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Afwezig:

Gemeentebelasting op de uitbating van bewaarplaatsen voor motorvoertuigen
Feiten, context en argumentatie
Door de onmiddellijke nabijheid van de nationale luchthaven bestaat er een proportionele
wanverhouding tussen de hoeveelheid van bewaarplaatsen voor motorvoertuigen en de omvang
van de gemeente, zodat mag worden aangenomen dat deze bewaarplaatsen bijkomende hinder
meebrengen door het aantrekken van motorvoertuigen van eigenaars buiten de gemeente.
Deze wanverhouding vereist bijkomende organisatorische, structurele en financiële inspanningen
van de gemeente op het vlak van verkeersveiligheid, politie en administratie.
Gelet op het feit dat het rechtvaardig voorkomt de uitbaters van de bewaarplaatsen te laten
bijdragen in deze bijkomende inspanningen in verhouding tot de daadwerkelijk gestalde
voertuigen.
De financiële toestand van de gemeente.
Juridische overwegingen
Artikel 40 en 41, 14° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals
gewijzigd door het Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 van het decreet van
22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de belastingbevoegdheid van de
gemeenteraad betreft.
Artikel 170 §4 van de Grondwet.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
Plaats in beleidsplan en budget
Budgetcode 0020/73499999 van het overig beleid.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Heffingstermijn en belastbaar feit
Er wordt vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een gemeentebelasting geheven op
de uitbating van bewaarplaatsen voor motorvoertuigen ten laste van al wie, gewoonlijk of
occasioneel, op het grondgebied van de gemeente een bewaarplaats voor motorvoertuigen uitbaat
en gelden int van de personen die van deze dienst gebruik maken.
Artikel 2. Belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de uitbater van de bewaarplaats voor motorvoertuigen, zoals die
is geregistreerd voor deze uitbating bij de KBO, dan wel door de feitelijke uitbater van een
bewaarplaats voor motorvoertuigen.
Artikel 3. Tarief van de heffing
Het bedrag van de belasting is gelijk aan € 0,15/per dag/per gestald motorvoertuig.
Artikel 4. Aangifte
De uitbater is verplicht per kwartaal een aangifte te doen van het aantal gestalde motorvoertuigen
per dag van het afgelopen kwartaal. Deze aangifte dient binnen de maand die volgt op het einde
van een kwartaal ingediend te zijn bij de gemeente.
Artikel 5. Ambtshalve vestiging van de belasting
Bij gebrek aan aangifte waarin artikel 4 voorziet, of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden
ingekohierd.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het
college van burgemeester en schepenen 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 dagen te rekenen van de derde werkdag
die volgt op de verzending van de kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, kan slechts geldig worden ingekohierd
gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt
met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen
of met de bedoeling schade te berokkenen.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan 25% van de
verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Artikel 6. Inkohiering
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 7. Betalingstermijn
De belasting moet betaald worden binnen 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 8. Bezwaar
§1.De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij
het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op
straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de 3e
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt
binnen 15 dagen na de indiening ervan een ontvangstmelding afgegeven.
§2.Het bezwaarschrift wordt behandeld in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 9. Algemene bepalingen
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook 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 en latere
wijzigingen.
Artikel 10.
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en
latere wijzigingen.
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