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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE EVERE
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Georges Pollet, Voorzitter van de Gemeenteraad ;
Pierre Muylle, Wnd Burgemeester ;
Ali Ince, Christian Beoziere, Jeanine Joannes-Wouters, Eliane Lepoivre-Daels, Fatiha Saidi, Martine
Raets, Dominique Clajot, Mohamed Ridouane Chahid, Schepenen ;
Joseph Corten, Ingrid Haelvoet, Alain Vander Elst, Pascal Freson, Belma Tek, Margriet Hubrechts,
Véronique Mbombo Tshidimba, David Cordonnier, Jean-Philippe Mommart, Hicham Talhi, Fabienne
Derome, Sabrina Cornu, Firyan Kaplan, Housini Chairi, Latifa Benallal, Nicole Lepage, Guy Evraert,
Gemeenteraadsleden ;
Dirk Borremans, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Rudi Vervoort, Guy Vanhengel, Marc Bondu, Rachid Chikhi, Mohamed Kheddoumi, Martine
Empain, Gemeenteraadsleden ;
Katrien Debeuckelaere, Voorzitter van het OCMW, zetelend met raadgevende stem in toepassing van
de artikels 103 van de Nieuwe Gemeentewet en 28§4 van de organieke wet op de OCMW's.

Zitting van 29.11.18
#Onderwerp : Belasting op de terbeschikkingstelling van telecommunicatieapparatuur tegen retributie.
Dienstjaren 2019 – 2023 (Hernieuwing).#
Openbare zitting

SECTOR FINANCIËN
DE RAAD, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op artikel 170, § 4, van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de gemeentelijke financiën, in het bijzonder artikel 252 van de nieuwe gemeentewet waarbij het
begrotingsevenwicht wordt opgelegd aan de Gemeenten;
Gelet op artikel 6 § 2 van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratieve
toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op artikel 1 van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de regering van de
akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratieve toezicht;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen;
Gelet op zijn beraadslaging dd. 19 december 2013, houdende vestiging voor de dienstjaren 2014 tot 2018
van een belasting op de terbeschikkingstelling van telecommunicatieapparatuur tegen retributie,
goedgekeurd bij brief dd. 28 februari 2014 van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op het administratief dossier, heden ter kennisgeving overgemaakt aan de gemeenteraadsleden;
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Overwegende dat de bedrijven die de telecommunicatieapparatuur tegen vergoeding ter beschikking te
stellen, deelnemen aan de economische ontwikkeling van de gemeente, maar sommige van hun klanten de
openbare orde verstoren en de netheid aantasten, en aldus de ordehandhavers en gemeentelijke openbare
diensten extra belasten en het bijgevolg gewettigd is hen te laten bijdragen in de financiering van
gemeentelijke taken;
Overwegende dat het raadzaam is niet teveel belastingdruk op de belastingbetalers uit te oefenen en het
toegepaste belastingstarief sinds 2009 ongewijzigd te handhaven voor de belastingen tussen 2019 en 2023;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1:
Volgend belastingreglement goed te keuren:
telecommunicatieapparatuur tegen retributie.

belasting

op

de

terbeschikkingstelling

van

Belasting op de terbeschikkingstelling van telecommunicatieapparatuur tegen retributie
I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTING
Artikel 1:
Er wordt ten bate van de gemeente Evere, vanaf 1 januari 2019 voor een termijn vervallend op 31 december
2023, een openingsbelasting en een jaarlijkse belasting geheven op handelszaken die tegen vergoeding
telecommunicatieapparatuur ter beschikking stellen. Voor de toepassing van het huidig reglement moet er
onder telecommunicatieapparatuur verstaan worden, elk toestel dat de overdracht, het uitzenden of
ontvangen toelaat van tekens, signalen, geschriften, beelden, geluiden of andere gegevens van welke aard
ook, per draad, radiogolven, optische signalisatie of andere elektromagnetische systemen (t.t.z. telefoon, fax,
modem, videoconferentie, enz.), inbegrepen de computer die is aangesloten op het internet.
II. AANSLAGVOET
Artikel 2:
De aanslagvoet van de belasting voor elke nieuwe opening van een handelszaak die zich situeert in de
gemeente en die tegen een vergoeding telecommunicatieapparatuur ter beschikking stelt, is vastgesteld op
12.500,00 euro. Deze openingbelasting is ook verschuldigd bij elke overname van de handelszaak wier
hoofdactiviteit erin bestaat tegen vergoeding eveneens telecommunicatieapparatuur ter beschikking te stellen.
Bij overname van de handelszaak wordt de overname van de aandelen niet beoogd, op voorwaarde dat
hetzelfde bedrijf de activiteit voortzet. De openingsbelasting is een eenmalige belasting.
Artikel 3:
De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 100,00 euro per vast of mobiel
telecommunicatieapparaat. Het bedrag van de belasting zal berekend worden vanaf het vijftiende apparaat in
bezit van de handel, de belasting komt dan tot stand vanaf het eerste apparaat.
Artikel 4:
De jaarlijkse belasting is verschuldigd hetzij het jaar na de inkohiering van de openingsbelasting; bij gebreke
hiervan, vanaf de inwerkingtreding van huidig reglement.
Artikel 5:
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De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn verschuldigd voor het hele jaar vanaf 1 januari van het
belastingjaar welke ook de datum van het begin van de uitbating, of de stopzetting van de economische
activiteit of van de verandering van uitbater gedurende het belastingjaar. Er wordt geen enkele korting of
teruggave van de belasting gedaan voor welke reden dan ook.
In geval gedurende het jaar het aantal vaste of mobiele telecommunicatieapparaten ter beschikking gesteld
van het publiek verhoogd wordt mits de nodige toelating, wordt een aanvullende belasting geëist berekend
overeenkomstig artikel 3.
Artikel 6:
In geval van tijdelijke of definitieve sluiting van de zaak omwille van een sanctie van het College van
Burgemeester en Schepenen krachtens artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet, kunnen de
belastingplichtigen op geen enkele schadeloosstelling aanspraak maken.
III. BELASTINGPLICHTIGE
Artikel 7:
De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn solidair en ondeelbaar verschuldigd door de eigenaar van
de handelszaak, de uitbater ervan, en de eigenaar van het pand waar de economische activiteit wordt
uitgeoefend.
IV. VRIJSTELLINGEN
Artikel 8:
Zijn vrijgesteld de bedrijven, die krachtens artikel 9 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de
elektronische communicatie, universele diensten verzekeren, zoals bepaald in artikel 68 van dezelfde wet.
V. WIJZE VAN BETALING
Artikel 9:
a) Aangifte: De eigenaar van de handelszaak, de uitbater ervan en de eigenaar van het pand zijn ertoe
gehouden voorafgaandelijk aan elke economische activiteit aangifte hiervan te doen bij de gemeentelijke
overheid. Ten einde de jaarlijkse belasting en de openingsbelasting te heffen stuurt het gemeentebestuur naar
iedere handelszaak in activiteit een aangifteformulier dat binnen de door de gemeentelijke overheid
vastgestelde termijn dient ingevuld, ondertekend en teruggestuurd te worden. De belastingplichtige die geen
aangifteformulier ontvangen heeft is er toe gehouden aan het gemeentebestuur, ten laatste bij de installatie
van de telecommunicatieapparatuur, de nodige gegevens voor de berekening van de belasting mede te delen.
Iedere wijziging van belastingbasis, wijziging of stopzetting van de activiteit of wijziging van uitbater dient
onmiddellijk, onder verantwoordelijkheid van de belastingplichtige, per aangetekend schrijven aan het
gemeentebestuur medegedeeld te worden. Deze verklaring blijft geldig tot uitdrukkelijke opzegging van de
belastingplichtige. Het bewijs van opzegging is ten laste de belastingplichtige. De belastingplichtige is ertoe
gehouden om, op aanvraag, alle nodige documenten en inlichtingen, die toelaten om zijn verklaring na te
gaan, mede te delen aan het gemeentebestuur.
b) Inkohiering: De belastingplichtige zal een aanslagbiljet ontvangen, overeenkomstig de ordonnantie dd. 3
april 2014 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
c) Betaling: De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden van ontvangst van het aanslagbiljet. De
invordering van de belasting wordt verder gezet volgens de door de wet inzake de invordering van de
Rijksbelastingen op de inkomsten vastgestelde bepalingen. Bij niet-betaling binnen de twee maanden, zijn
de bepalingen betreffende de verwijlinteresten inzake de Rijksbelastingen op de inkomsten van toepassing.
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Artikel 10:
Bij gebrek van dergelijke aangifte, of ingeval van fraude of wanneer de aangifte onjuist of onvolledig is
ingevuld en bij de bedrijven waarvan de conformiteit met geldende wetgeving niet is vastgesteld, wordt van
ambtswege een proces-verbaal van vaststelling van economische activiteit opgesteld. De vaststelling van
economische activiteit zal geschieden door een beëdigd ambtenaar die daartoe een proces verbaal opstelt.
Daar dit proces verbaal van vaststelling van economische activiteit wordt gelijkgesteld met de vaststelling
van opening van een bedrijf wiens hoofdactiviteit erin bestaat tegen vergoeding telecommunicatieapparatuur
ter beschikking te stellen, zal de belasting van ambtswege ingekohierd worden. Alvorens tot ambtshalve
belasting over te gaan, zullen de motieven voor deze procedure, de elementen van de belasting en het bedrag
medegedeeld worden aan de belastingplichtige per aangetekend schrijven bij de post. In geval van
ambtshalve inkohiering, zal de belasting verhoogd worden met de helft van het verschuldigd bedrag. Het
bedrag van deze verhoging wordt eveneens ingekohierd
VI. GESCHILLEN
Artikel 11:
De belastingplichtige kan een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen dat
als administratieve overheid optreedt. Dat bezwaar moet op straffe van verval worden ingediend binnen een
termijn van drie maanden vanaf de derde dag die volgt op de datum van verzending van het aanslagbiljet
met vermelding van de duur van het bezwaar. Bovendien moet het op straffe van nietigheid schriftelijk
worden ingediend. Het moet met reden omkleed zijn. Het is gedateerd en ondertekend door de eiser of zijn
vertegenwoordiger en vermeldt de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten
laste van wie de belasting wordt gevestigd, het voorwerp van het bezwaarschrift en een uiteenzetting van de
feiten en middelen. De indiening van een bezwaarschrift geeft geen vrijstelling tot de betaling van de
belasting.
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Artikel 2:
Deze beraadslaging zal in tweevoud overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid met het oog op
de uitoefening van het algemene toezicht.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
27 stemmers : 27 positieve stemmen.
1 bijlage
Dossier administratif - Taxe sur le phoneshops 2019 - 2023.pdf
ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De Gemeentesecretaris,
(g) Dirk Borremans

De Voorzitter van de gemeenteraad,
(g) Georges Pollet

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Evere, 01 december 2018

De Gemeentesecretaris,

Voor de Burgemeester,
De afgevaardigde Schepen,

Dirk Borremans

Christian Beoziere
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