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Zitting van 25.11.21

#Onderwerp : GR. Belastingreglement op de permanente en geregelde organisatie van sportevenementen
door professionele of semi-professionele verenigingen en sportclubs #

Openbare zitting

200 FINANCIËN

230 Inkohiering - Facturatie

HET COLLEGE TOT DE RAAD,

 

 

Dames en heren,

 

In zitting van 24 september 2020 heeft uw vergadering het belastingreglement op de
permanente en geregelde organisatie van sportevenementen door professionele of semi-
professionele verenigingen en sportclubs voor een duur van 1 jaar vastgesteld. Dit reglement
kreeg de goedkeuring van de toezichthoudende overheid op 24 november 2020 en werd
bekendgemaakt op 8 oktober 2020;

 

Gelet op de artikels 41, 162 en 170§4 van de Grondwet;
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Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1;

 

Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014, betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillen inzake gemeentebelastingen en haar latere wijzigingen;

 

Gelet op de gemeentelijke financiën;

 

 

Bijgevolg stellen wij u voor, dames en heren:

 

 

- het belastingsreglement op de permanente en geregelde organisatie van sportevenementen
door professionele of semi-professionele verenigingen en sportclubs, te vernieuwen voor een
periode van één jaar vanaf 1 januari 2022.

 

Onderhavige beraadslaging zal aan de bevoegde toezichthoudende overheid onderworpen
worden.

 

Gemeente Anderlecht

Belastingreglement op de permanente en geregelde organisatie van sportevenementen
door professionele of semi-professionele verenigingen en sportclubs

 

 

Artikel 1: Looptijd

 

Er wordt voor het dienstjaar 2022, een gemeentebelasting op de permanente en geregelde
organisatie van sportevenementen door professionele of semi-professionele verenigingen en
sportclubs geheven.

Worden beschouwd als professionele of semi-professionele sportclubs :

- de clubs aangesloten bij een voor de beoefende sport representatieve nationale
beroepsfederatie;

- de clubs die sportbeoefenaars tewerkstellen die gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst.
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Artikel 2: Belastingplichtige

 

De belasting is verschuldigd door de vereniging of club die de sportevenementen organiseert.

 

Artikel 3: Aanslagvoet

 

Het bedrag van de belasting is jaarlijks verschuldigd en bedraagt 10 % van de totaal
gerealiseerde ontvangsten.

De ontvangsten die in aanmerking komen voor de berekening van de belasting zullen
vastgesteld worden overeenkomstig de boekhoudkundige documenten bestemd voor de inning
van de bijdragen die aan de federale instanties van het betrokken beroepsverbond verschuldigd
zijn en door deze eensluidend verklaard worden.

De investeringen aangewend door de verenigingen en de professionele of semi-professionele
sportclubs in het kader van de veiligheidsmaatregelen en met het doel te waken over de
properheid in de buurt waar het evenement plaats vindt alsook de uitgaven met als doel het
sport- en/of cultuurbeleid van de gemeente te bevorderen zijn, mits goedkeuring van het college
van burgemeester en schepenen, aftrekbaar van de belastbare ontvangsten en met een
maximum van 10% van de belastbare ontvangsten.

 

Artikel 4: Aangifte

 

Het gemeentebestuur zendt de belastingplichtige een aangifteformulier dat vóór de hierop
vermelde datum behoorlijk ingevuld en ondertekend dient teruggezonden te worden.

Indien de belastingplichtige om welke reden dan ook, niet in de telling werd opgenomen, is hij
van ambtswege verplicht de belastbare elementen kenbaar te maken aan het gemeentebestuur.

 

Artikel 5: Ambsthalve inkohiering

 

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

Bij gebrek aan aangifte binnen het vastgesteld termijn in het reglement en in geval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte zal de belastingplichtige van ambtswege belast worden
volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt.
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Vooraleer wordt overgegaan tot vestiging van de ambtshalve belasting, brengt het
gemeentebestuur de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte van de
redenen waarom gebruik gemaakt wordt van deze procedure, de elementen 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 vanaf de
derde werkdag die volgt op de verzending van kennisgeving, om zijn opmerkingen schriftelijk
mee te delen. De belasting mag niet worden gevestigd 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 het lid of 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 gelden tot bewijs van het tegendeel.

 

Artikel 6:

 

De nieuwe en toekomstige organisatie van sportevenementen onderworpen aan de toepassing
van onderhavig reglement dient aan het gemeentebestuur per aangetekende brief, drie
maanden voor de werkelijke begindatum, meegedeeld te worden.

Als de organisatie van sportevenementen onderworpen aan onderhavig reglement beëindigd
wordt, zal dit per aangetekende brief aan het gemeentebestuur, drie maanden voor de
werkelijke einddatum, gemeld worden.

 

Artikel 7: 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 8: Bezwaarschriften

 

De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een de belasting of een
belastingverhoging een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
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Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en met reden omkleed zijn en, op
straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de
derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet.

Als de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger dat in het bezwaarschrift uitdrukkelijk
gevraagd heeft, dan zal hij worden uitgenodigd op een hoorzitting binnen een termijn van te
minste vijftien kalenderdagen vóór de dag van de hoorzitting.

De aanwezigheid op de hoorzitting moet ten minste zeven kalenderdagen vóór de dag van de
hoorzitting schriftelijk door de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger aan het college of aan
het daartoe door het college aangeduid personeelslid betekend worden.

 

Artikel 9:

 

De regels betreffende verwijl- of moratoire intresten, vervolgingen, voorrechten, wettelijke
hypotheek en verjaring inzake staatsbelastingen op de inkomsten zijn van kracht.

 

Artikel 10:

 

Het huidige reglement vervangt, vanaf 1 januari 2022, voor een periode van een jaar, het
belastingreglement op de permanente en geregelde organisatie van sportevenementen
georganiseerd door professionele of semi-professionele verenigingen en sportclubs
aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 24 september 2020.

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, 26 november 2021

De Gemeentesecretaris,

Marcel Vermeulen  

De Burgemeester,

Fabrice Cumps

 

5/5Gemeenteraad - 25.11.2021 - Uittreksel van dossier 98678

#001/25.11.2021/A/0013#


