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Jacques De Winne, Gemeentesecretaris.

Zitting van 20.01.21

#Onderwerp : Gemeentebelastingen - Belasting op de brandstofpompen - Wijziging.#

Openbare zitting

Financiën

DE RAAD,
 
Gelet op artikelen 41, 162 en 170 § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikelen 117 en 252 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering  en de geschillen inzake
gemeentebelastingen;
Gelet op het belastingsreglement op de brandstofpompen, gevestigd door beslissing van de Gemeenteraad van 18
december 2019 voor de dienstjaren 2020 tot 2025 inbegrepen;
Overwegende dat het doel, dat door deze belasting wordt nagestreefd, is van aan de gemeente Sint-Jans-
Molenbeek de financiële middelen te verschaffen, die noodzakelijk zijn voor haar taken en beleidsmaatregelen te
kunnen uitvoeren, alsook om haar financieel evenwicht te waarborgen;
Gelet op de financiële toestand van de Gemeente;
Overwegende dat het tarief van deze belasting moet worden verhoogd en dat dit tarief tot 2025 met 2,5% per jaar
zal worden verhoogd;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
                                       
BESLIST:
 
 
Artikel 1
Er wordt ten bate van de gemeente, voor de dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen, een belasting geheven op de
brandstofpompen voor voertuigen, vast of verplaatsbaar, toegankelijk voor het publiek en geplaatst op de
openbare weg of op een privé terrein langs de openbare weg.
Voor de toepassing van het huidig reglement verstaat men onder:
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Beweegbare pomp: apparaat waarvan de tank, de teller en het bevoorradingsysteem permanent kunnen
verplaatst worden als een geheel;

Automatische pomp: apparaat die al dan niet bestendig, de betaling van de bevoorrading op een
automatische manier toelaat.

Artikel 2
Voor het jaar 2021 wordt het bedrag van de belasting per brandstofpistool vastgesteld op:

a. Beweerbare pomp: 128,13 EUR.
b. Met de hand verrichte vaste pomp: 512,50 EUR
c. Automatische vaste pomp: 1.537,50 EUR

 
Het jaarlijkse tarief, vastgesteld op 1 januari, zal worden geïndexeerd met 2,5 % per jaar, overeenkomstig
onderstaande tabel:
 

 
Dienstjaar
2022

Dienstjaar
2023

Dienstjaar
2024

Dienstjaar
2025

Beweerbare
pomp

131,33 EUR 134,61 EUR 137,98 EUR 141,43 EUR

Met de hand
verrichte
vaste pomp

525,31 EUR 538,44 EUR 551,90 EUR 565,70 EUR

Automatische
vaste pomp

1.575,94 EUR 1.615,34 EUR 1.655,72 EUR 1.697,11 EUR

 
Artikel 3
De belasting zal tot de helft herleid worden voor de  distributietoestellen van brandstof, smeerolie of
samengeperste lucht die na 30 juni geplaatst of voor 1 juli weggenomen werden.
Artikel 4
De belasting is niet verschuldigd:

a. Voor de pompen die niet toegankelijk zijn voor het publiek;
b. Voor de pompen geplaatst in een privé eigendom, een garage of dergelijke inrichting en die noch

zichtbaar noch aangeduid zijn van de openbare weg en die niet voor bevoorrading van voorbij rijdende
voertuigen worden aangewend.

c. Voor de pompen die de bevoorrading van de voertuigen toelaten in:

Natuurlijk gas

Biogas

LPG (Liquified Petroleum Gas).

Artikel 5
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van branstoofpomp.
Indien een branstoofpomp van eigenaar verandert, zal geen nieuwe belasting voor het lopend jaar gevorderd
worden.
De eigenaar, natuurlijke- of rechtspersoon, van het goed bebouwd of niet, is hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van de belasting verschuldigd door de belastingschuldige.
Artikel 6
De natuurlijke of rechtspersonen op wie deze belasting van toepassing is zijn ertoe gehouden aangifte aan het

• 

• 

• 

• 
• 
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gemeentebestuur te doen van de opening, de sluiting, de overbrenging of de overlating van uitbatingen, binnen de
vijftien dagen van de gebeurtenis. De aangifte blijft van kracht tot herroeping.
Indien de aangifte niet binnen de voorziene termijn gebeurt, of indien de aangifte onjuist, onvolledig of
onnauwkeurig ingevuld is, wordt de belasting ambtshalve ten kohier gebracht.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan 10% van het oorspronkelijk
verschuldigde recht. Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en gezamenlijk ingekohierd met de
ambtshalve ingekohierde belasting.
Artikel 7 
De belasting is ingevorderd via kohieren. Het belastingkohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het
College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 8 
Bij gebrek aan de betaling van de belasting binnen de termijn, is een intrestvoet voorzien betreffende de
belastingen verschuldigd, deze intrest wordt berekend per kalendermaand vanaf de eerste dag van de maand die
volgt op de vervaldatum.
Artikel 9
Onverminderd de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 en voor alles wat niet geregeld zou worden in
dit reglement, de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek, voor zover
zij niet specifiek betrekking hebben op de inkomstenbelastingen, alsook de gewestelijke bepalingen die verwijzen
naar het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen of
alle andere gewestelijke bepalingen betreffende de lokale fiscaliteit zijn van toepassing.
Artikel 10
In geval van bezwaar, moet de bezwaarindiener niet bewijzen dat hij de belasting betaald heeft. Het indienen van
een bezwaar schorst de invorderbaarheid van de belasting en van de intresten wegens laattijdige betaling niet.
Artikel 11
Dit reglement vervangt het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 december
2019.
 
Verzending van de onderhavige beraadslaging zal aan de Toezichthoudende Overheid overgemaakt worden.

43 stemmers : 35 positieve stemmen, 5 negatieve stemmen, 3 onthoudingen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De adjunct Secretaris, 
(g) Gilbert Hildgen  

De Voorzitster van de Raad, 
(g) Catherine Moureaux

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
SINT-JANS-MOLENBEEK, 22 januari 2021

Voor de Gemeentesecretaris,
De adjunct Secretaris,

Gilbert Hildgen  

De Burgemeester,

Catherine Moureaux
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