FINANCIËN. BELASTING OP DE STAPELPLAATSEN VAN MATERIALEN.
HERNIEUWING VOOR DE PERIODE 2020-2021. GOEDKEURING.

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 mei 2020
Artikel 1
Er wordt voor een periode, ingaand op 1 juni 2020 en eindigend op 31 december 2021,
een gemeentebelasting gevestigd op de stapelplaatsen van materialen.
Onder stapelplaats wordt verstaan elke niet-overdekte verzamelplaats.
Onder materialen wordt verstaan:
•
•
•
•
•

hout onder diverse vormen (brandhout, boomstammen, biels, ...)
containers (open en gesloten)
bouwmaterialen
schroot
ongebruikte voertuigen

Onder schroot wordt verstaan metaalafval en brokstukken van metalen voorwerpen,
ongeacht de restwaarde.
Onder ongebruikte voertuigen wordt verstaan voertuigen die niet meer kunnen gebruikt
worden, maar waarvan het koetswerk nog bestaat, of die nog bruikbaar kunnen gemaakt
worden of die nog dienstig kunnen zijn als onderdelen voor andere voertuigen.
Artikel 2
Het jaarlijks bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 0,40 euro per m², in functie van
de totale oppervlakte van het terrein waarop de stapelplaats op 1 januari van het
belastingjaar gevestigd is.
Artikel 3
Stapelplaatsen met een totale oppervlakte van minder dan 20 m² worden vrijgesteld van
de belasting.
Artikel 4
Professionele carrosseriebedrijven en autohandelaars worden van de belasting vrijgesteld,
in zover zij aantonen dat de stapelplaats dient voor de tijdelijke opslag van voertuigen,
bestemd om hersteld, hetzij vernietigd/gerecycleerd te worden.
Artikel 5
De belasting is verschuldigd door de uitbater van de stapelplaats, terwijl de eigenaar van
het eigendom aansprakelijk is voor de betaling van de belasting. De jaarlijkse belasting is
verschuldigd op 1 januari van het belastingjaar.

Artikel 6
De belastingschuldige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat
door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum moet
worden teruggestuurd.
De belastingschuldige die geen aangifte heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op 15
januari van het jaar volgend op het belastingjaar, aan het gemeentebestuur de voor de
aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Artikel 7
Bij gebrek aan aangifte of niet-tijdig ingediende aangifte, of in geval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingschuldige, wordt de belasting
ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent
het college van burgemeester en schepenen aan de belastingschuldige, 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 belastingschuldige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum
van verzending van de betekening 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 de
belasting en, in geval van herhaling binnen de twaalf maanden, met het dubbele van de
belasting, onverminderd de betaling van de belasting en de verwijlintresten. Het bedrag
van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Artikel 8
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
Artikel 10
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.

Artikel 11
Dit reglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en via het digitaal loket aan
de toezichthoudende overheid bezorgd.
Artikel 12
Dit besluit zal afgekondigd en bekendgemaakt worden volgens het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 287 en 288.

