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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc
Schepers, schepen; mevrouw Lies Jans, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen;
mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw Joske
Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, schepen; de heer Joost Venken, schepen;
mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden,
gemeenteraadslid; mevrouw Derya Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens,
gemeenteraadslid; de heer Pieter Cuppens, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts,
gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, gemeenteraadslid; de heer Gerald Corthouts,
gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Kim De Witte,
gemeenteraadslid; de heer Hans Similon, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie Nickmans,
gemeenteraadslid; de heer Stefan Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw Dymfna Meynen,
gemeenteraadslid; mevrouw Anne Caelen, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox,
gemeenteraadslid; de heer Raf Martens, gemeenteraadslid; mevrouw Nele Kelchtermans,
gemeenteraadslid; de heer Bart Moors, gemeenteraadslid; mevrouw Karolien Stevens,
gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, gemeenteraadslid; mevrouw Pinar Akbas,
gemeenteraadslid; de heer Dietrich Vandereyken, gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens,
gemeenteraadslid; mevrouw Maryam Jamshid, gemeenteraadslid; mevrouw Sophie
Persoons, gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, algemeen directeur
Afwezig:
de heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid;
de heer Ivo Belet, gemeenteraadslid; de heer Tom Vandeput, gemeenteraadslid; mevrouw
Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de
heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming
Individuele stemming
- 33 stem(men) voor: Pinar Akbas; Anne Caelen; Gerald Corthouts; Tom Cox; Lut
Creemers; Pieter Cuppens; Kim De Witte; Rik Dehollogne; Frank Dewael; Joske
Dexters; Habib El Ouakili; Derya Erdogan; Guido Fissette; Carlo Gysens; Stefan
Hendrickx; Maryam Jamshid; Lies Jans; Nele Kelchtermans; Bert Lambrechts;
Laurence Libert; Peter Liefsoens; Raf Martens; Dymfna Meynen; Karolien
Mondelaers; Bart Moors; Silvie Nickmans; Sophie Persoons; Marc Schepers; Kevin
Schouterden; Hans Similon; Karolien Stevens; Steven Vandeput; Joost Venken
- 3 stem(men) tegen: Koen Ooms; Frank Troosters; Dietrich Vandereyken

Beschrijving
Aanleiding en context
Het huidige reglement loopt tot 31 december 2019. Het bestuur wenst deze
belasting te behouden.

1/7

Belastingreglement - Op de vertoningen en vermakelijkheden
gemeenteraad - 17 december 2019

Om een belasting te kunnen heffen dient er een belastingreglement als wettelijke
basis te worden goedgekeurd.
Argumentatie
De financiële toestand van de gemeente;
Deze evenementen brengen een publiekstoeloop teweeg binnen een kort
tijdsbestek en binnen eenzelfde ruimte. Voor de gemeente volgen daaruit extra
verplichtingen en kosten op vlak van veiligheid en orde en onderhoud van het
openbaar domein. Deze kosten zijn evenredig met het aantal bezoekers en met de
aard van het evenement.
In het kader van kindvriendelijke stad wenst het bestuur een vrijstelling in te voeren
voor vertoningen en vermakelijkheden met als doelgroep kinderen kleiner dan 1
meter of kinderen tot 4 jaar.
Overwegende dat daarnaast een vrijstelling voor bepaalde
instellingen/doelgroepen verantwoord is omwille van het maatschappelijk doel dat
zij verwezenlijken.
Juridische grond
Artikel 41, 162 en 170§4 van de grondwet;
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen van 30 mei 2008;
De omzendbrief ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit.
Regelgeving: Bevoegdheid

Artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur
De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van
de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van
de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de
reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de
gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de
gemeente.
Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een
administratieve sanctie wordt opgenomen, wordt dadelijk verzonden aan de
griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de
politierechtbank.
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het belastingreglement op de vertoningen en
vermakelijkheden goed voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december
2025.

Bijlagen
1. v&v_2020_2025_def.pdf
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad
algemeen directeur
Koen Deconinck
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voorzitter
Guido Fissette

Artikel 1: duur van de belasting
Met ingang van 1 januari 2020 tot en met december 2025 wordt er, ten behoeve van de Stad Hasselt, een
gemeentebelasting gevestigd op vertoningen en vermakelijkheden.
Artikel 2 : belastbare grondslag
Onder vertoningen en vermakelijkheden wordt verstaan de openbare evenementen voor publiek vermaak,
van welk aard dan ook, op het grondgebied van de Stad Hasselt tegen betaling onder welke vorm dan ook.
Volgende openbare evenementen worden onder meer met de belastbare grondslag bedoeld:
de filmvoorstellingen, pretparken, vakantiebeurzen, handelssalons, voedingssalons, theatervoorstellingen,
muziekuitvoeringen, musicals, opera’s, operettes, dansvoorstellingen, dansgelegenheden en danspartijen,
rommelmarkten, hobbymarkten, tentoonstellingen, eroticabeurzen, circusvoorstellingen en voorstellingen op
het ijs. Deze opsomming is niet limitatief.
Artikel 3: bepaling belastingplichtige
De belasting op vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden is verschuldigd door diegene, die bij
regelmaat of bij gelegenheid tegen betaling een openbaar evenement voor het vermaak van het publiek inricht
ongeacht of dit evenement in buitenlucht of in een binnenruimte plaatsheeft .
Wanneer de inrichter van het belastbaar feit onbekend blijft en het belastbaar feit zich voordoet in een
zaal/plaats/accommodatie of op een onroerende perceel dat tegen betaling, onder welke vorm ook, wordt ter
beschikking gesteld voor een openbaar evenement voor het vermaak van het publiek, is de belasting
verschuldigd door de exploitant van de zaal/plaats/accommodatie of de eigenaar van het onroerend perceel.
Artikel 4: belastingtarieven
1. De inrichter van het openbare belastbare evenement is een forfaitaire belasting verschuldigd van 0,20
EURO per betalend toeschouwer of bezoeker.
2. Wanneer de inrichter van het belastbaar feit onbekend blijft en het belastbaar feit zich voordoet in een
zaal/plaats/accommodatie of een onroerende perceel dat tegen betaling, onder welke vorm ook, wordt
ter beschikking gesteld, is de uitbater/exploitant of eigenaar een forfaitaire belasting verschuldigd van
0,20 EURO per toegelaten bezoeker / toeschouwer tot het openbare evenement.
De belasting bedraagt maximaal 125.000 euro per jaar.
Indien er abonnementen worden aangeboden worden deze gelijkgesteld met maximaal 4 betalende
toeschouwers of bezoekers, tenzij het abonnement specifiek voor 2 of 3 betalende toeschouwers of
bezoekers geldt.
Artikel 5 : vrijstelling
1. er wordt vrijstelling van de belasting verleend voor openbare evenementen ingericht door
schoolcomités, schoolverenigingen of schoolgemeenschappen ten voordele van hun werken.
2. er wordt vrijstelling van de belasting verleend voor de categorieën “kinderen kleiner dan 1 meter of
kinderen tot 4 jaar”, “volwassen ouder dan 70 jaar (senioren)” en “gehandicapten”.
3. er wordt vrijstelling van de belasting verleend voor de inrichter van openbare outdoorevenementen
met een toegelaten maximale capaciteit van 1000 personen.
Onder capaciteit wordt verstaan: het maximum aantal personen dat volgens de geldende
veiligheidsvoorschriften tegelijkertijd kan toegelaten worden in de voor het publiek opengestelde
gedeelten van de exploitatie.
4. er wordt vrijstelling van de belasting verleend voor vertoningen en vermakelijkheden uitgaande van
de erkende organisaties voor maatschappelijk werk of bescherming van jongeren ten voordele van
hun werking.
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5. er wordt vrijstelling van de belasting verleend zo de belastingplichtige in zijn aangifte aanvraag doet
tot vrijstelling met het bewijs dat hij/zij erkend is als een stichting van openbaar nut overeenkomstig
de bepalingen van Titel II van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk en de stichtingen zoals gewijzigd bij wet van 2 mei 2002.
6. er wordt vrijstelling van de belasting verleend zo de belastingplichtige in zijn aangifte aanvraag doet
tot vrijstelling met het bewijs dat ze gesubsidieerd worden ingevolge het decreet van de Vlaamse
regering van 2 april 2004, kortweg het Kunstendecreet genoemd. Latere aanvullingen en wijzigingen
aan voormeld decreet van 2 april 2004 en het uitvoeringsbesluit zijn eveneens van toepassing.

7. Exploitanten van niet-ingedeelde horeca-inrichtingen worden vrijgesteld van de belasting. Deze
inrichtingen hebben muziekactiviteiten die louter als achtergrondmuziek moet worden bestempeld.
Het geluidsdrukniveau bedraagt maximaal 85 db(A)LAeq15 min.
8. voorstellingen, vertoningen en vermakelijkheden zijn vrijgesteld indien deze ingericht worden door
natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen in coproductie met de stad Hasselt
en die een goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst over de inhoudelijke organisatie hebben
met het college van burgemeester en schepenen
Om recht te hebben op deze vrijstelling moet de aanvraag aan 2 voorwaarden voldoen:
1. Dient te kaderen binnen de beleidsdoelstellingen van de stad ;
2. Er moet gemotiveerd worden welke regie-functie de stad heeft in dit evenement
Zo moet de stad inspraak hebben in de organisatie van het evenement. Enkel het verlenen van
het materiaal is niet voldoende. Dit dient te blijken uit de samenwerkingsovereenkomst waarin
duidelijk staat wat de organisator doet en wat de stad doet.
9. de voorstellingen, vertoningen en vermakelijkheden zijn vrijgesteld indien deze ingericht worden door
een muziek- en/of zangvereniging, een fanfare, een kunsteducatieve vereniging, een tekenschool,
een amateur toneelvereniging, een fotoclub, een beeldende kunstenaar, een koor, een band, een
harmonie of een brassband.
10. Sportevenementen en sportmanifestaties van welke aard dan ook zijn vrijgesteld van de belasting.
11. de voorstellingen, vertoningen en vermakelijkheden zijn vrijgesteld indien deze zijn ingericht door de
openbare bibliotheek en het cultuurcentrum Hasselt, zoals gedefinieerd in artikel 2 van het Decreet
van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.
Deze vrijstelling van de belasting ontlast de belastingplichtige niet van de voorafgaande
kennisgeving van elke activiteit overeenkomstig artikel 6, middels het bij de administratie
beschikbare aangifteformulier.
12. de voorstellingen, vertoningen en vermakelijkheden zijn vrijgesteld indien deze ingericht worden door
de verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk op
voorwaarde dat de opbrengst dient als geldinzameling voor acties of activiteiten op het vlak van
wetenschappelijk onderzoek, bijstand aan bepaalde categorieën personen in de sociale sector,
ontwikkelingshulp, humanitaire hulp, verdediging van mensenrechten, milieubescherming, duurzame
ontwikkeling, monumenten- en landschapszorg, beheer van dierenasielen, of hulp aan slachtoffers
van zeer grote industriële ongevallen;
Om deze vrijstelling te verkrijgen moeten de statuten zijn verschenen in het Belgisch staatsblad. De
belastingplichtige moet het stadsbestuur er vooraf van in kennis stellen dat hij de totaliteit van een
eventuele netto-opbrengst van de in zijn aangifte vermelde vertoning, voorstelling of vermakelijkheid
zal afdragen aan één of meer door hem genoemde instelling met voormeld doel;
13. er wordt vrijstelling van de belasting verleend voor de verenigingen zonder winstoogmerk die
exploitant of uitbater zijn van een ontmoetingscentrum en waarvan de opbrengst van de uitbating
bijdraagt tot haar werking, zijnde ontwikkeling van allerlei activiteiten van sociale culturele en andere
aard ten voordele van het verenigingsleven en van de ganse gemeenschap binnen de stad Hasselt.
Deze vrijstelling van de belasting ontlast de belastingplichtige niet van de voorafgaande kennisgeving
van elke activiteit overeenkomstig artikel 6, middels het bij de administratie beschikbare
aangifteformulier.
14. de belasting is niet verschuldigd voor vertoningen en voorstelling en vermakelijkheden in de
zaal/plaats die niet wordt opengesteld voor het publiek voor het bijwonen van vertoningen,

5/7

Belastingreglement - Op de vertoningen en vermakelijkheden
gemeenteraad - 17 december 2019

voorstellingen en vermakelijkheden. Om op deze vrijstelling aanspraak te kunnen maken moet de
belastingplichtige voor de stopzetting van de activiteiten of het niet-open stellen voor het publiek het
stadsbestuur kennis geven van de datum waarop:
- een gedeelte van de zaal/plaats niet meer voor het publiek wordt opengesteld voor het bijwonen
van vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden.
- het gedeelte van de zaal/plaats terug voor het publiek wordt opengesteld voor het bijwonen van
vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden.
Deze vrijstelling van de belasting ontlast de belastingplichtige niet van de voorafgaande kennisgeving
van elke activiteit overeenkomstig artikel 6, middels het bij de administratie beschikbare
aangifteformulier.
Artikel 6 : aangifte
In een register, zoals bepaald door de dienst financiën van de Stad Hasselt, zal de uitbater of organisator
(afhankelijk van wie belastingplichtig is conform artikel 3) dagelijks, per vertoning of per openbaar evenement
(afhankelijk of het evenement/de vertoning bij regelmaat of bij gelegenheid plaatsheeft), het aantal bezoekers
inschrijven. Binnen de 20 dagen na het beëindigen van ieder kwartaal moet men dit register aan de financieel
beheerder van de Stad Hasselt voorleggen samen het aangifteformulier dat beschikbaar is bij de
administratie.
De belastingplichtige dient bij elke aangifte de naam, adres en eventueel BTW-nummer op te geven van de
natuurlijke- of rechtspersoon die instaat(instaan) voor de ticketverkoop en bijgevolg de inkomgelden ook
daadwerkelijk int(innen) en zal (zullen) doorstorten aan de belastingplichtige.
Indien het niet mogelijk is om het correcte aantal bezoekers aan te geven omwille van bv. het ontbreken van
een controleerbaar ticketsysteem, dient er een aangifte op minstens 15 dagen op voorhand te gebeuren en
dit op basis van het aantal geschatte toeschouwers. Indien nodig kan de Stad Hasselt een controle
uitvoeren (al dan niet bijgestaan door de politie of een andere bevoegde dienst) tijdens de voorstelling,
vertoning of vermakelijkheid. Indien bij de controle blijkt dat er een afwijking is in het aantal aangegeven
bezoekers wordt er een proces-verbaal opgemaakt met de gegevens op basis van wat de schatting
gebeurde.
Indien na het openbaar evenement blijkt dat er een afwijking van meer dan 20% is van het aantal geschatte
toeschouwers kan belastingplichtige steeds een rechtzetting vragen aan het College van Burgemeester en
Schepenen. Dit dient te gebeuren binnen de 20 dagen na het beëindigen van de voorstelling, vertoning of
vermakelijkheid.
Artikel 7: controlebevoegdheden –administratieve geldboete
De door het college van burgemeester en schepenen aangestelde personeelsleden zijn bevoegd om een
controle of onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van het
belastingreglement. Deze aangestelde personeelsleden bezitten de onderzoeks-, controle- en
vaststellingsbevoegdheden, vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Voor een overtreding van deze bepaling wordt een administratieve geldboete opgelegd van 500,00 EUR per
overtreding. De administratieve geldboete wordt gevestigd en ingevorderd volgens dezelfde regels als die
welke van toepassing zijn op deze kohierbelasting.
Artikel 8 : wijze van inkohiering en betalingstermijn
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door
het college van burgemeester en schepenen.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 9
Bij gebreke aan aangifte, bij niet-tijdige of onnauwkeurige aangifte door de belastingplichtige, wordt de
aanslag van ambtswege gevestigd op grond van de beschikbare gegevens en op de wijze bepaald in artikel
7 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
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In geval van aanslag van ambtswege wordt de belasting vermeerderd met een belastingverhoging. Deze
belastingverhoging bedraagt:
- 20% van de verschuldigde belasting bij een eerste overtreding en bij ontstentenis van kwade trouw;
bij kwade trouw bedraagt de belastingverhoging 50%;
- 40% van de verschuldigde belasting bij een tweede overtreding en bij ontstentenis van kwade trouw;
bij kwade trouw bedraagt de belastingverhoging 100%;
- 60% van de verschuldigde belasting bij een derde overtreding en bij ontstentenis van kwade trouw;
bij kwade trouw bedraagt de belastingverhoging 100%;
- 80% van de verschuldigde belasting bij een vierde overtreding en bij ontstentenis van kwade trouw;
bij kwade trouw bedraagt de belastingverhoging 100%;
- 100% van de verschuldigde belasting bij elke volgende overtreding.
Het bedrag van de verhoging wordt gelijktijdig met de ambtshalve belasting ingekohierd.
Artikel 10: bezwaarprocedure
De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaar
moet - op straffe van nietigheid - schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de
derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de
aanslag.
Indien de belastingplichtige wenst gehoord te worden, dient hij daar uitdrukkelijk om te vragen in zijn
bezwaarschrift.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien dagen na de indiening
ervan.”
Artikel 11 : toezicht
Het belastingreglement wordt overeenkomstig artikel 285, 286, 287 en 288 van het decreet over het lokaal
bestuur afgekondigd en bekendgemaakt. Van dit belastingreglement wordt melding gemaakt bij de
toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.
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