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Zitting van 20.01.21

#Onderwerp : Gemeentebelastingen - Belasting op de bedrijven voornamelijk verbonden met de handel
van tweedehands voertuigen bestemd hetzij voor de verkoop in Belgïe hetzij voor de export - 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 voornamelijk verbonden met de handel van tweedehands
voertuigen bestemd hetzij voor de verkoop in België hetzij voor de export gevestigd door beslissing van de
Gemeenteraad van 18 december 2019 voor de dienstjaren 2020 tot 2025 inbegrepen;
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, waaronder deze om het levenskader van de inwoners te garanderen en te verbeteren, alsook om
haar financieel evenwicht te waarborgen;
Overwegende dat de rechtspraak van de Raad van State volgens dewelke geen wettelijke of reglementaire
bepaling een gemeente verbiedt, wanneer ze een belasting opstelt die gerechtvaardigd is door de staat van haar
financiën, om deze prioritair te doen dragen op activiteiten die ze als meer betwistbaar acht dan andere of
waarvan ze de ontwikkeling nadelig vindt (zie  EG, 5 oktober 2004, nr.135.709; EG, 18 april 2008, nr.182.145);
Overwegende dat dit soort activiteit het milieu aantast en extra lasten veroorzaakt, in het bijzonder wat betreft het
behoud en de veiligstelling van het wegennetwerk en de versterking van het politietoezicht, zonder dat er een
financiële tegenprestatie is;
Overwegende dat bij de uitoefening van haar fiscale autonomie erkend door de Grondwet, de gemeente vrij de
belastingen kiest die ze wenst te heffen of te doen toenemen;
Overwegende dat het aangewezen is dat deze ondernemingen bijdragen tot het herstel van de gemeentelijke
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financiën;
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;
 
 
BESLIST:
 
Artikel 1
Er wordt ten bate van de gemeente, voor de dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen, een jaarlijkse belasting
geheven op de bedrijven voornamelijk verbonden met de handel van tweedehands voertuigen bestemd hetzij voor
de verkoop in België hetzij voor de export.
Artikel 2
Voor de toepassing van het huidig reglement dient onder “bedrijven voornamelijk verbonden met de handel van
tweedehands voertuigen” te worden verstaan, de handels, opslagplaatsen of andere ruimte, gebouwd of niet,
zichtbaar van de openbare weg of niet, waarin een activiteit voornamelijk in verband met de handel van
tweedehands voertuigen uitgeoefend kan worden, met of zonder behulp van een aangepaste uitrusting en
materiaal.
Artikel 3
De belasting heeft als basis de bruto oppervlakte (areaal van uitstalling, manoeuvres, opslaan, sorteren,
bewerking, …enz.), gelegen in lokalen of op gronden niet volledig omheind of in openlucht gelegen, gebruikt tot
de oogmerken vastgesteld in artikel 1.
Bij gebrek aan tegenstrijdig bewijs, zijn de inlichtingen bevat in het register van het Kadaster en in de bestaande
situatie van de Gewestelijke Grond Bestemmingsplan rechtsgeldig.
Artikel 4
De belasting is jaarlijks verschuldigd en voor het jaar 2021 vastgesteld op 24,60 EUR per m² van de bruto
oppervlakte zoals hierboven vermeld met een belastingplafond van 50.000,00 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
25,22 EUR          25,85 EUR          26,50 EUR           27,16 EUR   
 
Artikel 5
De belasting is verschuldigd door de uitbater. De eigenaar, natuurlijke of rechtspersoon, van het goed bebouwd of
niet, is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting verschuldigd door de belastingschuldige.
Artikel 6
In geval van beëindigen of van begin van activiteit, in de loop van het dienstjaar, zal de belasting op basis van de
effectieve maanden van exploitatie vastgesteld worden. Bij de toepassing van deze bepalingen worden alle
fracties van een maand als een volledige maand aangerekend.
De belastingschuldige is verplicht het Gemeentebestuur te verwittigen, per aangetekend brief, van de overdracht
of de stopzetting van zijn bedrijf.
Artikel 7
De belastingschuldige 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.
Artikel 8
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
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verschuldigde recht. Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en gezamenlijk ingekohierd met de
ambtshalve ingekohierde belasting.
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 : 33 positieve stemmen, 4 negatieve stemmen, 6 onthoudingen.

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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