Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Kortrijk
GEMEENTE LENDELEDE

Afschrift van een gemeenteraadsbeslissing
GEMEENTERAADSZITTING VAN 19 DECEMBER 2019
Aanwezig:

MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter;
Dewaele C., Burgemeester;
Fonteyne B., Rommens R., Schepenen;
Lammertyn R., Voorzitter B.C.S.D., Schepen;
Parmentier N., Moerkerke E., Bonte F., Debrabandere G., Vanoverbeke B.,
Mostaert D., Jonckheere S., Vandenbroucke M., Vansteenkiste K.,
Raadsleden;
Vandecasteele C., Algemeen Directeur.

Verontschuldigd:
Viaene J., Gheysens J., Tanghe K., Raadsleden.
Agendapunt: 10.
Onderwerp:

Vaststellen van het belastingreglement op een algemene milieubelasting voor
de aanslagjaren 2020-2025.

De raad, in openbare zitting,
Gelet op de artikelen 40, §3, 41 en 286 van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging en de invordering en de
geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief van 15 februari 2019 KB/ABB 2019/2 betreffende de
gemeentefiscaliteit;
Overwegende dat de kosten voor de algemene milieuzorg (uitbating containerpark, uitbating
diverse glasbollen, onderhoud van straten en pleinen, onderhoud van het openbaar groen,
opruimen van zwerfvuil, bestrijden van ongedierte, …) zwaar doorwegen op de
gemeentelijke financiën;
Overwegende dat rechtspersonen meestal een grotere impact hebben op de omgeving dan
de gezinnen waardoor het aangewezen is om voor de rechtspersonen een hoger tarief toe te
passen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 22.12.2016 houdende vaststellen van een
algemene milieubelasting voor de periode 2017-2019;
Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

BESLUIT, eenparig :
Artikel 1 : Er wordt voor de periode van 01.01.2020 t.e.m. 31.12.2025 een algemene
milieubelasting gevestigd. Deze belasting wordt gevestigd op de verblijfplaats
van de referentiepersoon (bepaald in artikel 2, 1°) of het vestigingsadres van de
rechtspersoon (bepaald in artikel 2, 2°).
Artikel 2 : De belasting is verschuldigd door:
1° de referentiepersoon van ieder gezin dat zijn hoofdverblijfplaats of zijn tweede
verblijfplaats in de gemeente heeft gevestigd op 1 januari van het aanslagjaar.
De andere leden van het gezin zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van
de belasting.
2° de natuurlijke of de rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar, als
hoofd- en/of bijkomende activiteit op het grondgebied van de gemeente een
vestigingsadres heeft voor:
a) een nijverheids-, landbouw-, veeteelt-, tuinbouw- of handelsbedrijf;
b) een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefent, inbegrepen de
vennootschappen die roerende en / of onroerende goederen beheren;
c) een bejaardentehuis, klooster of onderwijsinstelling.
De eigenaar of zaakvoerder is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
belasting.
Artikel 3 : De belasting wordt vastgesteld op 70,00 euro per verblijfplaats (zoals bepaald in
artikel 2, 1°) waarbij de referentiepersoon of een lid van zijn gezin geen
eigenaar of zaakvoerder is van een rechtspersoon (zoals bedoeld in artikel 2.2°)
waarvan het vestigingsadres gelijk is aan dit van de verblijfplaats.
Voor de belastingplichtige referentiepersoon van het gezin waar op 1 januari van
het aanslagjaar minstens drie kinderen ten laste waren, wordt de belasting
vastgesteld op 40,00 euro.
Voor de kinderen ouder dan 18 jaar moet het bewijs (schoolattest,
kinderbijslagattest…) voorgelegd worden dat ze op 1 januari van het aanslagjaar
ten laste waren.
Een kind dat recht heeft op verhoogde kinderbijslag wegens invaliditeit, wordt
gelijkgesteld met 2 kinderen ten laste.
Het attest waarin het recht op verhoogde kinderbijslag wordt bevestigd, wordt
afgeleverd door een bevoegd of officieel organisme.
Artikel 4 : De belasting wordt vastgesteld op 100,00 euro per vestigingsadres zoals bepaald
in artikel 2,2°.
Artikel 5 : Vallen buiten de toepassing van onderhavige belasting, de onroerende goederen
bestemd voor een dienst van openbaar nut. Deze vrijstelling geldt evenwel niet
voor de delen van onroerende goederen, die door de aangestelden van de
openbare dienst als privé-personen en voor hun persoonlijk gebruik betrokken
worden.
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 : § 1. De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het
College van Burgemeester en Schepenen.
§ 2. Het bezwaarschrift moet, schriftelijk worden ingediend, en worden
gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging.
§ 3. Deze indiening, moet op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van
drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van
het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de
kennisgeving van de aanslag.
§ 4. De belastingschuldige die wenst gehoord te worden moet dit uitdrukkelijk
vragen in zijn bezwaarschrift.
§ 5. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen acht
dagen na de indiening ervan.
Artikel 9 : Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het
Decreet over het Lokaal Bestuur.
Artikel 10: De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van het besluit op de
hoogte gebracht overeenkomstig art. 330 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22
december 2017.
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