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Stad Ninove

Uittreksel uit het register van de beslissingen van de gemeenteraad
Openbare vergadering

van 23 april 2020

Vanderpoorten Dirk, voorzitter gemeente- en OCMW-raad;

De Jonge Tania, burgemeester;

Coppens Katie, Areqts Joost, Vande Winkel Wouter, Torrekens Marc, Triest Alain, Evenepoel Henri,
Cosyns Veerle, schepenen;

Casteur Michel, Van Den Neucker Annelies, Arijs Jan, Vander Elst Stijn, Beeckman Anja,
De Schepper Paul, Meert Lieven, Hassine Wassim, Raes Renaat, Vanbrabant Caroline, Waltniel Raf,
Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig,'Van Schepdael Stefaan, D'Hondt Femke, Rassaerts Gerd,
Ardans Bavo, Malfroot llse, Verdoodt Dirk, Plancke Sanne, Corijn Rudy, Tiebergyn Sophie,
D'haeseleer Guy, De Roose Karolien, gemeenteraadsleden;

Baele Bart, algemeen directeur

Gemeentebelastingen - belasting op de brandstofdistributieapparaten voor
motorvoertuigen - vaststelling

Motiveri

Juridische gronden

Gelet op artikel L7O 5 4 van de grondwet;

Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuurvan 22 december2OIT, artikel 40

53;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provinciale- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

Feiten en contex

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2019 houdende verlenging van de belasting op de
brandstofdistributieapparaten voor motorvoertuigen voor de duur van 1 jaar;

Gelet op de financiële toestand van de stad;

Gelet op het meerjarenplan 2O2O -2025;

Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement;

Overwegende dat het past het belastingreglement vast te stellen voor de duur van 6 jaar ingaande
op 1 januari 2O2O en eindigend op 31 december 2025;

Financiële gevolgen

De ontvangsten zullen geïnd worden op de algemene rekening 734OOOI van het beleidsitem
002000;



Adviezen

Overwegende dat de dienst het volgende advies verleent: het belastingreglement op de
brandstofdistributiêapparaten voor motorvoertuigen vast te stellen voor de duur van 6 jaar
ingaande op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025;

Besluit

met 17 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Arents Joost,
Vande Winkel Wouter, Torrekens Marc, Triest Alain, Evenepoel Henri, Cosyns Veerle,
Casteur Michel, Van Den Neucker Annelies, Arijs Jan, Vander Elst Stijn, Beeckman Anja,
De Schepper Paul, Meert Lieven, Hassine Wassim)

15 nee-stemmen (Raes Renaat, Vanbrabant Carolinq,'Waltniel Raf, Verberckmoes Levi,
Steenhout Hedwig, Van Schepdael Stefaan, Rassaerts Gerd, Ardans Bavo, Malfroot llse,
Verdoodt Dirk, Plancke Sanne, Corijn Rudy, Tiebergyn Sophie, D'haeseleer Guy, De Roose Karolien)

1 onthouding (D'Hondt Femke)

Artikel 1

Met ingang van 1 janua ri 2020 voor een termijn eind igend op 3l decem ber 2O25 wordt een
jaarlijkse belasting geheven op de brandstofdistributieapparaten voor motorijtuigen opgesteld
langs de openbare weg of op private eigendommen langs de openbare weg.

Artikel 2

Het jaarlijks bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100 euro per bedieningsslang

De belasting wordt jaarlijks aangepast aan de index van de consumptieprijzen. Ze wordt op 1
januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande jaar
volgens de formule R x i waarbij:

I
R= tarief zoals vastgesteld in artikel 2
i = de index van de maand december van het voorgaande jaar = december 2020 bij de eerste
aanpassing, i.e. januari 2021
I = index van de maand december 2013 (basis 2004=100).

Artikel 3

Zijn van deze belasting vrijgesteld:

- De toestellen die niet toegankelijk zijn voor het publiek
- De toestellen die opgesteld zijn in garages of gelijkaardige inrichtingen die niet zichtbaar

zijn van buiten uit

Artikel 4

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het toestel,

Artikel 5

De belastingplichtige is ertoe gehouden ieder jaar vóór 30 april door middel van een
aangifteformulier aangifte te doen.

De belastingplichtige is tevens gehouden, binnen de 14 dagen na het plaatsen van een nieuwe
pamp, aangifte te doen bij een per post aangetekend schrijven of een tegen ontvangstbewijs
afgegeven bericht.



Artikel 6

De brandstofdistributieapparaten die na 1 juli in gebruik gesteld worden, betalen slechts de helft
van de belasting.

Artikel 7

Bij gebrek aan aangifte, niet-tijdige of bij onvolledige aangifte wordt de belastingplichtige van
ambtswege belast volgens de gegevens waarover het stadsbestuur beschikt, onverminderd het
recht van bezwaar of beroep.

Artikel B

De belasting wordt door middel van een kohier ingevorderd.

Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs toegezonden aan de financieel directeur, die onverwijld
instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten.

Artikel 9

De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 10

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen
van titel VII (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) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek
(betreft o:m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 11

De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen binnen
een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van
verzending van het aanslagbiljet. Het bezwaarschrift moet schriftelijk gebeuren en met redenen
omkleed zijn. Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of vertegenwoordiger en
vermeldt:

1o de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de
belasting gevestigd wordt

20 het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen
30 of de belastingplichtige al dan niet gehoord wenst te worden tijdens een hoorzitting.
Van het bezwaarschriftzal schriftelijk ontvangst bericht worden binnen de B dagen na de
verzending of de indiening van het bezwaarschrift.

algemeen directeur
Baele Bart

voorzitter gemeente- en OCMW-raad
Dirk Vanderpoorten

Voor eensluidend afschrift,
29 april2O2O

De gedelegeerde ambtenaar,

Bart Baele
algemeen directeur


