Stad Roeselare
Gemeenteraad d.d. 16.12.2014
Aanwezig:
36 raadsleden
Luc Martens: burgemeester
Bart Wenes: voorzitter gemeenteraad
Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe, Griet Coppé, Henk Kindt, Nathalie Muylle, Kris Declercq,
José Debels en Marc Vanwalleghem, schepenen;
Frans Dochy, Dirk Lievens, Filip Deforche, Frederik Declercq, Geert Huyghe, Ria Vanzieleghem,
Annelies Carron, Tania Feys, Cyriel Ameye, Brecht Vermeulen, Mieke Van Hootegem, Justine
Pillaert, Siska Rommel, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep
Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Francis Reynaert, Lieve Lombaert, Maxim Deweerdt, Gerdi
Casier, Frederik Nuytten, Leen Sercu, Immanuel De Reuse, Yana Debusschere en Stefaan Van
Coillie raadsleden.
Geert Depondt, OCMW-voorzitter-schepen: met raadgevende stem.
Geert Sintobin, stadssecretaris.
Directe belasting op de olie- en motorbrandstofpompen.
DE GEMEENTERAAD :
Gelet op artikel 42, 43 en 186 van het gemeentedecreet ;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, Belgisch Staatsblad 4 juli 2008 en
latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17.12.2013, houdende heffing van een directe belasting
op de olie- en motorbrandstofpompen voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente,
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT, Met algemene stemmen – 16 neen (Annelies Carron, Francis Reynaert, Filip Deforche,
Cyriel Ameye, Immanuel De Reuse, Frederik Declercq, Brecht Vermeulen, Mieke Van
Hootegem, Justine Pillaert, Daniel Vanden Berghe, Bart De Meulenaer, Lien Vuylsteke, Filiep
Manhaeve, Trees Verduyn-Coffyn, Lieve Lombaert en Maxim Deweerdt)
Artikel 1
Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op de vaste en
beweegbare olie- en motorbrandstofpompen, gevestigd op de voor publiek toegankelijke
brandstofdistributieapparaten.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het apparaat; de houder is hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Artikel 3
De belasting wordt vastgesteld op :
a) 200,00 euro per jaar en per brandstofslang, voor vaste pompen.
b) 70,00 euro per jaar en per brandstofslang, voor beweegbare pompen.
De belasting is verschuldigd voor de olie- en motorbrandstofpompen geplaatst vóór 1 juli en
bedraagt maximum 3.000 euro per station.
Voor de olie- en motorbrandstofpompen geplaatst vanaf 1 juli is slechts de helft van de belasting
verschuldigd, met een maximum van 1.500 euro per station.

Met brandstofslang wordt de leiding bedoeld waarmee de brandstof uit het verdelingsapparaat naar
het voertuig geleid wordt. Indien er twee of meerdere brandstofslangen in hetzelfde
verdelingsapparaat ingebouwd zijn, is de belasting respectievelijk 2 of meerdere malen
verschuldigd.
Artikel 4
De exploitant en/of eigenaar ontvangt vanwege het stadsbestuur een aangifteformulier dat
behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 31 maart
van het aanslagjaar, aan het stadsbestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter
beschikking te stellen.
Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige
aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve ingekohierd volgens de gegevens waarover het
stadsbestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college 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 kalenderdagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te
dragen.
Artikel 5
Op de overeenkomstig artikel 4 ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging
worden toegepast van 50 % van de verschuldigde belasting.
Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.
Artikel 6
De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier, dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 7
De belasting moet betaald worden binnen 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 8
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen volgens
de modaliteiten van het decreet van 30 mei 2008; en latere wijziging.
Artikel 9
De gemeenteraadsbeslissing van 17.12.2013, houdende heffing van een directe belasting op de
olie- en motorbrandstofpompen voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt hierbij
ingetrokken.
Artikel 10
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Aldus gedaan in openbare vergadering van 16 december 2014
(get)Geert Sintobin
Stadssecretaris

(get)Bart Wenes
Voorzitter gemeenteraad

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Geert Sintobin
Stadssecretaris

Kris Declercq
Burgemeester

