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Besluit - Raad van 17/12/2018

Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre-Burgemeester, M. dhr.
HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL
KTIBI, Mme mevr. JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Echevins;
Schepenen; Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID,
M. dhr. TEMIZ, Mme mevr. AMPE, M. dhr. AMRANI, M. dhr. FASSI-FIHRI, Mme mevr. NAGY, Mme mevr.
VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M. dhr. WEYTSMAN, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr. DEBAETS,
Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. OPOKU BOSOMPRA, Mme mevr. EL BAKRI, Mme mevr.
DHONT, M. dhr. BAUWENS, Mme mevr. BEN HAMOU, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS,
M. dhr. TAHIRI, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, M. dhr. TALBI, M. dhr. DE LILLE,
Mme mevr. HOESSEN, Mme mevr. FRELINX, Mme mevr. LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN
BORRE, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.
Onderwerp:

Belastingreglementen - Belasting op de vertoningen, de vermakelijkheden en gelijkgestelde
manifestaties.- Dienstjaren 2019 tot 2024 inbegrepen.

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen ;
Gelet op de financiële toestand van de Stad ;
Overwegende dat de gemeentelijke overheid haar bevoegdheid tot het heffen van belastingen ontleent aan artikel 170 §
4 van de Grondwet: dat het haar toekomt in het kader van haar fiscale autonomie om de bases en de grondslag te
bepalen van de belastingen, waarvan zij de noodzakelijkheid bepaalt in functie van de behoeften waarin zij meent te
moeten voorzien, onder de enige beperking opgelegd door de Grondwet, te weten de bevoegdheid van de wetgever om
de gemeenten te verbieden bepaalde belastingen te heffen ; dat onder voorbehoud van de uitzonderingen bepaald door
de wet, de gemeentelijke overheid onder het toezicht van de voogdijoverheid de basis kiest van de belastingen die ze
heft ;
Overwegende dat zowel de bepaling van de belastbare materie alsook deze van de belastingplichtigen behoort tot de
fiscale autonomie toegekend aan de gemeentelijke overheid; dat zij in deze materie beschikt over een discretionaire
bevoegdheid, die zij uitoefent, rekening houdend met haar specifieke financiële behoeften ;
Overwegende dat de Gemeenteraad het nuttig heeft geoordeeld de door dit reglement beoogde vertoningen,
vermakelijkheden en gelijkgestelde manifestaties te belasten teneinde zich aanvullende inkomsten te verschaffen ter
financiering van de uitgaven van algemeen nut waaraan de gemeente het hoofd dient te bieden ;
Overwegende dat de vertoningen, de vermakelijkheden en gelijkgestelde manifestaties een economische activiteit zijn,
die inkomsten genereert, welke redelijkerwijze toelaten, dat de natuurlijke of rechtspersonen, actief in deze sector,
beschikken over bijdragemogelijkheden die hun toelaten om de belastingen, die hen ten laste worden gelegd, te betalen ;
Overwegende dat de vertoningen, de vermakelijkheden en gelijkgestelde manifestaties voor de Stad bijkomende
uitgaven meebrengen, meer bepaald op het gebied van veiligheid, netheid en infrastructuur en dat het bijgevolg billijk is
een gedeelte van deze uitgaven te financieren door middel van een belastingreglement ;
Overwegende dat de Gemeenteraad het nodig geacht heeft wat de sportevenementen en gelijkgestelde manifestaties
betreft deze niet allen zouden belast worden om de financiële toegankelijkheid van deze voorstellingen te bevorderen en
om de culturele verscheidenheid op het grondgebied van de Stad aan te moedigen; dat het bijgevolg aangewezen is dat
deze belasting niet op al deze voorstellingen toegepast wordt ;
Overwegende eveneens dat het toepassen op deze categorie van dezelfde bepalingen als deze waaraan de voorstellingen
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waarvan de inkomprijs of gelijkgestelde inning 20,00 EUR bereikt of overschrijdt, een discriminerend karakter zou
vertonen daar belastingplichtigen die zich in een feitelijke en sterk verschillende situatie bevinden op dezelfde manier
zouden behandeld worden ;
Overwegende dat bepaalde vertoningen gelet op hun specificiteit vrijgesteld moeten worden, gezien het a priori
aanwezig zijn van een gering aantal toeschouwers en het ontbreken van enig winstoogmerk bij deze vertoningen ;
Overwegende dat sommige voorstellingen eveneens van een vrijstelling dienen te genieten daar zij door de Stad of in
samenwerking met de Stad worden georganiseerd ;
BESLUIT:
I. GROND VAN DE BELASTING
--------------------------------------Artikel één.- Er wordt ten voordele van de Stad Brussel voor de dienstjaren 2019 tot 2024 inbegrepen, een belasting op
de vertoningen, vermakelijkheden en gelijkgestelde manifestaties gevestigd.
II. AANSLAGVOET
-----------------------Artikel 2.- De belasting wordt als volgt :
a) Pretparken : 0,50 EUR per betalende toeschouwer.
b) Filmprojecties, ongeacht de gebruikte techniek : 0,50 EUR per betalende toeschouwer.
De aanslagvoet bedraagt 1,50 EUR per betalende toeschouwer voor de zalen die regelmatig films van erotische of
pornografische aard vertonen, waar er liveshows opgevoerd worden, hetzij voor, tijdens of na de projectie.
c) Kermisvertoningen en -vermakelijkheden : 5% op de prijs van aanbesteding of onderhandse toekenning van de
staanplaats.
d) Beurzen, salons, tentoonstellingen : 0,50 EUR per betalende toeschouwer.
e) Het roeien en de verhuur van boten op omsloten waterbekkens : 0,50 EUR per gehuurde boot.
III. BELASTINGPLICHTIGE
--------------------------------Artikel 3.- De belasting is verschuldigd door de inrichter of door de persoon die bijdragen int ten laste van de
aanwezigen of de deelnemers aan de vertoning, vermakelijkheid of de gelijkgestelde manifestatie. De persoon die de
lokalen betrekt waarin occasioneel vertoningen, vermakelijkheden of gelijkgestelde manifestaties plaatsvinden is
verantwoordelijk voor de betaling van de belasting.
IV. VRIJSTELLINGEN
------------------------------Artikel 4.- Zijn belastingvrij :
a) de projectie zonder winstbejag van documentaire films van uitgesproken kunstzinnige of volksopvoedende aard.
b) het bijwonen van projecties door de leden en afgevaardigden van de Controlecommissie die in het leven werd
geroepen door artikel één van het Koninklijk besluit van 27 april 1939 en door artikel 16 van hetzelfde Koninklijk
besluit dat de voorwaarden voor wat betreft de controle op de films wijzigt.
c) de tentoonstellingen van kunstwerken ingericht zonder winstoogmerk.
d) alle vertoningen ingericht door schoolcomités ten voordele van hun werken.
e) de kunstzinnige films die minstens beantwoorden aan één van de volgende criteria:
1° de kunstzinnige film die het standpunt van een auteur weergeeft, waarbij de film wordt beschouwd als een artistieke
discipline en waarbij inzake tekst en productie trouw gebleven wordt aan de basisidee van de auteur;
2° de kunstzinnige film waarvoor gezocht werd naar nieuwigheden op audiovisueel gebied;
3° de recente kunstzinnige film die zowel door professionele critici als door het publiek gunstig werd onthaald en
waarvan beschouwd kan worden dat hij een noemenswaardige bijdrage heeft geleverdaan de realisatie van kunstzinnige
films;
4° de kunstzinnige film die beantwoordt aan de voorwaarden die geformuleerd worden in punten 1, 2 en 3 en die
voortkomt uit landen waarvan de films weinig gedraaid worden in België.
f) de vertoningen, de vermakelijkheden en gelijkgestelde manifestaties die door de Stad georganiseerd of
medegeorganiseerd worden en die het voorwerp uitmaken van een partnershipovereenkomst.
V. AANGIFTE
------------------Artikel 5.- De personen die bij toepassing van artikel 3 aan de belasting onderworpen zijn, dienen uiterlijk op de
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vooravond van de vertoning, de vermakelijkheid of de gelijkgestelde manifestatie hiervan aangifte te doen bij het
Gemeentebestuur.
Voor wat de bestendige vertoningen, vermakelijkheden of gelijkgestelde manifestaties betreft, mag het College van
Burgemeester en Schepenen die aangifte geldig verklaren tot wederopzegging. Tickets, kaarten of biljetten met
vermelding van de geïnde prijs, moeten afgeleverd worden.
Dagelijks en na iedere vertoning schrijft de inrichter in een register het bedrag van de ontvangsten en het laatste
nummer van elke reeks tickets, kaarten of biljetten die werden afgeleverd. Het model van de aangifte en van het register
wordt door het College van Burgemeester en Schepenen vastgesteld.
Artikel 6.- Bij gebrek aan een aangifte of bij onvolledigheid van de aangegeven belastbare bedragen, wordt de
belastingplichtige van ambtswege belast volgens de elementen waarover het Bestuur beschikt. De ambtshalve
ingekohierde aanslagen worden verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan het verschuldigd of het als dusdanig geraamd
recht.
Artikel 7.- De inrichter voorziet zich op eigen kosten van tickets, kaarten of biljetten teneinde een fiscale contrôle
mogelijk te maken. Hij mag zich deze slechts aanschaffen bij de door het College van Burgemeester en Schepenen
erkende drukkers. Van iedere levering van tickets, kaarten of biljetten moet de erkende drukker een lijst maken, met
vermelding van de datum van de verzending, de naam en het adres van de bestemming, de benaming van zijn inrichting
en benevens een specimen van iedere soort, het aantal en de nummering van die tickets, kaarten of biljetten.
De erkende drukker houdt een register bij waarin hij dagelijks de bestellingen en verzendingen noteert. Hij gaat de
verbintenis aan, benevens voormelde lijst, aan de administratieve controle alle nuttige inlichtingen te verstrekken.
Artikel 8.- Het College van Burgemeester en Schepenen mag aan organisatoren die een voorafgaande aanvraag in die
zin ingediend hebben, de toelating geven om een computergestuurd ticketsysteem te gebruiken. Een beschrijving van
het gebruikte systeem dient bij de aanvraag gevoegd te zijn en de toezichtmodaliteiten waaraan de organisator
onderworpen zal zijn zullen door het College bepaald worden.
VI. TELLING
------------------Artikel 9.- De personen die aan de belasting onderworpen zijn, en, gebeurlijk de persoon die de lokalen betrekt waarin
de vertoning, de vermakelijkheid of de gelijkgestelde manifestatie plaats heeft, zijn ertoe gehouden aan de beambten die
met de controle belast zijn en voor zover deze in het bezit zijn van een degelijke volmacht, de toegang tot de inrichting
te verlenen. Zij zijn eveneens verplicht hen het bij artikel 5 voorgeschreven register evenals de tickets, kaartjes of
biljetten die in hun bezit zijn, voor te leggen en hen toe te laten gedurende de vertoning of de vermakelijkheid het
kasgeld na te zien.
Artikel 10.- De beambten die met het toezicht belast zijn en de beëdigde beambten van de Stad zijn gemachtigd om alle
overtredingen van dit reglement vast te stellen.
VII. INNING
---------------Artikel 11.- De belasting is contant betaalbaar van de 1ste tot de 6e van iedere maand, mits voorlegging van het
uittreksel van het register bedoeld in artikel 5. Voor wat de in artikel 2 van onderhavig reglement bedoelde
kermisvertoningen en -vermakelijkheden betreft, is de belasting betaalbaar op het ogenblik van de aanbesteding of de
onderhandse toekenning van de staanplaats. De Stadsontvanger geeft een kwitantie van de betalingen.
Artikel 12.- Bij gebrek aan betaling binnen de vastgestelde termijn zal de belasting via een kohier ingevorderd worden
en is ze onmiddellijk eisbaar overeenkomstig artikel § 7 van artikel 4 van de Ordonnantie van 3 april 2014.
Artikel 13.- De inning en de beslechting van geschillen die op de belasting betrekking hebben worden geregeld
overeenkomstig de beschikkingen van de Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillen inzake gemeentebelastingen. Bij niet-tijdige betaling van de belasting zijn de kosten van de aangetekende
zendingen van herinneringsbrieven voor de rekening van de belastingplichtige.
VIII. AANVANG VAN DE TOEPASSING
-------------------------------------------Artikel 14.- Huidig reglement vervangt vanaf 01/01/2019 het reglement van de belasting op de vertoningen,
vermakelijkheden en gelijkgestelde manifestaties goedgekeurd in zitting van de Gemeenteraad van 05/12/2016.
Aldus beraadslaagd in zitting van 17/12/2018
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Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)
La Présidente du Conseil,
De Voorzitster van de Raad,
Liesbet TEMMERMAN (s)

Bijlagen:

03/01/2019 13:23

-4-

