
Taksreglement op de brandstof- en smeerolieverdelers. 
 
De gemeenteraad, in openbare vergadering van 17/12/2018, heeft het ondervermeld 
reglement goedgekeurd. 
 
Dit reglement werd bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 19/12/2018 tot 
02/01/2019 en ligt ter inzage bij de Dienst der Gemeentetaksen van het Gemeentebestuur 
van Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2, alle werkdagen van 8u.30 tot 12u. en van 
13u. tot 15u. en tijdens de zomerdienst (juli en augustus) van 7u. tot 15u. 
 
 
Artikel 1. 
Er wordt vanaf 01/01/2019 tot 31/12/2021 een jaarlijkse directe belasting geheven op de 
brandstof- en smeerolieverdelers, waarvan de plaatsing, ten voorlopige en herroepelijke titel, 
regelmatig werd toegestaan door het College van burgemeester en schepenen. 
 
De belasting is verschuldigd voor de verdelers geplaatst op de openbare weg of op de 
erlangs gelegen privé-eigendommen. 
 
Zijn evenwel niet belastbaar:  
1) de toestellen die niet bereikbaar zijn voor het publiek of die geplaatst zijn in garages 

of gelijksoortige inrichtingen en die noch zichtbaar, noch aangekondigd zijn van 
buiten; 

2) de toestellen om aardgas, bioethanol, biodiesel, biogas of LPG te tanken. 
 
Artikel 2. 
De jaarlijkse aanslagvoet van de taks is als volgt vastgesteld: 
 
1° vaste brandstofverdeler:  
 

634 EUR voor het dienstjaar 2019; 
647 EUR voor het dienstjaar 2020; 
660 EUR voor het dienstjaar 2021. 

 
2° beweegbare brandstofverdeler: 
 

317 EUR voor het dienstjaar 2019; 
324 EUR voor het dienstjaar 2020; 
330 EUR voor het dienstjaar 2021. 

 
3° vaste smeerolieverdeler: 
 

53 EUR voor het dienstjaar 2019; 
54 EUR voor het dienstjaar 2020; 
55 EUR voor het dienstjaar 2021. 

 
4° beweegbare smeerolieverdeler:  
 

27,00 EUR voor het dienstjaar 2019; 
27,50 EUR voor het dienstjaar 2020; 
28,00 EUR voor het dienstjaar 2021. 

 
Een vaste verdeler met meer dan één debiet, wordt voor één debiet belast tegen de hoogste 
aanslagvoet voor vaste verdelers en voor elk bijkomend debiet tegen de helft van de 
overeenkomstige aanslagvoet voorzien voor vaste verdelers. 



 
De beweegbare verdelers met meer dan één debiet, worden op dezelfde wijze belast. 
 
Artikel 3. 
De belasting is verschuldigd door de uitbater; de eigenaar van de belastbare apparaten blijft 
evenwel solidair verantwoordelijk voor de betaling ervan. 
 
Artikel 4. 
De belasting is invorderbaar voor het ganse jaar voor de verdelers geplaatst tijdens het 
eerste semester; zij wordt tot de helft herleid voor deze geplaatst na 30 juni. 
 
Artikel 5. 
Er wordt geen enkele vermindering of teruggave toegestaan als de verdelers worden 
weggenomen door de wil van de belanghebbende. 
 
Artikel 6. 
De vergunninghouder mag zich uit hoofde van de verleende machtigingen waarvan sprake in 
artikel 1 hiervoor, nooit op enig onherroepelijk concessierecht of dienstbaarheid op de 
openbare weg beroepen. Integendeel is hij verplicht van de vergunning af te zien op het 
eerste verzoek van de overheid. In dit geval kan hij alleen aanspraak maken op de 
terugbetaling van het gedeelte van de belasting voor de tijdspanne begrepen tussen de 
datum van opheffing en 31 december daarop volgend. De vergunningen worden verleend op 
eigen risico van de begunstigden zowel voor wat betreft de bewaking en het behoud van de 
geplaatste verdelers, als voor de toepassing van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
De begunstigden zijn daarenboven gehouden tot al de onderhoudswerken, herstellingen en 
reinigingswerken vereist door het gebruik van de verdelers. 
Het betalen van de belasting brengt voor de gemeente geenszins de verplichting mede 
dienaangaande een speciaal toezicht in te stellen. 
 
Artikel 7. 
De belasting wordt ingekohierd en uitvoerbaar verklaard door het College van burgemeester 
en schepenen. De belastingplichtige ontvangt zonder kosten een aanslagbiljet. De 
betekening ervan gebeurt onverwijld. 
 
Het aanslagbiljet is gedagtekend en bevat de gegevens vermeld in artikel 4 § 2 van de 
ordonnantie van 03/04/2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake 
gemeentebelastingen.  
 
De belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
 
Artikel 8. 
Het innen van de taks gebeurt volgens de regels voor de invordering van de Rijksbelasting 
op de inkomsten, in overeenstemming met artikel 11 van de ordonnantie van 03/04/2014 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen. 
 
Artikel 9. 
De belastingplichtige kan een schriftelijk, ondergetekend en met redenen omkleed 
bezwaarschrift indienen aan het College van burgemeester en schepenen van de gemeente 
Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, dit binnen 
de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de 
verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat, en zoals die 
voorkomt op voormeld aanslagbiljet. 



 
Wanneer de belastingplichtige hierom in zijn bezwaarschrift gevraagd heeft, wordt hij 
uitgenodigd om tijdens een hoorzitting gehoord te worden. In dat geval worden hem de 
datum van zijn hoorzitting en de dagen en uren waarop het dossier kan worden ingekeken, 
minstens vijftien kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting meegedeeld. 
De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, moet zijn aanwezigheid op zijn hoorzitting 
minstens zeven kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting bevestigen aan het College 
van burgemeester en schepenen.  
 


