
 

 

Belasting op geldautomaten en self-banking 

toestellen. 
 

 

Artikel 1. Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een gemeentebelasting 

geheven op: 

  

- De banken en gelijkgestelde instellingen die over lokalen 

beschikken die voor het publiek toegankelijk zijn en die op het 

grondgebied van de gemeente gelegen zijn. 

- De automatische verdelers van biljetten die op het grondgebied 

van de gemeente geplaatst werden. 

- De self-banking toestellen alsook de “automatische 

agentschappen “ en de apparaten voor afname van bankpost, 

die op het grondgebied van de gemeente gelegen zijn. 

 

Onder “banken en gelijkgestelde instellingen” moet worden verstaan: 

natuurlijke – of rechtspersonen die ten hoofdzakelijke, of ten bijkomende titel, 

wisselverrichtingen en/of gelden beleggen en/of gelden beheren en/of 

kredieten verlenen, onder welke vorm het ook moge wezen. 

 

Onder “automatische verdelers van biljetten” moet worden verstaan: elk 

toestel dat op de openbare weg, of op eender welke plaats die voor het 

publiek toegankelijk is, geplaatst is en dat toelaat geldopnemingen, deposito- 

of spaarverrichtingen uit te voeren. 

 

Onder “self-banking” moet worden verstaan: elk toestel dat op de openbare 

weg, of op een plaats die voor het publiek toegankelijk is, geplaatst is en dat 

toelaat verscheidene financiële verrichtingen uit te voeren en waar 

algemene inlichtingen of informaties kunnen bekomen worden. 

Onder “automatisch agentschap” moet worden verstaan, elk lokaal dat voor 

het publiek toegankelijk is en voorzien is van gelijkaardige apparaten die 

gebruikt worden door de banken en gelijkgestelde instellingen. 

 

Artikel 2. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens 

handelsnaam, logo of embleem, de bovengenoemde instellingen, 

agentschappen of bijkantoren, éénmanszaken, automatische verdelers van 

biljetten, self-banking toestellen, automatische agentschappen en apparaten 

voor afname van bankpost, worden geëxploiteerd. 

 

Artikel 3. De belasting is vastgesteld op € 500,00 per jaar: 

-     per automatische verdeler van biljetten 

- per self-banking toestel 

- per automatisch agentschap 

            -     per apparaat voor afname van bankpost 

 

Artikel 4. De belasting is verschuldigd voor het ganse jaar, ongeacht de datum van 

opening of sluiting van de instelling of van de plaatsing van het toestel. 

 

Artikel 5. De belastingplichtige is ertoe gehouden jaarlijks het aangifteformulier in te 

dienen bij het gemeentebestuur binnen een termijn van 1 maand na 

ontvangst van dit formulier. Dit formulier wordt vastgesteld door het college 

van burgemeester en schepenen. 



 

De belastingplichtige is niet ontlast van de verplichting spontaan een aangifte 

te doen indien de beambte belast met de telling verzuimt een 

aangifteformulier af te geven. Deze aangifte moet uiterlijk 30 september van 

het betrokken dienstjaar op het gemeentebestuur aankomen. 

Bij gebrek aan aangifte binnen de dertig kalenderdagen, in geval de telling 

gebeurt door een beëdigd ambtenaar of bij gebrek aan aangifte uiterlijk 30 

september bij spontane aangifte, of in geval van onvolledige, onjuiste of 

onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt deze 

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 

belastingaanslag, 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 belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen 

volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn 

opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

 

De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig 

worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 

januari van het dienstjaar. Deze termijn kan met twee jaar verlengd worden bij 

overtreding van de belastingverordening met het oogmerk om te bedriegen 

of met de bedoeling schade te berokkenen. 

 

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk 

aan de verschuldigde belasting. Het bedrag van de verhoging wordt ook 

ingekohierd. 

 

Artikel 6. Huidig reglement heft alle vorige reglementen betreffende hetzelfde 

onderwerp op. 
 


