Belasting op vertoningen en vermakelijkheden georganiseerd in een zaal die meer dan 500
personen kan onthalen - Reglement - Hernieuwing.-Wijzigingen
DE RAAD,
Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;
Gelet op artikelen 117 en 118 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet waarbij het begrotingsevenwicht wordt
opgelegd aan de gemeenten;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen
inzake gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op het belastingreglement op vertoningen en vermakelijkheden georganiseerd in een zaal
die meer dan 500 personen kan onthalen, gestemd door de gemeenteraad op 8 oktober 2013;
Overwegende dat een bepaald aantal feitelijke elementen leiden tot een ongunstige evolutie van
de ontvangsten van de gemeente. Overwegende dat het tarief van de belasting op de vertoningen
en vermakelijkheden gerechtvaardigd is omwille van de alsmaar stijgende lasten die op de
gemeentelijke financiën wegen;
Overwegende dat de door deze belasting nagestreefde doelstelling erin bestaat aan de gemeente
Vorst de financiële middelen te verschaffen die noodzakelijk zijn om haar taken en
beleidsmaatregelen te kunnen uitvoeren alsook om haar financieel evenwicht te verzekeren en
overwegende dat het, in het nastreven van deze doelstelling, gerechtvaardigd blijkt om rekening te
houden met de financiële capaciteit van de belastingplichtigen vanuit het gegronde streven naar
een evenwichtige verdeling van de belastingdruk;
Overwegende dat de klanten van de vestigingen gelegen op het grondgebied van de gemeente
Vorst gebruik kunnen maken van alle gemeentelijke infrastructuren die ter beschikking staan van
de natuurlijke personen die al dan niet op het grondgebied van de gemeente wonen, met inbegrip
van het wegennet waarvan het onderhoud een zekere en niet verwaarloosbare kost
vertegenwoordigt en dat al deze voordelen een zekere meerwaarde vormen;
Overwegende dat de gemeente inkomsten dient te ontvangen om uitgaven te kunnen verzekeren;
Overwegende dat er moet worden overgegaan tot de compensatie van de verliezen die
voortvloeien uit het gebrek aan inkomsten afkomstig van de opcentiemen die niet geïnd worden
op de personenbelasting uit hoofde van personen die de ruimten, ingenomen door vertoningen en
vermakelijkheden, hadden kunnen bezetten;

Overwegende dat de tarieven van de belasting op vertoningen en vermakelijkheden
georganiseerd in een zaal die meer dan 500 personen kan onthalen niet gewijzigd werden
sinds 2014 en dat het aangewezen is ze aan te passen voor het jaar 2020 conform de evolutie
van de gezondheidsindex;
Overwegende dat deze tarieven de volgende jaren met 2% per jaar geïndexeerd zullen worden
tot in 2025;

BESLIST:
Het belastingreglement op de vertoningen en vermakelijkheden georganiseerd in een zaal die
meer dan 500 personen kan onthalen, te hernieuwen :
Artikel 1 :
Er wordt,voor de dienstjaren 2020 tot 2025, een belasting geheven die driemaandelijks
ingevorderd wordt op de vertoningen en vermakelijkheden georganiseerd in een zaal die meer
dan 500 personen kan ontvangen.
Artikel 2 :
Onder vertoningen dient te worden verstaan : elke opvoering aan het publiek voorgesteld,
ondermeer dansavonden, music-hall, concerten, recitals, shows, televisie, met uitzondering
van wat onttrokken werd aan de fiscale bevoegdheid van de Gemeenten door artikel 36,
laatste lid, van de wet van 24 december 1948 « betreffende de gemeentelijke en provinciale
financiën ».
Onder vermakelijkheden dient te worden verstaan : alles wat verband houdt met ontspanning
en afleiding, ondermeer kermissen, beurzen en tentoonstellingen, met uitzondering van wat
onttrokken werd aan de fiscale bevoegdheid van de Gemeenten door artikel 36, laatste lid, van
de wet van 24 december 1948 « betreffende de gemeentelijke en provinciale financiën ».
Artikel 3 :
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de zaal uitbaat waarin de
vertoning of de vermakelijkheid georganiseerd wordt of, wanneer de uitbater door de
Gemeente niet gekend is, door de eigenaar van deze zaal.
Wanneer de belastingplichtige een vereniging is die geen rechtspersoonlijkheid heeft, is de
belasting hoofdelijk en ondeelbaar verschuldigd door elk van haar leden.

Artikel 4.
§ 1: Het bedrag van de belasting op vertoningen en vermakelijkheden wordt als volgt
vastgesteld:
- Vertoning of vermakelijkheid georganiseerd in een zaal die meer dan 500 personen kan
onthalen maar niet meer dan 1.000 tijdens eenzelfde voorstelling, prijs per voorstelling:
2020
2.122,48 €

2021
2.164,92 €

2022
2.208,21 €

2023
2.252,37 €

2024
2.297,41 €

2025
2.343,35 €

- Vertoning of vermakelijkheid georganiseerd in een zaal die tot 2.500 personen kan onthalen
tijdens eenzelfde voorstelling, prijs per voorstelling:
2020
4.244,96 €

2021
4.329,85 €

2022
4.416,44 €

2023
4.504,76 €

2024
4.594,85 €

2025
4.686,74 €

- Vertoning of vermakelijkheid georganiseerd in een zaal die tot 5.000 personen kan onthalen
tijdens eenzelfde voorstelling, prijs per voorstelling:
2020
6.579,68 €

2021
6.711,27 €

2022
6.845,49 €

2023
6.982,39 €

2024
7.122,03 €

2025
7.264,47 €

- Vertoning of vermakelijkheid georganiseerd in een zaal die meer dan 5.000 personen kan
onthalen tijdens eenzelfde voorstelling, prijs per voorstelling:
2020
9.763,40 €

2021
2022
2023
2024
2025
9.958,66 € 10.157,83 € 10.360,98 € 10.568,19 € 10.779,55 €

§ 2 : Het bedrag van de belasting wordt op volgende wijze verhoogd of verlaagd :
- Wanneer minder dan 75 vertoningen georganiseerd worden in eenzelfde zaal en gedurende
eenzelfde jaar : verlaging met 10 % ;
- Wanneer meer dan 125 vertoningen georganiseerd worden in eenzelfde zaal en gedurende
eenzelfde jaar : verhoging met 10 %.
Deze verhoging of verlaging wordt toegepast bij de inkohiering van de belasting die
betrekking heeft op het vierde trimester.

Artikel 5 :
De personen die krachtens artikel 3 onderworpen zijn aan de belasting, zijn ertoe gehouden
om de elementen die nodig zijn voor de opmaak van de belastingheffing aan de Dienst
Financiën van de Gemeente Vorst aan te geven.
Hiervoor wordt er in de loop van elk trimester een aangifteformulier gericht aan de uitbater
of, wanneer de uitbater door de Gemeente niet gekend is, aan de eigenaar van een zaal die
doorgaans bestemd is voor de organisatie van vertoningen of vermakelijkheden.
De belastingplichtige die ten laatste 15 dagen voor het einde van het trimester geen
aangifteformulier ontvangen heeft, moet er uit eigen beweging één aanvragen en is er, in elk
geval, binnen de hieronder voorziene termijn toe gehouden om de elementen die nodig zijn
voor de opmaak van de belastingheffing aan de Dienst Financiën aan te geven.

Het formulier moet, behoorlijk ingevuld en ondertekend, de Dienst Financiën van de
Gemeente bereiken binnen een termijn van 30 dagen te tellen vanaf het einde van elk
trimester.
In voorkomend geval kan de belastingplichtige vermelden dat zijn aangifte geldig blijft tot
herroeping. In dit geval is hij er echter toe gehouden om elke wijziging aan te geven van
elementen die nodig zijn voor de opmaak van de belastingheffing ten laatste 30 dagen te tellen
vanaf het einde van het trimester tijdens hetwelke de voormelde wijzigingen opgetreden zijn.

Artikel 6 :
Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 5 voorgeschreven termijn of in geval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de
belastingplichtige van ambtswege belast volgens de elementen waarover het bestuur kan
beschikken.
Alvorens over te gaan tot de belastingheffing van ambtswege, betekent het College van
Burgemeester en Schepenen aan de belastingplichtige, via aangetekend schrijven, de redenen
waarom tot deze procedure overgegaan wordt, de elementen waarop de belastingheffing
gebaseerd is, evenals de wijze waarop deze elementen vastgesteld werden en het bedrag van
de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen te tellen vanaf de verzenddatum
van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De van ambtswege ingekohierde belastingen worden verhoogd volgens de volgende
schaalverdeling : - Eerste overtreding : verhoging van 25 % ;
- Tweede overtreding , ongeacht het jaar waarin de eerste overtreding begaan werd :
verhoging van 50 % ;
- Derde overtreding, ongeacht het jaar waarin de tweede overtreding begaan werd: verhoging
van 100 % ;
- Vanaf de vierde overtreding, ongeacht het jaar waarin de derde overtreding begaan werd:
verhoging van 200%.
Het bedrag van deze verhoging wordt tevens ingekohierd.

Artikel 7 :
De overtredingen van huidig reglement worden vastgesteld door de beëdigde ambtenaren en
die door het Schepencollege hiervoor speciaal aangesteld werden. De proces-verbalen die ze
opstellen, zijn rechtsgeldig tot het bewijs van het tegendeel.

Artikel 8 :
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier en dient binnen de twee maanden
na de verzending van het aanslagbiljet betaald te worden.

Artikel 9 :
Wanneer de belasting ingekohierd werd op naam van de uitbater en indien deze niet betaalt, is
de eigenaar van de zaal waarin de vertoning of de vermakelijkheid georganiseerd wordt,
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

