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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

                                                             d.d. 25 AUGUSTUS 2014 
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Aanwezig : 
 
 
 
 
 
 
 
Verontschuldigd:  

Van Nyen Lieven, voorzitter; 
Cuylaerts Dorien, burgemeester; 
Van den Eijnden Bob, Boeckx Jos, Geens Karl, Keysers Lizette, Maes Stef, schepenen; 
De Visscher Wim, OCMW-voorzitter/schepen; 
Hermans Frans, Roefs Karel, Willemse Renilde, Vermeiren Eric, Jacobs Jack, Stoffelen  
Nathalie, Cuylaerts Nathalie, Peeraer Matthijs, Van Dun Diede, De Backer Jelle, Nobels  
Patrick, raadsleden; 
Adams Bart, gemeentesecretaris; 
Van De Mierop August, Bevers Paul, Eelen Danny, raadsleden 

  De Gemeenteraad, O.Z., 
05. Gemeentebelasting op openbare danspartijen. Technische aanpassing. 
 Gelet op het gemeentedecreet; 
 Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeente, belastingen, zoals gewijzigd; 
 Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 16 december 2013 houdende de vaststelling 
van het belastingreglement op openbare danspartijen; 
 Overwegende dat een technische aanpassing van dit besluit aan de geldende regelgeving 
aangewezen is;  
 Gelet op de bespreking; 
 Overwegende dat raadslid Willemse namens de Gemeentebelang&VLD-fractie een amendement 
indient dat ertoe strekt om de gemeentebelasting op openbare danspartijen af te schaffen; dat wordt 
aangehaald dat dit reglement ooit is ingevoerd omdat er veel buitendorpse organisatoren in 
Rijkevorsel fuiven kwamen geven uit eigen winstoogmerk; dat daarom Rijkevorselse verenigingen hier 
ook vrijstelling voor kunnen vragen en dit ook altijd verkrijgen; dat de opbrengst van deze belasting 
uiteindelijk maar 500 euro bedraagt; dat dit uiteindelijk meer kost aan administratie dan dat het 
opbrengt; dat daarom de afschaffing ook te beschouwen is als een administratieve vereenvoudiging;  
 Gelet op de stemming over dit amendement, dat wordt verworpen met 14 neen-stemmen bij 
4 ja-stemmen (neen-stemmen: Cuylaerts Dorien, Van Nyen Lieven, Van den Eijnden Bob, Boeckx  
Jos, Geens Karl, Keysers Lizette, Maes Stef, Vermeiren Eric, Stoffelen Nathalie, Cuylaerts Nathalie,  
Peeraer Matthijs, Van Dun Diede, De Backer Jelle, Nobels Patrick; ja-stemmen: Roefs Karel, Willemse  
Renilde, Jacobs Jack, Hermans Frans); 
 Overwegende dat vervolgens wordt gestemd over het door het college ingediend voorstel,  
voorstel dat wordt aangenomen met 14 ja-stemmen bij 4 neen-stemmen (ja-stemmen: Cuylaerts  
Dorien, Van Nyen Lieven, Van den Eijnden Bob, Boeckx Jos, Geens Karl, Keysers Lizette, Maes Stef,  
Vermeiren Eric, Stoffelen Nathalie, Cuylaerts Nathalie, Peeraer Matthijs, Van Dun Diede, De Backer  
Jelle, Nobels Patrick; neen-stemmen: Roefs Karel, Willemse Renilde, Jacobs Jack, Hermans Frans) 
  Besluit met 14 ja-stemmen bij 4 neen-stemmen :  
Artikel 1 
Vanaf heden tot en met 31 december 2019 wordt een belasting gevestigd op openbare danspartijen 
op plaatsen waar publiek wordt toegelaten. 
Artikel 2 
De belasting is verschuldigd door de personen of instellingen die openbare danspartijen inrichten. 
Artikel 3 
De belasting wordt vastgesteld op € 190,00 per dag, onafgezien van het feit of er al dan niet 
inkomgeld wordt gevraagd. Dit geldt zowel voor danszalen en soortgelijke inrichtingen, herbergen en 
rondtrekkende tenten. 
Artikel 4 
De belasting is niet verschuldigd : 

 Voor openbare danspartijen met een liefdadig doel en zonder winstoogmerk. Het liefdadig 
doel dient gerechtvaardigd door overlegging aan het College van Burgemeester en 
Schepenen van de afrekening, waaruit blijkt dat minstens de helft van de bruto-opbrengst 
besteed wordt aan liefdadige doeleinden. 

 Voor openbare danspartijen, door private kringen ingericht, uitsluitend toegankelijk voor de 
leden en hun gezinsleden.  

 Voor openbare danspartijen ingericht door verenigingen die bij de erkende Rijkevorselse 
adviesraden zijn aangesloten, voor zover ten minste de helft van de bruto-opbrengst wordt 
besteed aan het verwezenlijken van hun doelstellingen (cultuur, milieu/natuur, jeugd, sport, 
gezondheid, algemeen welzijn, ..enz) met dien verstande dat deze belastingvrijstelling slechts 



betrekking heeft op maximaal twee openbare danspartijen per vereniging per aanslagjaar en 
dat deze vrijstelling(en) bovendien aan het College van Burgemeester en Schepenen worden 
aangevraagd. 

Artikel 5 
De belasting wordt contant betaald, tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Bij niet-betaling van de 
belasting, zal deze worden ingekohierd.  
Artikel 6 
Dit reglement wordt voor aktename overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
                     Voor eensluidend uittreksel : 
op bevel : 
De Gemeentesecretaris,     De voorzitter van de gemeenteraad, 
 
 
 
 
 
 
 
Adams B.                        Van Nyen L. 
 
 
 


