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GEMEENTERAAD 2 DECEMBER 2014 

 

BELASTING TER VERBETERING VAN HET MILIEU 

TEN LASTE VAN BEDRIJVEN 

 

 

Context 

De gemeenteraad keurde op 03/12/2013 de belasting ter verbetering van het milieu ten 

laste van bedrijven voor de periode 2014-2019 goed. De terminologie personeelsregister 

opgenomen in het reglement vraagt om een aanpassing. 

 

Openbaar onderzoek 

Dit reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 187 van het 

gemeentedecreet.  

 

Juridische grond 

Gemeentedecreet. 

Decreet van 30/5/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 

van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen. 

 

Argumentatie 

De terminologie personeelsregister opgenomen in het reglement milieu ten laste van 

bedrijven voor de periode 2014-2019 vraagt een aanpassing. Bedrijven hebben enkel nog in 

uitzonderlijke gevallen een personeelsregister. De meeste bedrijven geven de in- en 

uitdiensttreding van werknemers aan bij de RSZ of RSZPPO via de Dimona (Déclaration 

Immédita/Onmiddellijke Aangifte) in het personeelsbestand. 

Verder behoudt het stadsbestuur de belasting ter verbetering van het milieu ten laste van 

bedrijven omwille van haar financiële behoefte en tevens om de bedrijven aan te moedigen 

zorgvuldig om te gaan met het leefmilieu. Om de kwaliteit van het leefmilieu te verbeteren, 

levert de stad financiële inspanningen. Om de inkomsten en uitgaven van de stad in 

evenwicht te brengen, is het noodzakelijk een deel van de kosten terug te vorderen van 

bedrijven en zelfstandigen door het invoeren van een belasting. Deze belasting verlicht de 

financiële behoefte van de stad. 

 

BESLUIT 

 

De gemeenteraad keurt het belastingreglement ter verbetering van het milieu ten laste van 

bedrijven goed als volgt: 

 

1. Algemene bepalingen 

 

De stad heft met ingang van 01/01/2015 tot en met 31/12/2019 een belasting ter 

verbetering van het milieu ten laste van bedrijven. 

 

2. Belastingplichtige 
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De belasting is verschuldigd door elke handelaar, al wie een zelfstandig beroep uitoefent of 

de effectieve leiding heeft van gelijk welke onderneming, instelling of vereniging, die onder 

gelijk welke benaming werkt en wat ook het nagestreefde doel weze, voor elk gebouw of 

gedeelte van een gebouw dat bestendig voor die activiteiten voorbehouden is. 

 

3. Grondslag en tarief 

 

De belasting is verschuldigd ongeacht of de gebruikers of uitbaters de eigenaars of huurders 

zijn en wordt per jaar en per belastbare activiteitskern vastgesteld, volgens het aantal 

tewerkgestelde personeelsleden, aangegeven aan de rsz/rszppo/hvk op basis van de 

dimona-aangifte (of dmfo) of het aantal personeelsleden opgenomen in het 

personeelsregister: 

- Geen tot 4 personen tewerkgesteld 52 euro 

- 5 tot 9 personen tewerkgesteld  138 euro 

- 10 tot 19 personen tewerkgesteld  280 euro 

- 20 tot 49 personen tewerkgesteld  560 euro 

- 50 tot 99 personen tewerkgesteld  1.390 euro 

- 100 en meer personen tewerkgesteld 2.780 euro + 20 euro per   

      personeelslid boven de 100 tewerkgesteld. 

 

De toestand op 1 januari is bepalend voor de belastingschuld. De belasting is ondeelbaar 

verschuldigd voor het ganse jaar. 

 

4. Vrijstellingen 

 

De belasting is niet verschuldigd voor: 

• de kinderen en schoonkinderen, arbeidend voor rekening van de vader/moeder of 

van de schoonvader, -moeder, en in de inrichting van deze. 

• de leerlingen die generlei arbeid verrichten krachtens dienstverband, doch gebonden 

zijn door een leercontract waarvan de regering het aangaan erkent en de uitvoering 

controleert. 

• de leergasten d.w.z. de personen die een ambacht aanleren of zich met de  

bureelwerkzaamheden vertrouwd maken zonder enige vergoeding. 

• het personeel van de openbare besturen, instellingen die door wettelijke bepalingen 

vrijgesteld zijn van belastingen. 

 

5. Kohierbelasting 

 
De stad vordert de belasting in door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uit-

voerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet 

betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

Elke belastingplichtige moet een aangifte doen. De stad stuurt een aangifteformulier op. Dit 

document moet de belastingplichtige binnen de maand ingevuld terugsturen. De nieuwe 

belastingplichtige moet hiervan zelf aangifte doen bij de stad. Bij wijziging moet hij dit 

binnen de maand via aangetekende brief melden.  
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Bij gebrek van aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de 

belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover de stad beschikt. De 

ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de 

verschuldigde belasting. De belastingplichtige ontvangt een aangetekende brief die de 

redenen bevat waarom de stad gebruik maakt van deze procedure. De belastingplichtige 

beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die 

volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

 

6. Procedure 

De vestiging en invordering van de belasting en ook de geschillen gebeuren volgens het 

decreet van 30 mei 2008 inzake de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen. 

 

7. Bezwaren 

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting 

bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van verval, 

schriftelijk worden ingediend en gemotiveerd. De belastingschuldige dient het bezwaar in 

binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de 

datum van verzending van het aanslagbiljet. 

 

8. Opheffing 

Het belastingreglement ter verbetering van het milieu ten laste van bedrijven van 

01/01/2014 tot en met 31/12/2019 wordt opgeheven met ingang van 01/01/2015. 

 

 


