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DIRECTE BELASTING OP TOESTELLEN TOT HET BEVOORRADEN
VAN MOTORVOERTUIGEN MET BRANDSTOF.
Vergadering van 26 november 2013
De gemeenteraad van de stad Mechelen;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement d.d. 30 januari
2007.
BESLUIT:
Artikel 1 - Met ingang van 1 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december
2019, wordt een jaarlijkse directe belasting geheven op de voor het publiek
toegankelijke brandstofdistributieapparaten.
Artikel 2 - De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het apparaat.
De eigenaar van het apparaat en de houder hiervan zijn hoofdelijk aansprakelijk
voor de betaling van de belasting.
Artikel 3 - Deze belasting bedraagt:
-

voor iedere pomp geplaatst op de openbare weg en voor iedere pomp
geplaatst op privé-grond en die de openbare weg belemmert of kan
belemmeren, per bedieningsslang: 365,00 euro;
voor iedere pomp geplaatst op privé-grond en die in welk opzicht ook geen
belemmering uitmaakt voor de openbare weg, per bedieningsslang: 185,00
euro;
voor iedere mobiele pomp geplaatst op de openbare weg en voor iedere
mobiele pomp geplaatst op privé-grond en die de openbare weg belemmert
of kan belemmeren: 92,00 euro;
voor iedere mobiele pomp geplaatst op privé-grond en die in welk opzicht
ook geen belemmering uitmaakt voor de openbare weg: 45,00 euro.

Artikel 4 - Zijn van deze belasting vrijgesteld:
a)
b)

de toestellen, niet gebruikt voor de publieke bevoorrading;
toestellen in privé-eigendom (vb. in garages) geplaatst wanneer geen enkele
uitwendige aanduiding wijst op olie- of benzineverkoop.

Artikel 5 - De belasting is ondeelbaar en voor het ganse jaar verschuldigd, welke ook de
datum zij van ingebruikstelling van het toestel. Indien echter een toestel,
geplaatst op privé-grond, tijdens het jaar van belasting ongebruikt blijft, kan de
aanslag, op vraag van belastingschuldige, met de helft verminderd worden.
Dezelfde vermindering kan op aanvraag van de belanghebbende toegekend
worden voor pompen op de openbare weg geplaatst, indien ze vóór 1 juli van het
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aanslagjaar worden weggenomen.

Het bewijs van het buiten dienst zijn of van het wegnemen van het toestel vóór 1
juli, moet door de belanghebbende geleverd worden.
Artikel 6 - De belastingplichtigen zijn ertoe gehouden ieder jaar vóór 30 april bij een per
post aangetekend schrijven of een tegen ontvangstbewijs afgegeven bericht
aangifte te doen bij het college van burgemeester en schepenen van het aantal
publiek toegankelijke brandstofdistributieapparaten.
De belastingplichtigen zijn tevens gehouden, binnen de acht dagen na het
plaatsen van een nieuwe pomp, bij een per post aangetekend schrijven of een
tegen ontvangstbewijs afgegeven bericht aangifte te doen bij het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 7 - De daartoe beëdigde aangestelden van het stadsbestuur zijn gemachtigd alle
inbreuken op deze verordening vast te stellen.
Artikel 8 - Bij gebreke aan aangifte, bij niet-tijdige of onnauwkeurige aangifte door de
belastingplichtigen, wordt de aanslag van ambtswege gevestigd op grond van de
beschikbare gegevens en op de wijze bepaald in artikel 7 van het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging worden
toegepast van 50 % op het niet aangegeven gedeelte en afzonderlijk in het
kohier en op het aanslagbiljet worden vermeld bij een eerste overtreding.
Bij volgende overtredingen zal, onafgezien van het feit of deze overtredingen
plaats hebben binnen eenzelfde aanslagjaar, een verhoging van 200 % worden
toegepast.
Artikel 9 - De belasting wordt door middel van een kohier ingevorderd.
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de
geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 10 - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 186 van het gemeentedecreet.
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