2025 ten bate van onze gemeente een belasting ingevoerd op 
het openen van drankgelegenheden na het sluitingsuur of voor het 
openingsuur. 
Het sluitingsuur van de drankgelegenheden is bepaald om 01.00 uur ’s 
nachts, behoudens de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van 

zaterdag op zondag. De nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van 



zaterdag op zondag is het sluitingsuur van de drankgelegenheden 

bepaald om 02.00 uur ’s nachts.  
Het openingsuur van de drankgelegenheden is bepaald om 08.00 uur ’s 
morgens. 

 

Artikel 2: Onder drankgelegenheid wordt verstaan: 

- elk lokaal of elke plaats, die voor het publiek toegankelijk is en waar 
drank, ongeacht de aard ervan, voor gebruik ter plaatse (zelfs gratis) 
wordt verstrekt of verkocht en elk lokaal of elke plaats waar leden van een 
vereniging of van een groepering uitsluitend of voornamelijk bijeenkomen 

om kansspelen te bedrijven. 

- alle lokalen of plaatsen met een drankgelegenheid en/of een 
gelegenheid om kansspelen te bedrijven, ongeacht de aard ervan, 
alsmede hun aanhorigheden die, al dan niet tegen betaling, voor het 

publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang tot bepaalde categorieën 

van personen beperkt. 
 

Artikel 3: De belasting is contant te betalen te rekenen vanaf de dag 

waarop de afwijkingstoelating van toepassing is. 

Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de 
belasting een kohierbelasting.  

 
Artikel 4: De belasting is verschuldigd door de uitbater van de inrichting 

die, bij toepassing van het politiereglement inzake openen van  
drankgelegenheden, een afwijking heeft bekomen van het sluitings- of 
openingsuur. 

 
Artikel 5: De belasting bedraagt: 

 
A. Gelegenheidstoelatingen:  

1. Vanaf het eerste uur voor het openingsuur en / of tot en met het eerste 

uur na het sluitingsuur: 6 EUR per dag. 

2. Vanaf het tweede uur voor het openingsuur en / of tot en met het 
tweede uur na het sluitingsuur: 14 EUR per dag. 

3. Vanaf het derde tot en met het vierde uur voor het openingsuur en / of 
tot het derde of het vierde uur na het sluitingsuur: 32 EUR per dag. 
4. Vanaf het vijfde tot en met het zevende uur voor het openingsuur en / of 

tot het vijfde of zevende uur na het sluitingsuur: 54 EUR per dag. 

 
Elk gedeelte van een uur wordt volledig aangerekend. Elke afwijking (op 
het openen, op het sluiten of beide samen) wordt afzonderlijk belast.  Bij 

aansluitende periodes wordt het duurste tarief toegepast. 
 

B. Abonnementen: 
Een abonnement wordt slechts verleend voor een periode 6 maanden of 1 

jaar.  Voor de berekening van de belasting wordt geen rekening gehouden 
met gedeelten van deze periodes. 

 

B.1. De uitbater van een drankgelegenheid die een toelating bekomen 
heeft om zijn inrichting, in afwijking van artikel 70 van het gemeentelijk 

politiereglement vroeger te openen of later te sluiten, is per jaar en op 
basis van één dag per week volgende belasting verschuldigd: 



1. Vanaf het eerste uur voor het openingsuur en / of tot en met het eerste 

uur na het sluitingsuur: 80 EUR. 
2. Vanaf het tweede uur voor het openingsuur en / of tot en met het tweede 
uur na het sluitingsuur: 186 EUR. 

3. Vanaf het derde tot en met het vierde uur voor het openingsuur en / of tot 

het derde of vierde uur na het sluitingsuur: 319 EUR. 

4. Vanaf het vijfde tot en met het zevende uur voor het openingsuur en / of 
tot het vijfde of zevende uur na het sluitingsuur: 531 EUR. 
 
Elk gedeelte van een uur wordt volledig aangerekend. Elke afwijking (op het 

openen, op het sluiten of beide samen) wordt afzonderlijk belast.  Bij 

aansluitende periodes wordt het duurste tarief toegepast. 
 
B.2. De tarieven voor een periode van 6 maanden bedragen 50% van de 

bedragen vermeld onder B.1. 

 
Artikel 6: Worden van deze belasting vrijgesteld:  
a) de openbare danspartijen, uitsluitend met een liefdadig en 

kunstminnend doel, ingericht zonder enige winstgevendheid; 

b) vermakelijkheden die door private verenigingen en uitsluitend voor hun 
regelmatig ingeschreven leden worden georganiseerd; 

c) de openbare danspartijen ingericht of gepatroneerd door het 
gemeentebestuur tijdens de gemeentelijke feesten. 

 
Artikel 7:  
De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar 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 verzending van het 

aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum 

van de contante inning. De indiening kan gebeuren door aangetekende 

verzending of door overhandiging tegen ontvangstbewijs. 
De belastingschuldige heeft het recht om gehoord te worden. Indien hij van 

dit recht wenst gebruik te maken, dan dient hij dit expliciet te vermelden in 
het bezwaar. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de 15 

dagen na de indiening ervan. 

 
Artikel 8: Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting 
toepasselijk zoals inzake de rijksbelastingen op inkomsten.  

 
Artikel 9: Dit reglement wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van 

artikelen 286, §1, 1° en 287 van het Decreet Lokaal bestuur.  
 

Artikel 10 : Conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur, brengt de 
gemeente de toezichthoudende overheid op de hoogte van de 
bekendmaking van dit reglement. 

 
 

NAMENS DE GEMEENTERAAD :  
De algemeen directeur de voorzitter, 
  



 

 
J. Noppe V.Vincke 
 


