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Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre-Burgemeester, M. dhr.
HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL
KTIBI, Mme mevr. JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Echevins;
Schepenen; Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID,
M. dhr. TEMIZ, Mme mevr. AMPE, M. dhr. AMRANI, M. dhr. FASSI-FIHRI, Mme mevr. NAGY, Mme mevr.
VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M. dhr. WEYTSMAN, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr. DEBAETS,
Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. OPOKU BOSOMPRA, Mme mevr. EL BAKRI, Mme mevr.
DHONT, M. dhr. BAUWENS, Mme mevr. BEN HAMOU, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS,
M. dhr. TAHIRI, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, M. dhr. TALBI, M. dhr. DE LILLE,
Mme mevr. HOESSEN, Mme mevr. FRELINX, Mme mevr. LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN
BORRE, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: Belastingreglement.- Belasting op de terbeschikkingstelling van telecommunicatieapparatuur
tegen vergoeding.- Dienstjaren 2019 tot 2024 inbegrepen.

DE GEMEENTERAAD,

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen;

Gelet op de financiële toestand van de Stad;

Overwegende dat de gemeentelijke overheid haar bevoegdheid tot het heffen van belastingen ontleent aan artikel 170 §
4 van de Grondwet: dat het haar toekomt in het kader van haar fiscale autonomie om de bases en de grondslag te
bepalen van de belastingen, waarvan zij de noodzakelijkheid bepaalt in functie van de behoeften waarin zij meent te
moeten voorzien, onder de enige beperking opgelegd door de Grondwet, te weten de bevoegdheid van de wetgever om
de gemeenten te verbieden bepaalde belastingen te heffen ; dat onder voorbehoud van de uitzonderingen bepaald door
de wet, de gemeentelijke overheid onder het toezicht van de voogdijoverheid de basis kiest van de belastingen die ze
heft;

Overwegende dat zowel de bepaling van de belastbare materie alsook deze van de belastingplichtigen behoort tot de
fiscale autonomie toegekend aan de gemeentelijke overheid; dat zij in deze materie beschikt over een discretionaire
bevoegdheid, die zij uitoefent, rekening houdend met haar specifieke financiële behoeften;

Overwegende dat de Gemeenteraad het nuttig heeft geoordeeld de door dit reglement beoogde
telecommunicatieapparatuur tegen vergoeding te belasten teneinde zich aanvullende inkomsten te verschaffen ter
financiering van de uitgaven van algemeen nut waaraan de gemeente het hoofd dient te bieden;

Overwegende dat de bedrijven die telecommunicatieapparatuur ter beschikking stellen deel uitmaken van een
inkomstgenererende economische activiteit, hetgeen gegronde redenen biedt te vermoeden dat de natuurlijke personen
of rechtspersonen die actief zijn in deze sector over de middelen beschikken, die hen in staat moeten stellen zich te
kwijten van de belastingen die op hen van toepassing zijn;

Overwegende dat de terbeschikkingstelling van telecommunicatieapparaten, door de toestroom van personen die zij
creëert, bijkomende uitgaven met zich meebrengt op vlak van veiligheid, openbare orde en reinheid zonder dat wordt
bijgedragen in deze bijkomende uitgaven; dat het daarom gerechtvaardigd is een gedeelte van deze uitgaven te
financieren door middel van een belastingreglement;

BESLUIT:

I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTING
-----------------------------------------------------------------
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Artikel één.- Er wordt voor de dienstjaren 2019 tot 2024 inbegrepen, een openings- en een jaarlijkse belasting gevestigd
op bedrijven die telecommunicatieapparatuur ter beschikking stellen van het publiek tegen betaling.

Artikel 2.- Onder telecommunicatieapparatuur wordt verstaan elk toestel dat het overdragen, uitzenden of ontvangen
van tekens, signalen, geschriften, beelden, geluiden of andere gegevens van welke aard ook, per draad, radiogolven,
optische signalisatie of andere elektromagnetische systemen toelaat.

II. BELASTINGPLICHTIGE
-----------------------------------------
Artikel 3.- De belasting is verschuldigd door de uitbater van het bedrijf. De eigenaar van het pand of van het deel van
het pand waar het bedrijf gevestigd is, is solidair verantwoordelijk voor de betaling van de belasting.

III. AANSLAGVOET
------------------------------------
Artikel 4.- De aanslagvoet van de openingsbelasting is vastgesteld op 6.000,00 EUR. Ze is verschuldigd bij elke
opening van een bedrijf dat telecommunicatieapparatuur tegen betaling ter beschikking stelt van het publiek. Elke
wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit. De aanslagvoet, vastgesteld op 1 januari,
wordt geïndexeerd met 2,5 %. Het resultaat zal afgerond worden naar de dichtstbijzijnde euro, volgens de volgende
tabel:
Dienstjaar 2019 Dienstjaar 2020 Dienstjaar 2021 Dienstjaar 2022 Dienstjaar 2023 Dienstjaar 2024
6150 EUR 6304 EUR 6461 EUR 6623 EUR 6788 EUR 6958 EUR

Artikel 5.- De jaarlijkse belasting is vastgesteld op 300,00 EUR per vast of verplaatsbaar telecommunicatieapparaat ter
beschikking van het publiek. De belasting is verschuldigd per aanslagplaats voor het ganse jaar. Ze begint het dienstjaar
volgend op dat waarin de openingsbelasting verschuldigd was. De aanslagvoet, vastgesteld op 1 januari, wordt
geïndexeerd met 2,5 %. Het resultaat zal afgerond worden naar de dichtstbijzijnde euro, volgens de volgende tabel:
Dienstjaar 2019 Dienstjaar 2020 Dienstjaar 2021 Dienstjaar 2022 Dienstjaar 2023 Dienstjaar 2024
308 EUR 315 EUR 323 EUR 331 EUR 339 EUR 348 EUR

IV. VRIJSTELLINGEN
---------------------------------
Artikel 6.- Zijn vrijgesteld van de belasting, de bedrijven die de 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 verplicht of toegelaten operator kunnen rechtvaardigen in naleving van dezelfde wet van 21 maart
1991.

V. AANGIFTE
------------------------------
Artikel 7.- Zowel voor de openings- als voor de jaarlijkse belasting laat het bestuur aan de belastingplichtige een
aangifteformulier geworden dat door hem behoorlijk ingevuld en ondertekend teruggezonden moet worden binnen de
door het gemeentebestuur vastgestelde termijn.

Artikel 8.- De belastingplichtige die geen aangifteformulier ontvangen heeft moet spontaan aan het bestuur de
gegevens, nodig voor de aanslag, aangeven:
-ten laatste binnen de maand van de opening van het bedrijf voor wat de openingsbelasting betreft;
-ten laatste op 1 maart van het aanslagjaar voor wat de jaarlijkse belasting betreft.

Artikel 9.- Bij onvolledige of onjuiste aangifte of bij gebrek aan aangifte worden de aanslagen verhoogd met een bedrag
dat gelijk is aan het verschuldigd, of het als dusdanig geraamd, recht.

VI. INVORDERING EN GESCHILLEN
----------------------------------------------------
Artikel 10.- De openings- en de jaarlijkse belasting, en hun eventuele vermeerderingen, worden geïnd door de
stadsontvanger via een kohier.

Artikel 11.-. De invordering en de beslechting van fiscale geschillen worden geregeld overeenkomstig de beschikkingen
van de Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen. Bij niet-tijdige betaling van de belasting zijn de kosten van de aangetekende zendingen van
herinneringsbrieven voor de rekening van de belastingplichtige.

VII. AANVANG VAN DE TOEPASSING
--------------------------------------------------------
Artikel 12.- Huidig reglement annuleert en vervangt op 1 januari 2019 het reglement van de belasting op de
terbeschikkingstelling van telecommunicatieapparatuur tegen vergoeding goedgekeurd in zitting van de Gemeenteraad
van 20/11/2017.

Aldus beraadslaagd in zitting van 17/12/2018
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Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

La Présidente du Conseil,
De Voorzitster van de Raad,
Liesbet TEMMERMAN (s)

Bijlagen:
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