
Aanwezig

Verontschuldigd

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE ANDERLECHT

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
 

Eric Tomas, Burgemeester-Voorzitter ;
Gaëtan Van Goidsenhoven, Fabrice Cumps, Monique Cassart, Mustapha Akouz, Françoise Carlier,
Elke Roex, Jean-Jacques Boelpaepe, Fatiha El Ikdimi, Sofia Bennani, Christophe Dielis, Schepenen ;
Walter Vandenbossche, Fabienne Miroir, Fadila Laanan, Philippe Debry, Isabelle Emmery, Guy
Wilmart, Abdurrahman Kaya, Abdallah Boustani, Nketo Bomele, René Pypens, Oscar Dubru, Kamal
Adine, Hediye Yigit, Patricia Empain, Redouane Ahrouch, Achille Vandyck, Nadine Van Lysebetten,
Latifa Ahmiri, Anne Mertens, Louis Bogemans, Jérémie Drouart, Didier Bertrand, Mustafa Ulusoy,
Susanne Muller-Hubsch, Hilde Duroi, Hugo De Deken, François Rygaert, Anne Vanden Bosch,
Patricia Michiels, Gemeenteraadsleden ;
Marcel Vermeulen, Gemeentesecretaris.

 
Leopold Lapage, Danielle Depre, El-Houssien Ghallada, Waut Es, Pierre Migisha, Lotfi Mostefa,
Alain Kestemont, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 22.06.17

#Onderwerp : GR. Belastingreglement op vertoningen, tentoonstellingen, filmprojecties en gelijkaardige
evenementen in privéruimten ingericht tegen betaling van een toegangsprijs. Wijzigingen en
hernieuwing.#

Openbare zitting
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230 Financiering

HET COLLEGE TOT DE RAAD

 

 

Dames en heren,

 

 

In zit t ing van 20 februari 2014 19 juni 2014, heeft  uw vergadering het belast ingreglement op
vertoningen, tentoonstellingen, f ilmproject ies en gelijkaardige evenementen in privéruimten
ingericht  tegen betaling van een toegangsprijs voor een duur van 5 4 jaar vastgesteld. Dit
reglement kreeg de goedkeuring van de toezichthoudende overheid op 5 mei 2014 5
augusuts 2014 en werd bekendgemaakt op 26 mei 2014 30 juni 2014;

 

Gelet op het art ikel de artikels 41, 162 en 170§4 van de Grondwet;
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Gelet op de Nieuwe gemeentewet, meer bepaald art ikel 117, alinea 1 en art ikel 118, alinea 1;

 

Gelet op de ordonnant ie van 3 april 2014, betref fende de vest iging, de invordering en de
geschillen inzake gemeentebelast ingen en haar latere wijzigingen ;

 

Overwegend dat de inricht ing van vertoningen, f ilmpro ject ies, tentoonstellingen en
gelijkaardige evenementen brengt voor de gemeente bijkomende kosten op het vlak van
veiligheid, afvalbeheersing en infrastructuur;

 

Overwegende dat de organisatie van vertoningen, tentoonstellingen, filmprojecties en
gelijkaardige evenementen voor de gemeente bijkomende kosten met zich meebrengt op
het vlak van veiligheid, afvalbeheer en infrastructuur ;

 

Gelet op de f inanciële toestand van de gemeente.

 

Bijgevolg stellen wij u voor dames en heren, het volgende goed te keuren:

 

de wijziging van art ikels 1, 7, 9 en 11 en de opheff ing van art ikel 12van het belast ingreglement
o p vertoningen, tentoonstellingen en gelijkaardige evenementen in privé-ruimten ingericht
tegen betaling van een toegangsprijs overeenkomst ig de bepalingen voorzien in de
ordonnant ie van 3 april 2014 betref fende de vest iging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelast ingen.

 

Bijgevolg hebben wii de eer, dames en heren, de hernieuwing en de wijziging van het
belastingreglement op vertoningen, tentoonstellingen, filmprojecties en gelijkaardige
evenementen in privéruimten ingericht tegen betaling van een toegangsprijs voor een
nieuwe termijn van zeven jaar, ingaand op 1 januari 2018, aan uw goedkeuring voor te
leggen.

 

Onderhavige beraadslaging zal aan de bevoegde toezichthoudende overheid voorgelegd
worden.

 

 

Gemeente Anderlecht

 

Belast ingreglement op vertoningen, tentoonstellingen, f ilmproject ies en gelijkaardige
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evenementen in privéruimten ingericht  tegen betaling van een toegangsprijs

 

Art ikel 1: Looptijd

 

Er wordt voor de dienst jaren 2014, 2015, 2016 en 2017 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en
2024, een gemeentebelast ing geheven op vertoningen, tentoonstellingenen, f ilmproject ies
en gelijkaardige evenementen in privéruimten ingericht  tegen betaling van een toegangsprijs.

 

Artikel 2: Grondslag

 

De belasting is verschuldigd voor alle oppervlakten toegangkelijk 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.

 

Art ikel 2 3: Belast ingplicht igen

 

De belast ing is verschuldigd door de eigenaar van de plaats waar de vertoningen, de
tentoonstellingen, de f ilmproject ies en/of  het gelijkaardig evenement georganiseerd wordt.

 

De belast ing is verschuldigd door de eigenaar van de plaats waar de vertoningen, de
tentoonstellingen, de f ilmproject ies of  gelijkaardige evenementen georganiseerd worden.

 

Art ikel 4: Aanslagvoet

 

De verschuldigde belast ing bedraagt 0,10 EUR per m² voor het publiek toegankelijke gebruikte
oppervlakte, vermenigvuldigd door het aantal dagen

 

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

 

De belasting wordt berekend op basis van :
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● de duur van de geplande evenementen ( aantal dagen )

● de voor het publiek toegangkelijke gebruikte oppervlakten

 

Art ikel 4

De belast ingplicht igen, die krachtens art ikel 2 aan de belast ing onderworpen zijn, dienen
voorafgaand, minstens t ien dagen voor het evenement, de aangif te met de vermelding van
het geplande evenement te doen.

 

Art ikel 5.

Indien de t iende dag een feest - of  en zondag is, dient de aangif te op de eerstvolgende
werkdag te gebeuren.

 

Art ikel 6.

Het gemeentebestuur zendt een aangif teformulier aan de belast ingplicht ige, voor de in het
document vermelde vervaldatum, moet teruggestuurd worden.

De belast ingplicht ige die geen aangif te heeft  ontvangen is verplicht  er één aan te vragen.

 

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 zondagrustdag is, zal de aangifte op de eerste
werkdag na deze dag vestrekken moeten worden.

 

Art ikel 6: Vrijstellingen

 

Vertoningen, tentoonstellingen en gelijkaardige evenementen met een uitgesproken
kunstzinnig karakter of  met een volksopvoeding zonder winstoogmerk worden vrijgesteld van
de belast ing.

 

worden vrijgesteld van de belast ing :
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§1. Vertoningen, tentoonstellingen, f ilmproject ies en gelijkaardige evenementen met een
uitgesproken kunstzinnig of  opvoedkundig karakterzonder winstoogmerk en waarvoor de
toegang gratis is.

 

§2. De oppervlakten die voor het publiek normaal niet toegangkelijk 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 toeganskaarten verkocht worden, de gangen en
trappen, de garderobe, de toiletten, de verkoopplaatsen van dranken, voedsel, en/of
artikels met betrekking tot de georganiseerde evenementen.

 

Art ikel 7: Ambtshalve inkohiering

 

De belast ingplicht ige moet vrije toegang verlenen tot  de al dan niet  bebouwde onroerende
goederen en/ok lokalen die een belastbaar element kunnen bevatten of  vormen of  waar een
belastbare akt iviteit  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 vest iging van
de belast ing, is verplicht  om die deze zonder verplaatsing voor te leggen op verzoek van de
leden van het gemeentepersoneel aangeduid door het college.

 

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

 

Vooraleer wordt overgegaan tot  vest iging van de ambtshalve belast ing, brengt het
gemeentebestuur de belast ingplicht ige met een aangetekende brief  per aangetekende
zending op de hoogte van de redenen waarom gebruik gemaakt wordt van deze procedure,
de elementen waarop de belast ing gebaseerd is evenals de wijze van bepaling van die
elementen en het bedrag van de belast ing.

 

De belast ingplicht ige beschikt  over een termijn van dert ig 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).
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De belast ing mag niet  gevest igd worden vóór die termijn verstreken is.

 

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

 

De inbreuken op het huidige 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
belast ingreglement en zijn diverse bepalingen.

De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijs van het tegendeel.

 

Art ikel 8: Invordering

 

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

 

Art ikel 9: Bezwaarschrif ten

 

De belast ingplicht ige of  zijn vertegenwoordiger kan tegen de belast ing of  een
belast ingverhoging een bezwaarschrif t  indienen bij het  college van burgemeester en
schepenen.

 

Het bezwaarschrif t  moet per aangetekende zending ingediend worden, ondertekend en met
reden omkleed zijn en, op straf fe 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 belast ingpicht ige of  zijn vertegenwoordiger dat in het bezwaarschrif t  uitdrukkelijk
gevraagd heeft , dan zal hij uitgenodigd worden op een hoorzit t ing in een termijn van te
minste vijf t ien kalenderdagen voor de datum van deze hoorzit t ing.

 

De aanwezigheid op de hoorzit t ing moet schrif telijk door de belast ingplicht ige of  zijn
vertegenwoordiger ten minste zeven kalenderdagen vóór de dag van de hoorzit t ing aan het
college of  aan aan de personeelsleden betekend worden.
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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.

 

Art ikel 10:

 

Het huidige reglement vervangt , vanaf zijn invoegetreding 1 januari 2018, het
belast ingreglement op de de vertoningen, tentoonstellingen en gelijkaardige evenementen in
privéruimten ingericht  tegen betaling van een toegangsprijs aangenomen door de
gemeenteraad in zit t ing van 20 fevruari 2014 19 juni 2014.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Marcel Vermeulen  

De Burgemeester-Voorzitter, 
(g) Eric Tomas

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Anderlecht, 26 juni 2017

De Gemeentesecretaris,

Marcel Vermeulen  

In opdracht :
De schepen,

Fabrice Cumps
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