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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in openbare zitting

Bevoegdheid

o

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 g 3

Wetten en Reglementen

o
o

De Grondwet, artikel 170 5 4.

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure

van provincíe- èn gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Verwijzi ngsdocu me nten

o

De beslissing van de gemeenteraad van 14 december 2OL7 houdende het vaststellen van de
milieubelasting voor gezinnen - aanslagjaar 20L8.

Verantwoording

r
o

De financiële toestand van de gemeente.

wordt geopteerd om de gezinnen die op het grondgebied van de gemeente wonen of
verblijven te laten bijdragen in de gemeentelijke uitgaven met betrekking tot milieu.
Er

Stemmen
Stemresultaat

14 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, Hubert Staelens,

Chantal Bobelijn, David Vercauteren, Hilde Baetsle, Dominique Buysse,
Alex Meulebroeck, Marc De Schepper, MarcelScheir, Annie Cuelenaere,
Francine De Weweire, Heidi Schaght, Bianca Buysse)
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Guido Van de Veire,
Nic Van Zele, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Koen Buysse,
Sabina De Craecker)
BESTUIT

Artikel 1
Met ingang van 1- januari 2Ot9 en voor de duur van één jaar eindigend op 31 december 20L9 wordt
ten behoeve van de gemeente een milieubelasting voor de gezinnen geheven.
Art. 2
De milieubelasting voor gezinnen Ís verschuldigd door ieder gezin of alleenstaande die op 1 januari
van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente woont of er verblijft.
Ook de gezinnen of alleenstaanden die de gemeente als tweede of tijdelijk verblijf bewonen zijn
belastbaar.
VZW's worden beschouwd als gezin.

Art.3
Onder gezin wordt verstaan : een vereniging van twee of meer natuurlijke personen die, al dan niet
door familiebanden verbonden, gewoonlijk in één en dezelfde woning of woongelegenheid op het

grondgebied van de gemeente wonen of er verblijven.
Onder alleenstaande wordt verstaan : de natuurlijke persoon die voor een woning of
woongelegenheid op het grondgebied van de gemeente alleen is ingeschreven in het
bevolkíngsregister of vreemdelingenregister of er alleen verblijft.
Onder wonen in de gemeente wordt verstaan : op l januari van het aanslagjaar ingeschreven zijn in
het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.
Onder verblijven in de gemeente wordt verstaan : op L januari van het aanslagjaar op het
grondgebied van de gemeente kunnen beschikken over een woongelegenheid zonder voor deze

woongelegenheid ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters.
Onber woongelegenheid wordt verstaan : elke private woongelegenheid die door de eigenaar of de
huurder ervan niet tot hoofdverblijf dient maar op elk ogenblik door hen voor bewoning kan worden
gebruikt.

Art.4
De belasting bedraagt 50 euro per jaar per gezin en 30 euro per jaar voor alleenstaanden

Art.5
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard

wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Art.6
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Att.7
De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester

en schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. De
indiening van het bezwaarschrift kan gebeuren door verzending of door overhandiging.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de der:de werkdag volgend op de datum van de verzending van het
aanslagbiljet.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven bínnen de vijftÍen dagen na de
indiening ervan.

lndien de belastingschuldige gehoord wenst te worden met betrekking tot het bezwaarschrift dient
dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in het bezwaarschrift.

Art.8
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van
titel Vll, hoofdstukke n L,3,4, 6 tot en met 9 bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en

artikel 126 tot en met I75 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover ze
niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.

Art.9
Deze verordening

wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
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