
Aanwezig

Verontschuldigd

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
 

Catherine Moureaux, Voorzitster van de Raad ;
Françoise Schepmans, Abdellah Achaoui, Amet Gjanaj, Jef Van Damme, Olivier Mahy, Houria Ouberri,
Jamel Azaoum, Georges Van Leeckwyck, Maria Gloria Garcia-Fernandez, Schepenen ;
Jamal Ikazban, Paulette Piquard, Ahmed El Khannouss, Michel Eylenbosch, Danielle Evraud, Dirk De
Block, Ann Gilles-Goris, Tania Dekens, Leonidas Papadiz, Hassan Ouassari, Hicham Chakir, Carine
Liekendael, Hind Addi, Mohamed Daif, Saliha Raiss, Mohamed El Bouazzati, Rachid Mahdaoui, Khalil
Boufraquech, Leila AGIC, Mohammed EL BOUZIDI, Luc Vancauwenberge, Laurent Mutambayi,
Laetitia KALIMBIRIRO NSIMIRE, Mohamed Amine Akrouh, Khadija Zamouri, Pascal Paul Duquesne,
Rajae Maouane, Théophile Emile Taelemans, Didier Fabien Willy Milis, Abdallah Kanfaoui, Emre
Sumlu, Rachid Ben Salah, Taoufik Hamzaoui, Gemeenteraadsleden ;
Gilbert Hildgen, Adjunct Secretaris.

 
Yassine Akki, Joke Vandenbempt, Gemeenteraadsleden ;
Jacques De Winne, Gemeentesecretaris.

Zitting van 20.01.21

#Onderwerp : Gemeentebelastingen - Belasting op de bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen -
Wijziging.#

Openbare zitting

Financiën

DE RAAD,
 
Gelet op artikels 41, 162 en 170 § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gezien het artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet dat de gemeentes verplicht een begrotingsevenwicht te
hebben;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering  en de geschillen inzake
gemeentebelastingen;
Gelet op het belastingsreglement op de bank- en daarmee gelikgestelde instellingen gevestigd door beslissing van
de Gemeenteraad van 18 december 2019 voor de dienstjaren 2020 tot 2025 inbegrepen;
Overwegende dat de bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen alsook de automatische verdeelapparaten van
bankbiljetten geïnstalleerd of geplaatst op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek bijzondere
aandacht vereisen van de ordediensten inzake de openbare veiligheid waarvan de financiering ten laste van de
gemeentes is;
Overwegende dat het doel, dat door deze belasting wordt nagestreefd, is om aan de gemeente Sint-Jans-
Molenbeek de financiële middelen te verschaffen, die noodzakelijk zijn om haar taken en beleidsmaatregelen te
kunnen uitvoeren, alsook om haar financieel evenwicht te waarborgen en overwegende dat, tot het bereiken van
dit doel, het juist blijkt om met de belastingcapaciteit van de belastingbetalers rekening te houden, en dit in de
wettelijke bezorgdheid een rechtvaardige verdeling van de belastingsdruk te waarborgen;
Gelet op de financiële toestand van de Gemeente;
Overwegende dat het tarief van deze belasting moet worden verhoogd en dat dit tarief tot 2025 met 2,5% per jaar
zal worden verhoogd;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
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BESLIST:
 
Artikel 1
Er wordt ten bate van de gemeente, voor de dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen, een jaarlijkse belasting
geheven op:
1) de bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen.
2) de automatische apparaten voor alle bankverrichtingen.
 
Artikel 2
Onder "bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen" dient te worden verstaan de structuren waarin natuurlijke
of rechtspersonen die, als hoofd- of bijzaak, zich bezighouden met het beheer van de fondsen en/of kredieten, in
welke vorm ook.
 
Onder "automatische apparaten voor alle bankverrichtingen" dient te worden verstaan apparaten voor afname
en/of storting van bankbiljetten, de automatische verdelers voor briefwisseling en de apparaten van "self
banking".
 
Artikel 3
De belasting is verschuldigd:

1. voor de bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen: door de natuurlijke of de rechtspersoon door wiens
tussenkomst de bank- of daarmee gelijkgestelde instelling geïnstalleerd is op het grondgebied van de
gemeente en/of op wiens naam deze uitgebaat wordt.

2. voor de automatische apparaten: door de beheerder van de bank- of daarmee gelijkgestelde instelling aan
wie het automatische apparaat/de automatische apparaten behoort/behoren.

 
Artikel 4
Het bedrag van de belasting wordt als volgt vastgesteld:

1. 3.485,00 EUR per jaar per bank- of daarmee gelijkgestelde instelling voor het jaar 2021.

Het jaarlijkse tarief, vastgesteld op 1 januari, zal worden geïndexeerd met 2,5 % per jaar, overeenkomstig
onderstaande tabel:
Dienstjaar 2022    Dienstjaar 2023    Dienstjaar 2024      Dienstjaar 2025
3.572,13 EUR      3.661,43 EUR       3.752,97  EUR       3.846,79 EUR
 
 

2. 4.100,00 EUR per jaar per automatisch apparaat voor het jaar 2021.

Het jaarlijkse tarief, vastgesteld op 1 januari, zal worden geïndexeerd met 2,5 % per jaar, overeenkomstig
onderstaande tabel:
Dienstjaar 2022    Dienstjaar 2023   Dienstjaar 2024    Diesntjaar 2025
4.202,50 EUR      4.307,56 EUR      4.415,25 EUR      4.525,63 EUR
 
 

De belasting is verschuldigd voor het hele aanslagjaar, ongeacht het moment van de opening of de sluiting van de
bank- of daarmee gelijkgestelde instelling of de plaatsing van het automatische apparaat.
 
Artikel 5
De belastingschuldige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk
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ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd. De belastingplichtige
die geen aangifteformulier ontvangen heeft is gehouden er één aan te vragen vóór 31 december van het
betreffende belastingjaar. De aangifte blijft van kracht tot herroeping.
 
Artikel 6
De belastingschuldige is verplicht het Gemeentebestuur te verwittigen, per aangetekende brief, van de overdracht
of de stopzetting van zijn bedrijf.
 
Artikel 7
Indien de aangifte niet binnen de voorziene termijn gebeurt, of indien de aangifte onjuist, onvolledig of
onnauwkeurig ingevuld is, wordt de belasting ambtshalve ten kohier gebracht.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan 10% van het oorspronkelijk
verschuldigde recht. Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en gezamenlijk ingekohierd met de
ambtshalve ingekohierde belasting.
 
 
Artikel 8
De eigenaar van het goed, natuurlijke- of rechtspersoon, is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
belasting verschuldigd door de belastingschuldige.
 
Artikel 9
De belasting wordt ingevorderd via kohier. Het belastingkohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door
het College van Burgemeester en Schepenen.
 
Artikel 10
Bij gebrek aan de betaling van de belasting binnen de termijn, is een intrestvoet voorzien betreffende de
belastingen verschuldigd, dit intrest wordt berekend per kalendermaand vanaf de eerste dag van de maand die
volgt op de vervaldatum.
 
Artikel 11
Onverminderd de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 en voor alles wat niet geregeld zou worden in
dit reglement, de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek, voor zover
zij niet specifiek betrekking hebben op de inkomstenbelastingen, alsook de gewestelijke bepalingen die verwijzen
naar het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen of
alle andere gewestelijke bepalingen betreffende de lokale fiscaliteit zijn van toepassing.
 
Artikel 12
In geval van bezwaar, moet de bezwaarindiener niet bewijzen dat hij de belasting betaald heeft. Het indienen van
een bezwaar schorst de invorderbaarheid van de belasting en van de intresten wegens laattijdige betaling niet.
 
Artikel 13 
Dit reglement vervangt het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 december
2019.
 
Verzending van de onderhavige beraadslaging zal aan de Toezichthoudende Overheid overgemaakt worden.

43 stemmers : 35 positieve stemmen, 5 negatieve stemmen, 3 onthoudingen.
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De adjunct Secretaris, 
(g) Gilbert Hildgen  

De Voorzitster van de Raad, 
(g) Catherine Moureaux

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
SINT-JANS-MOLENBEEK, 22 januari 2021

Voor de Gemeentesecretaris,
De adjunct Secretaris,

Gilbert Hildgen  

De Burgemeester,

Catherine Moureaux
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