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Titel 

Agendapunt:  Belasting op tanks en vergaarbakken, en - bekkens: 2020 - 2025 

  

Toelichting 

 

Einde 2019 vervallen alle belasting en retributie reglementen van de vorige legislatuur 

periode. De belasting op tanks en vergaarbakken, - bekkens wordt verlengd in de 

komende legislatuur.  

 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

gemeenteraadsbeslissing  van 22 december  2015 

 

Feiten en context 

niet van toepassing 

 

Juridische grond 

• artikel 170, §4 van de Grondwet 

• het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 40, §3 en artikel 

41, tweede lid, 14°.  Ook de artikelen 286 tot en met 288 en artikel 330  

 

Advies 

Er is geen advies vereist 

 

Argumentatie 

De gemeenteraad acht het nuttig de door dit reglement beoogde tanks en 

vergaarbakken geëxploiteerd voor commerciële of industriële doeleinden te 

belasten teneinde zich aanvullende inkomsten te verschaffen ter financiering van de 

algemene uitgaven van het lokaal bestuur. Omwille van administratieve 

vereenvoudiging wordt geopteerd om enkel te belasten van 501m³ oppervlakte, 

aangezien in praktijk kleinere oppervlakten zo goed als niet voorkomen binnen de 

gemeente. 

 

Financiële gevolgen 

Financiële gevolgen voorzien op 2025B2-2 

 

Besluit 

 

Artikel 1 - belastingplichtige  

Er wordt voor een periode die aanvangt op 01.01.2020 en eindigt op 31.12.2025 een 

jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de open of gesloten tanks, 

vergaarbakken en –bekkens voor vloeibare en/of vaste stoffen die voor commerciële 

of industriële doeleinden worden aangewend, op basis van de totale 

maximumcapaciteit per exploitatie. 

 



De belasting is verschuldigd door de exploitant, subsidiair door de eigenaar op 1 

januari van het belasting jaar. Beiden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling 

van de belasting. 

 

Artikel 2 - bedrag 

De belasting wordt vastgesteld op 0,53 € per m³. 

 

Indexatie vanaf  01/01/2021 

De bedragen van de belasting worden jaarlijks geïndexeerd vanaf 01/01/2021, 

hiervoor zal als basis gebruik gemaakt worden van de consumptieprijs index 

november 2019 (basis 2013) 

 

De indexatie gebeurt als volgt:  

De belasting bedraagt  

€ 0,53€ per kubieke meter  x (consumptieprijs index november aanslagjaar-

1/consumptieprijs index november 2019)  

 

Elke index aanpassing zal  ertoe leiden dat het verschuldigde bedrag steeds 

afgerond wordt naar de dichtstbijzijnde 0,05 euro. 

 

Artikel 3 - aangifte 

De belastingplichtige ontvangt van het gemeentebestuur een aangifteformulier dat 

door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum 

moet worden teruggestuurd. 

De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, 

uiterlijk op 1 maart van het belastingjaar, aan het gemeentebestuur de voor de 

aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. 

 

Artikel 4 - Ambtshalve inkohiering 

Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 3 vastgestelde termijn of bij onvolledige, 

onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve 

ingekohierd volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, 

onverminderd het recht van bezwaar en beroep.  

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het 

college 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 volgend op de 

datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te 

dragen. 

 

De ambtshalve inkohiering zal verhoogd worden met een percentage van 10% van 

de verschuldigde belasting. Het bedrag van die belastingverhoging wordt gelijktijdig 

en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd. 

 

Artikel 5 - vrijstelling 

Er wordt een vrijstelling verleend op de open of gesloten tanks, vergaarbakken en –

bekkens voor vloeibare en/of vaste stoffen die voor commerciële of industriële 

doeleinden worden aangewend, tot 500 m³ op de totale exploitatie. Een totale 

exploitatie vanaf 501m³ zal worden belast. 

 

Artikel 6 - bezwaar 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college 

van burgemeester en schepenen.  

 



Een bezwaarschrift dient aan volgende voorwaarden te voldoen: 

•het bezwaar wordt in gediend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger 

•het bezwaar wordt schriftelijk ingediend, dit kan ook via email: 

belastingen@hemiksem.be 

 

Artikel 7 - kohier 

Deze belasting wordt door middel van een kohier ingevorderd. Het belastingkohier 

wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en 

schepenen.  

  

Artikel 8 -Toezicht houdende overheid 

De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte 

gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 

december 2017. 

 

 

Opmerkingen algemeen directeur 

 

 


