
*1  EC, besluit nr. 252.216 van 25 november 2021 
*2  Het spreekt vanzelf dat de invoering van een belasting niet alleen kan worden ingegeven door de 
inning van belastinginkomsten, maar ook door een wijziging in het gedrag van de belastingplichtigen 
die aan de belasting zijn onderworpen 
 

Nota aan de Gemeenteraad 

 

1. -Bij ministerieel besluit van 19 augustus 2022 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de op 

29 juni 2022 door de gemeenteraad vastgestelde belastingregeling voor de automatische kassa’s 

geschorst. 

De kennisgeving van het genoemde besluit geschiedde bij aangetekende brief en is merkwaardig 

genoeg gedateerd op 19 augustus 2021! Deze kennisgeving lijkt dus niet de juridische realiteit weer 

te geven die zij aan het College van Burgemeester en Schepenen wil bevestigen. 

2 - Het gemeentebestuur heeft besloten de belastingregeling waarvan de schorsing is bevolen, te 

handhaven. 

3.- De vaststelling van een gemeentebelasting is, krachtens de artikelen 41, 162, 2°, en 170, § 4, van 

de Grondwet, een aangelegenheid van gemeentelijk belang die de gemeenteraden moeten regelen, 

behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen. 

Binnen deze grenzen valt de fiscale bevoegdheid van de gemeenten binnen de autonomie die hun 

door de grondwetgever is toegekend.  

Volgens de rechtspraak van de Raad van State beschikken de gemeenten in het kader van deze 

autonomie over een discretionaire bevoegdheid om te bepalen wat zij voornemens zijn te belasten 

en in welke mate zij dit wensen te belasten, alsmede om de doelstellingen te bepalen die aan hun 

belastingverordeningen ten grondslag liggen, waarbij alleen de kennelijke beoordelingsfout of de 

feitelijke dwaling kan worden gecensureerd (*1). 

4. In casu blijkt enerzijds uit de considerans van de bestreden belastingverordening dat het 

hoofddoel is, de gemeente Sint-Jans-Molenbeek de financiële middelen te verschaffen die nodig zijn 

voor haar taken en voor het beleid dat zij wil voeren, en haar financieel evenwicht te verzekeren. 

De gemeente Sint-Jans-Molenbeek is inderdaad een van de armste gemeenten van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en zelfs van het land.  

De toezichthoudende overheid, die perfect op de hoogte was van dit precieze element, heeft dit 

echter ten onrechte niet vermeld in het besluit van 19 augustus 2022, waardoor de toch al zwaar 

getroffen financiën van de gemeente ernstig in het gedrang zijn gekomen. 

Het zijn dus in hoofdzaak deze financiële doelstellingen die aan de basis liggen van de handhaving, na 

schorsing, van de op 29 juni 2022 goedgekeurde belastingregeling. 

5 - Hoewel de financiële doelstellingen de belangrijkste reden zijn om de verordening inzake de 

belasting op automatische kassa’s van 29 juni 2022 te handhaven, zijn zij niet de enige reden. 

Op basis van talrijke economische studies waarvan hij op de hoogte is, wenst het gemeentebestuur 

erop te wijzen dat, naar de mening van de geraadpleegde economische en politieke autoriteiten, de 

invoering van de belasting op automatische kassa’s kan worden gerechtvaardigd op grond van de 

volgende redenen (*2): de ontmenselijking van de handel en de gedeeltelijke vernietiging  

 



*3  Myriam Delmée, vice-voorzitter van de SETCa, de Belgische vakbond voor bedienden en 
kaderleden, stelt in dit verband: "Kassiers verdwijnen niet met elke invoering van een automatische 
kassa. Zij worden meervoudig geschoolde werknemers, maar uiteindelijk daalt het totale aantal 
uren". Het gevolg is dat de werkgelegenheid onzekerder wordt, er minder mensen worden 
aangenomen en er meer mensen vertrekken zonder te worden vervangen. 
 
*4  In dit verband zal de gemeenteraad rekening houden met het feit dat de heer Georges-Louis 
Bouchez in een interview van 22 april 2017 aan de "Dernière Heure" een belasting heeft voorgesteld 
op "robots" die, volgens hem en uit goed ingelichte bron, banen vernietigen. Hij verklaarde: "Wij 
moeten een oplossing vinden om belastingen op bepaalde machines in te voeren. Daartoe moet 
worden nagegaan welke machines kunnen worden belast zonder de groei af te remmen. (...) Ik denk 
aan automatische kassa's in winkels, zoals bij Ikea, of aan bestelformulieren die online bij Amazon 
moeten worden ingevuld (...). We kunnen niet gewoon zeggen: robots zullen de banen van mensen 
inpikken, zo is het nu eenmaal. Dat zou rampzalig zijn. Want minder banen betekent meer sociale 
zekerheid en minder inkomsten voor de staat. 
 
 
 

van arbeidsplaatsen (*3-*4). 

6.- Tot slot wil het gemeentebestuur erop wijzen dat zelfscanning ten koste gaat van de 

werkgelegenheid, omdat de consument wordt gevraagd een deel van het werk te doen dat vroeger 

door werknemers werd gedaan. 

Automatisering leidt evenmin tot lagere kosten voor de consument, aangezien de consument geen 

economisch voordeel heeft bij geautomatiseerde terminals. 

Daarom profiteren alleen de aandeelhouders en de economische eindbegunstigden van de bedrijven 

die automatische kassa's gebruiken van de aanzienlijke besparingen op het gebied van investeringen 

an arbeidskosten die de installatie van deze automatisering mogelijk maakt. 

7 - Om deze risico's het hoofd te bieden EN tegelijkertijd inkomsten voor de gemeente te genereren, 

heeft de gemeenteraad besloten de belastingregeling voor automatische kassa's te handhaven in de 

versie die op 29 juni 2022 is goedgekeurd. 

 

Op 31 augustus 2022 


