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Zitting van 20.01.21
#Onderwerp : Gemeentebelastingen - Belasting op de bedrijven die telecommunicatieapparatuur tegen
vergoeding ter beschikking stellen - 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 belastingsreglement op de bedrijven die telecommunicatieapparatuur tegen vergoeding ter
beschikking stellen de gevestigd door beslissing van de Gemeenteraad van 18 december 2019 voor de dienstjaren
2020 tot 2025 inbegrepen;
Overwegende dat de bedrijven die telecommunicatieapparatuur tegen vergoeding ter beschikking stellen in het
bijzonder de openbare orde verstoren, de netheid aantasten en de ordehandhavers en gemeentelijke openbare
diensten extra belasten; dat het gewettigd is om deze zaken financieel te laten bijdragen ten gunste van de
gemeente;
Overwegende dat voor de opening van een bedrijf dat telecommunicatieapparatuur tegen vergoeding ter
beschikking stelt, de volgende documenten vereist zijn: inschrijving in het handelsregister of de Kruispuntbank
van Ondernemingen, een stedenbouwkundige vergunning en eventueel een milieuvergunning;
Overwegende er een belangengemeenschap bestaat tussen de eigenaar en de huurder van de goederen en dat dit
het rechtvaardigt dat ze solidair zijn wat betreft de betaling van de belasting vastgesteld door huidig reglement.
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;

Gemeenteraad - 20.01.2021 - Uittreksel van dossier 66662

1/4

#012/20.01.2021/A/0013#

BESLIST:
Artikel 1
Er wordt ten bate van de gemeente, voor de dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen, zowel een openingsbelasting
als een jaarlijkse belasting geheven op al de bedrijven, gelegen op het grondgebied van Sint-Jans-Molenbeek,
welke ook hun hoofdactiviteit, die tegen vergoeding telecommunicatieapparatuur ter beschikking te stellen.
Artikel 2
Voor de toepassing van het huidig reglement, moet er onder “telecommunicatieapparatuur” verstaan worden: elk
toestel dat overdracht toelaat, het uitzenden of ontvangen van tekens, signalen, geschriften, beelden, geluiden of
andere gegevens van welke aard ook, per draad, radiogolven, optische signalisatie en andere elektromagnetische
systemen.
Artikel 3
Het bedrag van de openingsbelasting wordt voor het jaar 2021 vastgesteld op 12.300,00 EUR en verschuldigd bij
elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een bedrijf die telecommunicatieapparatuur, zoals gedefinieerd
in artikel 2 van huidig reglement, tegen vergoeding ter beschikking stelt. De openingsbelasting is een eenmalige
belasting.
Het belastingtarief voor de jaarlijkse belasting wordt voor 2021 vastgesteld op 512,50 EUR voor ieder agentschap
of bijkantoor gelegen op het grondgebied van de gemeente.
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
Openingsbelasting 12.607,50 EUR 12.922,69 EUR 13.245,76 EUR 13.576,90 EUR
Jaarlijkse
525,31 EUR
538,44 EUR
551,90 EUR
565,70 EUR
belasting
De openingsbelasting en jaarlijkse belasting zijn verschuldigd voor het geheel dienstjaar ongeacht de stopzetting
van economische activiteit of de wijziging van uitbating in het jaar van de inkohiering.
De jaarlijkse belasting gaat in volgend op het jaar van de inkohiering van de openingsbelasting, of bij gebreke
hiervan vanaf de inwerkingtreding van huidig belastingsreglement.
Er wordt geen enkele korting of teruggave van de belasting gedaan voor welke reden dan ook.
Artikel 4
De belasting is verschuldigd door de uitbater. De gegevens die in de Kruispuntbank van Onderneming registreert
zijn en de inlichtingen bevat in het register van het Kadaster, zijn rechtsgeldig.
De eigenaar van het goed, natuurlijke- of rechtspersoon, is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
belasting verschuldigd door de belastingschuldige.
Artikel 5
De eigenaar van de handelszaak, de uitbater ervan en de eigenaar van het pand zijn ertoe gehouden
voorafgaandelijk aan elke economische activiteit aangifte hiervan te doen bij de gemeentelijke overheid. Ze zijn
verplicht alle nodige documenten en vergunningen voor te leggen op eerste verzoek van de gemeentelijke
overheid.
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.
Het gemeentebestuur stuurt naar alle bedrijven in uitbating een aangifteformulier dat binnen de door de
gemeentelijke overheid vastgestelde periode dient ingevuld, ondertekend en teruggestuurd te worden samen met
de eensluidende afschriften van de noodzakelijke vergunningen. De belastingplichtige die geen aangifteformulier
ontvangen heeft is gehouden er één aan te vragen voor 31 december van het betreffende belastingjaar. De
aangifte blijft van kracht tot herroeping.
Bij gebreke van aangifte, bij onvolledigheid hiervan en bij bedrijven waarvan de conformiteit met de geldende
wetgeving niet is vastgesteld, wordt van ambtswege een proces-verbaal van vaststelling van economische
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activiteit opgesteld. De vaststelling van economische activiteit wordt gelijkgesteld met vaststelling van opening
van een bedrijf wiens hoofdactiviteit erin bestaat tegen vergoeding telecommunicatieapparatuur ter beschikking
te stellen. De opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.
Artikel 6
In geval van tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de zaak omwille van een sanctie van het College
van Burgemeester en schepenen krachtens artikel 119 bis van de Nieuwe gemeentewet, kunnen de
belastingplichtigen op geen enkele schadeloosstelling aanspraak maken.
Artikel 7
Elke wijziging of stopzetting van economische activiteit dient onder verantwoordelijkheid van de
belastingplichtigen onmiddellijk en per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan het gemeentebestuur.
Artikel 8
Zijn van de belasting vrijgesteld :

•

de bedrijven die universele diensten, zoals bepaald in artikel 84 van de wet van 21 maart 1991
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, verzekeren en die de
hoedanigheid van operator kunnen rechtvaardigen in naleving van de wet van 21 maart 1991.

•

de bedrijven die alleen computers ter beschikking stellen die uitsluitend een verbinding tot het internet
toelaten.
Artikel 9
De belasting wordt ingevorderd via kohieren. Het belastingkohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door
het College van Burgemeester en Schepenen.
Bij gebrek aan aangifte binnen de in de verordening gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve ten kohier gebracht op
basis van het proces-verbaal gedefinieerd in artikel 5 van huidig reglement.
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 10
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 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 : 31 positieve stemmen, 4 negatieve stemmen, 8 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,

De Burgemeester,

Gilbert Hildgen

Catherine Moureaux

Gilbert Hildgen
(Signature)
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Gilbert Hildgen
January 22, 2021 11:53
AM
Read and approved
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