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Belastingreglement op brandstofverdelingstoestellen - GR/2020/077 

 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling 3: We streven naar een welvarend en ondernemend Brecht waarbij de basis wordt 
gelegd in kwalitatief onderwijs. 
Actieplan 13: Dagelijkse werking welvarend/ondernemend. 
Actie 55: Dagelijkse werking welvarend/ondernemend. 
ARK: 7360500 
BV: 0020 
Omschrijving: Benzine-, olie- en persdrukpompen 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 41 
Decreet van 30 mei 2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen, en latere wijzigingen 
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid 
van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en 
verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de 
raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones. 
Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken 
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit van 15 februari 2019 

Historiek 
Gemeenteraadsbeslissing van 12 december 2019 over het belastingreglement op 
brandstofverdelingstoestellen. 

Motivatie 
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen. 
Echter, gezien de Coronacrisis dringt een aanpassing van de inwerkingtredingsdatum van dit reglement 
zich op. De datum van inwerkingtreding van belastingreglement op brandstofverdelingstoestellen zoals 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 12 december 2019, wijzigt naar datum 1 januari 2021. Aangiftes 
die gebeurden in het kader van het belastingreglement van 12 december 2019 komen hierbij te vervallen. 
Er zal geen heffing plaatsvinden voor aanslagjaar 2020. 
Sinds 12 maart 2020 zijn de maatregelen die genomen zijn door de Nationale Veiligheidsraad steeds 
strikter geworden, met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en economie. Meerdere 
ondernemers werden verplicht om hun activiteiten stop te zetten of zien in deze tijd hun inkomsten sterk 
teruglopen. 
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Met dit besluit komt de gemeente tegemoet aan de oproep van de Vlaamse Regering om de lokale 
belastingreglementen te herzien opdat de belastingplichtigen op het grondgebied minder belastingen 
moeten betalen op activiteiten waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren. 
De financiën van de gemeente kunnen de tijdelijke minderontvangsten door deze tegemoetkomingen 
opvangen. Het gaat om een geraamde minderontvangst van 4100 euro. 
Een tweede (technische) wijziging betreft het schrappen van de expliciete verwijzing naar het wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992. Dit is niet nodig en wordt door ABB afgeraden aangezien dit reeds 
vervat zit in het decreet van 30 mei 2008. 
Raadslid J. Slegers vraagt wat nu de bedoeling van de belastingreglementen en retributies is? Ik heb dat 
niet goed begrepen. Wij vinden het raar dat alleen deze 2 opgesomd worden. Er zijn een heleboel 
ondernemers die lijden. We vragen ons af van waar deze vraag komt. 
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat hij heeft toegelicht dat alle belastingen en retributies ten aanzien 
van ondernemers niet worden geïnd. Dit zijn de enige die we hebben. Als je er nog kent, dan mag je het 
meedelen en dan kan het bekeken worden. Bij de kampeerterreinen moeten we eerst inschatten wat de 
impact op deze sector is. 
Raadslid J. Slegers vraagt naar de reclamedrukwerken? Waarom blijven deze bestaan? 
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat er een eenvoudige mogelijkheid is om onder deze retributie uit te 
geraken door je te beperken tot maximum 4 A4 bladzijden. De grote bladen worden door grote 
handelaars verstuurd, en niet door de lokale Brechtse ondernemers. 
Raadslid J. Slegers antwoordt dat als je als Brechtse ondernemer meer dan 4 bladzijden wil, dan kan 
kom je niet tegemoet en moet deze contact opnemen. 
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat hij die kans niet groot acht.  

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 Belastbaar voorwerp of belastbaar feit 
Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 wordt een belasting geheven op olie-, benzine- en 
andere brandstofverdelingstoestellen. 
Artikel 2 Definitie 
Onder brandstofverdelingstoestellen moet worden verstaan alle olie-, benzine-, en andere 
brandstofverdelingstoestellen, geplaatst langs de openbare weg of op privaat terrein langs de openbare 
weg opgesteld en gebruikt tot bevoorrading van de aanrijdende voertuigen.  
Eén toestel kan meerdere bedieningspunten bevatten. Een bedieningspunt is een apparaat waarin één of 
meer distributieslangen bevestigd zijn voor het overbrengen van brandstof naar een voertuig, verbonden 
aan één telapparaat. Elke teller komt dus overeen met een bedieningspunt. 
Artikel 3 Belastingplichtige 
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het toestel.  
Artikel 4 Tarief 
De belasting wordt vastgesteld op 50 EUR per jaar per bedieningspunt. 
Artikel 5 Vrijstellingen 
De belasting is niet verschuldigd voor: 
a)    Toestellen die niet gebruikt worden voor publieke bevoorrading 
b)    Toestellen in privé-eigendom geplaatst, wanneer geen enkele aanduiding naar buiten is aangebracht 
die wijst op brandstofverkoop en deze toestellen niet gebruikt worden voor de bevoorrading van 
aanrijdende voertuigen. 
Artikel 6 Wijze van inning 
De belasting wordt ingevorderd via een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het 
college van burgemeester en schepenen. 
Artikel 7 Aangifteplicht  
De belastingplichtige moet ten laatste voor 31 januari van ieder jaar aangifte doen van de gebruikte 
toestellen op volgend adres: Gemeentepark 1, 2960 Brecht of via e-mail op volgend adres: 
gemeentebelastingen@brecht.be. 
De aangifte moet gedaan worden op het formulier dat door het gemeentebestuur wordt toegestuurd. 
De belastingplichtige is vrijgesteld van aangifteplicht indien hij voor het vorig aanslagjaar werd 
aangeslagen en indien de belastbare toestand ongewijzigd is gebleven.  
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Artikel 8 Procedure van ambtshalve vaststelling 
Bij gebrek aan aangifte binnen de in de in artikel 7 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige 
of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden 
ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan 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 dagen te rekenen van de derde werkdag die 
volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verdubbeld. Het bedrag van deze verhoging wordt ook 
ingekohierd. 
Artikel 9 Betaaltermijn 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
Artikel 10 Bezwaarprocedure 
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 
schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op 
de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening 
ervan. 
Artikel 11 Niet-betaling 
Bij niet-betaling binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis eerste aanmaning worden 
verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt telkens een kost van 
20,00 euro aangerekend voor de verzending. 
Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning 
gestuurd. Voor deze aanmaning wordt een kost van 20,00 euro aangerekend. 
Wanneer de debiteur niet overgaat tot betaling van de volledige schuld, kosten en intresten inbegrepen, 
kan de financieel directeur overgaan tot opmaak van een dwangschrift met het oog op betekening door 
een gerechtsdeurwaarder. Voor het aanmaken van dit dwangschrift wordt een kost van 30,00 euro 
aangerekend. 
Artikel 12 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. De gemeente brengt de 
toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking van dit besluit overeenkomstig artikel 
330 van het decreet over het lokaal bestuur. 
Artikel 13 
Dit reglement vervangt alle voorgaande ten deze. 
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