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Punt 8 :

Goedkeuring van een belastingsreglement op de bank- en
financieringsinstellingen voor de dienstjaren 2014 tot en met
2019.
______________________________________________________________________________

De Raad,
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle
rendabele belastingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2013, houdende algemene
bepalingen voor de gemeentelijke belastingen;
Gelet op art 170 §4 van de grondwet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28
mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248 tot en met
260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli
2005;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van
het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en
betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Na beraadslaging,
Met 23 ja-stemmen (algemeen stemmen).
BESLUIT :
Artikel 1 :
Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting
gevestigd op de bank- en financieringsinstellingen.
Wordt voor de toepassing van deze belasting als dusdanig aangezien: elke bank-,
financierings-, kredietinstelling, factoringbedrijf, spaarbank of wisselkantoor en alle
andere inrichtingen die zich met dergelijke bank- of financieringsactiviteiten inlaten, hun
agentschappen, bijkantoren, de eenmanszaken en de automaten bestemd voor
bankverrichtingen, die gevestigd of geïnstalleerd zijn op het grondgebied van de
gemeente en voor het publiek toegankelijk zijn.
Met eenmanszaak wordt bedoeld de inrichting die spaar-, leen-, wissel- en/of hypotheekverrichtingen aanbiedt en door één persoon in hoofd- of nevenberoep wordt
geëxploiteerd onder eigen naam en/of als waarnemer van een agentschap of bijkantoor
van een bank- of financieringsinstelling.
Onder nevenberoep wordt in het raam van deze verordening verstaan het aanbieden van
voornoemde diensten door een loon- of weddetrekkende onderwerpen aan het stelsel van
de Rijksmaatschappelijke zekerheid ; in het andere geval wordt dergelijke dienstverlening
als de uitoefening van een hoofdberoep beschouwd.
Onder automaten bestemd voor bankverrichtingen wordt verstaan, de toestellen die
volautomatisch werken en de cliënteel in de mogelijkheid stellen geldopnemingen en/of
spaar- of betaalverrichtingen te doen.
Een inrichting wordt door deze belasting als publiek toegankelijk beschouwd wanneer de
cliënteel er terecht kan voor bank- en/of financieringsverrichtingen, ongeacht het
grootste deel van bedoelde verrichtingen al dan niet ter plaatse wordt afgehandeld.
Artikel 2 :
Deze belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens handelsnaam, logo of embleem, de vorenbedoelde instellingen, agentschappen of bijkantoren,
eenmanszaken en automaten bestemd voor bankverrichtingen worden geëxploiteerd.
Artikel 3 :
Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt de belasting als volgt vastgesteld :
- 50 EUR voor éénmanszaken waarvan de exploitatie als bijberoep wordt uitgeoefend
- 150 EUR voor instellingen met 1 tot 5 personeelsleden ;
- 300 EUR voor instellingen met 6 tot 10 personeelsleden ;
- 450 EUR voor instellingen met 11 tot 20 personeelsleden ;
- 600 EUR voor instellingen met meer dan 20 personeelsleden ;
- 150 EUR per bank- of geldautomaat.
Het hierboven bedoelde personeelsbestand omvat eveneens de persoon (personen)
verantwoordelijk voor de exploitatie.

Voor de berekening van de personeelsbezetting worden de deeltijdse prestaties opgeteld
volgens de duur van de prestaties.
Artikel 4 :
De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd, welke ook de datum is
waarop de dienstverlening aanvangt of eindigt.
Bij overneming van de instelling of automaat bestemd voor bankverrichtingen is de overnemer eveneens belastingplichtig.
Artikel 5 :
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier.
Artikel 6 :
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Aldus beslist in voormelde zitting.
In opdracht :
de secretaris,
get. Mevr. K. Biesemans

de voorzitter,
get. Mevr. J. Vermeir

Voor eensluidend uittreksel,
Opwijk, 29 november 2013
In opdracht :

Mevr. Katleen Biesemans
Gemeentesecretaris

Mevr. Joske VERMEIR
Voorzitter gemeenteraad

