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Zitting van 22.06.17

#Onderwerp : GR. Belastingreglement op de verdeelapparaten van motorbrandstoffen. Wijzigingen en
hernieuwing.#

Openbare zitting

200 FINANCIËN

230 Financiering

HET COLLEGE TOT DE RAAD

 

 

Dames en heren,

 

 

In zitting van 20 septembre 2012 19 juni 2014, heeft uw vergadering het belastingreglement op de
verdeelapparaten van brandstoffen voor een duur van 5 3 jaar vastgesteld. Dit reglement kreeg de
goedkeuring van de toezichthoudende overheid op 13 novembre 2012 5 augustus 2014 en werd
bekendgemaakt op 4 decembre 2012 7 juli 2014 ;

 

Gelet op het artikel de artikels 41, 162 en 170 §4 van de Grondwet ;

 

Gelet op de Nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ;
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Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014, betreffende de vestiging, de invordering en de geschille inzake
gemeentebelastingen en haar latere wijzigingen ;

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente ;

 

Bijgevolg stellen wij u voor damesz en heren, het volgende goed te keuren:

 

de wijziging van artikels 1, 8, 10 en 11 van het belastingreglement op de verdeelapparaten van brabdstoffen
gevestigd op de openbare weg of op privé-eigendom die van de openbare weg toegangkelijk zijn
overeenkomsitg de bepalingen voor zien in de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschille inzake gemeentebelastingen.

 

Bijgevolg hebben wii de eer, dames en heren, de hernieuwing en de wijziging van het belastingreglement
op de verdeelapparaten van brandstoffen, voor een nieuwe termijn van zeven jaar, ingaand op 1 januari
2018, aan uw goedkeuring voor te leggen.

 

Onderhavige beraadslaging zal aan de bevoegde toezichthoudende overheid voorgelegd worden.

 

Gemeente Anderlecht

 

Belastingreglement op de verdeelapparaten van motorbrandstoffen

 

 

Artikel 1 : Looptijd

 

Er wordt een jaarlijkse belasting geheven op de verdeelapparaten van motorbrandstoffen gevestigd op de
openbare weg of op privé-eigendommen die vanop de openbare weg toegangkelijk zijn,en dit voor de
dienstjaren 2014, 2015, 2016 en 2017 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024.

 

Artikel 2 : Definities
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In de zin van het huidige reglement verstaan we onder :

 

▪ motorbrandstof:

 

enige brandstof gebruikt om de verbrandingsmotor van een voertuig te laten werken (benzine, diesel,
biobrandstoffen, lpg)

 

▪ brandstof:

 

enige stof waarvan de verbranding energie produceert voor thermische motoren of als verwarmingsbron.

 

▪ biobrandstof:

 

enige brandstof gemaakt van biomassa en niet van aardolie.

 

▪ biomassa:

 

alle organische materialen van plantaardige of dierlijke oorsprong.

 

▪ Verbrandingsmotor:

 

enige motor waarbij de kracht wordt opgewekt door verbranding van een brandstof.

 

Artikel 3 : Belastingplichtige

 

De belasting is verschuldigd door de uitbater. De eigenaar van de verdeelapparaten is eveneens hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van de belasting. De eigenaar van de verdeelapparaten van
motorbrandstoffen is de belasting eveeens hoofdelijk verschuldigd.

 

Artikel 4 : Aanslagvoet
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Het bedrag van de belasting wordt als volgt vastgesteld:

 

Verdeelapparaten van motorbrandstoffen, met pompbediende:

1.300,00 EUR per teller

 

Verdeelapparaten van motorbrandstoffen zonder pompbediende:

1.500,00 EUR per teller

 

Artikel 5 :

 

De belasting is verschuldigd voor iedere teller van ieder verdeelapparaat.

 

De belasting is voor het volledige jaar verschuldigd

 

In geval van aanvang of van stopzetting van de ingebruikname verdeelapparaten in de loop van het
dienstjaar wordt de belasting gevestigd op basis van het aantal maanden effectieve ingebruikname van
deze apparaten.

Voor de toepassing van deze beschikkingen telt iedere aangevatte maand volledig.

 

De belasting wordt met de helft verminderd voor de toestellen geplaatst na 30 juni van het lopende
dienstjaar.

 

Artikel 6 5 : Vrijstellingen

 

Zijn van de belasting vrijgesteld:

 

a) De verdeelapparaten van motorbrandstoffen die tot een overheid of tot een instelling van publiek recht
behoren.
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b) De verdeelapparaten van motorbrandstoffen die zich op een privéterrein bevinden en die van buiten af
noch zichtbaar, noch aangekondigd zijn en die ook niet voor de bevoorrading van langskomende
voertuigen dienen.

 

c) De verdeelapparaten van motorbrandstoffen die uitsluitend gebruikt worden door de uitbater, zijn
aangestelden en/of bedienden.

 

Artikel 7 :

 

Om welke reden dan ook wordt noch een vermindering noch een teruggave van de belasting toegestaan.

 

In geval van overname van de firma zal er geen nieuwe belasting voor het lopende jaar geïnd worden.

 

Artikel 8 6 : Aangifte

 

De administratie zendt een aangifteformulier aan de belastingplichtige, dat door voornoemde behoorlijk
ingevuld, gedateerd en ondertekend, voor de in het document vermelde vervaldatum, moet teruggestuurd
worden.

De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is verplicht er één bij het gemeentebestuur
aan te vragen.

Het gemeentebestuur zendt elk jaar, een aangifteformulier naar de belastingplichtige, dat hij behoorlijk
ingevuld, gedateerd en ondertekend dient terug te sturen voor de erin vermelde vervaldatum, namelijk
twee weken vanaf de datum van ontvangst van dit formulier (de poststempel geldt als bewijs).

 

Als deze termijn niet wordt nageleefd, zal het procedure van ambtshalve inkohiering toegepast kunnen
worden (zie artikel 7).

 

De jaarlijkse aangifte blijft geldig tot de mogelijke herroeping van deze aangifte door de
belastingplichtige, die per aangetekende zending aan de gemeentelijke belastingsdienst betekend dient te
worden.

 

De belastingplichtige die geen aangifteformulier ontvangen heeft moet er een aanvragen bij de
gemeentelijke belastingdienst, ten laatste op 31 december van het dienstjaar in kwestie en dit ingevuld,
gedateerd en ondertekend terugzenden vóór de erop vermelde vervaldatum, namelijk twee weken vanaf
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de datum van ontvangst van dit formulier (de poststempel geldt als bewijs).

 

In geval van nieuwe ingebruikname van verdeelapparaten van motorbrandstoffen, dient de
belastingplichtige bij zijn aangifte alle verantwoordingsstukken betreffende zijn statuut, zijn persoonlijke
toestand of zijn verklaringen te voegen.

 

In geval van wijziging van de basis voor de heffing van de belasting, dient de belastingplichtige een
aangifteformulier te vragen en dit, behoorlijk ingevuld en getekend, binnen de vijftien dagen terug te
sturen.

 

Artikel 9 7 : Ambsthalve inkohiering

 

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

 

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

Bij gebrek aan aangifte binnen de in het reglement vastgesteld termijn en/of 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 per aangetekende zending 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 die 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 per aangetekende zending mee
te delen (de poststempel geldt als bewijs).

 

De belasting mag niet worden gevestigd vóór die deze termijn verstreken is.
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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 het huidige reglement worden vastgesteld door 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 hebben bewijs van het tegendeel.

 

Artikel 10 8 : Invordering

 

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

 

Artikel 11 9 : Bezwaarschriften

 

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

 

Het bezwaarschrift moet bij schriftelijk per aangetekende zending ingediend worden, ondertekend en met
reden omkleed zijn 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 (de poststempel geldt als
bewijs).

 

Als de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger dat in het bezwaarschrift uitdrukkelijk gevraagd heeft,
dan zal hij uitgenodigd worden op een hoorzitting in een termijn van te minste vijftien kalenderdagen.

 

De aanwezigheid op de hoorzitting moet schriftelijk door de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger ten
minste zeven kalenderdager vóór de dag van de hoorzitting aan het college of aan de personeelsleden
betekend worden.

 

De aanwezigheid op de hoorzitting moet per aangetekende zending door de belastingplichtige of zijn
vertegenwoordiger ten minste zeven kalenderdager vóór de dag van de hoorzitting aan het college of aan
de daartoe door het college aangewezen personeelsleden betekend worden.

7/8Gemeenteraad - 22.06.2017 - Uittreksel van dossier 51409

#001/22.06.2017/A/0016#



 

Artikel 12 10 :

 

Het huidige reglement vervangt, vanaf zijn invoegetreding 1 januari 2018, het belastingreglement op de
verdeelapparaten van brandstoffen aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 21 oktober 2010 19
juni 2014.

 

 

 

 

 

 

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Marcel Vermeulen  

De Burgemeester-Voorzitter, 
(g) Eric Tomas

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Anderlecht, 26 juni 2017

De Gemeentesecretaris,

Marcel Vermeulen  

In opdracht :
De schepen,

Fabrice Cumps
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