UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 30 december 2013

Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter
Vos Eric - burgemeester
Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes, Debondt Luc, Boogers Marc - schepenen
Op de Beeck Luc - Schepen-OCMW voorzitter
Meeus Paul, Gevers Dimitri, Brentjens Erwin, Otten Toon, Der Kinderen Annemie, Van de Poel Katrien, Decoster Renaat, De
Wilde Tine, Van Lommel Reccino, De Coninck Katleen, Mathé Pascale, Van Damme Marc, de Jong Vera, Starckx Wannes,
Breugelmans Stef, Van Geirt Willy, Van Litsenborg Guy, Roes Peter, Grooten Eddy, Driesen Josiane, Vermeijen Danny, Van
Otten Jan, Van Heupen Nic - raadsleden
Buijs Filip - secretaris
Verontschuldigd: Gladiné Pierre, Moelans Paul, Guedon John, Versmissen Tom - raadsleden

Goedkeuring te hechten aan het belastingreglement op vertoningen en vermakelijkheden.
Samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het belastingreglement op vertoningen en
vermakelijkheden.
Motivering
Juridische grond
- de bepalingen van het Gemeentedecreet
- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de
provincie- en gemeentebelastingen, en latere aanvullingen en wijzigingen terzake.
Argumentatie
De financiële toestand van de stad Turnhout vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
Besluit
De gemeenteraad beslist het belastingreglement op vertoningen en vermakelijkheden goed te keuren.
Belastingreglement op vertoningen en vermakelijkheden.
Artikel 1: belastbaar voorwerp of belastbaar feit
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt een gemeentebelasting
geheven op vertoningen en vermakelijkheden. Onder vertoningen en vermakelijkheden wordt verstaan allerhande
voorstellingen en evenementen voor publiek vermaak bij te wonen tegen betaling onder welke vorm ook, ongeacht
het aantal betalende toeschouwers.
Artikel 2: belastingplichtige
De belasting op vertoningen en vermakelijkheden is verschuldigd door diegene die gewoonlijk of bij gelegenheid op
het grondgebied van de stad Turnhout openbare vertoningen of vermakelijkheden organiseert zoals opgesomd in
artikel 1.
Indien de identiteit van de organisator niet kan achterhaald worden, worden achtereenvolgens de huurder, de
onderhuurder, de uitbater en de eigenaar van de zaal of inrichting als organisator beschouwd.
Artikel 3: tarief
De belasting bedraagt:
a) voor film-, dia-, of videovoorstellingen: 0,15 euro per betalend bezoeker;
b) voor circusvoorstellingen: 75 euro per dag dat er voor het publiek een voorstelling gegeven wordt;

c) voor handels- en voedingssalons: 25 euro per dag dat het publiek toegang heeft tot het handels- of
voedingssalon.
Artikel 4: vrijstellingen:
Van de belasting worden vrijgesteld:
- de bioscoopvoorstellingen tijdens dewelke slechts documentaire films van uitgesproken kunstzinnige,
volksopvoedende of sportieve waarde worden gedraaid, met uitsluiting van elk winstoogmerk
-

voorstellingen die bijdragen tot het stimuleren van culturele films, waarvan de programmatie geschiedt in
samenwerking met erkende Turnhoutse culturele kringen, adviesraden of 'De Warande'

-

de bioscoopvoorstellingen van kinderfilms, ingericht door de Minister die de cultuur onder zijn bevoegdheid
heeft, of erkende of gesubsidieerde filmvoorstellingen voor projectie van kinderfilms

-

de bioscoopticketten afgeleverd aan leden en afgevaardigden van de filmkeuringscommissie onder de
voorwaarden gesteld in artikel 16 van het KB van 27 april 1939, gewijzigd bij het Regentsbesluit van 26
november 1946

-

de bioscoopticketten die verkocht worden in het kader van het jaarlijks filmfeest dat georganiseerd wordt in
samenwerking met diverse bioscoopexploitanten en filmdistributeurs, met als doel het bioscoopbezoek een
nieuwe impuls te geven. Deze vrijstelling wordt gelimiteerd tot maximum 3 dagen.

Artikel 5: aangifteplicht
De natuurlijke of rechtspersonen die volgens artikel 3 a) aan de belasting onderworpen zijn, dienen spontaan
binnen de 15 dagen volgend op elk kwartaal aangifte te doen bij het stadsbestuur met opgave van het aantal
betalende toeschouwers.
De natuurlijke of rechtspersonen die volgens artikel 3 b) en 3 c) aan de belasting onderworpen zijn, dienen aangifte
te doen bij het stadsbestuur met opgave van het aantal dagen met geplande vertoningen, voorstellingen of
vermakelijkheden.
Voor de vertoningen, voorstellingen of vermakelijkheden waar het aantal dagen met vertoningen, voorstellingen of
vermakelijkheden de grondslag vormt voor het berekenen van de belasting dient uiterlijk 14 dagen vóór de aanvang
aangifte te gebeuren bij het stadsbestuur.
De organisator dient bij elke aangifte de naam, adres en eventueel ondernemingsnummer op te geven van de
eigenaar van de zaal of inrichting waar de vertoning of vermakelijkheid plaatsvindt, de natuurlijke of rechtspersoon
die de zaal uitbaat, huurt of onderhuurt. Laatstgenoemden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
belasting.
Artikel 6: wijze van inning
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier. Het belastingkohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 7: procedure van ambtshalve vaststelling
Bij gebrek aan aangifte binnen de voorziene termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte
vanwege de belastingplichtige bedoeld onder artikel 2.b kan de belasting ambtswege worden ingekohierd.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te
maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van
deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de
verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Op deze ambtshalve vastgestelde belasting wordt een verhoging van 25 % toegepast.
Artikel 8: controlebevoegdheid
De belastingplichtige en eventueel de uitbater van het gebouw of inrichting waarin de evenementen worden
gegeven, zijn ertoe gehouden de door het gemeentebestuur aangestelde controleurs toegang te verlenen zodat in
het kader van deze belasting alle nuttige inlichtingen kunnen verzameld worden. Van elke vaststelling wordt een
proces-verbaal opgemaakt.

De gemeenteraad stemde met 24 stemmen op 31 stemmers nl. van de heer Luc Hermans – voorzitter-schepen, de
heer Eric Vos – burgemeester, de heer Francis Stijnen, de heer Peter Segers, mevrouw Astrid Wittebolle, de heer
Hannes Anaf, de heer Luc Debondt en de heer Marc Boogers – schepenen, de heer Dimitri Gevers, de heer Erwin
Brentjens, de heer Toon Otten, mevrouw Annemie Der Kinderen, mevrouw Katrien Van de Poel, mevrouw Tine De
Wilde, mevrouw Pascale Mathé, mevrouw Vera De Jong, de heer Wannes Starckx, de heer Stef Breugelmans, de
heer Willy Van Geirt, de heer Guy Van Litsenborg, de heer Peter Roes, mevrouw Josiane Driesen, de heer Jan Van
Otten en de heer Nic Van Heupen - raadsleden.
Er waren 4 onthoudingen nl. van mevrouw Katleen De Coninck, de heer Marc Van Damme, de heer Eddy Grooten
en de heer Danny-Spock Vermeijen – raadsleden.
Er waren 3 neen stemmen nl. van de heer Paul Meeus, de heer Renaat Decoster en de heer Reccino Van Lommel
– raadsleden.
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Origineel

Dienst financiën

Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
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