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Ref. 143.4
MILIEUBELASTING VOOR DE AANSLAGJAREN 2013-2018.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de grondwet, inzonderheid artikel 170§4;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2008 houdende milieubelasting voor de dienstjaren 2008-2012
en latere wijzigingen;
Gelet op het wetboek van de inkomstenbelastingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het wetboek van de inkomstenbelasting
1992;
Overwegende dat het noodzakelijk is om een milieubelasting in te voeren om de gemeentelijke investeringen in
een duurzaam milieubeleid, zoals voorgenomen in het algemeen beleidsprogramma, financieel te onderbouwen,
met name:
De subsidiëring van kleine landschapselementen
De aanmoediging van het thuiscomposteren
De opmaak van erosiebestrijdingsplannen en de uitvoering ervan
Het onderhoud van bermen en het groenbeheer
Het preventief ontraden van het storten van zwerfvuil
Het verwijderen van sluikstort langsheen gemeentewegen
Het machinaal laten verwijderen van onkruid langsheen de openbare wegen
Overwegende dat gezien de financiële situatie van de gemeente een aantal financiële maatregelen dienen te
worden genomen om het budgettair evenwicht te kunnen behouden;
BESLUIT : 14 ja-stemmen ( Pierre Deneyer, Patrick Decat, Armand Biesemans, Ludo Persoons, Claudine Carels,
Marc Deteye, Ludo Van Paepegem, Kurt Penninck, Maria De Beuf, Lutgarde De Borre, Marleen Merckaert, Sara De
Pelsemaeker, Melissa Van Eesbeek, Veerle Dero ) bij 5 onthoudingen ( Jean-Paul Souffriau, Jonas De Boeck, An
Werst, Dirk Hauters, Rudy Thiebaut ) .

Artikel 1. :

Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2018 wordt een gemeentelijke milieubelasting ingevoerd.
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Artikel 2. :

De belasting is verschuldigd door ieder gezin ingeschreven in de bevolkingsregisters of
vreemdelingenregister of vermeld in het wachtregister op 1 januari van het aanslagjaar of
geteld als hebbende een tweede verblijf voor ditzelfde jaar. Ieder begonnen jaar is volledig
verschuldigd met dien verstande dat de toestand op 1 januari van het aanslagjaar in
aanmerking wordt genomen. Het begrip 'gezin' beantwoordt aan de bepalingen gegeven in de
laatste onderrichtingen inzake het houden der bevolkingsregisters.

Artikel 3. :

De belasting is onder dezelfde voorwaarden eveneens verschuldigd door al wie een zelfstandig
beroep uitoefent of de effectieve leiding heeft van gelijk welke onderneming,
instelling
of
vereniging die onder gelijk welke benaming ook werkt, en wat ook het nagestreefde doel is,
voor elk gebouw of gedeelte van een gebouw dat bestendig voor die activiteiten voorbehouden
is. Indien hetzelfde gebouw tegelijkertijd het eigenlijk gezin van de bovenvermelde
belastingplichtige huisvest, is er slechts één enkele belasting verschuldigd, in dit geval is het
hoogste tarief van toepassing.

Artikel 4. :

De belasting is niet toepasselijk voor wat betreft de onroerende goederen of gedeelten van
onroerende goederen, bestemd voor een dienst van openbaar nut of in huur worden genomen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij door de staat, de provincies, de gemeenten of de
openbare instellingen die van de gemeenten afhangen. Deze vrijstelling is niet van toepassing
op de gedeelten van die gebouwen welke door de beambten van die openbare instellingen en
voor hun persoonlijk gebruik bewoond worden.

Artikel 5. :

De jaarlijkse belasting wordt ondeelbaar vastgesteld op :
- 20,00 euro : - voor een gezin bestaande uit één persoon
- 40,00 euro : - voor een gezin bestaande uit meerdere personen
- voor de rechtspersoon bedoeld onder artikel 3

Artikel 6. :

De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 7. :

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

Artikel 8. :

De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar tegen deze gemeentebelasting
indienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat als administratieve overheid
handelt.
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, en worden
gemotiveerd. Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger
en vermeldt:
de naam, hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingschuldige of zijn
vertegenwoordiger ten laste van wie de belasting gevestigd wordt;
het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen.
De indiening, moet op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf
de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de
bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat speciaal daarvoor is
aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een
ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en anderzijds
naar de financieel beheerder.

Artikel 9. :

Het indienen van het bezwaar ontslaat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger niet van
de verplichting de belasting binnen de gestelde termijn te betalen.

Artikel 10. :

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het invorderingsdecreet 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
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(aanslagtermijnen), 7 tot en met 9 (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.
Artikel 11. :

Van dit besluit zal een afschrift worden bezorgd aan de financieel beheerder.

Artikel 12. :

Van dit besluit zal een afschrift worden bezorgd aan de provinciegouverneur van VlaamsBrabant met het oog op de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.
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