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Zitting van 20.01.21

#Onderwerp : Gemeentebelastingen - Belasting op de lokalen bestemd voor het verrichten van
handelsdaden - Wijziging.#

Openbare zitting

Financiën

DE RAAD,
 
Gelet op artikelen 41, 162 en 170 § 4 van de Grondwet ;
Gelet op artikelen 117 en 252 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering  en de geschillen inzake
gemeentebelastingen;
Gelet op het reglement der belasting op de lokalen bestemd voor het verrichten van handelsdaden gevestigd door
beslissing van de Gemeenteraad van 18 december 2019 voor de dienstjaren 2020 tot 2025 inbegrepen;
Overwegende dat de gebruikers van de oppervlaktes van de lokalen bestemd voor het verrichten van
handelsdaden gevestigd op het grondgebied van de gemeente, kunnen gebruikmaken van de gemeentelijke
infrastructuren die ter hun beschikking gesteld worden op het grondgebied van de gemeente, met inbegrip van het
wegennetwerk en parken, waarvan het onderhoud een zekere en niet te onderschatten kost inhoudt, zowel wat
betreft netheid als de bloemenversiering of feestdecoratie, veiligheid, verlichting, … en dat al deze voordelen een
meerwaarde vormen voor de uitbaters van deze lokalen; dat het dus logisch en redelijk is dat deze laatsten
bijdragen tot de financiering van de openbare infrastructuren die ter hun beschikking gesteld zijn;
Overwegende dat de handelsvestigingen, door hun omvang of door de concentratie van de lokalen, ongemakken
veroorzaken voor de gemeenschap zoals parkeermoeilijkheden voor de voertuigen, onveiligheid op de
parkeerplaatsen, een toenemend verkeer in de omgeving van de lokalen, de in- en uitladingen die de wegen
kunnen beschadigen, onveilige zones of de vervuiling;
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 alle lokalen die bestemd zijn voor het verrichten van handelsdaden zoals bedoeld in artikel 2 van het
Wetboek van koophandel, dat deze daden gesteld worden voor rekening van een natuurlijke- of rechtspersoon en
waarvan de voordeeltrekkende onderworpen zijn aan de belasting op de Maatschappijen of die winsten voor de
uitbaters vastzetten zoals bedoeld in het Wetboek van de belasting op de inkomsten.
De gegevens die in de Kruispuntbank van Ondernemingen registreert zijn, zijn rechtsgeldig.
Zijn van de belasting vrijgesteld de inrichtingen die al onderworpen zijn, voor hetzelfde dienstjaar en tot 't
verschuldigd bedrag, aan de belasting op de private kringen, aan de belasting op de agentschappen voor
weddenschappen op wedrennen, aan de belasting op de bankinstellingen, aan de belasting op de opslagplaatsen
van schroot, aan de belasting op de bedrijven voornamelijk verbonden met de handel van tweedehandse
voertuigen, aan de belasting op de nachtwinkels of aan de belasting op de bedrijven die
telecommunicatieapparatuur tegen verdoeding ter beschikking stellen.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon voor wiens rekening een activiteit is
uitgeoefend.
De eigenaar van het goed of de houder van een zakelijk recht op het goed, natuurlijke- of rechtspersoon, is
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting verschuldigd door de belastingschuldige.
Artikel 3
De belasting is verschuldigd onverschillig de datum van begin van de activiteiten. Ze wordt vastgesteld in
evenredigheid met de vierkante meters van de totale oppervlakte van de handelsinstellingen of andere bebouwde
lokalen zoals bedoeld in artikel 1 van dit reglement.
De belasting zal tot de helft herleid worden voor de lokalen waarvan het beheer na 30 juni van start gegaan is of
vóór 1 juli van het dienstjaar stopgezet werd.
Ze zal, voor het jaar 2021, als volgt, trapsgewijs vastgesteld worden:

tot 99 m²: 76,88

van 100 tot 199 m²: 153,75 EUR

van 200 tot 299 m²: 768,75 EUR

300 m² en meer: 1.537,50 EUR

 
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
Categorie I 78,80 EUR 80,77 EUR 82,79 EUR 84,86 EUR
Categorie II 157,59 EUR 161,53 EUR 165,57 EUR 169,71 EUR
Categorie III 787,97 EUR 807,67 EUR 827,86 EUR 848,56 EUR
Categorie IV 1.575,94 EUR 1.615,34 EUR 1.655,72 EUR 1.697,11 EUR
 
Artikel 4
De belastingplichtige ontvangt, vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk
ingevuld en ondertekend, vóór de daarop 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.
De belastingschuldige is verplicht het Gemeentebestuur te verwittigen, per aangetekend brief, van de overdracht

• 
• 
• 
• 
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of de stopzetting van zijn bedrijf.
Artikel 5
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 6
Iedere belastingplichtige moet, op verzoek van het bestuur en zonder verplaatsing, alle boeken en bescheiden
voorleggen die noodzakelijk zijn voor de vestiging van de belasting.
De belastingplichtigen moeten eveneens de vrije toegang verlenen tot de al dan niet bebouwde onroerende
goederen die een belastbaar element kunnen vormen of bevatten of waar een belastbare activiteit wordt
uitgeoefend, aan de daartoe speciaal aangewezen ambtenaren voorzien van hun aanstellingsbrief, en dit om de
grondslag van de belasting vast te stellen en te controleren.
De overtredingen worden vastgesteld door de beëdigde, daartoe speciaal aangewezen ambtenaren. Deze
ambtenaren worden aangewezen door het College van Burgemeester en Schepenen. De door hen opgestelde
processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.
Artikel 7
De belasting wordt ingevorderd via kohieren. Het belastingkohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door
het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 8
Bij gebrek aan de betaling van de belasting binnen de termijn, is er een intrest verschuldigd tegen de voorziene
intrestvoet inzake de directe belastingen, deze intrest wordt berekend per kalendermaand vanaf de eerste dag van
de maand die volgt op de vervaldatum.
Artikel 9
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 10
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 11
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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