UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 23 december 2013.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh,
S. Hoppenbrouwers, R. Francken, S. Lathouwers, schepenen ; D. Van Peel, voorzitter RMW ;
H. De Schepper, C. De Rydt, L. Peeters, J. Breugelmans, S. Van Heybeeck,
A. Dierckx, D. Van Aert, M. Beyers, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo,
L. Willemsen, D. Cleiren, S. de Koning, V. De Block, B. Veraart, raadsleden ;
V. Gabriels, secretaris.
Verontschuldigd: J. Oerlemans en J. Vercraeye, raadsleden.
Onderwerp: Punt 6.A.8: Belasting op vertoningen en vermakelijkheden
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het feit dat het huidige belastingsreglement op vertoningen en vermakelijkheden vervalt
op 31 december 2013;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de continuïteit bewaard dient te blijven;
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor financiën;
BESLUIT: met 13 jastemmen van Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, René Francken,
Dirk Van Peel, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies
Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers en Lukas Jacobs, 9
neenstemmen van David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck,
Liliane Willemsen, Veerle De Block, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx en Bianca Veraart en
1 onthouding van Hans De Schepper.
Artikel 1.Ten bate van de gemeente wordt voor een termijn, beginnend vanaf 1 januari 2014 en
eindigend op 31 december 2019, een gemeentebelasting gevestigd op vertoningen en
vermakelijkheden.

1/3

Art. 2.Wie gewoonlijk of bij gelegenheid, op het grondgebied van de gemeente, één van de hierna
vermelde openbare vertoningen of vermakelijkheden organiseert, is een speciale belasting
verschuldigd onder de hierna vermelde voorwaarden. Zulks geldt eveneens voor de
vertoningen en vermakelijkheden in privé-clubs of alle andere lokalen wanneer zij direct of
indirect aanleiding geven tot enigerlei heffing ongeacht of die betaling daarvan vooraf contant
of achteraf geschiedt.
Art. 3.De belasting wordt vastgesteld als volgt :
a)
circusvoorstellingen: 125 euro per voorstelling.
b)
kermisvertoningen en -vermakelijkheden: 1,25 euro per lopende meter, per
dag,waarbij de langste zijde van de vertoning of vermakelijkheid als basis van
de belasting wordt genomen.
Art. 4.De belasting is verschuldigd door de organisator en subsidiair door degene, die een heffing
verricht ten laste van de personen, die de vertoningen of vermakelijkheden bijwonen of er aan
deelnemen. Beiden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. De
bewoner van het gebouw waarin vertoningen of vermakelijkheden georganiseerd worden, is
eveneens aansprakelijk voor de betaling der belasting.
Art. 5.De belastingplichtige dient uiterlijk 5 werkdagen voor de aanvang van de vertoning of vermakelijkheid bij het gemeentebestuur aangifte te doen van de in het artikel 3 bedoelde
vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden.
Art. 6.Bij gebrek aan aangifte binnen de in het artikel 5 gestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige
of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige ambtshalve worden belast.
In geval van een ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op basis van gegevens
waarover de gemeente beschikt.
Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het college van burgemeester en
schepenen 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 procedure, de element 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 kalenderdagen te rekenen van de
derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen
schriftelijk voor te dragen.
Art. 7.De overeenkomstig het artikel 6 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een
bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting, en, ingeval van herhaling, aan het dubbele van
de verschuldigde belasting.
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Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.
Art. 8.De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 9.De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Art. 10.De vestiging en invordering alsmede de beslechting van de gemeentebelastingen worden
geregeld overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen alsmede
latere aanvullingen.
Art. 11.Een kopie van deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:
De gemeentesecretaris

De voorzitter
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