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Aanwezig : Van Nyen Lieven, voorzitter;

Cuylaerts Dorien, burgemeester;
Van den Eijnden Bob, Boeckx Jos, Geens Karl, Keysers Lizette, Maes Stef, schepenen;
De Visscher Wim, OCMW-voorzitter/schepen;
Hermans Frans, Van De Mierop August, Roefs Karel, Bevers Paul, Willemse
Renilde, Vermeiren Eric, Jacobs Jack, Stoffelen Nathalie, Cuylaerts Nathalie, Peeraer
Matthijs, Van Dun Diede, De Backer Jelle, Nobels Patrick, Eelen Danny, raadsleden;
Adams Bart, gemeentesecretaris;

De Gemeenteraad, O.Z.,
31. Gemeentebelasting op brandstofverdelingsapparaten. Goedkeuring.

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en de

geschillenprocedure van gemeente – en provinciebelastingen, zoals gewijzigd;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 29 augustus 2007 houdende de vaststelling

van het reglement inzake de gemeentebelasting op brandstofverdelingsapparaten;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de bespreking;

Besluit met eenparigheid van stemmen :
Artikel 1
Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019, wordt een directe belasting gevestigd op de vaste en
beweegbare olie- , benzine- , of andere brandstofverdelingsapparaten voor voertuigen, geplaatst
langs de openbare weg of privaat terrein langs de openbare weg opgesteld, onder andere de
toestellen opgesteld in de benzinestations.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de brandstofverdelingsapparaten.
Artikel 3
De belasting wordt vastgesteld op € 60,00 per jaar en per slang, verplaatsbaar of niet verplaatsbaar.
Voor toestellen na 1 juli in gebruik gesteld, is slechts de helft van de jaarbelasting verschuldigd.
Komt het bedrijf van elders naar de gemeente over voor 1 juli van het aanslagjaar, dan wordt de
eventueel in de gemeente van waaruit het bedrijf is overgekomen, verschuldigde belasting, in
mindering gebracht van de volledige belasting die krachtens onderhavige verordening wordt
toegepast.
Artikel 4
De belasting is niet verschuldigd :

 Voor de toestellen die niet voor publieke bevoorrading worden gebruikt
 Voor de toestellen welke zich in een privé-eigendom, bv in een garage of dergelijke, bevinden

en aan de volgende voorwaarden beantwoorden :
o Niet zichtbaar zijn van buiten uit
o Niet voor de bevoorrading van aanrijdende voertuigen worden aangewend

Bedoelde privé-eigendom mag geen enkele aanduiding naar buiten dragen, die wijst op de
verkoop van brandstof.

Artikel 5
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 6
De belastingplichtige is verplicht jaarlijks aangifte te doen bij het gemeentebestuur van de
ingebruikgestelde toestellen.
Deze aangifte moet worden gedaan ten laatste op 31 maart van het aanslagjaar. Voor toestellen
geplaatst in de loop van het jaar dient aangifte te worden gedaan binnen de twee maanden na
ingebruikstelling ervan.
Artikel 7
Bij gebrek van een aangifte of bij onvolledige , onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de
belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt.
Artikel 8
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag dat gelijkgesteld is aan de
verschuldigde belasting. Bij herval binnen het jaar, wordt deze belasting verhoging vastgesteld op het
dubbele van de verschuldigde belasting.



Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven.
Voor eensluidend uittreksel :

op bevel :
De Gemeentesecretaris, De voorzitter van de gemeenteraad,

Adams B. Van Nyen L.


