Provincie West-Vlaanderen

-

Arrondissement Roeselare

-

Gemeente Lichtervelde

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad
Zitting: 16 december 2013
Aanwezig: Mevr. Ria Beeusaert-Pattyn, Burgemeester-voorzitter;
Mevr. E. Kindt, W. Marchand, H. Delameilleure en J. Goethals,
Schepenen;
Mevr. R. Vanwalleghem, OCMW-voorzitter;
J. Vandenbussche, T. Handsaeme, R. Vierstraete, S. Bogaert, mevr. J.
Van Doorne, mevr. J. Windels, mevr. A. Gunst, B. Perneel, mevr. L.
Van Iseghem, mevr. S. Verhaeghe, mevr. S. Steurbaut, mevr. V.
Vanrobays;
E. Labens, secretaris a.i.
Verontschuldigd: De HH. G. Vanwalleghem, M. Missinne, raadsleden,
I. Vandenbussche, secretaris;
Dagorde: Punt 4: Dienst Financiën - Goedkeuren Gemeentebelastingen dienstjaren 2014
2019
19. Milieubelasting
DE GEMEENTERAAD:
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreet van
28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Overwegende dat de globale zorg voor het leefmilieu steeds zwaardere financiële eisen
stelt;
Overwegende dat de openbare reinigingsdienst jaarlijks steeds grotere uitgaven vergt
van de gemeente, onder meer door milieuheffingen op het verwerken van afval;
Overwegende dat de gemeente jaarlijks diverse middelen voorziet om een milieubeleid
te voeren, oa campagnes pesticidenreductieplan, zwerfvuilplan, sensibilisering, …;
Overwegende dat het de doelstelling is om de mens te vrijwaren van de schadelijke
effecten van afvalstoffen en overwegende de doelstelling op de verspilling van grondstoffen
en energie tegen te gaan en daarbij een aantal vaste uitgaven zich voordoen;
Gelet op de emissies in water, bodem, lucht en afvalstromen;
Gelet op de inspanningen die het gemeentebestuur levert om de afvalstromen te
beheersen en het recycleren te promoten;
Gelet op het principe dat de vervuiler betaalt;
Gelet op het proces-verbaal van onderzoek, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden
ingediend;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de inkomsten zullen ingeschreven worden op artikel nr. 040/363/17
van het budget 2008 en verder;
Gelet op de toelichting van de burgemeester;
Gelet op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om de tarieven
zoals bepaald in het belastingsreglement van 31 maart 2008 te herzien in uitvoering van de
principebeslissing van 26 mei 2008;
Gaat over tot de stemming:
Stemden voor: Ria Beeusaert-Pattyn, E. Kindt, W. Marchand, H. Delameilleure, J. Goethals, R.
Vierstraete, A. Gunst, V. Vanrobays, J. Van Doorne, S. Bogaert,
Stemden tegen: B. Perneel, L. Van Iseghem, S. Verhaeghe, S. Steurbaut, T. Handsaeme, J.
Windels, J. Vandenbussche;
BESLUIT: met 10 ja en 7 nee
Art.1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019, wordt ten behoeve van de gemeente een
algemene milieubelasting gevestigd.
Art.2. De belasting is verschuldigd door:
§1. het hoofd van ieder gezin verblijvend in een woning of in een gedeelte ervan en
ingeschreven op 1 januari van het dienstjaar in het bevolkingsregister of het
…/…

vreemdelingenregister van de gemeente Lichtervelde. Onder ‘gezin’ dient te worden
verstaan:
- hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft, verder genoemd eenpersoonsgezin
- hetzij een vereniging van twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden
gebonden, gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en er samenleven.
Wanneer volgens de inschrijving in de bevolkingsregisters meerdere gezinnen samenwonen,
worden deze elk afzonderlijk belast.
§2.a) de natuurlijke personen die op 1 januari van het dienstjaar, als hoofd- en/of
bijkomende activiteit op het grondgebied van de gemeente Lichtervelde:
- een nijverheids-, landbouw-, horeca, handelsbedrijf of financiële instelling exploiteren;
- een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen
b) de rechtspersonen die volgens de gegevens van het handelsregister op 1 januari van het
dienstjaar op het grondgebied van de gemeente Lichtervelde een maatschappelijke of een
exploitatiezetel hebben.
Belastingplichtigen vermeld in §2a) en §2b) betalen per onroerend goed op adres bestemd
voor werkplaats, magazijn of bureel. Wanneer op hetzelfde adres verschillende entiteiten
zijn gevestigd of er hun maatschappelijke zetel hebben, dan zijn deze elk afzonderlijk
belastingplichtig.
Indien het gezin van de belastingplichtige vermeld in §2a) en §2b) op hetzelfde adres is
gehuisvest, is de belasting slechts één maal verschuldigd uit hoofde van het gezin.
§3. Diegene die op het grondgebied van de gemeente Lichtervelde een tweede verblijf bezit.
Als tweede verblijf word beschouwd elke woongelegenheid waarvan degene die er effectief
gebruik van maakt, voor deze woongelegenheid niet is ingeschreven in de
bevolkingsregisters van de gemeente Lichtervelde, zelfs al gaat het om landhuizen,
bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes,
chalets en alle andere vaste woongelegenheden.
Wanneer op het adres van een woongelegenheid niemand is ingeschreven in het
bevolkings- of vreemdelingenregister, is er een weerlegbaar vermoeden dat de eigenaar van
deze woongelegenheid er ook gebruik van maakt als tweede verblijf. De eigenaar kan dit
vermoeden weerleggen met alle rechtsmiddelen.
Art.3. De belasting wordt vastgesteld als volgt :
- voor de eenpersoonsgezinnen: 37 euro
- voor de gezinnen van 2 personen: 47 euro
- voor de gezinnen van 3 en meer personen: 52 euro
- voor handelszaken, zelfstandige of vrije beroepen zoals omschreven in art. 2§2 en tweede
verblijven zoals omschreven in art. 2§3: 52 euro
Art.4. De belasting is niet van toepassing op de gebouwen of gedeelten van gebouwen
bestemd voor een openbare dienst of voor een dienst van openbaar nut. Deze vrijstelling
geldt niet voor de gedeelten van voormelde gebouwen bewoond door aangestelden van de
bevoegde overheid.
Art.5. De belasting is jaarlijks en ondeelbaar met dien verstande dat enkel de op 1 januari
bestaande toestand in aanmerking genomen wordt.
Art.6. De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
Art.7. De belasting is betaalbaar binnen de twee maand na de verzending van het
aanslagbiljet.
Art.8. De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het College
van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet worden gemotiveerd
en op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend. Het moet, op straffe van verval,
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op
de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat.
Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële vergissing, kan het nochtans
geldig worden ingediend zolang de gouverneur de begrotingsrekening van het jaar van de
belasting niet heeft goedgekeurd.
Art.9. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 zoals
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012, 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), 7 tot 9bis
(rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist; strafbepalingen) 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.10. Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende
overheid.
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