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Gemeentelijke fiscaliteit - Belastingreglement op de
uitbatingsvergunningen en wedkantoren 2021-2025.
Wijziging - Goedkeuring

Motivering
Gekoppelde besluiten
 2020_GR_00408 - Gemeentelijke fiscaliteit - Belasting- en retributiereglementen 2020-2025. Aanpassingen
omwille van coronacrisis - Goedkeuring
Aanleiding en context
Het belastingreglement op de uitbatingsvergunningen werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni 2020
(jaarnummer 408).
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Op 7 mei 2019 werd de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en
de bescherming van de spelers aangepast (hierna de 'Kansspelwet'). De Kansspelwet bepaalt dat
kansspelinrichtingen klasse IV, zijnde de wedkantoren, over een convenant moeten beschikken bij het
aanvragen of hernieuwen van hun kansspelvergunning F2 van de kansspelcommissie.
Het convenant bevat een aantal minimumbepalingen, zoals waar de kansspelinrichting wordt gevestigd, de
nadere voorwaarden, de openings- en sluitingsuren, alsook de openings- en sluitingsdagen van de wedkantoren
en wie het gemeentelijk toezicht waarneemt. Deze bepaling trad in werking op 25 mei 2021.
In het licht van voormelde nieuwe regelgeving wordt vastgesteld dat de handhaving van het Politiereglement
'Uitbatingsvergunning', voor wat betreft de wedkantoren, geen beleidsdoelstellingen meer dient. Op 20
september 2021 wordt de intrekking van het Politiereglement 'Uitbatingsvergunning', voor zover het betrekking
heeft op de wedkantoren, ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd (jaarnummer 473). Als gevolg
hiervan wordt het belastingreglement op de uitbatingsvergunningen 2020-2025 (jaarnummer 408) eveneens
aangepast zodat het in overeenstemming is met het Politiereglement 'Uitbatingsvergunning' en de nieuwe
Kansspelwet.
Juridische grond
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provinciën
gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 170, §4 van de Grondwet: uitdrukkelijke bevoegdheid van de gemeenteraad voor het invoeren van
belastingen.
Artikel 40, §3 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is om de gemeentelijke
belastingen en retributies vast te stellen.
Artikel 41, lid 2, 14° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad de bevoegdheid voor het
vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en
de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen exclusief uitoefent.
Argumentatie
Het convenant afgesloten tussen de kansspelinrichting klasse IV, zijnde het wedkantoor, en de gemeente vormt
sinds 25 mei 2021 de contractuele verhouding tussen de beide partijen. In het convenant kan de stad een ruim
kader van afspraken opnemen met het wedkantoor. Aldus kent de hogere regelgeving expliciet de bevoegdheid
toe aan de gemeenten om de uitbating van de wedkantoren te reguleren en is het niet meer aan de orde om dit
via een lokaal uitbatingsreglement te bewerkstelligen. In het belastingreglement worden daarom de
verwijzingen naar de uitbatingsvergunning voor wedkantoren vervangen door de uitbating van een wedkantoor.
In gevolge artikel 74 WIGB zijn enkel wedkantoren die weddenschappen aannemen op paardenrennen gelopen
in het buitenland belastbaar.
Dit belastingreglement vervangt vanaf 1 oktober 2021 het voorgaande belastingreglement op de
uitbatingsvergunningen dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad van 29 juni 2020 (jaarnummer 408).
Financiële gevolgen
Ja

Besluit
De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V en Open VLD.
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang.
Artikel 1
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De gemeenteraad keurt de wijziging van het belastingreglement op de uitbatingsvergunningen en
wedkantoren voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 goed.
Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het belastingreglement op de
uitbatingsvergunningen en wedkantoren voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025.
Artikel 3

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres
budgetplaats: 5173000000
budgetpositie: 734992
Belasting op de
250.000,00 functiegebied: 2SBS040101A00000
uitbatingsvergunningen en
EUR per subsidie: SUB_NR
fonds: intern
wedkantoren
jaar
begrotingsprogramma: 2SA000020
budgetperiode: 2100 - 2500

Bestelbon

n.v.t.

Bijlagen
1. Uitbatingsvergunning_wijzigingen.pdf
2. Uitbatingsvergunning_definitief.pdf
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BELASTINGREGLEMENT OP DE UITBATINGSVERGUNNINGEN EN WEDKANTOREN
ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP
Voor de aanslagjaren 20202021 tot en met 2025 wordt een belasting gevestigd op de afgifte van een
uitbatingsvergunning, en een jaarlijkse belasting op het hebben van een uitbatingsvergunning en een
jaarlijkse belasting op de uitbating van een kansspelinrichting klasse IV (wedkantoren) gelegen op
het grondgebied van de stad Antwerpen.
ARTIKEL 2: DEFINITIES
Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder:
Uitbatingsvergunning: de vergunning die wordt afgeleverd door de burgemeester in het kader van
het uitbatingsreglement voor bepaalde inrichtingen.
Afgifte van de uitbatingsvergunning: de eerste uitreiking van een uitbatingsvergunning voor een
bepaalde belastingplichtige voor een uitbating op een bepaald adres. Een verlenging van de
uitbatingsvergunning voor dezelfde belastingplichtige, zelfde uitbating en zelfde adres geldt niet als
afgifte van de uitbatingsvergunning.
Wedkantoor: een agentschap dat weddenschappen aanneemt op paardenrennen gelopen in het
buitenland.
Seksinrichting waar pornografische vertoningen plaatsvinden: iedere voor het publiek toegankelijke
inrichting waar in hoofd- of nevenactiviteit vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden van
pornografische aard plaatsvinden al dan niet tegen betaling, onder welke vorm ook en ongeacht het
aantal betalende toeschouwers.
Private afwerkruimte: werkruimte, afgescheiden van de rest van de inrichting, bestemd voor
feitelijke seksuele handelingen.
Commerciële seksuele handelingen: handelingen waarbij inkomsten worden afgestaan aan de
natuurlijke of rechtspersoon op wiens naam de uitbatingsvergunning wordt afgeleverd.
ARTIKEL 3: TARIEF EN BEREKENING
1. Voor alle uitbatingen, behalve wedkantoren en seksinrichting waar pornografische vertoningen
plaatsvinden:
a. Éénmalige belasting op de afgifte uitbatingsvergunning
De belasting bedraagt 6.000 EUR voor de afgifte van de uitbatingsvergunning.
b. Jaarlijkse belasting op het hebben van een uitbatingsvergunning
De belasting bedraagt jaarlijks 1.500 EUR voor het hebben van een uitbatingsvergunning op 1 januari
van het aanslagjaar.
De jaarlijkse belasting wordt niet opgelegd in het jaar van de afgifte van de uitbatingsvergunning.

1

4/7

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

De belasting is ondeelbaar. De intrekkingen, het vervallen van rechtswege, of de administratieve
schorsing van de uitbatingsvergunning tijdens het aanslagjaar, zonder dat deze opsomming limitatief
is, kan niet leiden tot een vermindering van de belastingaanslag.
2. Voor wedkantoren:
Een jaarlijkse belasting op het hebben van een uitbatingsvergunning de uitbating van een
wedkantoor
De belasting bedraagt 62 EUR per maand bedrijvigheid of per gedeelte daarvan.
3. Voor seksinrichting waar pornografische vertoningen plaatsvinden:
a. Éénmalige belasting op de afgifte uitbatingsvergunning
De belasting bedraagt 6.000 EUR voor de afgifte van de uitbatingsvergunning.
b. Jaarlijkse belasting op het hebben van een uitbatingsvergunning
De belasting bedraagt jaarlijks 1.500 EUR voor het hebben van een uitbatingsvergunning op 1 januari
van het aanslagjaar.
Indien er commerciële seksuele handelingen wordt aangeboden in de seksinrichting, bedraagt de
belasting jaarlijks 3.000 EUR voor het hebben van een uitbatingsvergunning op 1 januari van het
aanslagjaar.
c. Jaarlijkse belastingen op het hebben van private afwerkruimten
Indien er private afwerkruimten aanwezig zijn, bedraagt de belasting op deze ruimten jaarlijks 3.000
EUR per private afwerkruimte.
De jaarlijkse belasting wordt niet opgelegd in het jaar van de afgifte van de uitbatingsvergunning.
De belasting is ondeelbaar. De intrekkingen, het vervallen van rechtswege of de administratieve
schorsing van de uitbatingsvergunning tijdens het aanslagjaar, zonder dat deze opsomming limitatief
is, kan niet leiden tot een vermindering van de belastingaanslag.
ARTIKEL 4: BELASTINGPLICHTIGE
1. Voor alle uitbatingen met een uitbatingsvergunning, behalve wedkantoren:
a. Éénmalige belasting op de afgifte uitbatingsvergunning
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon op wiens naam de vergunning
wordt afgeleverd.
b. Jaarlijkse belasting op het hebben van een uitbatingsvergunning
De belasting is verschuldigd door de houder van de uitbatingsvergunning op 1 januari van het
aanslagjaar.
2. Voor wedkantoren:
2
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De belasting is verschuldigd door de uitbater van het wedkantoor houder van een
uitbatingsvergunning tijdens de belastbare periode.
ARTIKEL 5 : WIJZE VAN INNING
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
ARTIKEL 6: MELDINGSPLICHT
De belastingplichtige moet tenminste 15 dagen na het stopzetten of overgeven van de uitbating
hiervan melding doen bij het stadsbestuur – afdeling financiën. Indien er geen correcte en/of tijdige
melding gebeurt, blijft de houder van de uitbatingsvergunning of de bij de stad gekende uitbater van
het wedkantoor belastingplichtig.
Deze meldingen kunnen via één van de volgende kanalen worden ingediend:
- e-mail: bedrijfsbelasting@antwerpen.be;
- post: College van burgemeester en schepenen, t.a.v. de dienst bedrijfsbelasting, Grote
Markt 1, 2000 Antwerpen;
- elektronische weg, andere dan e-mail, zodra het daartoe vereiste elektronische platform ter
beschikking wordt gesteld door het stadsbestuur.
ARTIKEL 7: ADMINISTRATIEVE GELDBOETE
Een administratieve geldboete van 90,00 EUR wordt opgelegd indien de meldingsplicht, zoals
bepaald in artikel 6, niet wordt gerespecteerd.
De administratieve geldboete wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld
en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
De administratieve geldboete moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.
ARTIKEL 8: BEZWAARPROCEDURE
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting en de
administratieve geldboetes voorzien in dit reglement bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op
straffe van verval, gebeuren 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.
Het bezwaar kan met de nodige bewijsstukken via één van volgende kanalen worden ingediend:
-

e-mail: bezwaren@antwerpen.be;
post: College van burgemeester en schepen, t.a.v. de dienst fiscale bezwaren, Grote Markt
1, 2000 Antwerpen;
3
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-

elektronische weg, andere dan e-mail, indien het daartoe vereiste elektronische platform ter
beschikking wordt gesteld door het stadsbestuur.

ARTIKEL 9: SLOTBEPALING
Dit reglement vervangt vanaf 1 oktober 2021 het voorgaande reglement met betrekking tot de
belasting op de uitbatingsvergunningen.
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