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Zitting van 17.12.20

#Onderwerp : Belasting op de automatische verdelers van bankbiljetten, correspondentie en de "self-
banking"-toestellen - hernieuwing en wijzigingen#

Openbare zitting

FINANCIËLE ZAKEN

Financiën

DE RAAD,
 
Gelet op artikel 170 van de Grondwet;
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;
Gezien de beraadslaging van de Gemeenteraad van 21 december 2017 betreffende de belasting op de banken en
financieringsinstellingen, uitvoerbaar geworden op 20 februari 2018, voor een termijn verstrijkend op 31
december 2020;
Overwegende het verslag van de Gemeenteontvanger van 19 november 2020 waarbij de keuze van een jaarlijkse
belastingindexatie van 1,5% werd gemotiveerd;
Gezien de financiële situatie van de Gemeente;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
 
BESLUIT wat volgt:
 
HOOFDSTUK I. - Belastinggrondslag
 
Artikel 1
Voor de dienstjaren 2021 tot en met 2023 zal een jaarlijkse belasting geheven worden op de automatische
verdelers van bankbiljetten, correspondentie en de «self-banking» toestellen.
 
Onder « automatische verdelers van biljetten en correspondentie » moet worden verstaan: elk toestel dat op de
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openbare weg, of op eender welke plaats die voor het cliënteel en het publiek toegankelijk is, geplaatst is en dat
toelaat geldopnemingen, deposito- of spaarverrichtingen, consultaties en het afdrukken van correspondentie uit te
voeren.
 
Onder « self-banking » moet worden verstaan: elk toestel dat op de openbare weg, of op een plaats die voor het
publiek toegankelijk is, geplaatst is en dat toelaat verscheidene financiële verrichtingen uit te voeren en waar
algemene inlichtingen of informaties kunnen bekomen worden.
 
HOOFDSTUK II. - Belastingplichtigen
 
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de beheerder van de bank- of de daarmee gelijkgestelde instellingen tot wie
het(de) toestel(len) behoort(horen).
 
HOOFDSTUK III. - Berekening van de belasting
 
Artikel 3
De belasting is vastgesteld als volgt:

€5.953,57 per automatische verdeler van biljetten en van correspondentie;

€5.953,57 per « self-banking » toestel.

Dit bedrag zal geïndexeerd worden de eerste januari van elk jaar met een aanslagvoet van 1,5%:

2021: €5.953,57

2022: €6.042,87

2023: €6.133,51

Artikel 4
De belasting is verschuldigd voor het ganse jaar, ongeacht de datum van opening of sluiting van de instelling of
van de plaatsing van het toestel.
 
HOOFDSTUK IV. - De aangifte
 
Artikel 5
Het gemeentebestuur zendt de belastingbetaler een aangifteformulier toe, die dit moet terugsturen, behoorlijk
ingevuld, gedateerd en ondertekend vóór de vermelde vervaldatum. De belastingbetalers die dit aangifteformulier
niet ontvangen hebben, zijn verplicht er één te vragen. De aangifte blijft geldig tot herroeping.
 
Artikel 6
In geval de basis van de belastingheffing wijzigt, zal een nieuwe verklaring binnen de tien dagen ingediend
moeten worden. Elke nieuwe uitbating van een toestel moet binnen dezelfde termijn van tien dagen aangegeven
worden.
 
Artikel 7
De belastingbetaler is verplicht om de eventuele controle van zijn verklaring te vergemakkelijken, met name door
alle documenten en inlichtingen te verstrekken die hem met het oog hierop zouden gevraagd worden. Bij gebrek
aan aangifte of bij onjuiste of onvolledige aangifte vanwege de belastingschuldige, zal de belasting ambtshalve
ingekohierd worden op basis van de elementen waarover het gemeentebestuur beschikt. De ambtshalve
ingekohierde bedragen worden verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan het verschuldigde of het geschatte
recht.

• 
• 

• 
• 
• 
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HOOFDSTUK V. - De inning en de bezwaren
 
Artikel 8
Deze belasting wordt geheven via kohier. De invordering en de geschillen worden beheerd overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
 
HOOFDSTUK VI. - Diverse bepalingen
 
Artikel 9
Onderhavige beraadslaging treedt in voege op 1 januari 2021.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
25 stemmers : 17 positieve stemmen, 3 negatieve stemmen, 5 onthoudingen.
Nee : Geoffrey Van Hecke, Rudi Landeloos, Regine Heijvaert.
Onthoudingen : Michaël Vander Mynsbrugge, Vincent Riga, Maude Van Gyseghem, Vincent Lurquin, Chantal
Duboccage.

2 bijlagen
20201119 - Ltr CBE Motivation taux indexation taxe CC201217.pdf, 201217-A-xxx - Taxe Self banking (2021-
2023) avec modifs.pdf

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

In opdracht :
De Gemeentesecretaris, 
(g) Philippe Rossignol  

De Voorzitter van de Raad,  
(g) Marc Vande Weyer

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Sint-Agatha-Berchem, 21 december 2020

In opdracht :
De Gemeentesecretaris,

Philippe Rossignol  

De Burgemeester,

Christian Lamouline
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