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Besluit - Raad van 26/02/2018

Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. OBERWOITS, Président; Voorzitter; M. dhr. CLOSE, M. dhr. COURTOIS, Mme mevr. HARICHE, Mme
mevr. LEMESRE, Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. OURIAGHLI, Mme mevr. AMPE, M. dhr. COOMANS de
BRACHENE, M. dhr. ZIAN, Echevins; Schepenen; Mme mevr. BARZIN, Conseillère communale - Echevine à partir
du point 8 du présent procès-verbal, Gemeenteraadslid - Schepen vanaf punt 8 van deze notulen, M. dhr. MAMPAKA
(sauf pour la délibération n° 7 - behalve voor beraadslaging nr. 7), M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr. ABID, M. dhr.
BOUKANTAR (uniquement pour la délibération n° 7 - enkel voor beraadslaging nr. 7), M. dhr. CEUX, Mme mevr.
MILQUET, Mme mevr. NAGY, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. TEMIZ, M. dhr. FASSI-FIHRI, M. dhr. AMRANI,
Mme mevr. JELLAB, Mme mevr. LEMAITRE (sauf pour la délibération n° 7 - behalve voor beraadslaging nr. 7), M.
dhr. AMAND, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. DHONDT, M. dhr. VAN den DRIESSCHE, M. dhr. WEYTSMAN, Mme
mevr. DERBAKI SBAÏ (sauf pour la délibération n° 7 - behalve voor beraadslaging nr. 7), M. dhr. EL HAMROUNI,
M. dhr. WAUTERS, Mme mevr. MOUSSAOUI, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, M. dhr. DE BACKER,
Mme mevr. MAATI, Mme mevr. TEMMERMAN, Mme mevr. ABBAD, M. dhr. FRANÇOIS, Mme mevr. FISZMAN
(sauf pour la délibération n° 7 - behalve voor beraadslaging nr. 7), Mme mevr. MUTYEBELE, Mme mevr.
NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. LHOEST, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS,
Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: Belastingreglementen.- Belasting op het plaatsen van containers op de openbare weg.- Dienstjaar
2018.

DE GEMEENTERAAD,

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de ordonnantie van 03 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 plaatsen van containers
op de openbare weg te belasten teneinde zich aanvullende inkomsten te verschaffen ter financiering van de uitgaven van
algemeen nut waaraan de gemeente het hoofd dient hoofd te bieden;

Overwegende dat het plaatsen van containers op de openbare weg bijkomende uitgaven veroorzaakt, meer bepaald
inzake netheid en mobiliteit en dat het bijgevolg billijk is een gedeelte van deze uitgaven te financieren door het
instellen van een belastingreglement;

BESLUIT:

I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTING
------------------------------------------------------------------
Artikel één.-. Er wordt voor het dienstjaar 2018 een belasting gevestigd op het plaatsen van containers op de openbare
weg. Een weg verkrijgt een openbaar karakter vanaf het ogenblik dat hij door iedereen gebruikt mag worden.
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II. BELASTINGPLICHTIGE
----------------------------------
Artikel 2.-. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die overgaat tot het plaatsen van de
container.

III. AANSLAGVOET
----------------------------------
Artikel 3.-. De belasting wordt vastgesteld op 15,00 EUR per dag.

IV. TOELATINGEN
---------------------------------
Artikel 4.-. Overeenkomstig de verschillende reglementeringen betreffende de ingebruikneming van de openbare weg,
mag een container niet geplaatst worden zonder voorafgaande schriftelijke toelating vanwege de administratie.

Artikel 5.-. Indien een container geplaatst wordt zonder de toelating waarvan sprake in artikel 4 of indien de toegestane
plaatsingsperiode wordt overschreden zal de belasting van ambtswege vastgesteld worden volgens de elementen
waarover de administratie beschikt.

Artikel 6.-. De beëdigde ambtenaren van de Stad zijn gemachtigd om overtredingen van onderhavig reglement vast te
stellen.

V. INVORDERING EN GESCHILLEN
----------------------------------------------------
Artikel 7.-. Onderhavige belasting zal via een kohier ingevorderd worden.

Artikel 8.-. De invordering en de beslechting van geschillen met betrekking tot onderhavige belasting geschieden
overeenkomstig de beschikkingen van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillen inzake gemeentebelastingen.

VI. AANVANG VAN DE TOEPASSING.
-----------------------------------------------------
Artikel 9.- Huidig reglement annuleert en vervangt op 5 maart 2018 het reglement van de belasting op het plaatsen van
containers op de openbare weg goedgekeurd in zitting van de Gemeenteraad van 5 december 2016.

Aldus beraadslaagd in zitting van 26/02/2018

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

Le Président du Conseil,
De Voorzitter van de Raad,
Jacques Oberwoits (s)

Bijlagen:
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