
Gemeente Anderlecht

Belastingreglement op vertoningen, tentoonstellingen,   filmprojecties   en   
gelijkaardige evenementen in privéruimten ingericht tegen betaling van een 

toegangsprijs

Artikel 1: Looptijd

Er wordt voor de dienstjaren 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 een belasting 
geheven op vertoningen, tentoonstellingen, filmprojecties en gelijkaardige evenementen in 
privéruimten ingericht tegen betaling van een toegangsprijs.

Artikel 2: Grondslag

De belasting is verschuldigd voor alle oppervlakten toegankelijk voor het publiek, vrij of op 
uitnodiging, en die gebruikt worden in privéruimten voor de inrichting van  vertoningen, 
tentoonstellingen, filmprojecties of gelijkaardige evenementen met  uitzondering van de 
oppervlakten zoals vastgesteld in artikel 6 van het huidige reglement.

Artikel 3: Belastingplichtigen

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de plaats waar de vertoningen, de 
tentoonstellingen, de filmprojecties of gelijkaardige evenementen georganiseerd worden.

Artikel 4: Aanslagvoet

Het bedrag van de jaarlijkse belasting wordt vastgesteld op  0,10 EUR per m² voor de 
gebruikte oppervlakten die toegankelijk zijn voor het publiek, vermeningvuldigd door het 
aantal dagen.

De belasting wordt berekend op basis van :

●  de duur van de geplande evenementen (aantal dagen)
●  de voor het publiek toegankelijke gebruikte oppervlakte

Artikel 5: Aangifte

De  belastingplichtigen  dienen  voorafgaand  een  aangifteformulier  aan  het 
gemeentebestuur te vragen en dit, behoorlijk ingevuld, gedateerd, ondertekend en met de 
vermelding van het geplande evenement terug te sturen, minstens tien kalenderdagen 
vóór het begin van het evenement (de poststempel geldt als bewijs).

Als de tiende dag een feestdag of een zondag is, zal de aangifte op de eerste werkdag na 
deze dag verstrekt moeten worden. 

Artikel 6: Vrijstellingen

Worden vrijgesteld van de belasting :
 
§1. Vertoningen, tentoonstellingen, filmprojecties en gelijkaardige evenementen met 
een uitgesproken kunstzinnig of opvoedkundig karakter zonder winstoogmerk  en 



waarvoor de toegang gratis is.

§2. De oppervlakten die voor het publiek normaal niet toegankelijk zijn, namelijk het 
toneel,  de  coulissen,  de  kleedkamers,  de  technische  ruimten,  de  dienst-  en  

veiligheidsruimten, de opslagruimten voor materiaal, toneeldecors en kostuums.

§3. De inkomhallen, de loketten waar toegangskaarten verkocht worden, de gangen 
en trappen, de garderobe, de toiletten, de verkoopplaatsen van dranken, voedsel, en/of 
artikels met betrekking tot de georganiseerde evenementen.
Artikel 7: Ambtshalve inkohiering

De  belastingplichtige  moet  vrije  toegang  verlenen  tot  de  onroerende  goederen  en/of 
lokalen,  die een belastbaar element kunnen bevatten of vormen of waar een belastbare 
activiteit wordt uitgeoefend, aan de leden van het gemeentepersoneel aangeduid door het 
college van burgemeester en schepenen en die bevoegd zijn om een controle of  een 
onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met het reglement.

Iedereen die beschikt over boeken en bescheiden die noodzakelijk zijn voor de vestiging 
van de belasting, is verplicht om deze zonder verplaatsing voor te leggen op verzoek van 
de leden van het gemeentepersoneel aangeduid door het college.

Bij gebrek aan aangifte binnen de in het reglement vastgestelde termijn en/of in geval van 
onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, zal de belastingplichtige van ambtswege 
belast worden volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt.

Vooraleer  wordt  overgegaan  tot  vestiging  van  de  ambtshalve  belasting,  brengt  het 
gemeentebestuur de belastingplichtige per aangetekende zending op de hoogte  van de 
redenen waarom gebruik gemaakt wordt van deze procedure, de elementen waarop de 
belasting gebaseerd is evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag 
van de belasting.

De  belastingplichtige  beschikt  over  een  termijn  van  dertig  kalenderdagen,  te  rekenen 
vanaf  de  derde  werkdag  die  volgt  op  de  verzending  van  kennisgeving,  om  zijn 
opmerkingen per aangetekende zending mee te delen (de poststempel geldt als bewijs).

De belasting mag niet gevestigd worden vóór deze termijn verstreken is. 

In geval van ambtswege inkohiering, wordt de verschuldigde belasting verhoogd  met  het 
bedrag dat gelijk is aan het dubbele van de verschuldigde belasting.

De  inbreuken  op  huidig  reglement  worden  vastgesteld  door  de  leden  van  het 
gemeentepersoneel aangeduid door het college en die bevoegd zijn om een controle of  
een onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing 
van het belastingreglement en zijn diverse bepalingen. 
De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijs van het tegendeel.

Artikel 8: Invordering

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier. De belastingplichtige ontvangt 
zonder kosten een aanslagbiljet.  De belasting dient betaald te worden binnen de twee 
maanden na de verzending van het aanslagbiljet.



Artikel 9: Bezwaarschriften
 

De  belastingplichtige  of  zijn  vertegenwoordiger  kan  tegen  een  belasting  of  een 
belastingverhoging  een  bezwaarschrift  indienen  bij  het  college  van  burgemeester  en 
schepenen.

Het bezwaarschrift moet per aangetekende zending ingediend worden, ondertekend en 
met redenen omkleed zijn en, op straffe van verval, binnen een termijn van drie maanden, 
te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het  
aanslagbiljet (de poststempel geldt als bewijs).

Als de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger dit in het bezwaarschrift uitdrukkelijk 
gevraagd heeft, dan zal hij uitgenodigd worden voor een hoorzitting binnen een termijn 
van ten minste vijftien kalenderdagen voor de datum van deze hoorzitting.

De  aanwezigheid  op  de  hoorzitting  moet  bij  aangetekende  zending  door  de 
belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger ten minste zeven kalenderdagen vóór de dag 
van  de  hoorzitting  aan  het  college  of  aan  de  daartoe  door  het  college  aangewezen 
personeelsleden betekend worden.

Artikel 10:

Het huidige reglement vervangt, vanaf 1 januari 2018, het belastingreglement op de de 
vertoningen,  tentoonstellingen  en  gelijkaardige  evenementen  in  privéruimten  tegen 
betaling van een toegangsprijs aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 19 juni 
2014.


