
Financiën - Belasting op de agentschappen voor weddenschappen op wedrennen - Reglement – 

Hernieuwing. 

 

DE RAAD, 

 

Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet; 

 

Gelet op artikelen 117 en 118 van de Nieuwe Gemeentewet:  

 

Gelet op artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet waarbij het begrotingsevenwicht wordt 

opgelegd aan de gemeenten;  

 

Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen 

inzake gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, 

inzonderheid artikel 74, dat de gemeenten verbiedt, onder welke vorm ook, belastingen te heffen 

op de spelen en de weddenschappen bedoeld in titel III van dit Wetboek, maar hun wel toelaat een 

belasting te heffen op de agentschappen voor weddenschappen op wedrennen toegestaan in 

toepassing van artikel 66 van datzelfde Wetboek, en dat bepaalt dat de gemeentebelasting, per 

agentschap, niet meer mag bedragen dan 62€ per maand bedrijvigheid of per gedeelte daarvan; 

 
Gelet op het belastingreglement op de agentschappen voor weddenschappen op wedrennen, 

gestemd door de gemeenteraad op 8 oktober 2013; 

 

Overwegende dat een bepaald aantal feitelijke elementen leiden tot een ongunstige evolutie van 

de ontvangsten van de gemeente. Overwegende dat het tarief van de belasting op de 

agentschappen voor weddenschappen op wedrennen gerechtvaardigd is omwille van de alsmaar 

stijgende lasten die op de gemeentelijke financiën wegen.  
 

Overwegende dat de door deze belasting nagestreefde doelstelling erin bestaat aan de gemeente 

Vorst de financiële middelen te verschaffen die noodzakelijk zijn om haar taken en 

beleidsmaatregelen te kunnen uitvoeren alsook om haar financieel evenwicht te verzekeren en 

overwegende dat het, in het nastreven van deze doelstelling, gerechtvaardigd blijkt om rekening te 

houden met de financiële capaciteit van de belastingplichtigen vanuit het gegronde streven naar 

een evenwichtige verdeling van de belastingdruk; 

 

Overwegende dat de vestigingen gelegen op het grondgebied van de gemeente Vorst gebruik 

kunnen maken van alle gemeentelijke infrastructuren die ter beschikking staan van de natuurlijke 

personen die al dan niet op het grondgebied van de gemeente wonen, met inbegrip van het 

wegennet waarvan het onderhoud een zekere en niet verwaarloosbare kost vertegenwoordigt en 

dat al deze voordelen een zekere meerwaarde vormen; 

 

Overwegende dat de gemeente inkomsten dient te ontvangen om uitgaven te kunnen verzekeren; 

 

Overwegende dat er moet worden overgegaan tot de compensatie van de verliezen die 

voortvloeien uit het gebrek aan inkomsten afkomstig van de opcentiemen die niet geïnd worden 

op de personenbelasting uit hoofde van personen die de ruimten, ingenomen door agentschappen 

voor weddenschappen op wedrennen, hadden kunnen bezetten; 

 

BESLIST: 



Het belastingreglement op de agentschappen voor weddenschappen op wedrennen te 

hernieuwen zonder het te wijzigen: 

 

Artikel 1. 

Er wordt, voor de dienstjaren 2020 tot 2025, een belasting geheven op alle agentschappen van 

wedrennen in het buitenland, en de filialen, die gevestigd zijn op het grondgebied van de 

gemeente Vorst. Worden uitgesloten, de agentschappen die enkel de weddenschappen op de 

in België gelopen wedrennen aannemen. 

 

Artikel 2. 

Het bedrag van de belasting is vastgesteld op 62,00 € per agentschap, per gehele of 

gedeeltelijke maand van bedrijvigheid gedurende het aanslagjaar. Elke aangevatte maand 

wordt voor een gehele maand gerekend. De belasting is door de uitbater verschuldigd. 

De belasting is verschuldigd door eenieder die inzet, inleggeld of weddenschappen aanvaardt, 

hetzij voor zijn persoonlijke rekening, hetzij als tussenpersoon. De uitbater, de beheerder of 

elke andere aangestelde zijn evenwel solidair verplicht tot het betalen van de belasting ; 

 

Artikel 2bis 

In geval van wijziging van uitbating van de instelling krijgt de nieuwe uitbater het voordeel 

van de betaalde belasting. Deze is overigens gehouden tot het betalen van de belasting op 

dezelfde wijze als zijn voorganger. 

 

Artikel 3. 

Wanneer het gemeentebestuur het bestaan van een agentschap van wedrennen vaststelt, stuurt 

zij aan de belastingplichtige een aangifteformulier dat behoorlijk ingevuld en ondertekend 

teruggestuurd moet worden vóór de vermelde termijn. Deze ondertekende verklaring blijft 

geldig tot herroeping, gericht aan de dienst der Belastingen door de belastingplichtige. Het 

bewijs van herroeping is voor rekening van de belastingplichtige. 

 

De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 31 

maart van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke 

gegevens kenbaar te maken. 

 

 

 

 



Artikel 4. 

Indien de aangifte niet binnen de in artikel 3 gestelde termijnen ingediend wordt of in geval 

van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, zal de 

belasting ambtshalve ingekohierd worden. 

 

Vooraleer over te gaan tot de belastingheffing van ambtswege, betekent het college van 

burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, via aangetekend schrijven, de redenen 

waarom tot deze procedure overgegaan wordt, de elementen waarop de belastingheffing 

gebaseerd is, evenals de wijze waarop deze elementen vastgesteld werden en het bedrag van 

de belasting. 

 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van 

verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

 

In geval van ambtshalve inkohiering wordt de belasting verhoogd met het dubbele van het 

verschuldigde bedrag. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd. 

 

Artikel 5. 

De belastingplichtige ontvangt gratis een aanslagbiljet. 

De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na verzending van het 

aanslagbiljet. 

Bij niet-betaling binnen de voorgeschreven termijn zullen de invorderingsregels inzake de 

belasting op de inkomsten toegepast worden. 

 

 


