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Zitting van 15 december 2020
FINANCIËN

Milieubelasting - Aanpassing - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw
Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; de
heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck;
mevrouw Brigitte Moyson; de heer Rogier Lindemans; de heer Richard Severijns; de heer Sven
Pletincx; mevrouw Amber Magnus; de heer André Gorgon; mevrouw Anke Matthys; de heer Arno
Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva Demesmaeker; de
heer Jeroen Hofmans; de heer Louis Van Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen;
de heer Yves Demanet; mevrouw Valerie Hamelryck; mevrouw Nicky Van Acker; de heer Jan De
Winne, Algemeen directeur

Stemming
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 32 stem(men) voor: Pieter Busselot; Marijke Ceunen; Yves Demanet; Mark Demesmaeker; Eva
Demesmaeker; Bertrand Demiddeleer; Wim Demuylder; André Gorgon; Valerie Hamelryck; Jeroen
Hofmans; Nelly Lanis; Rogier Lindemans; Amber Magnus; Peggy Massien; Anke Matthys; Anne Mattot;
Christophe Merckx; Brigitte Moyson; Arno Pirolo; Sven Pletincx; Dieuwertje Poté; Pascal Saenen;
Johan Servé; Richard Severijns; Marc Sluys; Marc Snoeck; Benjamin Swalens; Nicky Van Acker; Louis
Van Dionant; Dirk Van Heymbeeck; Hedwig Van Rossem; Bram Vandenbroecke
- 1 onthouding(en): Marc Picalausa

Beschrijving
Aanleiding en doel
Bij de hernieuwing van het belastingreglement is de volgorde van de artikels gewijzigd doch zijn 2
verwijzingen naar de betreffende artikels niet aangepast. De tekst van het belastingreglement wordt
in die zin aangepast.
Advies en motivering
Bij de hernieuwing van het reglement is de volgorde van de artikels verschoven, maar de verwijzingen
zijn niet mee veranderd. Het betreft:
Artikel 2
§2. De belasting is verschuldigd door al wie een zelfstandig of vrij beroep uitoefent, als hoofd- en/of
als bijkomende activiteit, door uitbaters van feestzalen, eetgelegenheden, cafés of winkels op het

1/4

grondgebied van de stad, voor zover tenminste één lokaal voor die activiteit gebruikt wordt. Indien op
hetzelfde adres tezelfdertijd het eigenlijke gezin van hoger vermelde belastingplichtige gehuisvest is,
kan deze belasting slechts verschuldigd zijn uit hoofde van artikel 4 §1 artikel 2 §1 van dit
reglement.
Artikel 4
2. de belastingplichtige, omschreven in artikel 4 §3 artikel 2 §3, waarvan minstens één statutair
vennoot of lid van de vereniging op hetzelfde adres is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de
gemeente als dat waar de maatschappelijke of exploitatiezetel van de vereniging of vennootschap
gevestigd is, op voorlegging van hun statuten en op schriftelijke aanvraag.
Met deze beslissing wordt deze misslag rechtgezet.
Juridische gronden
Decreet over het lokaal bestuur;
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen.
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA).
Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, goedgekeurd op 16
september 2016 door de Vlaamse Regering.
Beslissing gemeenteraad 26 mei 2020 tot vaststellen Milieubelasting 2020-2025.
Beslissing college van burgemeester en schepenen van 4 december 2020.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De ontvangsten zijn voorzien in het Meerjarenplan 2020-2025.
Beleidsinformatie
Wendbare stadsorganisatie > W2 Doordachte processen > 2 Processen zijn zowel efficiënt als
doeltreffend: actie W2.2.9

Besluit
Artikel 1
Het belastingreglement voor de Algemene Milieubelasting (AMB) zoals goedgekeurd op de
gemeenteraad van 26 mei 2020 wordt als volgt aangepast:
Artikel 2
§2. De belasting is verschuldigd door al wie een zelfstandig of vrij beroep uitoefent, als hoofden/of als bijkomende activiteit, door uitbaters van feestzalen, eetgelegenheden, cafés of winkels
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op het grondgebied van de stad, voor zover tenminste één lokaal voor die activiteit gebruikt wordt.
Indien op hetzelfde adres tezelfdertijd het eigenlijke gezin van hoger vermelde belastingplichtige
gehuisvest is, kan deze belasting slechts verschuldigd zijn uit hoofde van artikel 2 §1 van dit
reglement.
Artikel 4
2. de belastingplichtige, omschreven in artikel 2 §3, waarvan minstens één statutair vennoot of
lid van de vereniging op hetzelfde adres is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de
gemeente als dat waar de maatschappelijke of exploitatiezetel van de vereniging of vennootschap
gevestigd is, op voorlegging van hun statuten en op schriftelijke aanvraag.

Artikel 2
Het belastingreglement in gewijzigde vorm treedt in werking op 1 januari 2021.

Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_01624 - Milieubelasting - Aanpassing - Goedkeuring
 2019_GR_00339 - Milieubelasting - Vaststelling - Goedkeuring
 2020_GR_00111 - Milieubelasting - Aanpassing - Goedkeuring
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer
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