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Zitting van 28.11.19
#Onderwerp : Belastingreglement op banken en gelijkgestelde instellingen, op automatische verdelers van
bankbiljetten, op selfbankingtoestellen en op automatische agentschappen.#
Openbare zitting
De Raad,
Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeentes verplicht een begrotingsevenwicht te hebben;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen;
Gelet op het algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen;
Overwegende dat het tarief van de belasting op banken en gelijkgestelde instellingen gerechtvaardigd wordt door
de stijging van de gemeentelijke financiële lasten, meer bepaald veroorzaakt door de onderfinanciering van de
gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Overwegende dat de banken en gelijkgestelde instellingen een bijzondere aandacht vereisen van de ordediensten
op het gebied van de openbare veiligheid en deze veiligheid financieel ten laste komt van de gemeentes;
Overwegende dat de onderhavige belasting de doelstelling heeft om de gemeente toe te laten de nodige financiële
middelen te verwerven voor de uitvoering van haar taken en haar beleid en om haar financieel evenwicht te
behouden en, overwegende dat het met het oog op deze doelstelling rechtvaardig lijkt rekening te houden met de
draagkracht van de belastingplichtigen, omwille van de legitieme bezorgdheid om een evenwichtige verdeling
van de fiscale last te verzekeren;
Overwegende dat de banken op het grondgebied van de gemeente Ukkel kunnen genieten van alle gemeentelijke
infrastructuur, ter beschikking gesteld door natuurlijke personen, al dan niet gehuisvest op het grondgebied van
de gemeente, incl. haar wegen en parken waarvan het onderhoud een zekere en niet te verwaarlozen kost inhoudt
zowel inzake de reinheid, de versiering met bloemen of de feestelijke decoraties, de veiligheid, de verlichting, …
en dat al deze pluspunten een zekere meerwaarde genereren;
Overwegende dat het tarief van de belasting jaarlijks met 2% verhoogd zou moeten worden;
Overwegende dat de gemeente ontvangsten moet innen om de uitgaves te kunnen verzekeren;
Overwegende dat het verlies aan inkomsten door de afwezigheid van ontvangsten van de opcentiemen, die niet

Gemeenteraad - 28.11.2019 - Uittreksel van dossier 30775

1/4

#016/28.11.2019/A/0029#

geïnd worden op de personenbelasting in hoofde van personen die de bewoonbare plaatsen, ingenomen door
banken, zouden kunnen bezetten, gecompenseerd zou moeten worden;
Overwegende dat het stijgend gebruik van automatische loketten in de banksector het aantal
tewerkstellingsplaatsen aanzienlijk vermindert en voor een algemene verarming van de bevolking leidt;
Overwegende dat dit belastingreglement vernieuwd moet worden voor een termijn van drie jaren, met ingang
vanaf 1 januari 2020;
REGLEMENT
Artikel 1
Er wordt vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 een jaarlijkse directe belasting geheven op:
- banken en gelijkgestelde instellingen met voor het publiek toegankelijke lokalen die zich op het grondgebied
van de gemeente bevinden;
- automatische verdelers van bankbiljetten en briefwisseling die zich op het grondgebied van de gemeente
bevinden;
- selfbankingtoestellen (automatische bankagentschappen of andere financiële instellingen) die zich op het
grondgebied van de gemeente bevinden.
Onder "banken en gelijkgestelde instellingen" wordt verstaan: natuurlijke personen of rechtspersonen die, als
hoofd- of bijberoep, wisselverrichtingen en/of beheersactiviteiten van fondsen en/of kredieten, in welke vorm dan
ook, aanbieden.
Onder "automatische verdelers van biljetten" wordt verstaan: elk toestel dat op de openbare weg of op eender
welke voor het publiek toegankelijke plaats gebruikt kan worden om geld af te halen of om deposito- of
spaarverrichtingen uit te voeren.
Onder "selfbanking" wordt verstaan: elk toestel dat op de openbare weg of op eender welke voor het cliënteel
toegankelijke plaats gebruikt kan worden om verschillende financiële verrichtingen uit te voeren en om algemene
inlichtingen of informatie op te vragen.
Onder "automatisch agentschap" wordt verstaan: elke voor het publiek toegankelijke plaats die voorzien is van
toestellen zoals deze die in banken en gelijkgestelde instellingen gebruikt worden.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd:
- voor de bank of de gelijkgestelde instelling: door de natuurlijke persoon of rechtspersoon op wiens naam de
bank wordt uitgebaat;
- voor de automatische verdeler van biljetten, het selfbankingtoestel en voor een automatisch agentschap: door de
natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de installatie ervan.
Artikel 3
De belasting is als volgt vastgesteld:
€ 400 (tarief 1) per loket en/of werkpost ten dienste van het cliënteel;
€ 2.263 (tarief 2) per automatische verdeler van biljetten (depositoverrichtingen, geldafhalingen) en
briefwisseling, per selfbankingtoestel. De belasting is verschuldigd voor een volledig jaar, ongeacht de openingsof sluitingsdatum van de instelling of van de plaatsing van het toestel.
De bedragen worden op 1 januari van elk jaar verhoogd met 2%, het resultaat zal worden afgerond naar de hogere
eenheid.

Tarief 1
Tarief 2

2020
400
2263

2021
408
2309

2022
417
2356

Artikel 4
Het gemeentebestuur stuurt jaarlijks een aangifteformulier naar de belastingplichtige die dit behoorlijk ingevuld,
gedateerd en ondertekend moet terugsturen voor de vervaldag die op dit formulier vermeld staat. De
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belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, moet elke wijziging van de belastbare basis binnen
de 30 dagen aangeven bij het gemeentebestuur.
Artikel 5
Bij gebrek aan een aangifte binnen de voorziene termijnen, of in geval van een onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, zal de belasting ambtshalve ingekohierd worden. Door
gebruik te maken van de ambtshalve inkohiering behoudt de belastingplichtige het recht om een bezwaar in te
dienen en om beroep in te stellen. In een dergelijk geval wordt de belasting vermeerderd met een bedrag dat
gelijk is aan het bedrag dat krachtens artikel 3 van het reglement werd bepaald. Het bedrag van deze
vermeerdering zal via inkohiering geïnd worden.
Artikel 6
Alvorens over te gaan tot de ambtshalve inkohiering zal het College van Burgemeester en schepenen de
belastingplichtige per aangetekend schrijven via de post de redenen meedelen om tot deze procedure over te
gaan, de elementen waarop de aanslag werd gebaseerd en de wijze van de vaststelling van deze elementen en het
bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf
de derde werkdag die volgt op de verzending van de kennisgeving, om zijn opmerkingen schriftelijk te laten
gelden.
Artikel 7
De belasting wordt via inkohiering ingevorderd.
Artikel 8
Het belastingkohier wordt opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9
De belasting moet binnen de twee maanden na de verzendingsdatum van het aanslagbiljet betaald worden.
Artikel 10
Onverminderd de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 en alles wat niet geregeld zou zijn door het
onderhavige reglement, zijn de bepalingen van Titel VII, hoofdstuk 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing,
voor zover ze niet specifiek betrekking hebben op de inkomstenbelastingen, alsook de gewestelijke bepalingen
die verwijzen naar het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale
schuldvorderingen of alle andere gewestelijke bepalingen met betrekking tot de lokale fiscaliteit.
Artikel 11
De belastingplichtige die zich ten onrechte belast acht, kan een bezwaar indienen bij het College van
Burgemeester en Schepenen van Ukkel. Het bezwaar moet ondertekend en met redenen omkleed zijn en moet
schriftelijk, op straffe van verval, verstuurd worden binnen de drie maanden vanaf de derde werkdag die volgt op
de verzendingsdatum van het aanslagbiljet. De bezwaren kunnen ingediend worden op een duurzame drager
(elektronisch communicatiemiddel, e-mail of fax). Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger dat in het
bezwaarschrift heeft gevraagd, zal hij worden uitgenodigd om gehoord te worden door het College van
Burgemeester en Schepenen tijdens een hoorzitting. De indiener van het bezwaar moet de betaling van de
belasting niet bewijzen maar de indiening van een bezwaar ontslaat hem niet van de verplichting de belasting
binnen de vastgestelde termijnen te betalen. De indiener van het bezwaar die de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen - dat optreedt als administratieve rechtsbevoegdheid - betwist, kan een beroep
indienen in de vereiste vorm bij de rechtbank van eerste aanleg.
Artikel 12
Het onderhavige reglement trekt op 1 januari 2020 het reglement in dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad
van 12 december 2013 en door het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 15 april 2014.
40 stemmers : 40 positieve stemmen.
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De Gemeentesecretaris,
(g) Laurence Vainsel

De Voorzitster,
(g) Aleksandra Kokaj

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Ukkel, 13 december 2019
De Adjunct-gemeentesecretaris,

Het College,

Thierry Bruier-Desmeth

Boris Dilliès
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