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34 Belastingreglement op autobrandstoftoestellen
Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente ; 

Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de invorderingen en de 
geschillen inzake gemeentelijke belastingen ; 

Gelet op de bespreking in de gemeenteraad waarbij een passende toelichting 
wordt verstrekt door burgemeester Luc Aerts; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

BESLUIT : 29 stemmen voor 

Art. 1:  Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 
december 2019, wordt ten behoeve van de gemeente een belasting geheven 
op de olie-, benzine- en andere brandstofverdelingstoestellen, geplaatst langs 
de openbare weg of op privaat terrein langs de openbare weg opgesteld en 
gebruikt worden tot bevoorrading van de aanrijdende voertuigen. 
Een toestel met meervoudige bedieningspunten wordt belast per 
bedieningspunt. 

Art. 2: De belasting wordt als volgt vastgesteld : 50 EUR per jaar voor de 
vaste toestellen. 

Art. 3: Worden van de belasting vrijgesteld :  
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 
motorvoertuigen. 

Art. 4: De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het toestel. De 
belastingplichtige moet aangifte doen bij het gemeentebestuur van de 
gebruikte toestellen in de loop van de maand januari van het aanslagjaar. 
Voor de toestellen geplaatst in de loop van het jaar moet aangifte gedaan 
worden binnen de veertien dagen voor de ingebruikstelling. De aangifte blijft 
gelden tot zolang het gemeentebestuur in kennis wordt gesteld van de 
buitengebruikstelling. 

Art. 5:  De volledige belasting is verschuldigd voor toestellen welke in de loop 



van het eerste halfjaar in gebruik gesteld worden. Voor deze welke na 1 juli in 
gebruik gesteld worden, is slechts de helft van de jaarbelasting verschuldigd. 

Art. 6: Bij gebrek van een tijdige aangifte of bij onvolledige, onjuiste of 
onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast. In 
geval van ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op basis van 
gegevens waarover de belastingheffende overheid beschikt.  
Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het college van 
burgemeester en schepenen de belastingplichtige met een aangetekende 
brief op de hoogte van de redenen waarom ze gebruik maakt van deze 
procedure, de elementen waarop de belasting is gebaseerd evenals de wijze 
van bepaling van die elementen en het bedrag van de belasting.  
  
Art. 7:  De overeenkomstig artikel 6 ambtshalve ingekohierde belasting wordt 
verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting en in geval 
van herhaling, binnen de 12 maanden, met het dubbele ervan. 
Het bedrag van de verhoging wordt ingekohierd. 

Art. 8 : De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat 
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester 
en schepenen. 

Art. 9 : De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van 
de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet 
van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van gemeentebelastingen en mogelijke latere 
wijzigingen.  

Art. 10:  Deze beslissing zal voor kennisgeving aan de hogere overheid 
worden toegezonden.   
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