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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in openbare zitting
Financiële dienst - Vaststellen van het toelagereglement inzake de milieubelasting voor gezinnen

2079.
Bevoegdheid

o

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 5

Z

Wetten en Reglementen

r

De beslissing van de gemeenteraad van 20 decembe r 2Ot8 houdende het vaststellen van de

milieubelasting voor gezinnen voor het aanslagjaar 20L9.
Verwijzingsdocumenten

o

De beslissing van de gemeenteraad van 14 decembe r 2OI7 houdende het vaststellen van het

toelagereglement inzake de milieubelasting voor gezinnen 2018.

Verantwoording

o
o

De financiële toestand van de gemeente.

Het gemeentebestuur acht het wenselijk volgende personen, die een belastingaanslag van 50
euro ontvingen, een gedeeltelijke teruggave van de belasting toe te kennen omwille van sociale

redenen :
- de personen die een verhoogde tegemoetkoming genieten inzake gezondheidszorg op basis van
het Koninklijk Besluit van L5 januari 2014 betreffende de verhoogde
verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37,5 L9, van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoórdineerd op 14 juli 1994

- de personen die een leefloon ontvangen.
- de alleenstaanden met alle inwonende kinderen ten laste

Stemmen
Stemresultaat

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

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

Artikell
Voor het aanslagjaar 2019 kan met betrekking tot de milieubelasting voor gezinnen een toelage ten
bedrage van 20 euro verleend worden aan :
- de personen die een verhoogde tegemoetkoming genieten inzake gezondheidszorg op basis van het
Koninklijk Besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming,
bedoeld in artikel 37, g 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoórdineerd op 14 juli 1994
- de personen die een leefloon ontvangen
- de alleenstaanden met alle inwonende kinderen ten laste.

Art.2
Deze toelage moet schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen worden aangevraagd

binnen drie maanden na verzending van het aanslagbiljet en mits voorlegging van volgende
bewijsstukken :
- bevolkingsuittreksel
- attest van het ziekenfonds waaruit blijkt dat de belastingplichtige of een ander lid van het gezin, op
L januari van het aanslagjaar recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming inzake gezondheidszorg
op basis van het Koninklijk Besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde
verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, 5 19, van dei wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoórdineerd op 14 juli 1994
- bewijs dat men een leefloon geniet afgeleverd door het OCMW
- bewijs van het kinderbijslagfonds.

Art. 3
De toelage wordt enkel toegekend aan personen die een belastingaanslag van 50 euro ontvingen.
Een cumulatie van verschillende toelagen wordt niet toegestaan, de toelage kan dus maximaal
20 euro bedragen.

Art.4
De teruggave kan slechts gebeuren na de definitieve goedkeuring van de daartoe op het budget

uitgetrokken kredieten.

Art. 5
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de provinciegouverneur
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