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De Gemeenteraad, openbare zitting 
 
15. Betreft: GR/2019/287 - Belastingreglement op brandstofverdelingsapparaten. Vaststelling.   
Gelet op de Grondwet, meer bepaald artikel 170, §4; 
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 10 april 1992; 
Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en de 
geschillenprocedure van gemeente – en provinciebelastingen; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 40, §3 en artikel 41, 14°, 
zoals gewijzigd door artikel 3 van het Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 
van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 
Gelet op de Omzendbrief BB 2008/07 van 18 juli 2008 aangaande het decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen; 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit van 15 februari 
2019; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Overwegende dat de bedragen redelijk zijn en, gelet op de financiële behoeften van de 
gemeente, aldus verantwoord zijn; 
Overwegende dat een directe belasting op brandstofverdelingsapparaten verantwoord is gelet op 
de hinder en impact ervan op de omgeving, de kosten voor de bestrijding van de veiligheids- en 
milieurisico’s ervan en de inrichting van de wegen voor het verkeer; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen:  

Art. 1.- Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse gemeentebelasting 
gevestigd op de voor het publiek toegankelijke brandstofverdelingsapparaten die op 1 januari 
van het aanslagjaar bestaan.  
Art. 2.- De belasting is verschuldigd door de uitbater van de brandstofverdelingsapparaten.  
De eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting die lastens de uitbater 
werd ingekohierd.  
Bij overname in de loop van het aanslagjaar, is de belasting opnieuw verschuldigd door de 
nieuwe exploitant en blijft de belasting gevestigd in hoofde van de uitbater die het bedrijf 
overdraagt, behouden.  
Art. 3.- De belasting wordt vastgesteld op € 60 per jaar en per slang, verplaatsbaar of niet 
verplaatsbaar.  
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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 vóór 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.  
Art. 4.- De belasting is niet verschuldigd : 
1° voor de toestellen die niet voor publieke bevoorrading worden gebruikt; 
2° voor de toestellen welke zich in een privé-eigendom, bv. in een garage of dergelijke, 
bevinden en aan de volgende voorwaarden beantwoorden: 

 niet zichtbaar zijn vanop het openbaar domein ; 

 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.  
Art. 5.- De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.  
Art. 6.- Elke belastingplichtige moet jaarlijks ten laatste 30 kalenderdagen na ontvangst van het 
door het gemeentebestuur toegezonden aangifteformulier een aangifte indienen bij het 
gemeentebestuur. Als aangiftedatum geldt de postdatum of (bij afgifte) de datum vermeld op 
het ontvangstbewijs. Valt de uiterste indieningsdatum op een zaterdag, een zondag of een 
wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.  
Een belastingplichtige die niet spontaan een aangifteformulier gekregen heeft, kan dit op 
eenvoudig verzoek bekomen of bekomen via de gemeentelijke website.  
Elke wijziging of verandering in de belastbare toestand moet binnen de (twee) maand(en) na de 
gebeurtenis worden aangegeven bij de financiële dienst.  
De eerste aangifte door de belastingplichtige blijft geldig totdat: 
1° het gemeentebestuur een nieuwe aangifte verstuurt naar de belastingplichtige; deze nieuwe 
aangifte vervangt de bestaande aangifte; 
2° de belastingplichtige een nieuwe aangifte doet; deze nieuwe aangifte vervangt de bestaande 
aangifte.  
Art. 7.- Bij gebrek aan aangifte op de gestelde datum, of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd conform de procedure 
voorzien in artikel 7 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering 
en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.  
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, 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 belasting is gebaseerd 
evenals de wijze van bepaling van die elementen en het bedrag van de belasting. De 
belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen te rekenen van de derde werkdag die 
volgt op de verzending van de kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.  
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag dat gelijkgesteld is aan 
de verschuldigde belasting. Bij herval binnen het jaar, wordt deze belastingverhoging 
vastgesteld op het dubbel van de verschuldigde belasting.  
Art. 8.- De belastingschuldige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen.  
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.  
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie 
maanden vanaf de datum van de contante inning van de belasting, of wanneer de belasting een 
kohierbelasting wordt, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.  
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na 
de indiening ervan.  
Art. 9.- Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de 
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de 
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inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek 
van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.  
Art. 10.- De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 
van het Decreet over het Lokaal Bestuur.  
Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286, §1 en 287 van 
het Decreet over het Lokaal Bestuur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
De Algemeen directeur   De Voorzitter, 
(wg.) Bart Adams   (wg.) Wim De Visscher  
 Voor eensluidend uittreksel: 
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De Algemeen directeur,   De Voorzitter, 
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