UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 21 mei 2013
_____________________

Provincie
VLAAMS-BRABANT
Arrondissement
HALLE-VILVOORDE
GEMEENTE
1670 PEPINGEN

Aanwezig:

De Cuyper K., - voorzitter;
Timmermans E., - burgemeester;
Lacres P., Defloo G., Cochez G. - schepenen;
Claes P., De Roubaix A., Pompen M., Van Cutsem P., Paridaens
M., Baert P., Agneessens J., Vanbellinghen P., Seghers R.,
Beeckmans S. - gemeenteraadsleden;
De Saeger F. – secretaris i.o.
Dehandschutter E. – schepen – OCMW-voorzitter

6.Milieubelasting

– Dienstjaren 2014 – 2019 - Goedkeuring

De raad,
Gelet op de grondwet, inzonderheid artikel 170§4;
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42§3 en 43;
Gelet op het 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;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT: Met 15 ja-stemmen Timmermans E., Lacres P., Cochez G., Defloo G., Claes P.,
De Roubaix A., Pompen M., Paridaens M., Van Cutsem P., Baert P., Seghers R., De Cuyper
K., Agneessens J., Vanbellinghen P., Beeckmans S.
Artikel 1. - Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een milieubelasting geheven.
Art. 2. - De belasting is verschuldigd door de leden van ieder gezin als zodanig ingeschreven
in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister en werkelijk in de gemeente
verblijvend op 1 januari van het aanslagjaar of geteld als hebbende een tweede verblijf voor
ditzelfde jaar.
Het begrip "gezin" beantwoordt aan de bepaling gegeven in de laatste onderrichtingen
betreffende het houden van het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister.
De belasting is eveneens verschuldigd door ieder persoon die op 1 januari van het aanslagjaar
een zelfstandig of vrij beroep uitoefent of door ieder rechtspersoon die op dezelfde datum als
hoofd- en/of bijkomende activiteit een commerciële, industriële, landbouw- of
dienstverlenende activiteit uitoefent op het grondgebied van de gemeente. Indien het gezin
van de belastingplichtige op hetzelfde adres is gehuisvest, is de belasting evenwel eenmaal
verschuldigd.

De belasting is eveneens verschuldigd door voetbalkantines, onderwijsinstellingen, openbare
of privé-inrichtingen die tot doel hebben een algemene herberging zonder winstoogmerk te
verlenen aan wezen, bejaarden, gehandicapten of jongeren.
Art. 3. - De belasting wordt vastgesteld op:
 € 30 voor een gezin bestaande uit één persoon
 € 55 voor een gezin bestaande uit twee of meerdere personen al dan niet door
familiebanden verbonden.
Vrijstelling wordt toegestaan voor de particulieren, zelfstandigen, rechtspersonen die beroep
doen op een private containerdienst en het bewijs hiervan kunnen voorleggen.
Art. 4. - De belasting is niet toepasselijk wat betreft de onroerende goederen of delen van
onroerende goederen, bestemd voor een dienst van openbaar nut of die in huur worden genomen,
rechtstreeks of onrechtstreeks door de Staat of zijn aangestelden. Deze ontslaging betreft niet de
delen van deze onroerende goederen, betrokken door de aangestelden van de Staat, ten privaten
titel en voor hun persoonlijk gebruik.
Art. 5. - Wanneer de alleenstaande belastingplichtige of de persoon met wie de belastingplichtige
samenwoont indien het gezin slechts bestaat uit twee personen, ingeschreven is in het
bevolkingsregister, maar gedurende het aanslagjaar in een rust- en verzorgingstehuis verblijft,
wordt de belasting verminderd met € 30 voor een gezin bestaande uit één persoon en met € 25
voor een gezin bestaande uit twee personen al dan niet door familiebanden verbonden, mits
voorlegging van een attest van het desbetreffende rust- en verzorgingstehuis.
Art. 6. - De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 7. - De belastingrollen worden ingevorderd door de gemeenteontvanger, volgens de regelen
vastgesteld voor het invorderen der directe belastingen. De belastingplichtigen ontvangen kosteloos, door bemiddeling van de gemeenteontvanger, de aanslagbiljetten waarop de bedragen zijn
vermeld waarvoor zij op de belastingrol zijn ingeschreven. Vanaf de tweede aanmaning zal een
forfait van € 15 administratiekosten worden aangerekend.
Art. 8. - De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.
Art. 9. De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk
worden ingediend, en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door
overhandiging. Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van
drie maanden te rekenen 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.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de
indiening ervan. Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan beroep
worden ingesteld bij de fiscale rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Art.10 – Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet 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
(aanslagtermijnen) 7 tot 9bis (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.
Art. 11. - Afschrift van deze beraadslaging wordt aan de toezichthoudende overheid
toegezonden.

Namens de raad,
(g) F. De Saeger
Secretaris, i.o.

(g) K. De Cuyper
Voorzitter
Voor eensluidend uittreksel,

F. De Saeger
Secretaris, i.o.

K. De Cuyper
Voorzitter

