
 
 

BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD 

 

Zitting van 16 december 2019 

 

Aanwezig: Steven Michiels voorzitter 

Karin Derua burgemeester 

Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Remi Serranne

 schepenen 

Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Ann Sleyp, Ann 

Morissens, Hans Crol, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Maria 

Luise Altmutter, Regina Wolfs, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert 

Verschueren raadsleden 

Johan Smits algemeen directeur 
 

Verontschuldigd: Steven Van Loock, Eddy Mortier raadsleden 
 

 

18. Milieubelasting 2020-2025 

 

De gemeenteraad, 

 

Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de 

agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een 

beslissing van hun raad; 

 

Gelet op artikel 42 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 

waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de 

gemeentelijke belasting- en retributiereglementen; 

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen-

procedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 

 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de 

gemeentefiscaliteit; 

 

Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 

 

Overwegende de algemene dienstverlening in het kader van het milieu; 

 

Overwegende de algemene verplichtingen van de gemeente in het kader van de milieuwetgeving; 

 

Overwegende de talrijke milieu-initiatieven die de gemeente neemt in het belang van alle inwoners 

zoals bijvoorbeeld sensibilisatieacties, subsidiëringbeleid, waterbeheersing, slibverwerking, strijd 

tegen sluikstorten, enz.; 

 

Overwegende dat deze dienstverlening voor alle gebruikers gelijk is en niet onder het principe ‘de 

vervuiler betaalt’ kan worden begrepen omdat deze dienstverlening geen betrekking heeft op de 

behandeling van afvalstoffen en dus een gelijkmatige verdeling van de lasten verantwoord is; 

 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 4 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 3217-0691-0096-4518.

https://www.verifieer.be/code/3217069100964518


2 

Overwegende dat het heffen van een afzonderlijke milieubelasting bijdraagt tot de sensibilisering van 

de bevolking en het organiseren van bijzondere milieu-initiatieven; 

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT: eenparig. 

Artikel 1 – Belastbaar feit 

 

De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 

een jaarlijkse milieubelasting. 

 

Artikel 2 – Belastingplichtige en bedrag van de belasting 

 

a) De belasting bedraagt 60,00 EUR per jaar en per gezin.  Zij wordt ten laste gelegd van elk 

gezin gewoonlijk of tijdelijk op het grondgebied van de gemeente verblijvend. 

 Alleen de op 1 januari bestaande toestand wordt in aanmerking genomen. 

b) De belasting bedraagt 40,00 EUR per jaar voor: 

• een individuele natuurlijke persoon die als referentiepersoon op een adres in het rijksregister 

van de gemeente opgenomen is  

• en voor de individuele natuurlijke persoon die als enige meerderjarige referentiepersoon 

samenwonend met minderjarigen op een adres in het rijksregister van de gemeente opgenomen is. 

Alleen de op 1 januari bestaande toestand wordt in aanmerking genomen. 

c) De belasting bedraagt 40,00 EUR per jaar voor een standplaats binnen een kampeerterrein of 

weekendverblijfpark. 

d) Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 60,00 EUR per jaar, voor elke nijverheids-, 

handels- of andere instelling,  vereniging of groepering. 

 

 “Gezin” wordt gebruikt in dezelfde zin als in de bepaling gegeven door de laatste algemene 

onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters. 

Voor nijverheids-, handels- of andere instellingen, verenigingen of groeperingen wordt de belasting 

geheven wanneer zij over een eigen vestiging beschikken en wordt de belasting geheven op naam 

van de nijverheids-, handels- of andere instelling,  vereniging of groepering. 

 

De uitbater van een kampeerterrein en/of weekendverblijfpark ontvangt vanwege het 

gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de 

erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd. Daarin worden de gegevens van de 

belastbare gezinnen of personen opgenomen. 

De uitbater van een kampeerterrein en/of weekendverblijfpark die geen aangifteformulier heeft 

ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 15 januari van het jaar volgend op het belastingjaar, aan het 

gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. 

Op basis van deze gegevens rekent de uitbater de verschuldigde belasting met de financieel 

beheerder af. 

 

Bij gebrek aan aangifte binnen de in de voorgaande paragraaf gestelde termijn, of in geval van 

onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting 

ambtshalve ingekohierd. 

 

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

van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekende brief, de motieven om 
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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 vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende 

een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het aanslagjaar.  Deze termijn wordt met twee 

jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de 

bedoeling schade te berokkenen. 

 

Artikel 3 – Invordering 

 

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 

wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 4 – Betaling 

 

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

 

Artikel 5 – Bezwaar 

 

De belastingschuldige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van 

burgemeester en schepenen. 

 

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.  

Het bezwaar kan via een duurzame drager worden ingediend indien het college van burgemeester en 

schepenen in deze mogelijkheid voorziet. 

 

Het bezwaar moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te 

rekenen vanaf de derde werkdag volgende op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 

 

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd en dit binnen de vijftien 

kalenderdagen na de indiening ervan. 

 

Artikel 6 – Intrekking voorgaande belastingreglementen 

 

Alle voorgaande belastingreglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven. 

 

Artikel 7 – Slotvermelding 

 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van 

titel VII, hoofdstukken 1,3,4,6 tot en met 9bis van het Wetboek van inkomstenbelastingen er artikel 

126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover ze niet 

specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
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Aldus gedaan in zitting datum als boven 

 

De algemeen directeur 

get. Johan Smits 

De voorzitter 

get. Steven Michiels 

 

Voor eensluidend uittreksel: 

Boortmeerbeek,  19 december 2019 

 

  

De algemeen directeur 
 

 Ingevolge delegatiebesluit van 28 januari 

2019 

De burgemeester 

  

 
 

 

Johan Smits  Karin Derua 

 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 4 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 3217-0691-0096-4518.

https://www.verifieer.be/code/3217069100964518

		Johan Petrus Smits
	2019-12-19T14:07:24+0100
	Gemeente Boortmeerbeek
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.


		Karin Mathilda Derua
	2019-12-19T14:30:28+0100
	Gemeente Boortmeerbeek
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.




