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36 Belastingreglement op bar- en animeerpersoneel 
 Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente; 

 
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de invorderingen op de 
geschillen inzake gemeentelijke belastingen ; 
 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraad waarbij een passende toelichting 
wordt verstrekt door burgemeester Luc Aerts ; 
 
Gelet op de opmerking van raadslid P. Van Assche waarbij deze stelt dat de 
voorgestelde aanpassing hem groter lijkt dan een gewone indexatie. 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT : Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck 
W., Torfs L., Matheeussen J., Meeusen V., Nicolaï L., Vochten M., 
Bresseleers M., Van Looveren K., De Groof E., Vandekeere T., Smouts L.: 15 
stemmen voor 
Van Akeleyen C., Van Assche P., Slegers J., Geysen K., Van De Mierop B., 
Peeters E., Michiels M., Deckers S., Matthé R., Van Tichelt I., Bellens B., Van 
Riel B., Vandeneijnde S.: 13 stemmen tegen 
de Hoog K.: 1 onthouding 
 
Art. 1: Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 
december 2019, wordt een belasting geheven op het bar- en 
animeerpersoneel. Naar de geest van onderhavige verordening worden als 
dusdanig beschouwd alle mannelijke of vrouwelijke personen die in een 
drankgelegenheid, met of zonder loon, tijdelijk of bestendig, klanten lokken of 
bedienen, zingen of dansen, en de handel van de uitbater bevorderen, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, door te verbruiken met de klanten, hetzij door 
tot verbruik aan te zetten door alle andere middelen dan de eenvoudige 
uitoefening van zang- en danskunst. 
 
Art. 2: De belasting wordt vastgesteld op 1140 EUR per persoon. 
 
Art. 3: De belasting is verschuldigd door de uitbater van de inrichting, waar de 
personen als bedoeld in art. 1 tewerkgesteld worden. Wordt het verblijf door 
een zetbaas of door een andere aangestelde voor rekening van een derde 
persoon gedreven dan komt de belasting ten laste van de opdrachtgever. De 
debitant moet echter het bewijs leveren dat hij het debiet voor rekening van 
een andere uitbaat.  



 
 
 
 
 
 
Art. 4: De belasting is niet verschuldigd voor de echtgenote of echtgenoot, de 
kinderen en de schoonkinderen van de uitbater of de uitbaatster, in de 
inrichting werkzaam. 
Wanneer de drankgelegenheid gehouden wordt door een vrouw, al dan niet in 
opdracht van een derde, en indien deze één of meer personen als bedoeld in 
art. 1 in dienst heeft, wordt de belasting zowel voor de uitbaatster als voor 
elke persoon gevorderd, onder voorbehoud van eventuele toepassing van de 
vrijstelling vermeld in het eerste lid van dit artikel. De belasting is eveneens 
verschuldigd voor de uitbaatster, indien zij de belastbare activiteiten 
omschreven  in art. 1 uitoefent zonder personeel te werk te stellen. Wordt de 
drankgelegenheid uitgebaat door meer dan één vrouw in de bedoelde 
omstandigheden, worden zij allen aan de belastingen onderworpen en zijn zij 
hoofdelijk de aanslag verschuldigd. 
Een analoge toepassing van de belasting heeft plaats wanneer de 
drankgelegenheid gehouden wordt door één of meer mannen, die bar- of 
animeerpersoneel tewerkstellen in de voorwaarden, omschreven bij art. 1, of 
zonder personeel, de bedoelde activiteiten waarnemen. 
 
Art. 5:  Alle belastbare personen moeten door de belastingplichtige 
aangegeven worden in de loop van januari van het aanslagjaar en 
onmiddellijk na de indiensttreding bij iedere vermeerdering van hun aantal in 
de loop van het jaar. De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar 
verschuldigd welke ook de datum van indiensttreding is. 
 
Art. 6:  Bij gebrek van een tijdige aangifte of bij onvolledige, onjuiste of 
onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast. In 
geval van ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op basis van 
gegevens waarover de belastingheffende overheid beschikt. Voor de belasting 
ambtshalve wordt gevestigd, brengt het college van burgemeester en 
schepenen de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte 
van de redenen waarom ze gebruik maakt van deze procedure, de elementen 
waarop de belasting is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van de 
elementen en het bedrag van de belasting.  
 
Art. 7: De overeenkomstig artikel 6 ambtshalve ingekohierde belasting wordt 
verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting en in geval 
van  herhaling, binnen de 12 maanden met het dubbele ervan. Het bedrag van 
de verhoging wordt ingekohierd. 
 
Art. 8 : De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat 
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester 
en schepenen. 
 
Art. 9: De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling 
van de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het 
decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van gemeentebelastingen, en mogelijke latere 
wijzigingen.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Art. 10: Deze beslissing zal voor kennisgeving aan de hogere overheid 
worden toegezonden. 
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