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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 23 december 2020

Aanwezia:
Geert Quintens, Voorzitter
Alain De Vlieghe, Burgemeester
Jacques Demeyere, Annelies Dewulf, Schepenen
Wim Cools, Schepen, BCSD-voorzitter
Christine Schouteeten-Jonckheere, Noël Delaere, Eddy Goethals, Emmy Lagast, Sarah
Slembrouck, Sylvia Vanhoorenweder, Raadsleden
Franky Goethals, Algemeen Directeur

De Gemeenteraad,

Dagorde: Heffing van de belasting op openbare bals aanslagjaar 2021.

Gelet op artikel 40 van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie - en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd door het
decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;
BESLUIT, met&êüparigheid van stemmen
Art. 1.

Er wordt voor het aanslagjaar 2021 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de
dansgelegenheden.
Is belastingplichtig elke natuurlijke persoon, publiek- privaatrechtelijke rechtspersoon of
vereniging die op het grondgebied van de gemeente Zuienkerke in de door hem
geëxploiteerde zaak danspartijen organiseert of laat plaatsvinden, ongeacht of de
aanwezigen daarvoor toegangsgeld of enige andere geldelijke bijdrage onder welke vorm
ook dienen te betalen;
De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de exploitant van de dansgelegenheid, ongeacht
of hijzelf verantwoordelijk is voor het organiseren van de danspartijen die in zijn zaak
plaatsvinden en ongeacht het bestaan van elke daarmee strijdige overeenkomst tussen de
exploitant en de organiserende derde.
Art. 2.

De aanslagvoeten worden als volgt bepaald:
- gelegenheden die geen dancing zijn en waar uitsluitend danspartijen

plaatsvinden ter gelegenheid van private familiefeesten: 250 euro - cat.A.
- dancings of gelegenheden waar gedanst wordt: 620 euro" cat B.

Art. 3.

Alle exploitanten van dancings of van gelegenheden waar gedanst kan worden, dienen,
ongeacht of zij er al dan niet toe werden uitgenodigd, een aangifte te onderschrijven op de
door de gemeente ter beschikking gestelde formulieren.
De aangifte moet ingediend worden bij de gemeente uiterlijk tegen 15 maart voor de
dansgetegenheden die vanaf de eerste maand van het kalenderjaar geopend zijn, en voor de
overige dansgelegenheden voor de eerste dansparti] van het kalenderjaar plaatsvindt.
Art. 4.

Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan de
belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur
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beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. Vooraleer over te gaan tot de
ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college 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 vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk
voor te dragen.
Art. 5.

De overeenkomstig artikel 4 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een
bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting,
Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.
Art. 6.

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
Art. 7.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 , gewijzigd bij
decreet dd. 28/05/2010 en 17/02/2012 zijn de bepalingen van titel Vil, hoofdstuk 1,3,4,6 tot
en met 9 bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175
van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de provincie- en
gemeentebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten
betreffen."

Art. 8.

De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.
Art. 9.

Geen teruggave of ontlasting van belasting wordt verleend indien de zaak wordt overgelaten.
Nochtans wordt in geval van overlating de voor het betrokken jaar reeds betaalde belasting
geacht betaald te zijn door de nieuwe exploitant; deze laatste is er echter toe gehouden te
voldoen aan de in deze verordening voorgeschreven aangifteplicht.
Art. 10.

De belastingschuldige kan inzake de belasting bezwaar indienen bij het College van
Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaar moet worden gemotiveerd en schriftelijk worden ingediend.
Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te
rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven.
Art. 11.
Indien er geen bezwaren ingediend worden tijdens het openbaar onderzoek zal deze
beslissing als definitief aanzien worden.
De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van dit besluit op de hoogte
gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur.
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De Algemeen Directeur De Voorzitter
F. Goethals G. Quintens
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