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8. Belasting op de bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen.
OVERWEGEND GEDEELTE:
Juridische Grond
Artikel 170 § 4 van de Grondwet.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
De omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over
de gemeentefiscaliteit.
Feiten, Context, Argumentatie
Het stedelijk reglement betreffende de belasting op de bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen
van 1 maart 2010 vervalt op 31 december 2013.
De aanwezigheid van banken en/of bankautomaten geeft een verhoogd risico voor de buurt. Om de
veiligheid van de burgers te waarborgen in de omgeving van banken en bankautomaten is er een
noodzaak aan verhoogd politietoezicht. Het extra aantal patrouilles werkt preventief en is ook soms
nodig in het kader van alarmwerking. Om deze beveiliging te kunnen garanderen zijn personeel en
middelen nodig.
Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
BESCHIKKEND GEDEELTE:
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad
Artikel 1: Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting
gevestigd op de bank- en financieringsinstellingen.
Wordt voor de toepassing van deze belasting als dusdanig aangezien:
elke bank-, financierings-, kredietinstelling, spaarbank of wisselkantoor en alle inrichtingen
die zich met dergelijke bank- of financieringsactiviteiten inlaten, hun agentschappen,
bijkantoren, de eenmanszaken en de bankautomaten, die gevestigd of geïnstalleerd zijn
op het grondgebied van de gemeente en voor het publiek toegankelijk zijn.
Met eenmanszaak wordt bedoeld de inrichting die spaar-, leen-, wissel- en/of
hypotheekverrichtingen aanbiedt en door één persoon in hoofdberoep wordt geëxploiteerd
onder eigen naam en/of als waarnemer van een agentschap of bijkantoor van een bank- of
financieringsinstelling.
Onder bankautomaten wordt verstaan: de toestellen die volautomatisch werken.
Een inrichting wordt door deze belasting als publiek toegankelijk beschouwd wanneer de
cliënteel er terecht kan voor bank- en/of financieringsverrichtingen, ongeacht of het
grootste deel van bedoelde verrichtingen al dan niet ter plaatse wordt afgehandeld.
Artikel 2: De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens
handelsnaam, logo of embleem, de vorenbedoelde instellingen, agentschappen of
bijkantoren, eenmanszaken en bankautomaten worden geëxploiteerd.
Artikel 3: De belasting wordt vastgesteld als volgt:
a) per instelling met een personeelsbestand van meer dan 20 personen:
1.000 euro
b) per instelling met een personeelsbestand van meer dan 10 doch
hoogstens 20 personen:
750 euro

c) per instelling met een personeelsbestand van meer dan 5 doch
hoogstens 10 personen:
500 euro
d) per instelling met een personeelsbestand van meer dan 1 doch
hoogstens 5 personen:
250 euro
e) per eenmanszaak:
100 euro
f) per bankautomaat:
250 euro
Het hierboven bedoelde personeelsbestand omvat eveneens de persoon (personen),
verantwoordelijk voor de exploitatie.
Artikel 4: De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd, welke ook de datum is
waarop de dienstverlening aanvangt of eindigt. Bij overneming van de instelling of
bankautomaat is de overnemer eveneens belastingplichtig.
Artikel 5: De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat
door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum moet
worden teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, aan het
gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Van de verandering van houder of van de definitieve stopzetting van bedrijvigheid dient
binnen de maand aangifte te worden gedaan bij het gemeentebestuur.
Artikel 6: Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 5 vastgestelde termijn of bij onvolledige,
onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens
de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van
bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college
aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken
van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Artikel 7: De overeenkomstig artikel 6 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een
bedrag, gelijk aan een vierde van de verschuldigde belasting, indien de belastingplichtige
een eerste maal verzuimt aan de aangifteplicht, met de helft, indien de belastingplichtige
voor een tweede of volgende keer verzuimt aan de aangifteplicht. Het bedrag van deze
verhoging wordt ingekohierd.
Artikel 8: De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 10: De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden
vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Artikel 11: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
De Secretaris,
(get.)STEFAN DEPRAETERE

De voorzitter,
(get.) YVES LETERME

Voor eensluidend verklaard afschrift :
Bij bevel,
De Secretaris,

De Voorzitter,

