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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 13 december 2022

Financiën - Dienst financiën

7 2022_GR_00325 Opname uiterste aangiftedatum in onze belastingreglementen 
met aangifteplicht - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
mevrouw Veerle Vincke, voorzitter; de heer Marc Van de Vijver, burgemeester; de heer Filip Kegels, schepen; 
mevrouw Katrien Claus, schepen; de heer Boudewijn Vlegels, schepen; de heer Raf Van Roeyen, schepen; 
mevrouw Ingeborg De Meulemeester, schepen; de heer Dirk Van Esbroeck, schepen; de heer Roger Heirwegh, 
raadslid; de heer Werner Maes, raadslid; de heer Johan Smet, raadslid; de heer Andre Buyl, raadslid; de heer 
Ernest Smet, raadslid; mevrouw Ann Cools, raadslid; de heer Issam Benali, raadslid; mevrouw Lien Van 
Dooren, raadslid; de heer Jens De Wael, raadslid; mevrouw Dominique Tielens, raadslid; de heer Jan Van De 
Perre, raadslid; mevrouw Karolien Weekers, raadslid; de heer Stijn De Munck, raadslid; de heer Jeroen 
Verhulst, raadslid; de heer Koen Maes, raadslid; mevrouw Lientje De Schepper, raadslid; mevrouw Annick 
Van de Vyver, raadslid; mevrouw Kathleen De Schepper, raadslid; mevrouw Méline Rovillard, raadslid; de 
heer Bram Massar, raadslid; mevrouw Leen Van Laere, raadslid; de heer Jozef Schelfhout; de heer Victor 
Catry, raadslid; de heer Guy Tindemans, raadslid; de heer Jo Van Duyse, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Inge Brocken, raadslid; mevrouw Marijke De Graef, raadslid; de heer Jan Creve, raadslid

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Conform rechtspraak van de Raad Van State (13 april 2021) en diverse hoven en rechtbanken is het 
aangewezen om in onze belastingreglementen een uiterste aangiftedatum op te nemen in plaats van te 
verwijzen naar de termijn of datum die op het aangifteformulier vermeld staat. Een uiterste aangiftedatum 
voor die belastingplichtigen die beweren geen aangifteformulier ontvangen te hebben, zoals in de meeste 
van onze reglementen wel opgenomen staat, is onvoldoende.
De belastingreglementen 'belasting op motoren', 'belasting op nachtwinkels', 'belasting op publiek 
toegankelijke ruimte' (= handelaarsbijdrage) en  'belasting op risicohoudende bedrijven', de zogenaamde 
aangifte-belastingen, moeten op dit punt aangepast worden. 
Rekeninghoudende met de voorafgaande administratieve work-load, het gegeven dat we voldoende tijd 
moeten geven voor het indienen van de aangifte, de benodigde tijd voor het verwerken van de aangiftes en 
het inkohieren en daarbij in het achterhoofd houdend dat pas 2 maanden later de betalingen binnenkomen, 
worden volgende uiterlijke aangifte-data voorgesteld:

Belasting Uiterlijke aangifte datum
Te wijzigen artikel in het 
belastingreglement

Motorenbelasting 30 april artikel 4
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Belasting op nachtwinkels 30 mei artikel 5

Handelaarsbijdrage 30 april artikel 5

Belasting op risicohoudende 
bedrijven

30 april artikel 4

Van deze aanpassing van de belastingreglementen maken we ook gebruik om in deze reglementen het adres 
van het gemeentehuis aan te passen. 

Juridische grond
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- 
en gemeentebelastingen;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Arrest Raad van State van 13 april 2021;
Arrest Hof van Beroep van Antwerpen van 7 juni 2022.

Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

De Gemeenteraad beslist

Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2023, art. 4 van het Belastingreglement op motoren 2020-2025 als volgt aan te 
passen: 
Iedere belastingplichtige, houder van motoren, waarvan hij al dan niet eigenaar is, moet  jaarlijks ten 
laatste op 30 april van het aanslagjaar een aangifte indienen door middel van het formulier dat hem door 
het gemeentebestuur bezorgd wordt. 
De belastingplichtige die het formulier niet zou ontvangen hebben, kan dit  op eenvoudig verzoek bekomen 
en moet de aangifte spontaan doen ten laatste op 30 april van het aanslagjaar. 
Ook de kracht van de volgens artikel 2. onbelastbare motoren dient te worden aangegeven. 
Bij gebrek aan aangifte binnen de termijn voorzien in dit artikel, bij onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige 
aangifte, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. Vooraleer de belastingaanslag ambtshalve vast te 
stellen zal het college van burgemeester en schepenen de belastingplichtige per aangetekend schrijven 
inlichten over de motieven om deze procedure te gebruiken, met vermelding van de elementen van de 
aanslag evenals de wijze van bepaling van deze 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 dit aangetekend schrijven om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. De 
ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan 20 % van de belasting en bij 
herhaling met 40 % van de belasting.  

Artikel 2
Met ingang van 1 januari 2023, art. 5 van het Belastingreglement op nachtwinkels als volgt aan te passen:  
De belastingplichtige ontvangt van het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk 
ingevuld en ondertekend, jaarlijks ten laatste op 30 mei van het aanslagjaar moet worden teruggestuurd 
naar het gemeentebestuur – financiële dienst – Gravenplein 8 – 9120 Beveren. 
Om de aangifteplicht te vereenvoudigen dient de belastingplichtige de aangifte niet terug te sturen indien 
zich geen wijzigingen voordoen aan de belastbare grondslag en dit vanaf het tweede aanslagjaar waarvoor 
de belasting zal worden gevestigd. Indien de belastingplichtige gebruik maakt van deze vereenvoudigde 
aangifte, zal de belasting berekend worden op basis van de laatst ingediende aangifte. 
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De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen kan dit op eenvoudig verzoek bekomen en 
is ertoe gehouden de aangifte spontaan te doen ten laatste op 30 mei  van het aanslagjaar.  
Bij gebrek aan aangifte, bij onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, 
behalve ingeval van de vereenvoudigde aangifte, 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 schriftelijke voor te dragen. 

Artikel 3
Met ingang van 1 januari 2023, art. 5 van het Belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke 
ruimten van klein- en groothandelszaken, distributiebedrijven, vrije beroepen en commerciële 
dienstverstrekkers, gelegen in het handelscentrum van de gemeente Beveren 2020-2025 als volgt aan te 
passen: 
De in art. 3 van dit reglement vernoemde belastingplichtigen ontvangen vanwege het gemeentebestuur een 
aangifteformulier, hetzij per post of per elektronische post, dat door hen jaarlijks ten laatste op 30 
april van het aanslagjaar, behoorlijk ingevuld en ondertekend, moet worden teruggestuurd. Hierbij telt de 
postdatum of de datum van de verzonden e-mail als bewijs. 
Om de aangifteplicht te vereenvoudigen dient de belastingplichtige de aangifte niet terug te sturen indien 
zich geen wijzigingen voordoen in de belastbare grondslag of de administratieve gegevens en dit vanaf het 
aanslagjaar volgend op het aanslagjaar waarin de belastingplichtige een volledig en behoorlijk ingevuld en 
ondertekend aangifteformulier heeft bezorgd aan de financiële dienst, Gravenplein 8 te 9120 Beveren. Indien 
de belastingplichtige gebruik maakt van deze vereenvoudigde aangifte, zal de belasting berekend worden 
op basis van de laatst ingediende aangifte. Zodra zich een wijziging voordoet aan de belastbare grondslag of 
de administratieve gegevens, moet de belastingplichtige opnieuw het aangifteformulier invullen en 
ondertekend terugsturen. 
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen kan dit op eenvoudig verzoek bekomen en 
is ertoe gehouden de aangifte spontaan te doen ten laatste op 30 april van het aanslagjaar. 

Artikel 4
Met ingang van 1 januari 2023, art. 4 van het Belastingreglement op risicohoudende bedrijven 2020-2025 als 
volgt aan te passen: 
De belastingplichtige ontvangt van het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem of haar, 
jaarlijks ten laatste op 30 april van het aanslagjaar, behoorlijk ingevuld en ondertekend, moet worden 
teruggestuurd naar het gemeentebestuur, financiële dienst, Gravenplein 8 te 9120 Beveren. Om de 
aangifteplicht te vereenvoudigen dient de belastingplichtige de aangifte niet terug sturen indien zich geen 
wijzigingen voordoen aan de belastbare grondslag en dit vanaf het tweede aanslagjaar waarvoor de 
belasting zal worden gevestigd. Indien de belastingplichtige gebruik maakt van deze vereenvoudigde 
aangifte, zal de belasting berekend worden op basis van de laatst ingediende aangifte. 
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, kan dit op eenvoudig verzoek bekomen en 
is ertoe gehouden de aangifte spontaan te doen ten laatste op 30 april van het aanslagjaar.  
[...]

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad 
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Algemeen directeur

Jo Van Duyse

Voorzitter

Veerle Vincke


