PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE
GEMEENTE DE PANNE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad in zitting van 13 mei 2019.
Aanwezig: B. Degrieck, burgemeester, S. Van Damme, voorzitter, W. Janssens, C. Verbrugge, S.
Buyens, N. Luyssen, M. Vandermeeren, schepenen, E. Vanhee, J. Blieck, P. George, A. Woestijn, F.
Buyse, C. Delrive, A. Vanheste, A. Debaeke, B. Dequeecker, M. Hauspie, P. Demuysere, D. Butstraen,
G. Vandevelde, D. Nevens, gemeenteraadsleden, A. Mouton, wnd. algemeen directeur
Belasting op de brandstofdistributieapparaten. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 artikel 170, §4 van de Grondwet;
 artikel 40, §3 van het Decreet over het lokaal bestuur;
 het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
 de omzendbrief betreffende de gemeentefiscaliteit – KB/ABB 2019/2 - van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding d.d. 15 februari 2019;
 het algemeen gemeentelijk politiereglement, artikel 535 tot en met 549;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit:
 de belasting wordt aangerekend op basis van het totale aantal bedieningsslangen, die verspreid over
één of meerdere brandstofverdelers, in het tankstation aanwezig zijn. Hierbij wordt geen rekening
gehouden of deze distributieapparaten aan één of aan beide kanten voor voertuigen bereikbaar zijn
en of het distributieapparaat is uitgerust met één of meerdere bedieningsslangen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

Voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 wordt een belasting geheven op de vaste
brandstofdistributieapparaten, opgesteld op de openbare weg of op privaat terrein langs de
openbare weg.
De belasting is niet verschuldigd voor toestellen die niet toegankelijk zijn voor het publiek of
die zijn opgesteld in garages of gelijkaardige gebouwen en die niet van buitenaf zichtbaar zijn.

Art.2:

De belasting bedraagt 25 euro per bedieningsslang.

Art.3:

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het toestel. De houder van het toestel is
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Art.4:

Voor de toestellen die in de loop van het jaar worden geïnstalleerd, wordt de belasting
berekend in overeenstemming met het aantal maanden installatie.
Elke begonnen maand is volledig verschuldigd. Dezelfde regel is van toepassing voor de
afgeschafte en niet vervangen toestellen.

Art.5:

De eigenaar van de brandstofdistributieapparaten ontvangt jaarlijks van het gemeentebestuur
een inlichtingenformulier. Hij vermeldt daarop het totale aantal bedieningsslangen.

Art.6:

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.

Art.7:

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

Art.8:

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden ondertekend en gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending of vanaf de
kennisgeving van de aanslag.

Art.9:

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 moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist,
strafbepalingen) 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 zijn met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Art.10: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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