UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

AFFLIGEM

Openbare zitting van 9 februari 2021

Aanwezig: mevrouw Gerda Van Geite, voorzitter,
de heer Walter De Donder, burgemeester,
de heren en mevrouwen Tim Herzeel, Herman Steppe, Hans Cornand, Greet Van Holsbeeck, Denise
De Paepe, schepenen,
Stijn Stassijns, Guy Uyttersprot, Leen Steenhoudt, Els Van Nieuwenhove, Johan Guns, Jill Rollier,
Belinda Everaert, Bert De Roeck, Jonas Van Vaerenbergh, Aster Van Avermaet, Elke Van den
Winckel, Bart De Maeseneir, Jeroen Roelandt, Rani Berlo, Dirk Geeraerts, Jeroen Trappers
raadsleden,
en de heer Frédéric Pipelers, algemeen directeur.

Afsch aff

i

n

g belasti n g op open bare dans paÉijen

De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 40, 41, 14",286 en
288 in het bijzonder;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen
Gelet op de omzendbrief KB/ABBl2}19l2 van 15 februari2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 3 december 2019 houdende belasting op openbare
danspartijen - aanslagjaren 2O2O tot en met 2025;
Overwegende de coronacrisis en de federale opgelegde maatregelen, waaronder de langdurige
sluiting van horecazaken in 2020;
Overwegende dat dancings hierdoor nauwelijks omzet hebben gegenereerd in 2O2O;
Overwegende dat de dancings hun vaste kosten ook tijdens de coronacrisis dienden te betalen;

Overwegende dat horecazaken door de twee lockdown-periodes uitermate zuraat getroffen werden
door de coronacrisis;
Overwegende dat een dancing de enige soort van horecazaak is die rechtstreeks door een

gemeentelijke belasting gevat wordt;
Overwegende dat het niet billijk lijkt hen in de gegeven omstandigheden nog de gebruikelijke
gemeentelijke belasting op te leggen voor aanslagjaar 2020;
Overwegende dat er de voorbije jaren bovendien steevast slechts een zeer beperkt aantal dancings in
aanmerking kwamen voor inkohiering van deze belasting;
Overwegende dat er geen reden is om aan te nemen dat het aantal in aanmerking komende dancings
in de toekomst zal stijgen;
Overwegende dat er andere middelen zijn om op te treden tegen de eventuele ongemakken die
dancings met zich meebrengen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraad;

Besluit
AÉikel

1

De gemeenteraadsbeslissing van 3 december 2019 houdende de belasting op openbare danspartijen
- aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordl met onmiddellijke ingang opgeheven. Er wordt bijgevolg
geen belasting op openbare danspartijen meer geheven.

Artikel2
Gelet op de impact van de coronacrisis op dancings, wordt ook de belasting op openbare danspartijen
voor aansla$aar 2O2O met terugwerkende kracht opgeheven.

Artikel3
Er wordt geen kohier 'belasting openbare danspartijen' opgemaakt voor aanslagaar 2020

AÉikel4
Afschrift van deze beslissing wordt via het digitaal loket aan de heer provinciegouverneur toegestuurd

Namens de raad,
Gerda Van Geite
voorzitter

Frédéric Pipelers
Algemeen directeur

Voor eenslu idend afschrift,
Affligem, 1 2 februari 2021

n Geite

directeur

