UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 19 DECEMBER 2019
Provincie
West-Vlaanderen

Aanwezig:

Pol Verhelle, Voorzitter
Ward Vergote, Burgemeester
Sherley Beernaert, Geert Vanthuyne, Jürgen
Deceuninck, Nessim Ben Driss, Benedikt Vallaey,
Schepenen
Ward Gillis, Andries Sioen, Johan Paret, Bart De Koning,
Karen Bekaert, Stefan Cardoen, Evelyne Vanderplancke,
Gert-Jan Hovaere, Margaux Vandekerckhove, Bernard
Vuylsteke, Veerle Demeulenaere, Nick Vandeginste,
Aäron Pattyn, Raadsleden
Kristof Vander Stichele, Algemeen directeur

Gemeente
MOORSLEDE

Verontschuldigd:

Sigrid Verhaeghe, Raadslid,

04. Algemene milieubelasting aanslagjaar 2020 – goedkeuring
De Raad,
Regelgeving
Gelet op het decreet lokaal bestuur, meer bepaald de artikelen 40, 41, 286, 288;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen;
Feiten, context en argumentatie
Overwegende dat wegens veranderde huisvestingsnormen en leefgewoonten de globale zorg voor het
leefmilieu steeds zwaardere financiële eisen stelt;
Overwegende dat de openbare reinigingsdienst jaarlijks steeds grotere uitgaven vergt voor de gemeente,
onder meer door milieuheffingen op het verwerken van afval;
Overwegende dat de selectieve huisvuilophaling, de werking van het diftarpark, … bijkomende kosten
meebrengt;
Overwegende dat een bijdrage van de burgers en de bedrijven noodzakelijk en billijk is;
Overwegende dat het aldus wenselijk is een algemene milieubelasting in te voeren;
Gelet op het proces-verbaal van onderzoek de commodo et incommodo waaruit blijkt dat geen bezwaren
werden ingediend;
Op voordracht van het college van Burgemeester en Schepenen;
Overwegende de vraag vanwege raadslid Ward Gillis om de oefening te maken tegen het volgende jaar om
voor alleenstaande de belasting te verminderen naar € 50;
Na beraadslaging:
Met 12 stemmen voor (Ward Vergote, Sherley Beernaert, Geert Vanthuyne, Jürgen Deceuninck, Nessim Ben
Driss, Benedikt Vallaey, Pol Verhelle, Andries Sioen, Johan Paret, Karen Bekaert, Stefan Cardoen, Evelyne

Vanderplancke), 3 stemmen tegen (Ward Gillis, Bart De Koning, Nick Vandeginste), 5 onthoudingen (Gert-Jan
Hovaere, Margaux Vandekerckhove, Bernard Vuylsteke, Veerle Demeulenaere, Aäron Pattyn)
BESLUIT:
Art. 1. - Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn van 1 jaar eindigend op 31 december 2020, wordt
ten voordele van de gemeente, een jaarlijkse directe algemene milieubelasting geheven;
Art. 2. - Deze belasting is ten laste van :
a. elk gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de
gemeente;
b. de natuurlijke en rechtspersonen, die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de
gemeente een handels-, nijverheids- of ambachtsonderneming, een land- of tuinbouwbedrijf, een vrij
beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen;
c. indien het gezin van de belastingplichtige op hetzelfde adres is gehuisvest, is de belasting evenwel
éénmaal verschuldigd;
d. de personen die leven in communauteiten, rust- of pensionhuizen per groep van 10 personen, op 1
januari van het aanslagjaar ingeschreven in bevolkings- of vreemdelingenregisters van de gemeente;
e. de eigenaar van een tweede verblijf die niet gedomicilieerd is in de gemeente.
Art. 3. - Onder gezin wordt verstaan :
a. een persoon die gewoonlijk alleen leeft;
b. een vereniging van twee of meer personen die al dan niet door familiebanden verbonden gewoonlijk
éénzelfde woning of woongelegenheid betrekken, er samen wonen en ook als dusdanig zijn
ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente;
Uitzondering wordt gemaakt voor bewoners van collectieve inrichtingen, zoals rusthuizen,
pensionhuizen en kloostergemeenschappen.
Art. 4. - De belasting bedraagt :
 € 80 voor een gezin dat bestaat uit één persoon die gewoonlijk alleen leeft (art. 3a);
 € 100 voor een gezin dat bestaat uit een vereniging van twee of meer personen die al dan niet door
familiebanden verbonden gewoonlijk éénzelfde woongelegenheid betrekken en er samenwonen (art.
3b);
 € 100 per groep van tien personen die in communauteit leven, of in rust- of pensionhuizen
wonen. Iedere breuk van 10 wordt aangerekend voor één geheel en de belasting is verschuldigd
door de verhuurder of door het beheer van de instelling;
 € 100 voor de natuurlijke of rechtspersonen die op het grondgebied van de gemeente een handel- ,
nijverheids- of ambachtsonderneming, een land- of tuinbouwbedrijf, een vrij beroep of een
zelfstandige activiteit uitoefenen;
 € 100 voor de eigenaar van een tweede verblijf die niet gedomicilieerd is in de gemeente.
Art. 5. - De referentiepersoon, die blijkens een attest van het OCMW op de 1ste dag van de maand van het
versturen van het aanslagbiljet, 3 maanden leefloon of steun gelijklopend aan het leefloon geniet(en)
word(t)(en) vrijgesteld.
Art. 6. - Het kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en
schepenen. De belasting kan vastgesteld en ingekohierd worden op naam van één van de gezinsleden, met
dien verstande dat alle gezinsleden hoofdelijk en solidair de belasting verschuldigd zijn.
Art. 7. - De belasting wordt berekend per kalenderjaar; elk begonnen jaar is volledig verschuldigd, met dien
verstande dat de op 1 januari bestaande toestand in aanmerking wordt genomen.
Art. 8. - De belasting is in éénmaal eisbaar en betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.
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Art. 9. - De invordering van de belasting en de bezwaarprocedure wordt geregeld door het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Art. 10. - De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe
van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op
de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Overeenkomstig artikel 3.6.0.0.1. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, kan de belastingschuldige bij een
materiële vergissing ontheffing aanvragen binnen vijf jaar vanaf 1 januari waarin de belasting is
gevestigd.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening
ervan.
Art. 11. - Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake de rijksbelastingen
op de inkomsten.
Art. 12. - Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan het Agentschap voor Binnenlands
Bestuur.

Aldus beslist in vergadering op datum zoals hierboven vermeld.
Algemeen directeur
(Get.) Kristof Vander Stichele

Algemeen directeur
Kristof Vander Stichele

Voorzitter
(Get.) Pol Verhelle

Voorzitter
Pol Verhelle
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