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Kestemont, Nadia Kammachi, Allan Neuzy, Julien Milquet, Guy Wilmart, Schepenen ;
Eric Tomas, Monique Cassart, Gaëtan Van Goidsenhoven, Christophe Dielis, Abdurrahman Kaya,
Nketo Bomele, Lotfi Mostefa, Sofia Bennani, Jean-Jacques Boelpaepe, Giovanni Bordonaro,
Yasmina Messaoudi, Sunny Mohammad Aamir Naeem, Gilles Verstraeten, Safouane Akremi,
Shahin Mohammad, M'Hamed Benallal, Sofia Seddouk, Mustafa Yaman, Halina Benmrah, Didier
Bertrand, François Rygaert, Jean - François Jäger, Pascale Panis, Beatrijs Comer,
Gemeenteraadsleden ;
Mustapha Akouz, Voorzitter van het O.C.M.W ;
Marcel Vermeulen, Gemeentesecretaris.

 
Françoise Carlier, Kamal Adine, Achille Vandyck, Latifa Ahmiri, Fatima Ben Haddou, Iman
Abdallah Mahyoub, Leïla Belafquih, Mohammed Khazri, Martine Maria Jean Roggemans, Amin El
Boujdaini, André José Crespin, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 21.04.22

#Onderwerp : GR. Stadsontwikkeling. Retributiereglement 2022-2024 voor het opstellen en/of de
afgifte van administratieve documenten, voor het verrichten van administratieve diensten, voor het
samenstellen en raadplegen van administratieve dossiers. #

Openbare zitting

200 FINANCIËN

230 Inkohiering - Facturatie

HET COLLEGE TOT DE RAAD,
 
 
Dames en heren,
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
 
Gelet op artikels 117 alinea 1, 118 alinea 1 en 137 bis van de Nieuwe gemeentewet;
 
Gelet op het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening, afgekort B.W.R.O.;
 
Gelet op de Wet van 13 april 2019 tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en
gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen;
 
Gelet op het retributiereglement voor het opstellen en/of uitreiken van administratieve
documenten, voor het verrichten van administratieve diensten, voor het samenstellen en
raadplegen van administratieve dossiers, vastgesteld in de zitting van de gemeenteraad van
19 december 2019;

Gelet op de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de
kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en meer bepaald op zijn artikel 41
dat voorziet dat « Om een vergunning klasse C te kunnen verkrijgen moet de aanvrager
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indien het gaat om een natuurlijk persoon, volledig zijn burgerlijke en politieke rechten
genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie.
Indien het gaat om een rechtspersoon, moeten de bestuurders en zaakvoerders volledig
hun burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt
aan de vereisten van de functie. De aanvrager of, indien het gaat om een rechtspersoon, de
bestuurders en zaakvoerders, mag over de vijf jaar die aan zijn aanvraag voorafgaat, geen
ongunstige antecedenten vertonen inzake strafbare feiten of openbare orde die
onverenigbaar zijn met de uitbating van een kansspelinrichting. De Koning bepaalt de
nadere criteria dienaangaande. De aanvrager moet een advies overleggen uitgaande van
de Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie waaruit
blijkt dat hij al zijn vaststaande en onbetwiste belastingsschulden heeft voldaan. »;
 
Gelet op de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de
kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en meer bepaald op zijn artikel 43/4;
 
Gelet op het Koninklijk besluit van 17 februari 2022 tot vaststelling van de omschrijving van
de nevenactiviteit uitgeoefend door boekhandelaars;
 
Gelet op het Koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer
van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning
klasse C, inzonderheid op artikel 1, dat bepaalt dat de aanvraag voor een vergunning klasse
C moet worden ingediend met behulp van het formulier dat als bijlage I bij genoemd besluit
is gevoegd;
 
Overwegende dat in punt 5 van bovengenoemde bijlage wordt bepaald dat het advies van
de burgemeester van de Gemeente waar de speelgelegenheid wordt geëxploiteerd, bij de
aanvraag voor een vergunning klasse C moet worden gevoegd, waarin wordt verklaard dat
aan alle wettelijke voorwaarden voor de exploitatie van een drankgelegenheid is voldaan;

Overwegende dat dit advies ook moet worden gehecht aan elke aanvraag voor verlenging
van een vergunning van klasse C waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot vijf jaar;

Overwegende dat de Kansspelcommissie een lijst van gemeenten en/of steden heeft
opgesteld waarvoor het advies van de burgemeester bij de aanvraag voor een vergunning
klasse C moet worden gevoegd en dat de Gemeente Anderlecht daar deel van uitmaakt;

Overwegende dat het advies dat moet worden uitgebracht in het kader van een aanvraag tot
verlenging van een vergunning van klasse C of F2 voor kansspelinrichtingen van klasse III
of IV onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde procedures wordt uitgebracht als het
advies dat moet worden uitgebracht in het kader van een eerste aanvraag;
 
Overwegende dat het advies dat in het kader van een aanvraag om verlenging van een
vergunning klasse C wordt uitgebracht, derhalve werkzaamheden omvat die vergelijkbaar
zijn met die welke in het kader van een eerste aanvraag moeten worden verricht;
 
Overwegende dat het uitbrengen van een advies in het kader van de toekenning van een
vergunning klasse III of van een aanvraag tot verlenging impliceert dat de gemeentelijke en
politiediensten met name de volgende elementen certificeren:
- dat de inrichting zich inderdaad op het grondgebied van de gemeente bevindt;
- dat de inrichting een goede reputatie heeft of niet;
- dat de exploitant niet onderworpen is geweest aan administratieve sancties,
politiemaatregelen of sancties wegens inbreuken;
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- dat de inrichting over de nodige vergunningen beschikt voor de exploitatie van gegiste of
alcoholhoudende dranken;
- dat de inrichting voldoet aan alle wettelijke voorschriften op het gebied van stedenbouw,
milieu, hygiëne, veiligheid en geluidshinder;
- dat de exploitant zijn burgerlijke en politieke rechten geniet of, in het geval van een
rechtspersoon, dat de directeur of bedrijfsleider niet in een situatie verkeert waarin hij is
uitgesloten van het exploiteren van een drankgelegenheid;
- dat de exploitant een goede reputatie heeft op het gebied van de betaling van
gemeentelijke belastingen met betrekking tot drankgelegenheden;

Overwegende dat de burgemeester ook een kopie moet overleggen van het bewijs van
goed gedrag en zeden van de betrokken persoon of personen bij het verkrijgen van een
vergunning klasse III en IV;

Overwegende dat het gemeentebestuur ook tussenkomt in het kader van het onderzoek en
de vaststelling van inbreuken op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de
weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en haar
uitvoeringsbesluiten, door elk nuttig document of elke aanvullende inlichting mee te delen
en door de politiediensten bijstand te verlenen aan de gerechtelijke politieagenten en
hulpofficieren van de procureur des Konings die daartoe door de Kansspelcommissie zijn
aangewezen (Artikel 5, § 1, leden 2, 3 en 5, van de wet van 7 mei 1999);

Overwegende dat de door de Gemeente verleende dienst en de politiediensten, die zij
gedeeltelijk financiert, de vaststelling van een retributie rechtvaardigen;
 
Overwegende dat de vrijheid van handel en nijverheid, neergelegd in de artikelen II.3 en II.4
van het Wetboek van economisch recht, niet onbeperkt is en in ieder geval geen
belemmering vormt voor de bevoegdheid van de gemeente om een retributie vast te stellen
ter dekking van de kosten van een handelsactiviteit;

Overwegende dat een retributie van € 2.500 overeenkomt met een bedrag van € 500 per
jaar of € 41,7 per maand, d.w.z. een bescheiden bedrag dat niet van dien aard is dat de
vrijheid van handel van de vergunninghouders op onevenredige wijze wordt belemmerd voor
vergunningen met een geldigheidsduur van 5 jaar en van € 833,33 per jaar of € 69,44 per
maand voor vergunningen met een geldigheidsduur van 3 jaar;
 
Overwegend dat deze retributie verschuldigd is voor een advies dat moet worden
uitgebracht voor een aanvraag voor een vergunning van klasse C, alsmede voor een advies
dat moet worden uitgebracht voor een aanvraag voor de verlenging van een vergunning van
klasse F2;

Overwegende dat deze retributie de behandeling van de aanvraag door het
gemeentebestuur dekt, ongeacht de aard van het advies (gunstig of ongunstig);
 
In geval van een negatief advies kan de aanvrager zijn dossier vervolledigen en hoeft hij de
retributie niet opnieuw te betalen, tenzij het ondernemingsnummer van deze inrichting wordt
gewijzigd;
 
Overwegende dat het verschuldigd is van zodra om het advies van de burgemeester wordt
verzocht en voordat deze wordt uitgevaardigd; 
 
Overwegende dat deze retributie betrekking heeft op een periode van 5 jaar, gelijk aan de
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geldigheidsduur van de vergunning C, en op een periode van 3 jaar voor een vergunning F2;
 
Overwegende voorts dat de gemeente voornemens is zich te verzetten tegen de toename
van het aantal bingospelen in de op het grondgebied van de gemeente gevestigde
drankgelegenheden;

Overwegende dat deze spelen schadelijke gevolgen hebben, zowel voor de financiële,
fysieke als morele gezondheid van de spelers;

Overwegende dat de Gemeente, teneinde het verslavingsrisico te beperken en de
verslaving van bingospelers te beperken, voornemens is het aantal bingospelen dat in een
horecagelegenheid aanwezig is, te beperken;
 
Overwegende dat drankgelegenheden in feite gemakkelijk toegankelijke plaatsen zijn
waarvan de omgeving bevorderlijk is om de klanten ertoe aan te zetten de daar aanwezige
spelen te gebruiken;

Overwegende dat de Gemeente om deze redenen voornemens is een bedrag in te voeren
dat overeenkomt met de verleende dienst aan de exploitanten van bingospelen wier
vergunning van klasse III en IV beperkt is tot één bingospel;

Overwegende dat het voordeel van deze vermindering zal worden toegekend aan de
aanvrager die het bewijs levert dat het aanvraagformulier voor een vergunning van de
klassen III en IV de uitdrukkelijke vermelding bevat dat de gevraagde vergunning betrekking
heeft op de exploitatie van één bingospel;
 
Overwegende dat voor laatstgenoemden het bedrag van de retributie is vastgesteld op 1
250 euro; dat dit bedrag neerkomt op een bedrag van 250 euro per jaar of 20,85 euro per
maand, zijnde een bescheiden bedrag dat niet van dien aard is dat het de vrijheid van
handel van de betalingsplichtigen op onevenredige wijze belemmert;

Overwegende de kosten die de Gemeente maakt voor het opstellen en/of afgeven van
certificaten en administratieve documenten en met het feit dat het billijk is de begunstigden
te laten opdraaien voor de kosten die deze diensten met zich meebrengen;
 
Gelet op artikel 84 van de nieuwe gemeentewet, dat bepaalt: "§1 Geen akte, geen stuk
betreffende het bestuur mag aan het onderzoek van de raadsleden worden onttrokken.
   § 2. De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van de akten en stukken
betreffende het bestuur van de gemeente onder de voorwaarden bepaald in het door de
raad opgestelde reglement van orde. Het reglement bepaalt eveneens de voorwaarden
waaronder de gemeentelijke instellingen en diensten toegankelijk zijn.
   De vergoeding die eventueel wordt gevraagd voor het afschrift mag in geen geval meer
bedragen dan de kostprijs.;
 
Overwegende dat het passend is de bedragen van de retributies aan te passen en de
geldende tekst bij te werken in verband met de wijzigingen in de wetgeving;
 
Gelet op artikel 6 §2 van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het
administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en artikel 1
van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de
overlegging aan de regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de
uitoefening van het administratief toezicht;
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Gelet op de gemeentelijke financiën;
 
 
Bijgevolg stellen wij u voor, dames en heren:
 
 
- de wijziging aan het retributiereglement vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 19
december 2019 goed te keuren en het bij deze beraadslaging gevoegde reglement aan te
nemen.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Marcel Vermeulen  

De Burgemeester-Voorzitter, 
(g) Fabrice Cumps

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Anderlecht, 22 april 2022

De Gemeentesecretaris,

Marcel Vermeulen  

De Burgemeester,

Fabrice Cumps
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