
Gemeente Anderlecht

Belastingreglement op de import- en exportbedrijven van tweedehandsvoertuigen 
en de maatschappijen die deze voertuigen vervoeren.

Artikel 1:

Een  belasting  wordt  geheven  vanaf  1  januari  2017  en  voor  een  termijn  die  op  31 
december 2025 vervalt, op de import- en exportbedrijven van tweedehandsvoertuigen met 
landen buiten de Europese Unie en op de maatschappijen die deze voertuigen vervoeren 
en die op het grondgebied van de gemeente Anderlecht opereren.

Artikel 2:   Belastinggrond  

Worden aan de belasting onderworpen:

a) Opslagplaatsen, al dan niet overdekt, voor meer dan twee afgedankte en uit omloop 
genomen voertuigen of autowrakken, tentoonstellingsruimten voor afgedankte voertuigen, 
gerangschikt overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 
maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II  en III,  met 
toepassing  van  artikel  4  van  de  ordonnantie  van  5  juni  1997  betreffende  de 
milieuvergunningen (rub. nr. 151);

en/of

b) Het opslaan van één of meer gebruikte voertuigen of het parkeren van voertuigen,  
wagens of aanhangwagens voor reclamedoeleinden in de zin van het Brussels Wetboek 
van Ruimtelijke Ordening dat op 9 april 2004 werd goedgekeurd (art. 98 §1er 10° a) en 
b) );

en/of

c) De  opslagplaatsen  voor  tweedehandsvoertuigen  in  de  zin  van  het  Gewestelijk 
Bestemmingsplan  (GBP  verschenen  in  het  Belgisch  Staatsblad  van  14  juni  2001) 
opgenomen onder de benoeming van “grote speciaalzaken”  (zie verklaring van het GBP).

Artikel 3: Belastbare grondslag

De belasting heeft als basis de volledig of gedeeltelijk overdekte en niet-overdekte bruto  
oppervlakte (manoeuvreerzone, sortering, behandeling, opslag, …), die gebruikt wordt om 
de activiteit bedoeld door het artikel 1 van dit reglement uit te oefenen.
De oppervlakte zal  naar rato van de verhouding tussen het  omzetcijfer  van de export  
buiten de gemeenschap (vak 47 van de belastingaangifte) en het totale omzetcijfer van het 
bedrijf  (totaal  van de vakken 00,  01,  02,  03,  45,  46 en 74  van de belastingaangifte) 
verminderd worden.  Deze verhouding zal op basis van de belastingaangifte van de 12 
laatste maanden (van het afgelopen jaar) berekend worden.
Zonder een tegenbewijs, zijn de inlichtingen opgenomen in de bestanden van het kadaster 
en in de gewestelijke overzichten van de bestaande situatie van het GBP rechtsgeldig.

Artikel 4: Aanslagvoet

Het bedrag van de jaarlijkse belasting wordt als volgt vastgesteld:  12 euro/m² met een 



minimumbedrag  van  300  euro en  een  maximumbedrag  van  40.000  euro per 
onderneming, onafhankelijk van het aantal opslagplaatsen dat op het grondgebied van de 
gemeente wordt beheerd.
 
De betaling van de belasting geldt in geen geval als een regularisatie van de situatie en 
stelt de belastingplichtige niet vrij het nodige te doen om zijn uitbating aan de geldende 
reglementeringen aan te passen.  Geen enkele vrijstelling zal worden toegestaan.

Artikel 5: Belastingplichtigen

De belasting die  de  uitbaters  verschuldigd  zijn,  is  evenredig met  het  aantal  maanden 
gedurende dewelke de opslagplaats uitgebaat werd voor zover de uitbating bekend werd 
gemaakt  aan  het  gemeentebestuur  met  een  aangetekend  schrijven.   Indien  deze 
mededeling niet werd overgemaakt, moet de belasting voor het hele jaar betaald worden.
Om deze maatregelen toe te passen, wordt elke fractie van de maand als een volledige 
maand beschouwd.
Het bewijs dat de uitbater de belasting niet verschuldigd is, dient door hemzelf te worden 
geleverd.

Artikel 6: Aangifte

6.1. Het gemeentebestuur zendt de belastingplichtige elk jaar een aangifteformulier dat 
deze  verplicht,  naar  behoren  ingevuld,  gedateerd  en  ondertekend,  samen  met  de 
belastingaangifte van de 12 laatste maanden, binnen de dertig dagen vanaf de ontvangst  
van de brief die bovengenoemd formulier vergezelt, moet terugsturen.

6.2. De aangifte blijft geldig tot herroeping.  Deze dient schriftelijk aan de gemeentelijke 
belastingdienst betekend te worden.

6.3. De belastingplichtigen die  geen aangifteformulier  ontvangen hebben,  moeten dit 
uiterlijk  op  31  december  van  het  betrokken  aanslagjaar  bij  de  gemeentelijke 
belastingdienst  aanvragen  en  voor  30  april  van  het  jaar  volgend  op  het  betrokken 
aanslagjaar  naar behoren ingevuld, gedateerd en ondertekend terugsturen.

6.4. De belastingplichtige dient bij zijn aangifte alle verantwoordingsstukken betreffende 
zijn statuut, zijn persoonlijke toestand of zijn verklaringen te voegen.  Daarboven dient hij,  
op vraag van het bestuur en zonder verplaatsing, alle boeken en documenten voor te 
leggen die noodzakelijk zijn voor het bepalen van de belasting.

Artikel 7:

In geval van wijziging van de basis voor de heffing van de belasting, zal binnen de vijftien 
dagen  een  nieuwe  aangifte  ingediend  moeten  worden.  Iedere  nieuwe  uitbating  moet 
binnen dezelfde termijn van vijftien dagen aangegeven worden.
De uitbater is verplicht onmiddellijk aan het gemeentebestuur de afstand of de stopzetting 
van zijn bedrijf per aangetekende brief bekend te maken.

De belastingplichtigen van wie de bedragen het gevolg zijn van materiële vergissingen 
voortvloeiend uit dubbel gebruik, rekenfouten, enz., gemaakt door de personeelsleden van 
het  bestuur,  mogen  de  verbetering  ervan  aan  het  gemeentebestuur  aanvragen 
overeenkomstig  het  artikel  376  §  1  van  het  Wetboek  der  inkomstenbelastingen  op 
voorwaarde dat:



1°  die  overbelastingen  door  de  administratie  werden  vastgesteld  of  door  de 
belastingschuldige  of  door  zijn  echtgenoot  op  wiens  goederen  de  aanslag  wordt 
ingevorderd, aan de administratie werden bekendgemaakt binnen vijf jaar vanaf 1 januari 
van het jaar waarin de belasting is gevestigd;

2° de aanslag niet reeds het voorwerp is geweest van een bezwaarschrift, dat aanleiding 
heeft gegeven tot een definitieve beslissing nopens de grond.

Artikel 8: 

De belastingplichtige moet vrije toegang verlenen tot de al dan niet bebouwde onroerende 
goederen die een belastbaar element kunnen vormen of bevatten of waar een belastbare 
activiteit wordt uitgeoefend, aan het lid of de leden van het gemeentepersoneel aangeduid  
door het college.

Iedereen die beschikt over boeken en bescheiden die noodzakelijk zijn voor de vestiging 
van de belasting, is verplicht om deze zonder verplaatsing voor te leggen op verzoek van 
het lid of de leden van het gemeentepersoneel aangeduid door het college.

Bij gebrek aan aangifte binnen de in het reglement vastgestelde termijn en in geval van  
onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte, zal de belastingplichtige van ambtswege 
belast worden volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt.

Vooraleer  wordt  overgegaan  tot  vestiging  van  de  ambtshalve  belasting,  brengt  het 
gemeentebestuur de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte van de 
redenen waarom gebruik gemaakt wordt van deze procedure, de elementen waarop de 
belasting 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,  te  rekenen 
vanaf  de  derde  werkdag  die  volgt  op  de  verzending  van  kennisgeving,  om  zijn 
opmerkingen schriftelijk mee te delen.  

De belasting mag niet worden gevestigd vóór deze termijn verstreken is. 

In geval van ambtswege inkohiering wordt de verschuldigde belasting verhoogd met het 
bedrag dat gelijk is aan het dubbele van de verschuldigde belasting.

De inbreuken op huidig reglement worden vastgesteld door het lid of de leden van het 
gemeentepersoneel aangeduid door het college en die bevoegd zijn om een controle of 
een onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing  
van het belastingreglement en zijn diverse bepalingen. 

De door hen opgestelde processen-verbaal gelden als bewijs van het tegendeel.

Artikel 9: Inning

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier.  De belastingplichtige ontvangt 
zonder  kosten een aanslagbiljet.   De belasting dient  binnen de twee maanden na de 
verzending van het aanslagbiljet betaald te worden.

Artikel 10: Bezwaren



De  belastingplichtige  of  zijn  vertegenwoordiger  kan  tegen  de  belasting  of  een 
belastingverhoging bij  het college van burgemeester en schepenen een bezwaarschrift  
indienen.

Het  bezwaarschrift  moet  schriftelijk,  ondertekend  en  gemotiveerd,  en,  op  straffe  van 
verval, binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend 
op de datum van de verzending van het aanslagbiljet, worden ingediend.

Als de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger dit in het bezwaarschrift uitdrukkelijk 
gevraagd heeft, zal hij binnen een termijn van ten minste vijftien kalenderdagen voor een 
hoorzitting worden uitgenodigd.
De  aanwezigheid  op  de  hoorzitting  moet  schriftelijk  door  de  belastingplichtige  of  zijn 
vertegenwoordiger, ten minste zeven kalenderdagen vóór de dag van de hoorzitting, aan 
het college of aan het personeelslid bevestigd worden.
Artikel 11:

In  geval  van  bezwaar,  moet  de  eiser  geen  bewijs  van  de  betaling  van  de  belasting 
indienen.  Het indienen van een klacht stelt echter noch het opeisen van de belasting, 
noch van de verwijlinteresten uit.

Artikel 12:

De  vestiging,  de  invordering  en  de  geschillen  worden  geregeld  overeenkomstig  de 
ordonnantie van 3 april  2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen 
inzake gemeentebelastingen.


