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Goedkeuring van het belastingreglement op de motorbrandstofpompen

Aanleiding

Het belastingreglement van 19 decem ber 2017 over de plaatsing van motorbrandstofpompen langs de openbare weg
in de gemeente Tervuren loopt ten einde op 31 december 2019.

Regelgeving

- Artikel 17O 54 van de Grondwet.
- Artikel 41, tweede lid, 14' van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De raad is bevoegd voor het vaststellen van gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het
heffen van de retributies en de voorwaarden ervan.
- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

- Het decreet van 30 mei 2OO8 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-
en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
- Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2017 waarin de belasting op de plaatsing van motorbrandstofpompen
langs de openbare weg verhoogd werd tot 1OO euro per bedieningsslang voor de dienstjaren 2018 tot en met 2019.

Feiten. context en argumentatie

Op 19 december 2017 verhoogde de raad de belasting op het plaatsen van vaste motorbrandstofpompen langs de
openbare weg op het grondgebied van Tervuren van 65 euro per bedieningsslang naar'lOO euro per
bedieningsslang per jaar voor de dienstjaren 2O18 en 2019.
Het college wenst de huidige tarieven te behouden.

Budget

De inkomsten van deze belasting worden geboekt op de budgetcode GBB-CBS/OO2O-
OOl73605OO/GEM EENTE/CBS/IE-GEEN.

lli/ie|22 stemmen voor (Marc Charlier, Jan Spooren, Bram Peters, Mario Van Rossum, Werner Aerts, Sofie Lombaert,
Christine Tinlot, Lut Kint, Monica Bruylandt-Van de Velde, Mark Van Roy, Dirk De Vos, Robert Steuts, Geoffroy De

Schaetzen, Jan Trappeniers, Omer Graulus, Sebastiaan Coudré, Kristina Eyskens, Hugo Vankelecom, Elmo Peeters,

Serge Liesenborghs, Yvette Schepers, Geoffroy de Visscher), 4 stemmen tegen (Willy Roeykens, Bram Bartholomees,
Thomas Geyns, Rose Vanbegin)

Besluit

Artikel 1. De raad keurt voor de periode 2O2O-2O25 het betastingreglement op de plaatsing van een vaste
motorbrandstofpomp langs de openbare weg in de gemeente Tervuren goed.
De gemeentelijke belasting bedraagt 10O,OO euro per bedieningsslang per jaar.

Artikel 2. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de pomp en voor het ganse jaar, vanaf het ogenblik dat
zij langs de openbare weg geplaatst wordt.
Vrijstelling wordt verleend voor die toestellen die niet voor het publiek toegankelijk zijn of voor diegenen die zich in
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garages of dergelijke inrichtingen bevinden en van buitenuit niet zichtbaar zijn.
Artikel 3. De eigenaar van de belastbare pompen is verplicht deze bij het gemeentebestuur aan te geven. Deze
aangifte moet gedaan worden binnen de 14 dagen volgend op de installatie van het belastbaar toestel. Bedoelde
aangifte blijft geldig tot de herroeping.
Artikel 4. Zonder aangifte binnen de in het voorgaand artikel gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte door de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Voordat het college overgaat tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent zi1 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 volgend op de datum van verzending van de
betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een periode
van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van
de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen.
Artikel 5. De belasting wordt ingevorderd via een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 6. De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet.
Artikel 7. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen bij het college.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, via duurzame drager (brief, elektronische informatiedrager, fax of
e-mail) worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. De indiening kan gebeuren door verzending of door
overhandiging. Het bezwaarschrift moet, 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 8. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het huidige decreet, zijn de bepalingen van titel Vll
(vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4
(bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen; invordering van de
belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist, verjaring van de
schatkist) van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van
dit Wetboek zijn van toepassing op de provincie- en gemeentebelasting, voor zover zij met name niet de belasting
op de inkomsten betreffen.
Artikel 9. Dit besluit heft het voormelde raadsbesluit van 19 december 2017 op en treedt met ingang van l januari
2O2O in werking.
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