
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013. 

HERVASTSTELLEN BELASTINGREGLEMENT OP DE AUTOMATISCHE DRANKVERDEELAPPARATEN - 
PERIODE 2014-2019. 

Art.1.  Er wordt voor een periode beginnend op 01 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 een 

directe gemeentebelasting gevestigd op de automatische drankverdeelapparaten. 
Als automatisch wordt beschouwd elk apparaat dat een mechanisch, elektrisch of elektronisch 
onderdeel bevat, dienstig voor het in gang brengen, de werking, of voor de bediening ervan, en 
waarvan de start veroorzaakt wordt door het inbrengen van een geldstuk, van een penning, van een 
magneet- of chipbetaalkaart of door gelijk welk ander middel dat hiervoor in de plaats komt. 

Art.2.  De belasting is van toepassing op elk automatisch drankverdeelapparaat, ongeacht de ligging, 
inzoverre het vanop het openbaar domein zichtbaar en bereikbaar is.  

Art.3.  Scholen worden vrijgesteld. 
Apparaten gelegen binnen in een winkel of gebouw, die of dat gesloten is voor het publiek tijdens de 
sluitingsuren ervan worden niet belast. 

Art.4.  De belasting is verschuldigd door de exploitant van de automaat.  De exploitant is de natuurlijke, 
feitelijke of rechtspersoon die de ontvangsten van de automaat int of op wiens rekening de 
ontvangsten worden gestort. 
De eigenaar van de automaat is hoofdelijk gehouden voor de betaling van de belasting. 
De belasting is voor het ganse jaar verschuldigd, te rekenen met ingang van 1 januari, voor de op 
die datum geplaatste automaten, alsook voor deze welke in het jaar worden geplaatst, zelfs wanneer 
zij voor het einde van het jaar weggenomen worden. 

Art.5.  De belasting wordt vastgesteld op 250,00 euro per automatisch drankverdeelapparaat. 

Art.6.  Het belastingreglement houdende (her)vaststelling van de belasting op de terrassen geplaatst op het 
openbaar domein is niet van toepassing op de automatische drankverdeelapparaten. 

Art.7.  De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier opgemaakt overeenkomstig het decreet 
van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- 
en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 


