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Aanwezig : Martin Acke, schepen-voorzitter; 

Frank Bruggeman, burgemeester; 

Marleen Maenhout, Kurt Van Weynsberghe, Jan De Beule en Kristof 

Stevelinck, schepenen;  

Dirk Goemaere, Patricia De Meyer, Freddy De Vilder, Luc Van 

Waesberghe, Geert Asman, Karl Segers, Luc Verstraeten, Maureen 

Tollenaere, Claudio Rizzo, Brent Meuleman, Isabel Dellaert, Steven 

De Vuyst, Linda Vereecke, Johan De Jonghe, Jan Persoon, Sanne 

Goossen en Sigrid De Ridder, raadsleden; 

Willy De Meyer, gemeentesecretaris. 

----------------------------------------------------------------------------- 

OPENBARE ZITTING – PUNT 1n – GEMEENTEBELASTING OP DE DRANKINRICHTINGEN EN 

DANSGELEGENHEDEN DIE OPEN BLIJVEN NA HET SLUITINGSUUR 

----------------------------------------------------------------------------- 

DE RAAD: 

- Overwegende dat de looptijd van deze belasting verstrijkt op 31 december 

2013 zodat deze dient te worden hernieuwd; 

- Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente er toe noodzaakt 

tot invoering van rendabele belastingen; 

- Gelet op het feit dat de tarieven niet meer werden gewijzigd sinds 

26 april 2007; 

- Gelet op het feit dat sindsdien de index is gestegen met 15,42%; 

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

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen, en latere wijzigingen; 

- Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn latere wijzigingen. 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: - Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2015 een 

jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de drankinrichtingen en 

dansgelegenheden die open blijven na het sluitingsuur dat door het 

politiereglement is bepaald (d.i. 01:00 uur). 

Het bedrag der belasting wordt als volgt vastgesteld: 

1. Voor een vergunning enkel geldig voor het openblijven gedurende één nacht: 

a. om open te blijven tot één uur na het 
sluitingsuur 

23,00 EUR 

b. om open te blijven tot twee uur na het 
sluitingsuur 

35,00 EUR 

c. om open te blijven meer dan twee uur na het 
sluitingsuur 

58,00 EUR 

2. Voor de bestendige vergunning, geldig gedurende één semester: 

a. om open te blijven tot één uur na het 
sluitingsuur 

115,00 

EUR 

b. om open te blijven tot twee uur na het 
sluitingsuur 

214,00 

EUR 

c. om open te blijven meer dan twee uur na het 
sluitingsuur 

577,00 

EUR 

De belasting wordt geheven per semester.  Beginnende handelszaken genieten 

een vermindering pro rata temporis voor de reeds verstreken periode. 

  



Artikel 2: - De taks is verschuldigd door de uitbater van de inrichting. 

Artikel 3: - Vrijstelling van belasting wordt verleend: 

1. Voor het open blijven na het gewoon sluitingsuur tijdens de officiële ge-

meentekermissen en erkende wijkkermissen, onder de volgende voorwaarden : 

a. de vrijstelling gedurende de gemeentekermissen (paasfoor en augustus-

foor) geldt voor het ganse grondgebied der gemeente; 

b. de vrijstelling gedurende de erkende wijkkermissen is enkel van 

toepassing voor de inrichtingen in de betrokken wijk gelegen; 

c. de periode van vrijstelling wordt als volgt bepaald : 

- voor de gemeentekermissen: vanaf de vrijdag van/vóór de opening tot 

en met de sluitingsmaandag; 

- voor de wijkkermissen: de vrijdag van/vóór de opening, de zondag, 

de maandag en de dinsdag der wijkkermis. 

2. Voor het openblijven na het gewoon sluitingsuur tijdens de nacht van 

zaterdag, zondag en maandag van de Karnavalsfeesten, tijdens de Kerstnacht 

en de Oudejaarsnacht. 

Deze vrijstelling ontslaat de uitbater niet van het aanvragen van vergunning 

voor verlenging van het sluitingsuur of van de mededeling voor het houden van 

danspartijen. 

Artikel 4: - Iedere belastingplichtige doet aangifte, waarbij hij vermeldt 

gedurende welke periode en tot welk tijdstip hij zijn handelszaak na het 

sluitingsuur wenst open te houden. 

Deze aangifte dient vooraf aan het gemeentebestuur te worden bezorgd. 

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier, dat door het College 

van Burgemeester en Schepenen wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard. 

Bij gebreke van aangifte vóór het openblijven na het sluitingsuur, of in 

geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting 

ambtshalve ingekohierd.  De ambtshalve ingekohierde belastingen worden 

verhoogd met het dubbel van de verschuldigde belasting.  Het bedrag van deze 

verhoging wordt ook ingekohierd. 

Artikel 5: - De belasting is betaalbaar binnen de 2 maanden na de verzending 

van het aanslagbiljet. 

Artikel 6: - De belastingplichtige die meent onrechtmatig te zijn belast, kan 

bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1 

te 9060 Zelzate. 

Het bezwaar moet schriftelijk gebeuren, met redenen omkleed zijn, gedagtekend 

en ondertekend door de belastingplichtige of diens vertegenwoordiger. Het 

moet overhandigd of per post verzonden worden. De bezwaartermijn 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. 

Indien de belastingplichtige wenst gehoord te worden, dient hij daar 

uitdrukkelijk om te vragen in zijn bezwaarschrift. Een ontvangstbewijs wordt 

afgeleverd. 

Artikel 7: - Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepas-

selijk zoals inzake rijksbelastingen op de inkomsten. 

Artikel 8: - Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. 

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op 

30 december 2013. 

NAMENS DE GEMEENTERAAD: 

In opdracht: 

Willy De Meyer Martin Acke 

Gemeentesecretaris Voorzitter 


