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Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke Van de Ven, Gert
Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden.

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse
Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen.

Dirk Blommaert, algemeen directeur

Verontschuldigd : Thierry Serrien, raadslid

42 35. BELASTING OP VERKOOPAUTOMATEN GELEGEN OP
PRIVETERREIN EN OPENBAAR DOMEIN

Aanleiding

De belasting- en retributiereglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren
2020 tot en met 2025.

Juridische grond, toepasselijke regelgeving

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december2OtT, artikel 40 53 en 41, 14o; zoals
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het
Decreet van22 december 2077 over het lokaal bestuur, wat de verÍijning van de
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft;
De Grondwet, artikel l7O $4;
Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
De omzendbrief KBIABB 2OI9/2 van 15 februari 2019 betreffende de coórdinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement belasting op
verkoopautomaten en standplaatsen op privéterrein gelegen langs de openbare weg d.d,
16 december 2074;
Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand retributiereglement voor
het innemen van standplaatsen en verkoopautomaten op het openbaar domein d.d. 16
december 2OI4;
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen.

Feiten, context en argumentatie

Overwegende dat de installatie van verkoopautomaten een toeloop van publiek kan veroorzaken
met daarbij gepaard gaande overlast van aan- en oprijdend verkeer, waarbij er een verhoogde
onveilig heid ontstaat;
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Overwegende dat het toezicht op deze overlast voor de gemeente een verhoogde kost met zich
meebrengt;

Overwegende dat het is billijk is dat belastingplichtigen die een toelating krijgen om een deel van
de openbare weg privatief in gebruikte nemen hiervooreen bijdrage te leveren via een belasting;

Overwegende dat het verantwoord is om met de invoering van dit belastingreglement de kosten te
financieren en de overlast zoveel mogelijk te beperken

De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting.

Financiële weerslag

De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Besluit:

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Gr-et
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, leroen
Van Santvoort
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Daniet De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner,
Maaike Bradt
Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony
Vanoverschelde
Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit

Met ingang van 1 janua ri 2020 voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een
jaarlijkse belasting gevestigd op verkoopautomaten gelegen op privéterrein en openbaar domein.

Artikel 2: Berekeningsgrondslag en tarieven

De belasting is verschuldigd voor verkoopautomaten ongeacht welke producten en diensten er
aangeboden worden, welke geplaatst zijn hetzij op privéterrein, hetzij op openbaar domein.

De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd door de eigenaar van de automaat,
welke ook de datum is van ingebruikstelling van de verkoopautomaat.

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt

€ 150,00 per verkoopautomaat gelegen op privéterrein met de afmetingen tot 1m30, voor
elke volgende 1m30 wordt € 150,00 aangerekend;
€ 500,00 per verkoopautomaat gelegen op openbaar domein met de afmetingen tot 1m30,
voor elke volgend 1m30 wordt € 500 aangerekend.

De lengte die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de belasting is deze van de
voorzijde van de verkoopautomaat.
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Artikel 3: Belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de verkoopautomaat. De eigenaar van het
privéterrein is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van deze belasting.

Artikel 4: Aangifteplicht

De belastingplichtige ontvangt van de gemeente een aangifteformulier dat door hem behoorlijk
ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum, moet worden teruggestuurd.

Het aangifteformulier moet worden terugbezorgd aan het Gemeentebestuur van Willebroek,
financiële dienst, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek of via e-mail aan belastingen@willebroek.be

De aangifte kan gebeuren via volgende kanalen:

via mail : belastinqen@willebroek.be;
post - aangetekend schrijven: College van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 1,
2830 Willebroek.

De belastingplichtigen zijn tevens gehouden, binnen de acht dagen na het plaatsen, overdragen of
verwijderen van een verkoopautomaat, bij een per post aangetekend schrijven of een tegen
ontvangstbewijs afgegeven bericht aangifte te doen bij het college van burgemeester en
schepenen.

De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 15
januari van het jaar volgend op het aanslagjaar, aan pe gemeente de voor de aanslag de
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.

De aangifte moet worden gedaan op het formulier dat de gemeente ter beschikking stelt van de
belastingplichtige.
Dit formulier kan bekomen worden op bovengenoemd adres.

Artikel 5: Ambtshalve belasting

Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte binnen de
gestelde termijnen, wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover
het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het College van
Burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven de motieven om
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd, evenals de
wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtlge beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen van de 3e
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerking schriftelijk voor te
dragen.

Artikel 6: Belastingverhoging

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met

- 5O o/o van de ambtshalve ingekohierde belasting

Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd

Artikel 7: Vrijstellingen

Verkoopautomaten die niet onderworpen zijn aan deze belasting:

verkoopautomaten
verkoopautomaten
tijdens de normale
bankautomaten;
verkoopautomaten
tankautomaten.

die geplaatst zijn dat ze niet vrij toegankelijk zijn voor het publiek;
die zich bevindên binnen in de handelszaak en alleen bereikbaar zijn
openingsuren van de handelszaak;

voor apotheekproducten zonder voorschrift ;
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Artikel 8: Controlemiddelen

De aangestelde ambtenaren zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze verordening vast te stellen

Artikel 9: Wijze van invordering

De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt ten laatstê 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar door het college van
burgemeester en schepenen.

Artikel 1O: Betalingstermijn

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 11: Verwijzingsregel

De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen,

Artikel 12: Bekendmaking

Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het
lokaal bestuur van 22 december 2077 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2Ot7 en
latere wijzigingen.

get. Dirk Blommaert
Algemeen Directeur

get, Eddy Moens
Voorzitter

Handtekening r
Gemachtigd bij besluit burgemeester d.

Voor eensluidend uittreksel :

donderdag 19d ber 2019
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