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Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Helga Kints, voorzitter; mevrouw Ruth Vandenberghe, burgemeester; de heer Wout
Maddens, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Axel Ronse, schepen; de heer Arne
Vandendriessche, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen;
mevrouw Stefanie Demeyer, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Vincent Van
Quickenborne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Moniek Gheysens, raadslid;
mevrouw Cathy Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid;
de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; de heer Wouter Allijns,
raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; mevrouw Carol
Leleu, raadslid; de heer Jan Deweer, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; de heer Philippe
Avijn, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; de heer Wouter
Vermeersch, raadslid; mevrouw Veronique Decaluwe, raadslid; de heer Nicolas Beugnies, raadslid; de
heer Niels Lybeer, raadslid; mevrouw Lien Claassen, raadslid; mevrouw Nawal Maghroud, raadslid;
mevrouw Tine Soens, raadslid; de heer Maxim Veys, raadslid; de heer Philippe Dejaegher, raadslid;
mevrouw Carmen Ryheul, raadslid; mevrouw Mia Cattebeke, raadslid; de heer Benjamin Vandorpe,
raadslid; mevrouw Christiane Vannieuwenhuyze, raadslid; mevrouw Billy Buyse; mevrouw Nathalie
Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Jacques Demeersseman, raadslid
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Belasting op filmvoorstellingen (20212025) - Vaststellen belastingreglement

Beschrijving
Gekoppelde besluiten
 2015_GR_00240 - Belasting op filmvoorstellingen (2016/2020) - Vaststellen belastingreglement
 2020_GR_00159 - Belasting op filmvoorstellingen - Wijziging belastingreglement
Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op te heffen of
te wijzigen.

Argumentatie
De gemeenteraad keurde in zitting van 14 december 2015, punt 9 het belastingreglement op
filmvoorstellingen goed voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2020. De gemeenteraad heeft in zitting
van 12 oktober 2020 het betreffende belastingreglement gewijzigd naar aanleiding van de
coronacrisis.
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Vanaf het aanslagjaar 2021 moet het belastingreglement hernieuwd worden.
De belasting op filmvoorstellingen wordt vastgesteld omwille van de meerkosten en lasten voor de
stad ten gevolge van de geconcentreerde publiekstoeloop die binnen een kort tijdsbestek en binnen
een beperkte ruimte door de filmvoorstellingen teweeg wordt gebracht, waardoor de stad
onvermijdelijk bijkomende verplichtingen en kosten oploopt inzake veiligheid, orde en onderhoud van
het openbaar domein.
Voorgesteld wordt om het huidige belastingtarief te behouden.
Er wordt wel een vrijstelling voor het 1e kwartaal van 2021 toegevoegd als financiële steunmaatregel
voor de bioscoopuitbaters die, als gevolg van de coronamaatregelen, hun inkomsten enorm zagen
dalen. Ze werden tot 2x toe verplicht om hun bioscoopzalen te sluiten en indien het toegestaan was
om naar de bioscoop te gaan, waren er weinig bezoekers.
De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
- Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit
- Ministerieel besluit van 9 november 1995 betreffende de controle op de door de
bioscoopondernemers geïnde ontvangsten

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming waaraan 40 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als
volgt :
36 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, R. Vandenberghe, K.
Byttebier, S. Demeyer, W. Allijns, M. Ahouna, T. Castelein, M. Gheysens, V. Decaluwe, N. Beugnies, N.
Lybeer, L. Claassen, H. Kints, A. Ronse, K. Detavernier, L. Maddens, P. Dejaegher, B. Herrewyn, A.
Weydts, P. De Coene, N. Maghroud, B. Buyse, M. Veys, J. de Béthune, P. Soens, R. Deseyn, H.
Vanhoenacker, B. Vandorpe, C. Leleu, M. Cattebeke, W. Vermeersch, J. Deweer, C. Ryheul, C.
Vannieuwenhuyze.
4 onthoudingen : D. Wemel, M. Vandemaele, C. Matthieu, P. Avijn.
De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.
Punt 1
Het belastingreglement op filmvoorstellingen als volgt vast te stellen:
Artikel 1:
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Er wordt voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 een belasting gevestigd op filmvoorstellingen.
Artikel 2:
De belasting is verschuldigd door diegene, die gewoonlijk of bij gelegenheid, op het grondgebied van
de gemeente een filmvoorstelling organiseert.
Artikel 3:
De belasting wordt per filmvoorstelling vastgesteld op 0,35 euro per betalend ticket.
Artikel 4:
1) De belastingplichtige moet spontaan binnen de 15 dagen volgend op elk kwartaal een aangifte
indienen bij het gemeentebestuur.
2) Dagelijks na iedere filmvoorstelling dient de belastingplichtige het laatste nummer van de
afgegeven tickets in een register in te schrijven.
3) De modellen van aangifte, van register, zomede van de tickets worden door het college van
burgemeester en schepenen vastgesteld.
4) Voor de filmvoorstellingen dient de aflevering van de tickets te geschieden volgens de richtlijnen,
vervat in het ministerieel besluit van 9 november 1995 betreffende de controle op de door de
bioscoopondernemers geïnde ontvangsten.
In iedere bioscoopzaal moet een kasboek bijgehouden en bewaard worden en dient de exploitant de
borderellen in te vullen en te versturen in de voorwaarden bepaald bij vernoemd ministerieel besluit.
Artikel 5:
De belastingplichtige dient zich op eigen kosten de nodige tickets voor de belastingcontrole aan te
schaffen. Hij mag deze slechts aanschaffen bij de door het college van burgemeester en schepenen
erkende drukkers.
Voor iedere levering van tickets moet de erkende drukker een borderel maken, waarin de datum van
de verzending, de naam en het adres van de geadresseerde, de naam van diens inrichting, en
tegenover een specimen uit iedere soort van levering het getal en de nummering van die tickets zijn
vermeld.
De erkende drukker houdt een register waarin hij iedere dag de bestellingen en verzendingen
inschrijft. Hij verbindt er zich toe om, benevens bovenvermeld borderel, alle dienstige inlichtingen aan
de administratieve controle te verstrekken.
Voor de bioscoopzaken mogen de toegangstickets aan de exploitanten uitsluitend geleverd worden
door een door de Minister van Economische Zaken erkende drukker. Zij moeten voorzien zijn van het
zegel van de administratie der directe belastingen.
Artikel 6:
De belastingplichtige personen, en eventueel de bewoner van het gebouw, waarin de filmvoorstelling
wordt gegeven, zijn ertoe gehouden de personen, die met het toezicht zijn belast en van een
behoorlijke delegatie zijn voorzien, in hun inrichting toe te laten.
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Zijn bovendien verplicht het voorgeschreven register of kasboek zomede de in hun bezit zijnde tickets
te tonen en toe te staan dat de kasvoorraad tijdens de filmvoorstelling gecontroleerd wordt.
Artikel 7:
Belastingvrij zijn :
1) Voorstellingen van documentaire films van kunstzinnige of volksopvoedende aard, met uitsluiting
van elk winstoogmerk.
Wat de bioscoopzaken betreft, is de belasting niet verschuldigd voor het bijwonen van de voorstelling
door leden en afgevaardigden van de filmkeuringscommissie.
2) Voorstellingen van films van Europese oorsprong of van films van 3de wereldlanden, gezien de
geringere opbrengst van deze films.
De belastingplichtige is vrijgesteld van de belasting:
- gedurende het 1e kwartaal van 2021 omwille van de gevolgen van de coronamaatregelen.
Artikel 8:
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en
wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 9:
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 10:
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de
belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt,
onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vestiging 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 kalenderdagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te
dragen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde
belasting.
Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.
Artikel 11:
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting van toepassing zoals inzake rijksbelastingen op
de inkomsten.
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Artikel 12:
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en
schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De
indiening kan enkel gebeuren door verzending of door overhandiging. 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 de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de
aanslag. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de vijftien
kalenderdagen na de indiening ervan.
Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
Algemeen directeur,
(get.) Nathalie Desmet

Voorzitter,
(get.) Helga Kints

Voor eensluidend afschrift:
Afgeleverd te Kortrijk,
De Gemachtigde Ambtenaar,
Art. 126 NGW
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