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Zitting van 20.01.21

#Onderwerp : Gemeentebelastingen - Belasting op de feestzalen en de zalen voor vertoningen en
ontspanning, uitgebaat door particulieren of private rechtsvormen - Wijziging.#

Openbare zitting

Financiën

DE RAAD,
 
Gelet op artikelen 41, 162 en 170 § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikelen 117 en 252 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen;
Gelet op het belastingsreglement op de feestzalen en de zalen voor vertoningen en ontspanning, uitgebaat door
particulieren of private rechtsvormen gevestigd door beslissing van de Gemeenteraad van 18 december 2019 voor
de dienstjaren 2020 tot 2025 inbegrepen;
Overwegende dat onderhavige belasting als voornaamste doelstelling heeft de gemeente Sint-Jans-Molenbeek de
nodige financiële middelen te verschaffen voor de opdrachten en het beleid dat ze wenst te voeren, alsook te
zorgen voor financieel evenwicht; dat bij het nastreven van deze doelstelling vanuit billijkheidsoverwegingen
rekening dient te worden gehouden met de belastingcapaciteit van de belastingplichtigen, dit vanuit een legitieme
bezorgdheid om de fiscale lasten op een rechtvaardige manier te verdelen;
Overwegende dat de aanwezigheid van feestzalen en zalen voor vertoningen en ontspanning, gevestigd op het
grondgebied van de gemeente en uitgebaat door particulieren of private rechtsvormen, bijkomende kosten voor de
gemeente met zich kan meebrengen, met name inzake onderhoud en beveiliging van de wegen, alsook wat betreft
de versterking van de politiebewaking, zonder dat er een  financiële compensatie is;
Overwegende echter dat er vrijstellingen voor deze belasting voorzien zijn met het oog op het algemeen belang;
Gelet op de financiële toestand van de Gemeente;
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
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BESLIST:
 
Artikel 1
Er wordt voor de dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen een belasting ingevoerd ten gunste van de gemeente Sint-
Jans-Molenbeek, op de feestzalen en de zalen voor vertoningen en ontspanning, uitgebaat door particulieren of
private rechtsvormen.
Worden vrijgesteld van de toepassing van onderhavig reglement:

de gemeentelijke zalen;

de zalen die zich in onderwijsinstellingen bevinden, ingericht of gesubsidieerd door de openbare
overheden;

de zalen bedoeld voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten, uitgeoefend zonder winstoogmerk
en gesubsidieerd of erkend door de openbare overheden;

de eerste 75 m² van de totale bruto oppervlakte van de zalen;

de parkings.

Artikel 2
Onder « feestzalen en zalen voor vertoningen en ontspanning » dient iedere zaal te worden verstaan die met
winstoogmerk gebruikt wordt voor het organiseren van feesten, voorstellingen of vertoningen, toegankelijk voor
het publiek, met ontspanning of vermaak als doel.
Artikel 3
De belasting wordt berekend op basis van de totale bruto oppervlakte van de zaal. Het tarief wordt voor het jaar
2021 vastgesteld op 3,08 EUR per m², per jaar en per zaal.
Het jaarlijkse tarief, vastgesteld op 1 januari, zal worden geïndexeerd met 2,5 % per jaar, overeenkomstig
onderstaande tabel:
Dienstjaar 2022   Dienstjaar 2023   Dienstjaar 2024   Dienstjaar 2025
3,16 EUR             3,24 EUR            3,32 EUR             3,40 EUR
De belasting is verschuldigd op 1 januari van het belastingjaar, en in haar geheel voor het hele jaar. Ze kan niet, al
dan niet verhoudingsgewijs, in gedeeltes van jaren onderverdeeld worden.
Artikel 4
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de plaats waar het feest, het spektakel of de vertoning
georganiseerd wordt.
Artikel 5
Het gemeentebestuur betekent een aangifteformulier aan de belastingplichtige, dat deze laatste naar behoren
ingevuld en ondertekend dient terug te sturen vóór de uiterste datum die op het genoemde formulier vermeld
staat. De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, en die de belasting nooit heeft
aangegeven, is ertoe gehouden een aangifteformulier aan te vragen, en dit ten laatste op 31 december van het
betreffende dienstjaar, en dit terug te sturen volgens dezelfde modaliteiten hierboven aangegeven. De aangifte
blijft van kracht tot herroeping.
Bij een wijziging van de belastbare basis moet de belastingplichtige een nieuw aangifteformulier aanvragen, dit
naar behoren invullen, ondertekenen en binnen een termijn van 10 werkdagen volgend op deze wijziging
terugsturen naar het gemeentebestuur.
Artikel 6
Het niet aangeven binnen de voorziene termijn, of een onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte leidt tot
ambtshalve inkohiering van de belasting.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan 10% van het oorspronkelijk
verschuldigde recht. Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en gezamenlijk ingekohierd met de
ambtshalve ingekohierde belasting.
Artikel 7
Iedere belastingplichtige moet, op verzoek van het bestuur en zonder verplaatsing, alle boeken en bescheiden
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voorleggen die noodzakelijk zijn voor de vestiging van de belasting.
De belastingplichtigen zijn er eveneens toe gehouden vrije toegang te verschaffen tot de gebouwen die een
belastbaar element kunnen vormen of bevatten, of waar een belastbare activiteit wordt uitgeoefend, aan de
ambtenaren die daar speciaal voor aangeduid worden, en die hun brief betreffende de aanduiding bij zich hebben,
dit met het oog op het vaststellen of controleren van de belastbare basis.
Artikel 8
De belasting wordt ingevoerd via kohier. Het kohier van de belasting wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 9 
Bij gebrek aan de betaling van de belasting binnen de termijn, is een intrestvoet voorzien betreffende de
belastingen verschuldigd, dit intrest wordt berekend per kalendermaand vanaf de eerste dag van de maand die
volgt op de vervaldatum.
Artikel 10
Onverminderd de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 en voor alles wat niet geregeld zou worden in
dit reglement, de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek, voor zover
zij niet specifiek betrekking hebben op de inkomstenbelastingen, alsook de gewestelijke bepalingen die verwijzen
naar het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen of
alle andere gewestelijke bepalingen betreffende de lokale fiscaliteit zijn van toepassing.
Artikel 11
In geval van bezwaar, moet de bezwaarindiener niet bewijzen dat hij de belasting betaald heeft. Het indienen van
een bezwaar schorst de invorderbaarheid van de belasting en van de intresten wegens laattijdige betaling niet.
Artikel 12
Dit reglement vervangt het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 december
2019.
 
De Verzending van de onderhavige beraadslaging zal aan de toezichthoudende overheid overgemaakt worden.

43 stemmers : 35 positieve stemmen, 5 negatieve stemmen, 3 onthoudingen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De adjunct Secretaris, 
(g) Gilbert Hildgen  

De Voorzitster van de Raad, 
(g) Catherine Moureaux

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
SINT-JANS-MOLENBEEK, 22 januari 2021

Voor de Gemeentesecretaris,
De adjunct Secretaris,

Gilbert Hildgen  

De Burgemeester,

Catherine Moureaux
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