UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 30 april 2013
_____________________

Provincie
VLAAMS-BRABANT
Arrondissement
HALLE-VILVOORDE
GEMEENTE
1670 PEPINGEN

Aanwezig:

De Cuyper K., - voorzitter;
Timmermans E., - burgemeester;
Lacres P., Defloo G., Cochez G. - schepenen;
Claes P., De Roubaix A., Pompen M., Van Cutsem P., Paridaens
M., Baert P., Agneessens J., Vanbellinghen P., Seghers R.,
Beeckmans S. - gemeenteraadsleden;
De Saeger F. – secretaris i.o.
Dehandschutter E. – schepen – OCMW-voorzitter

7.Bijzonder belastingsreglement met betrekking tot het uitvoeren van noodgedwongen
prestaties door personeel van de gemeentediensten of door derden aangesteld door het
gemeentebestuur voor rekening van de verantwoordelijke personen of instanties en het
weghalen en bewaren van goederen en voertuigen welke het verkeer hinderen –
dienstjaar 2013 – 30 juni 2019. Goedkeuring.
De raad,
Gelet op de grondwet, inzonderheid artikel 170§4;
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42§3 en 43;
Gelet op 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 financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT : Met 15 ja-stemmen Timmermans E., Lacres P., Cochez G., Defloo G., Claes P.,
De Roubaix A., Pompen M., Paridaens M., Van Cutsem P., Baert P., Seghers R., De Cuyper
K., Agneessens J., Vanbellinghen P., Beeckmans S.
Artikel 1 - Er wordt voor het dienstjaar 2013 en eindigend op 30 juni 2019 een indirecte
gemeentebelasting gevestigd houdende vaststelling van de vergoeding bij uitvoering van
werken voor derden of voor het weghalen en bewaren van goederen en voertuigen welke het
verkeer hinderen:
goederen die aan het bestuur worden afgegeven overeenkomstig artikel 1 van de wet
van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen
gevonden of op openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting,
goederen bedoeld in artikel 2, 2e lid van dezelfde wet, van door de gemeentepolitie in
beslag genomen voertuigen;

van verkeersbelemmerende voertuigen, behalve wanneer de bestuurder afwezig is en
het voertuig reglementair is geparkeerd.
Art.2 - De belasting, waarvan sprake in dit reglement, is verschuldigd door de
verantwoordelijke (natuurlijke- of rechtspersoon) of door de eigenaar van het goed of het
voertuig.
Art. 3 - De belasting wordt vastgesteld als volgt: Een forfaitair bedrag per uur van :
10,- Euro
10,- Euro
40,- Euro
25,- Euro
40,- Euro
40,- Euro
40,- Euro
80,- Euro
80,- Euro
80,- Euro

voor gebruik van bosmaaier
voor gebruik van grasmaaier
voor loon arbeider
voor gebruik van tractor
voor gebruik van hakselaar
voor gebruik van mini-graafmachine
voor gebruik van vrachtwagen
voor gebruik van kraan
voor gebruik van klepelmaaier
voor gebruik van borstelveegmachine

5,- Euro
7,- Euro
40,- Euro

per km voor het transport naar het gemeentelijk depot met een wagen
per dag voor bewaring in gemeentelijk depot
per uur voor administratiekosten

De bedragen worden gecumuleerd.
Alleszins zal de belasting minimum 125 Euro in haar globaliteit bedragen.
Art. 4 - De werken kunnen eveneens uitgevoerd worden door een aannemer of dienstverlener,
die aangesteld wordt door het gemeentebestuur. De kosten die hieruit voortvloeien zijn ten
laste van de belastingplichtige en worden via het gemeentebestuur verhaald op de overtreder.
Art. 5 – De belasting moet bij de terugname van het goed contant worden betaald, tegen
afgifte van een kwitantie door de gemeenteontvanger of moet betaald worden binnen de tien
dagen na toezending van het bericht van de belastingschuld.
Bij gebreke van contante betaling, wordt de belasting ingekohierd en is ze onmiddellijk
eisbaar.
Art.6 – De belasting moet bij de uitvoering van werken voor derden betaald worden :
- indien zij onmiddellijk berekenbaar is, bij de aanvraag;
- indien zij niet onmiddellijk berekenbaar is, bij de beëindiging der werken
vastgesteld door een besluit van het college van burgemeester en schepenen en
betaald worden binnen de tien dagen na toezending van het bericht van de
belastingschuld.
Art. 7. De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk
worden ingediend, en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door
overhandiging. Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van
drie maanden te rekenen vanaf de datum van de contante inning. Van het bezwaarschrift wordt
een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan.

Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan beroep worden ingesteld
bij de fiscale rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Art.8 – 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
(aanslagtermijnen) 7 tot 9bis (rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de
nalatigheids- en moratoriumintresten; 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.
Art. 9. - Afschrift van deze beraadslaging wordt aan de toezichthoudende overheid
toegezonden.
Namens de raad,
(g) F. De Saeger
Secretaris, i.o.

(g) K. De Cuyper
Voorzitter
Voor eensluidend uittreksel,

F. De Saeger
Secretaris, i.o.

K. De Cuyper
Voorzitter

