PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE
GEMEENTE DE PANNE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad in zitting van 21 december 2015.
Aanwezig: E. Vanhee, voorzitter, A. Vanheste, burgemeester, J. Blieck, A. Woestijn, B. Degrieck, C.
Delrive, A. Debaeke, schepenen, W. Liefhooghe, L. Boudolf, P. George, B. Dequeecker, S. Van Der
Maelen, M. Bossuyt, M. Linthout, M. Vandermeeren, S. Van Damme, R. Florizoone,
gemeenteraadsleden, V. Van Ackere, secretaris
Belasting op vertoningen en vermakelijkheden. Aanslagjaren 2014 t.e.m. 2019.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 artikel 170, §4 van de Grondwet;
 artikel 42 en 43, §2, 15° van het gemeentedecreet;
 het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
 artikel 36 van de wet van 24 december 1948 betreffende de gemeentelijke en provinciale financiën;
 artikel 464,1° van het Wetboek van inkomstenbelastingen;
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
 de omzendbrief inzake de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit – BB
2011/1 - van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme
en Vlaamse Rand d.d. 10 juni 2011;
 arrest Hof van Cassatie van 10 december 2009, nr. 08.0041;
 arrest Raad van State van 22 mei 2008, nr. 183.202;
 arresten Raad van State van 12 januari 2010, nr. 199.454 en nr. 199.455;
 het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 19/2012 van 16 februari 2012 over de belasting op
vertoningen en vermakelijkheden;
Gelet op de aanleiding, zijnde:
 In de omzendbrief inzake de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit – BB
2011/1 - van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme
en Vlaamse Rand d.d. 10 juni 2011 wordt aanbevolen ‘om voor de berekening van de belasting
rekening te houden met het aantal deelnemers of bezoekers van het evenement. Die berekening
sluit het best aan bij de functie van de belasting en vermijdt de mogelijke juridische complicaties die
zich kunnen voordoen als de ontvangsten en de kaartverkoop als berekeningsgrondslag genomen
wordt’.
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 Er is geen eenduidige rechtspraak inzake het gebruiken van de bruto-ontvangsten als
berekeningsgrondslag voor de belasting op vertoningen en vermakelijkheden. In dit geval zou de
belasting strijdig kunnen zijn met het artikel 464, 1°, van het Wetboek op de inkomstenbelasting. Dit
artikel verbiedt de gemeenten opcentiemen te heffen op de personenbelasting , op de
vennootschapsbelasting, op de rechtspersonenbelasting en op de belasting op niet-inwoners. Het
verbiedt tevens de heffing van gelijkaardige belastingen op de grondslag en op het bedrag van die
belastingen.
Om betwistingen te vermijden is het wenselijk de grondslag aan te passen en bijgevolg af te
stappen van een percentage op de totale ontvangst van de toegangsticketten als belastbare basis.
 De aanwezigheid van een attractiepark brengt voor de gemeente overlast met zich inzake verkeer.
 Aanpassingen aan de verkeersinfrastructuur zijn noodzakelijk en er moet extra politiepersoneel
worden ingezet.
 Het grote bezoekersaantal creëert een probleem inzake netheid op het openbaar domein. Dit vergt
van het gemeentebestuur een supplementaire inzet van personeel.
 Die kosten moeten in de mate van het mogelijke worden gerecupereerd.
 Een attractiepark draagt evenwel bij tot de naambekendheid van de gemeente en de bezoekers aan
het park brengen de gemeente rechtstreeks of onrechtstreeks baat bij. Het is derhalve wenselijk ook
een maximumbelasting vast te stellen.
 De betrokken belasting kan worden toegepast op elk attractiepark, gevestigd op het gemeentelijk
grondgebied.

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

De gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 december 2013 houdende een belasting op vertoningen
en vermakelijkheden voor de aanslagjaren 2014 t.e.m. 2019 wordt opgeheven vanaf 2016.

Art.2:

Voor de aanslagjaren 2016 t.e.m. 2019 wordt een belasting geheven op de vertoningen en
vermakelijkheden. Deze belasting heeft enkel betrekking op de attractieparken.

Art.3:

De belasting is verschuldigd door diegene, die op het grondgebied van de gemeente,
exploitant van een attractiepark is.

Art.4:

De belasting wordt vastgesteld op 500 EUR per dag, dat het attractiepark geheel of
gedeeltelijk geopend is.
Het totaal bedrag kan maximum 40.000 EUR bedragen.

Art.5:

De belasting is niet verschuldigd door uitbaters van indoor- of outdoorspeelpleinen.

Art.6:

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.

Art.7:

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

Art.8:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden ondertekend en gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending of vanaf de
kennisgeving van de aanslag.

Art.9:

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zoals later
gewijzigd, zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen),
hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de
administratie), 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting
waaronder de nalatigheids- en moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist,
strafbepalingen) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175
van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van
toepassing voor zover zijn met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Art.10: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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