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Rudi Vervoort, Guy Vanhengel, Ingrid Haelvoet, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 26.11.20

#Onderwerp : Belasting op de automatische verdelers van bankbiljetten, correspondentie en “self-
banking” toestellen. Dienstjaren 2021 – 2025. Hernieuwing.#

Openbare zitting

SECTOR FINANCIËN

DE RAAD, vergaderd in openbare zitting;
 
Gelet op artikel 170, § 4, van de Grondwet;
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Gelet op de gemeentelijke financiën, in het bijzonder artikel 252 van de nieuwe gemeentewet waarbij
het begrotingsevenwicht wordt opgelegd aan de Gemeenten;
 
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen;
 
Gelet op zijn beraadslaging van 17 december 2015 houdende vestiging voor de dienstjaren 2016 tot 2020 een
belasting op de automatische verdelers van bankbiljetten, correspondentie en de “self-banking” toestellen,
goedgekeurd bij brief van 18 februari 2016 van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 
Gelet op het administratief dossier dat ter kennis werd voorgelegd aan de gemeenteraadsleden;
 
Overwegende de noodzaak een adequaat belastingreglement voor de automatische verdelers van bankbiljetten,
correspondentie en “self-banking” toestellen op te stellen en het passend is de installatie van dergelijke toestellen
aan te moedigen in de zone ten noorden van de Haachtsesteenweg waar ze nagenoeg afwezig zijn;
 
Overwegende de nood aan automatische verdelers van bankbiljetten te verzekeren op het gemeentelijk
grondgebied;
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Overwegende dat een verhoging van de tarieven gerechtvaardigd blijkt, gelet het beginsel van de
voorspelbaarheid van de belasting, blijven de tarieven ver onder de gemiddelde tarieven van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;
 
Gelet op artikel 6 § 2 van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht
op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op artikel 1 van het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de regering van de akten van de
gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht;
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
 
BESLUIT :
 
Artikel 1 :
Volgend belastingreglement goed te keuren : belasting op de automatische verdelers van bankbiljetten,
correspondentie en “self-banking” toestellen.
 
 

BELASTING OP AUTOMATISCHE VERDELERS VAN BANKBILJETTEN, CORRESPONDENTIE
EN “SELF-BANKING” TOESTELLEN

 
I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTING
Artikel 1 :
Er wordt voor de dienstjaren 2021 tot 2025 een jaarlijkse belasting gevestigd op de automatische verdelers van
bankbiljetten, correspondentie en “self-banking” toestellen die op het grondgebied van de gemeente gelegen zijn.
 
Artikel 2 :
Onder “automatische verdelers van biljetten en correspondentie” moet worden verstaan : elk toestel dat op de
openbare weg of op eender welke plaats die voor het cliënteel en het publiek toegankelijk is, geplaatst is en dat
toelaat geldopnemingen, deposito- of spaarverrichtingen, consultaties en het afdrukken van correspondentie uit te
voeren.
Onder “self-banking” moet worden verstaan: elk toestel dat op de openbare weg, of op een plaats die voor het
publiek toegankelijk is, geplaatst is en dat toelaat verscheidene financiële verrichtingen uit te voeren en waar
algemene inlichtingen of informaties kunnen bekomen worden.
 
II. AANSLAGVOET EN BELASTINGPLICHTIGE
Artikel 3 :
De belastingvoet van de jaarlijkse belasting voor dienstjaar 2021 wordt als volgt vastgesteld:
- 1.545,71 EUR per automatische verdeler van biljetten en/of van correspondentie;
- 1.545,71 EUR per “self-banking” toestel.
 
De aanslagvoet zal verhoogd worden met 2% op 1 januari van ieder dienstjaar en als volgt worden vastgesteld:
 

2021 2022 2023 2024 2025
1.545,71 € 1.576,63 € 1.608,16 € 1.640,32 € 1.673,13 €

 
 
De belasting is verschuldigd voor het ganse jaar, ongeacht de datum van opening of sluiting van de instelling of
van de plaatsing van het toestel.
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Artikel 4 :
De belastingplichtige is de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de plaatsing van het toestel.
 
III. VRIJSTELLINGEN
Artikel 5 :
Voor elke automatische verdeler van bankbiljetten, correspondentie en “self-banking” toestel geplaatst ten
noorden van de Haachtsesteenweg, wordt de natuurlijke of rechtspersoon die voor de plaatsing van de toestellen
heeft gezorgd, vrijgesteld van de belasting op de automatische verdelers van bankbiljetten, correspondentie en
“self-banking” toestellen, enkel voor het toestel geïnstalleerd in deze zone.
 
IV. AANGIFTE EN BETALINGSWIJZE
Artikel 6 :
a ) Aangifte: De belastingplichtigen bezorgen aan het gemeentebestuur een aangifte binnen een termijn van
vijftien kalenderdagen, vanaf het moment van de plaatsing van het toestel.
Deze aangifte blijft geldig tot de uitdrukkelijke opzegging van de belastingplichtige. Het bewijs van herroeping
moet door de belastingplichtige geleverd worden. Deze laatste is ertoe gehouden om, op aanvraag, alle nodige
documenten en inlichtingen te verstrekken, die toelaten om zijn verklaring na te gaan.
b) Van ambtswege inkohiering: Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn, of ingeval van fraude,
onjuiste of onvolledige aangifte, zal de belasting van ambtswege ingekohierd worden. Alvorens tot ambtshalve
inkohiering over te gaan, zullen de motieven voor deze procedure, de elementen van de belasting en het bedrag
meegedeeld worden aan de belastingplichtige per aangetekend schrijven via de post. In geval van ambtshalve
inkohiering zal de belasting verhoogd worden met de helft van het verschuldigde bedrag. Het bedrag van deze
verhoging wordt eveneens ingekohierd.
c) Controlemaatregelen: De agenten aangeduid door het College van Burgemeester en Schepen zijn bevoegd om
te handelen bij het opmaken en/of controleren van de fiscale grondslag en de overtredingen i.v.m. het huidig
reglement vast te stellen. De processen-verbaal die zij opstellen blijven geldig tot bewijs van het tegendeel.
 
Artikel 7 :
De belastingplichtige zal ieder jaar een aanslagbiljet ontvangen, in overeenstemming met de ordonnantie van 3
april 2014 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het totale bedrag van de belasting berekend volgens de
hierboven vermelde modaliteiten is betaalbaar binnen de tweemaanden na verzending van het aanslagbiljet. Bij
niet-betaling zijn de bepalingen betreffende de verwijlinteresten inzake de Rijksbelastingen op de inkomsten van
toepassing. Deze verwijlinteresten worden berekend vanaf de datum van inkohiering van de belasting. Ingeval
van sluiting of overdracht zijn de rechten betaalbaar binnen de vijf dagen na sluiting of overdracht. De belasting
is onmiddellijk te betalen indien de fiscale rechten van de gemeente gevaar lopen. De verkrijger blijft de niet
gestorte belastingen verschuldigd.
 
V. GESCHILLEN
Artikel 8 :
De belastingplichtige kan een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en schepenen, dat als
administratieve overheid optreedt. Dat bezwaarschrift moet op straffe van verval worden ingediend binnen een
termijn van drie maanden, te tellen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het
aanslagbiljet met vermelding van de termijn van het bezwaar. Bovendien moet het op straffe van nietigheid
schriftelijk worden ingediend. Het moet met reden omkleed zijn. Het is gedateerd en ondertekend door de eiser of
zijn vertegenwoordiger en vermeldt de volgende gegevens: de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van
de belastingplichtige ten laste van wie de belasting wordt gevestigd, het voorwerp van het bezwaarschrift en een
opgave van de feiten en middelen. De indiening van een bezwaarschrift is geen vrijstelling van de betaling van de
belasting.
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Artikel 2 :
Deze beraadslaging zal in tweevoud worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid met het oog op de
uitoefening van het algemene toezicht.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers : 25 positieve stemmen, 7 onthoudingen.

1 bijlage
Dossier adm. - Distributeurs automatiques (2021-2025).pdf

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris,
(g) Dirk Borremans  

De Voorzitter van de gemeenteraad,
(g) Nordine El Farouri

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Evere, 30 november 2020

De Gemeentesecretaris,

Dirk Borremans

  

Voor de Burgemeester,
De afgevaardigde Schepen,

Muriel Duquennois
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