Financiën - Belasting op de terbeschikkingstelling van telecommunicatietoestellen tegen
betaling door aan het publiek - Reglement - Hernieuwing
DE RAAD,
Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;
Gelet op artikelen 117 en 118 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet waarbij het begrotingsevenwicht wordt
opgelegd aan de gemeenten;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillen inzake gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op het belastingreglement op de terbeschikkingstelling van telecommunicatietoestellen
tegen betaling door het publiek, gestemd door de gemeenteraad van 17 december 2013;
Overwegende dat de door deze belasting nagestreefde doelstelling erin bestaat aan de
gemeente Vorst de financiële middelen te verschaffen die noodzakelijk zijn om haar taken en
beleidsmaatregelen te kunnen uitvoeren alsook om haar financieel evenwicht te verzekeren en
overwegende dat het, in het nastreven van deze doelstelling, gerechtvaardigd blijkt om
rekening te houden met de financiële capaciteit van de belastingplichtigen vanuit het
gegronde streven naar een evenwichtige verdeling van de belastingdruk;
Overwegende dat de instellingen die telecommunicatietoestellen ter beschikking stellen tegen
betaling door het publiek op het grondgebied van de gemeente Vorst gebruik kunnen maken
van alle gemeentelijke infrastructuren die ter beschikking staan van de natuurlijke personen
die al dan niet op het grondgebied van de gemeente wonen, met inbegrip van het wegennet en
parken waarvan het onderhoud een zekere en niet verwaarloosbare kost vertegenwoordigt
zowel op gebied van netheid, feestelijke of bloemenversieringen, veiligheid, verlichting, en
dat al deze voordelen voor hen een zekere meerwaarde vormen;
Overwegende dat er een tweede lager tarief ingevoerd werd voor de terbeschikkingstelling
van computers voor het publiek, en dat het verschil in tarieven wordt uitgelegd door het feit
dat sommige gezinnen niet over een computer beschikken, en dat de terbeschikkingstelling
ervan bijgevolg een sociale rol kan spelen.
BESLIST:
Het belastingreglement op de terbeschikkingstelling van telecommunicatietoestellen tegen
betaling door het publiek te hernieuwen:

Artikel 1.
Er wordt voor de dienstjaren 2020 tot 2025 een belasting gevestigd op de instellingen die
telecommunicatietoestellen tegen betaling ter beschikking stellen van het publiek

Artikel 2.
Voor de toepassing van huidig reglement dient verstaan te worden onder
telecommunicatietoestel, ieder toestel dat de overdracht, de uitstraling of de ontvangst
mogelijk maakt van seinen, signalen, geschriften, beelden, klanken of gegevens van elke aard,
per draad, radio-elektriciteit, optische signalisatie of ander elektromagnetisch systeem (zoals:
telefoon, fax, computer, modem, videoconferentie, enz…).

Artikel 3.
De belasting is gebaseerd op het aantal vaste of mobiele telecommunicatietoestellen die ter
beschikking van het publiek gesteld worden.

Artikel 4.
De belasting wordt vastgesteld op 70,00 € per vast of mobiel telecommunicatietoestel en op
20 € per computer per trimester. Ieder begonnen trimester wordt volledig belast.
De belasting is verschuldigd voor het gehele trimester, te tellen vanaf de 1ste dag van het
trimester, ongeacht de datum van installatie van het toestel. (voormalig artikel 6).

Artikel 5.
De belasting is verschuldigd door de uitbater van de instelling. De eigenaar van het gebouw of
van het deel van het gebouw waar de instelling zich bevindt, is solidair verantwoordelijk voor
het betalen van de belasting.

Artikel 6.
Zijn vrijgesteld van de belasting, de instellingen die de universele dienst verzorgen zoals
bepaald in artikel 84 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven die kunnen bewijzen de eigenschap van operator of de
toelating te bezitten in de zin van diezelfde wet van 21 maart 1991, voor wat betreft de
uitrustingen die betrekking hebben op de uitoefening van de universele dienst.

Artikel 7.
Wanneer het gemeentebestuur het bestaan van telecommunicatietoestellen vaststelt die tegen
betaling in een instelling ter beschikking gesteld worden van het publiek, stuurt het aan de
uitbater van deze instelling een aangifteformulier dat behoorlijk ingevuld en ondertekend
moet worden teruggestuurd vóór de op het formulier vermelde vervaldag. Dit ondertekende
formulier blijft geldig tot herroeping ervan, gericht aan de dienst Belastingen.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier ontvangen heeft, moet de elementen nodig
voor de belastingheffing meedelen aan het Bestuur tegen ten laatste het ogenblik waarop de
toestellen geïnstalleerd worden.
Elke wijziging aan de belastbare grondslag moet binnen de maand gemeld worden aan de
belastingdienst van het gemeentebestuur.

Artikel 8.
Indien de aangifte niet binnen de in artikel 8 gestelde termijnen ingediend wordt of in geval
van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte door de belastingplichtige, zal de
belasting ambtshalve ingekohierd worden.
Vooraleer over te gaan tot de belastingheffing van ambtswege, betekent het College van
Burgemeester en Schepenen aan de belastingplichtige, via aangetekend schrijven, de redenen
waarom tot deze procedure overgegaan wordt, de elementen waarop de belastingheffing
gebaseerd is, evenals de wijze waarop deze elementen vastgesteld werden en het bedrag van
de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf het verzenden van dit
bericht om schriftelijk zijn opmerkingen te laten geworden.
In geval van inkohiering van ambtswege wordt de belasting verhoogd met een bedrag gelijk
aan dat van de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt eveneens
ingekohierd.

Artikel 9.
De belastingplichtige ontvangt gratis een aanslagbiljet.
De belasting dient betaald binnen de twee maanden na het versturen van het aanslagbiljet.
Bij niet-betaling binnen de voorgeschreven termijn zullen de invorderingsregels inzake de
inkomstenbelasting toegepast worden.

