
 
Provincie Vlaams-Brabant 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN  
Arrondissement Halle-Vilvoorde VAN DE GEMEENTERAAD 

  
GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 19 december 2013 

van  
SINT-PIETERS-LEEUW  

  

  
 

Aanwezig : Luc Deconinck, burgemeester-voorzitter; 
Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, 
Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, schepenen;  

Jean Cornand, Annie Mathieu, Kathleen D'Herde, Marleen Bosmans,  
Joseph Van Cutsem, Wim Peeters, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios 
Karamanis, Eddy Longeval, Lydie De Smet, Guy Jonville, Michel 
Miedzinski, Jenny Sleeuwagen, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen 
Bury, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, 
Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Alain Carremans,  leden; 

Paul Defranc, OCMW-voorzitter / schepen. 
Walter Vastiau, gemeentesecretaris. 

 
Financiële Dienst 
 
Raad nr. Onderwerp 

2013DR064020 Belasting op openhouden herberg e.a. na het gewone sluitingsuur - 2014/2019 - 

goedkeuring 

 
De Raad, 

 
Aanleiding en doel 

 
De financiële toestand van de gemeente.  
 
Juridische gronden 

 
Het gemeentelijk politiereglement. 

 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en alle latere wijzigingen. 
 
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

 
Adviezen en visum 

 
Niet van toepassing. 
 
Motivering 

 
Het dossier werd besproken op de commissie financiën, gebouwen en patrimonium van 10 
december 2013. 
 
Financiële impact 

 

De geraamde ontvangsten uit dit reglement worden ingeschreven in het budget. 
 



Met algemene stemmen 

 
Besluit 

 

Artikel 1. Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een gemeentebelasting 
gevestigd ten laste van de uitbaters en inrichters van feestelijkheden die bij 
politiereglement bedoelde toelating tot het openhouden van hun drankslijterij 

na het gewone sluitingsuur hebben bekomen. 
 
Artikel 2. Wordt beschouwd als uitbater van een drankslijterij al wie als hoofdberoep, als 

bijkomend beroep of als inrichter van een feestelijkheid, op al dan niet 
voortdurende manier en in al dan niet permanent doch voor het publiek 
toegankelijk lokaal, gegiste of geestrijke dranken verkoopt of te koop 

aanbiedt om ter plaatse verbruikt te worden. 
 

Artikel 3. Het bedrag van deze belasting wordt als volgt vastgesteld : 
- niet-permanente toelating : € 12,50/dag 
- toelating voor één jaar : € 500,00 

 
Artikel 4. De belasting is niet verschuldigd op de bepaalde kermisdagen, op de 

vooravonden van Kerstmis en Nieuwjaar. 
 

Artikel 5. De belasting wordt berekend per dag of per semester.  Elk begonnen 
semester is volledig verschuldigd en daartoe wordt uitsluitend de toestand op 

1 januari en 1 juli in aanmerking genomen.  De betaling gebeurt in één enkele 
storting. 

 
Artikel 6. In geval de toelating definitief wordt ingetrokken wordt de belasting 

terugbetaald in verhouding met de nog overblijvende geldigheidsduur der 
toelating. 

 

Artikel 7. Huidig reglement heft alle vorige reglementen betreffende hetzelfde 
onderwerp op. 

 
In opdracht : 
De Gemeentesecretaris,  De Voorzitter,  

(get.) Walter Vastiau (get.) Luc Deconinck 
 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 
Sint-Pieters-Leeuw, 17 februari 2016 

 

 
De Gemeentesecretaris wnd., De Burgemeester,  
 
 
Marina Bosmans Luc Deconinck 
  


