GEMEENTEBESTUUR

WEVELGEM

BELASTING OP DE UITBATING VAN BARS EN
PRIVÉCLUBS
(goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december
2013)

Artikel 1.
Voor een periode ingaand op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt een
jaarlijkse belasting geheven ten behoeve van de gemeente Wevelgem ten laste van de uitbater
van een bar of privéclub.
Een bar of privéclub is iedere inrichting waar personen, ongeacht hun geslacht, met of zonder
loon, tijdelijk of bestendig, de klanten lokken of bedienen en die de handel van de uitbater,
gelinkt aan of geïnspireerd door erotisch gedrag, bevorderen, rechtstreeks of onrechtstreeks,
hetzij door gewoonlijk met de klant te verbruiken, hetzij door het verbruik op gelijk welke
andere manier te stimuleren dan door gewoon de klanten te bedienen of door normaal
dienstbetoon of tot verbruik aan te zetten door alle andere middelen dan de eenvoudige
uitoefening van zang-, dans-, of woordkunst en dit ongeacht of de toegang afhankelijk gesteld
wordt van het vervullen van zekere formaliteiten of voorbehouden is aan zekere personen.
Dit kan vastgesteld worden doordat die inrichtingen ofwel hun aard door uiterlijke kentekens
ter kennis van voorbijgangers brengen, ofwel als dusdanig bekend zijn en uit bepaalde
vaststellingen en onderzoeken, uitgevoerd door de politiediensten, blijkt dat zij een dergelijke
bedrijvigheid uitoefenen.
Artikel 2.
§1. Deze belasting bedraagt 5 000,00 euro per belastingplichtige inrichting. De belasting is
ondeelbaar en verschuldigd voor gans het jaar, welke ook de datum van aangifte of van
opening of sluiting van de belastingplichtige inrichting zij.
§2. Indien de belastingplichtige inrichting in de loop van het jaar wordt overgedragen aan een
andere uitbater, dan is de belasting andermaal verschuldigd door deze nieuwe uitbater.
Artikel 3.
De belasting is verschuldigd door de uitbater van de bar en/of privéclub.
De eigenaar van het materieel van de drankgelegenheid, alsmede de houder van het zakelijk
recht op het onroerend goed waarin de belastingplichtige inrichting wordt uitgebaat, zijn
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Wanneer de belastingplichtige inrichting wordt geëxploiteerd door een zaakwaarnemer of een
ander aangestelde, is de belasting verschuldigd door de lastgever. Het is desgevallend de
zaakwaarnemer of een ander aangestelde die moet bewijzen dat hij de inrichting voor
rekening van een derde uitbaat. Dit bewijs kan enkel geleverd worden door middel van een
geschreven document.

De zaakwaarnemer of een ander aangestelde blijven evenwel hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van de belasting.
Artikel 4.
De uitbater van een belastingplichtige inrichting is verplicht voor 30 juni van elk jaar bij het
gemeentebestuur, schriftelijk aangifte te doen van de exploitatie van een bar of privéclub
zoals bedoeld in artikel 1.
De natuurlijke of rechtspersoon die een belastingplichtige inrichting opent, overbrengt,
overlaat of sluit, is gehouden daarvan tenminste veertien dagen bij voorbaat aangifte te doen
bij het gemeentebestuur.
Artikel 5.
Bij gebrek aan tijdige aangifte, of ingeval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige
aangifte wordt de belasting van ambtswege ingekohierd mits inachtneming van artikel 7 van
het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 20% van de verschuldigde
belasting. Het bedrag van deze verhoogde belasting wordt eveneens ingekohierd.
Artikel 6.
De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de daartoe aangestelde en
beëdigde ambtenaren.
Artikel 7.
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 8.
De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na het verzenden van het aanslagbiljet.
Artikel 9.
Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 10.
Dit besluit zal in drievoud aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd.

