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veroorzaakt wordt door het inbrengen van een geldstuk, van een penning of door gelijk welk ander middel 
dat hiervoor in de plaats komt.
 
 
ARTIKEL 2 
De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de houder en de eigenaar van het apparaat. De belasting is voor 
het gehele jaar verschuldigd, te rekenen met ingang van 1 januari. Zij slaat zowel op de op die datum 
geplaatste apparaten, als op die apparaten die in de loop van het jaar worden geplaatst. Zelfs wanneer de 
apparaten voor het einde van het jaar weggenomen worden, blijft de belasting verschuldigd. 
 
 
ARTIKEL 3 
De belasting wordt vastgesteld op 200,00 euro per automaat.  
 
 
ARTIKEL 4 
De automatische ontspanningstoestellen onderworpen aan Rijksbelasting zijn vrijgesteld van de belasting. 
 
 
ARTIKEL 5 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt 
door het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
 
ARTIKEL 6 
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
 
 
ARTIKEL 7 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de aanslag of de belastingverhoging bezwaar 
indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te lopen vanaf de derde werkdag volgend op de 
datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
 
 
ARTIKEL 8 
Alle eigenaars, ongeacht of zij er al dan niet toe werden uitgenodigd, dienen een aangifte te onderschrijven bij 
het gemeentebestuur. 
De aangifte kan enkel gedaan worden op het daartoe door het gemeentebestuur ter beschikking gestelde 
aangifteformulier dat moet ingediend zijn binnen de gestelde termijn. 
 
 
ARTIKEL 9 
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige 
ambtshalve belast worden volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt onverminderd het 
recht van bezwaar en beroep. 
 
Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt de bevoegde overheid 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 dagen te lopen de derde werkdag volgend op de 
verzending van de kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. De belasting mag niet  
worden gevestigd voor die termijn verstreken is, behoudens als de rechten van de provinciale of 
gemeentelijke thesaurie in gevaar verkeren ingevolge een andere oorzaak dan het verstrijken van de 
aanslagtermijnen. 



Als een belasting ambtshalve is gevestigd, moet de belastingplichtige het bewijs leveren van de juistheid van de 
door hem ingeroepen elementen. 
 
Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging van 50% worden toegepast en 
afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet worden vermeld. 
 
 
ARTIKEL 10 
Deze verordening wordt, voor algemeen toezicht, in drievoud, aan de hogere overheid toegezonden. 
 
 
ARTIKEL 11 
De vorige belastingverordening met name belasting op de automatische apparaten langsheen de openbare 
wegen dd. 17 december 2012 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van het huidig reglement, dit is 
vanaf 1 januari 2014 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het Gemeentedecreet. 
 
 
 
Alzo beraadslaagd in zitting van de gemeenteraad van 16 december 2013. 
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