
 

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 16 december 2019 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; 

Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, 

Marc Desloovere, schepenen; 

Dirk Desmet, voorzitter; 

Ann Cosaert, Bart Colson, Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Yvan Nys, 

Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, 

Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, 

Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez, 

raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Nele Vroman, raadslid 

Afwezig: Marc Claeys, schepen 

  

Onderwerp: Gemeentelijke milieubelasting. - Aanslagjaar 2020. 

Bevoegdheid 

-  Artikel 40 en artikel 41 Decreet Lokaal Bestuur. 

-  Artikel 286 Decreet Lokaal Bestuur. 

Juridische grond 

-  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. 

-  Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit. 

Motivering 

De kosten voor milieubeheer zijn zeer aanzienlijk. 

Het is dan ook noodzakelijk om in het jaar 2020 naast de inkomsten uit andere belastingen, ook uit de 

milieubelasting inkomsten te halen. 

Het bedrag van de gemeentelijke milieubelasting wordt vastgesteld op 75 euro per jaar en per gezin en is 

verschuldigd overeenkomstig de op 1 januari bestaande gezinstoestand. 

Voor de gezinnen, waarvan een gezinslid op 1 januari behoort tot de categorie die recht hebben op een 

verhoogde tegemoetkoming inzake gezondheidszorgen bedraagt de belasting 50 euro. 

De leefloontrekkers worden, na voorlegging van het bewijs van leefloon, vrijgesteld van deze belasting. 

BESLUIT 

24 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof 

Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Dirk Desmet, Ann Cosaert, Bart Colson, Brigitte Desmet, 

Barbara Demeulenaere, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, 

Isabelle Dewitte, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Wim Monteyne, Katrien 
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Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez) 

1 ONTHOUDING (Antoon Vanassche) 

Artikel 1 

Voor de termijn van één jaar, aanvangende op 1 januari, en eindigend op 31 december 2020 wordt, ten 

behoeve van de gemeente een milieubelasting geheven voor gezinnen. 

Artikel 2 

De milieubelasting is ten laste van ieder gezin dat in Zwevegem op 1 januari van het belastingjaar in het 

bevolkingsregister is ingeschreven. 

Artikel 3 

Onder gezin wordt verstaan : 

a) hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft ; 

b) hetzij een groep van twee of meer personen, die al dan niet door familiebanden gebonden, gewoonlijk 

eenzelfde woning of woongelegenheid betrekken. 

Artikel 4 

De belasting kan vastgesteld en ingekohierd worden op naam van één van de gezinsleden, met dien 

verstande dat alle gezinsleden hoofdelijk en solidair belasting verschuldigd zijn. 

Artikel 5 

De belasting bedraagt 75 euro per jaar en per gezin. Ze is verschuldigd overeenkomstig de op 1 januari 

bestaande gezinstoestand. 

Artikel 6 

Voor de gezinnen, waarvan een gezinslid op 1 januari behoort tot de categorie die recht hebben op een 

verhoogde tegemoetkoming inzake gezondheidszorgen, zoals geregistreerd in het bestand van de 

Kruispuntbank van de sociale zekerheid, bedraagt de belasting 50 euro. 

Het verlaagd tarief wordt toegestaan aan alle belastingplichtigen waarvan een gezinslid op 1 januari 2020 

recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, uitgebreid met het aantal categorieën gerechtigden op verhoogde tussenkomst voorzien in het 

koninklijk besluit van 16 april 1997, het koninklijk besluit van 26 mei 1999, het koninklijk besluit van 31 mei 

2001, het koninklijk besluit van 9 juli 2010 en de programmawet van 30 december 2001, nl. de 

hoedanigheidcodes 001, 002, 003, 004, 006, 009, 100, 002 (DOSZ) en 002 (HVKZ). 

Artikel 7 

Leefloontrekkers worden na voorlegging van het bewijs van leefloon vrijgesteld van deze belasting. 

Artikel 8 

De belasting is ondeelbaar en verschuldigd voor het hele jaar. 

De belasting is niet verschuldigd voor wat de onroerende goederen of delen van onroerende goederen 

betreft die, kosteloos of niet, bestemd zijn voor een dienst van openbaar nut, ook indien zij geen 

domeingoed zijn of indien zij rechtstreeks of onrechtstreeks door een overheidsdienst of zijn aangestelden in 

huur zijn genomen. Evenwel geldt deze ontslaging niet voor die delen van bedoelde onroerende goederen, 

welke als privé-vertrekken voor de aangestelden ter bewoning zijn ingericht. 

Artikel 9 

Het kohier van deze belasting wordt opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester 

en schepenen, overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 en gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 

17 februari 2012. 

Artikel 10 

De kohieren worden ingevorderd door de financieel directeur, overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 

en gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 
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De belastingschuldigen ontvangen kosteloos, door bemiddeling van de financieel directeur, de 

aanslagbiljetten, uittreksels uit het kohier. Zij moeten de belasting betalen binnen de twee (2) maanden, te 

rekenen van de datum van de verzending van de aanslagbiljetten. 

Artikel 11 

Belastingschuldigen kunnen desgevallend een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 

schepenen, op straffe van verval binnen de drie (3) 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. 

Het bezwaar moet worden gemotiveerd en schriftelijk worden ingediend. 

Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële vergissing kan het nog geldig worden ingediend 

zolang de gouverneur de begrotingsrekening van het jaar van de belasting niet heeft goedgekeurd. 

Artikel 12 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 en gewijzigd bij decreten 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), 6 tot en met 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. 

Artikel 13 

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier. 

Artikel 14 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

 

 Namens de Gemeenteraad  

(get.) Jan Vanlangenhove 

algemeen directeur 

 (get.) Dirk Desmet 

voorzitter 

 Voor eensluidend afschrift, 

Zwevegem, 19 december 2019 

 

Jan Vanlangenhove  Dirk Desmet 

algemeen directeur  voorzitter 
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