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De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 170, §4 van de Grondwet;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40§3 en 41, 14°, inzake de
bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen te wijzigen, vast te stellen en goed te
keuren;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikelen 286, 287, en 288, inzake de
bekendmaking en de inwerkingtreding van het belastingreglement;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 330, inzake het bestuurlijk toezicht op de besluiten van de Gemeenteraad betreffende de belastingreglementen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012,
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het belastingreglement inzake motorbrandstoffen- en olieverdelers, geldig van 1 januari 2013
tot en met 31 december 2019;
Overwegende dat de vestigingen van tankstations een verhoogd risico vormen inzake de vervuiling
van de ondergrond, ontploffings- en/of brandgevaar en verkeersveiligheid door het aan- en afrijden
van voertuigen.
Overwegende dat het is derhalve verantwoord om een specifieke bijdrage te vorderen van een exploitant van een tankstation;
Gelet op de financiële toestand van de stad.
Beslist:
Artikel 1. Definities
Teller: elk apparaat waarin één of meerdere distributieslangen bevestigd zijn voor het overbrengen
van brandstof naar een voertuig, en die slechts door één telapparaat verbonden is.
Vaste motorbrandstoffen- en olieverdeler: apparaat waarvan het reservoir, de teller of het bedieningspunt niet kan worden verplaatst.
Verplaatsbare motorbrandstoffen- en olieverdeler: apparaat waarvan zowel het reservoir als het bedieningspunt als geheel kan worden verplaatst.
Artikel 2. Heffingstermijn
De stad Brugge heft voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting op de vaste en
verplaatsbare motorbrandstoffen- en olieverdelers geplaatst op het grondgebied van de stad Brugge.
Artikel 3. Belastingplichtige
§ 1. Iedere installatie voor de bevoorrading van vloeibare brandstof aan voertuigen, gelegen op de
openbare weg, alsook op privaat domein is onderworpen aan de belastingverordening op de
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motorbrandstoffen- en olieverdelers, ongeacht of deze laatste toegang bieden tot de openbare
weg.
§ 2. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon onder wiens naam de brandstof
verkocht wordt, ongeacht de bestaande overeenkomsten tussen maatschappij en plaatselijke
uitbater. De uitbater is hoofdelijk aansprakelijk.
Artikel 4. Tarief en belastbare grondslag
De jaarlijkse belasting bedraagt voor het afleveren van om het even welke vloeibare brandstof, per
teller:
Aard van de verdeler

Per teller
2020

2021

2022

2023

2024

2025

a) vaste

€ 822

€ 834

€ 846

€ 858

€ 870

€ 882

b) verplaatsbare

€ 124

€ 126

€ 128

€ 130

€ 132

€ 134

Artikel 5. Vrijstelling
§ 1. De op privaat domein geplaatste verdelers die uitsluitend voor eigen gebruik worden aangewend
zijn van de belasting vrijgesteld.
§ 2. De natuurlijke personen en de rechtspersonen die onder het toepassingsgebied vallen van dit
reglement, zijn van de belasting op het economisch gebruik van bedrijfsruimten vrijgesteld op
hetzelfde adres van hetzelfde aanslagjaar.
Artikel 6. Aangifteplicht
§ 1. De belastingplichtige voor de motorbrandstoffen- en olieverdelers is gehouden tegen het eind van
het 1ste kwartaal van elk aanslagjaar aangifte bij het stadsbestuur te doen van het aantal tellers.
Hiertoe stuurt het stadsbestuur jaarlijks en vóórafgaand het eind van het 1ste kwartaal een aangifteformulier aan de belastingplichtige. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft
gekregen, moet bij het stadsbestuur zelf een aangifteformulier aanvragen.
§ 2. Het college van burgemeester en schepenen stelt het model van aangifteformulier vast.
Artikel 7. Aanslag van ambtswege
§ 1. Het College van Burgemeester en Schepenen kan beslissen om de belasting van ambtswege te
vestigen bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of bij onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige.
§ 2. Het College van Burgemeester en Schepenen oordeelt, naar gelang de noodwendigheden van het
geval, of ze van deze mogelijkheid gebruik maakt of niet. In het geval het College opteert voor
een aanslag van ambtswege, dienen de procedurevoorschriften gevolgd te worden zoals vermeld
in § 3 en volgende van dit artikel.
De belasting van ambtswege wordt gevestigd op basis van de gegevens waarover de administratie beschikt, onverminderd het recht van bezwaar of beroep.
§ 3. Vooraleer tot een aanslag van ambtswege over te gaan, betekent het College van Burgemeester
en Schepenen, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze
procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd, de wijze van bepaling van deze
elementen en het bedrag van de belasting.
§ 4. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van verzending van het aangetekend schrijven om zijn schriftelijke opmerkingen aan het stadsbestuur mede te delen.
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§ 5. Het College van Burgemeester en Schepenen oordeelt of het met de schriftelijke opmerkingen
rekening houdt en vestigt de aanslag van ambtswege pas na het verstrijken van de termijn van
30 kalenderdagen, behoudens wanneer de rechten van de gemeentelijke thesaurie in gevaar
verkeren. Het College beschikt over een periode van drie jaar, te rekenen vanaf 1 januari van
het aanslagjaar waarop de belasting betrekking heeft, om tot een ambtshalve aanslag over te
gaan. In geval van bedrieglijke handelingen, wordt die termijn met twee jaar verlengd.
§ 6. In geval van aanslag van ambtswege dient de belastingplichtige het bewijs te leveren van de
juistheid van de door hem ingeroepen elementen.
Artikel 8. Belastingverhoging
§ 1. Bij een aanslag van ambtswege wordt een belastingverhoging toegepast. De verhoging bedraagt
10% bij een eerste overtreding, 25%, 50% en 100% bij respectievelijk een tweede, derde en
volgende overtreding. De belastingverhoging mag het dubbel van de verschuldigde belasting niet
overschrijden.
§ 2. De belastingverhoging wordt ingekohierd samen met de aanslag van ambtswege zelf.
Artikel 9. Algemene bepalingen betreffende de inkohiering, vestiging, invordering en de
bezwaarprocedure van de belasting
§1. De belasting zal geschieden bij wijze van een kohier overeenkomstig de bepalingen en
voorschriften van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd door de decreten van 28
mei 2010 en 17 februari 2012.
§2. De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden vanaf de datum van verzending van
het aanslagbiljet. De bepalingen inzake de verwijl- en moratoriuminteresten zijn op deze
belasting van toepassing zoals vermeld in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
§3. De belastingschuldige kan een bezwaar indienen conform de bepalingen van het decreet van 30
mei 2008 en latere wijzigingen. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd en met redenen omkleed
zijn en schriftelijk worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.
§4. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en zijn latere wijzigingen, 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 10. Inwerkingtreding
§1. Dit belastingreglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020.
§2. toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van dit besluit op de hoogte gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur.
_____
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