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Besluit: 

Artikel 1 

Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt een 

jaarlijkse belasting geheven ten bedrage van 620,00 euro per dienster, dienstmeid-dienster, zanger(es) 

of danser(es). 

Artikel 2 

Worden beschouwd als dienster, dienstmeid-dienster, zanger(es) of danser(es), alle vrouwelijke of 

mannelijke personen die in een bar of soortgelijke instelling tijdelijke of bestendige activiteiten 

hebben waarbij zij klanten lokken, bedienen of er zingen of dansen en de handel van de exploitant 

bevorderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, door te verbruiken met de klanten of door deze tot verbruik 

aan te zetten door alle andere middelen dan de eenvoudige uitoefening van de zang- en danskunst. 

Artikel 3 

De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting, bar, privéclub, sauna-instelling met 

gelegenheid tot drankverbruik, of dergelijke, waar de belastbare activiteiten plaats hebben. Indien 

hij/zij bewijst dat de handel uitsluitend wordt gedreven voor rekening van een opdrachtgever, is deze 

laatste de belasting verschuldigd. 

Artikel 4 

Ingeval van overgave van een dranklokaal is de belasting andermaal verschuldigd door de nieuwe 

exploitant(e). 

Artikel 5 

De diensters, dienstmeid-diensters, zangeressen/zangers, danseressen/dansers moeten door de 

exploitant(e) aangegeven worden bij aanvang van elk jaar voor de in dienst zijnde personen en 

onmiddellijk na de indiensttreding bij iedere vermeerdering van hun aantal. 

Artikel 6 

De belasting is ondeelbaar en is aldus verschuldigd voor het ganse jaar, welke ook de datum van de 

aangifte is.  

Artikel 7 

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 

wordt door het college van burgemeester en schepenen. Ze dient betaald te worden binnen de twee (2) 

maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Artikel 8 

De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure, gebeuren volgens de bepalingen vervat in het 

gelijknamige decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen.  



Artikel 9 

De bevoegde gemeentebeambten zijn gemachtigd om elk bedrog of elke overtreding in verband met 

deze verordening vast te stellen. De belastingplichtigen zijn ertoe gehouden deze vaststellingen te 

laten uitvoeren en eventueel te vergemakkelijken. 

Artikel 10 

Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 

Gemeentedecreet. Er wordt geen onderzoek de commodo et incommodo gehouden aangaande dit 

reglement. 

Artikel 11 

Een afschrift van dit besluit zal overeenkomstig art. 253 van het Gemeentedecreet verzonden worden 

aan de provinciegouverneur.  


