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28. Gemeentelijk belastingreglement voor milieubijdrage, periode 2020-2025. Goedkeuring.
Bevoegd

Leen Goossens
Bevoegdheid
Artikelen 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 288 en 326 t.e.m. 335 e.v van het Decreet Lokaal Bestuur.
Wetten en reglementen
Artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet.
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, met latere wijzigingen.
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, met latere wijzigingen en het
uitvoeringsbesluit.
De bijlage I van Vlarem II.
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Verwijzingsdocumenten
/
De financieel directeur verleende het visum op 27 november 2019.
Verantwoording
De stad levert vele inspanningen inzake het milieu.
Zowel bedrijven als beoefenaars van vrije beroepen hebben een impact op het milieu, maar het is
verantwoord om bij het bepalen van het tarief rekening te houden met de klasse van hinderlijkheid, zodat

bedrijven en beoefenaars van vrije beroepen die geen zware impact hebben op de directe omgeving en het
milieu minder zwaar belast worden.

Als belastbare basis wordt daarom de klasse van hinderlijkheid in acht genomen, zoals bepaald in de
indelingslijst van de Vlaamse Regering (bijlage I Vlarem II), waarbij de aard en de ligging van de inrichting of
activiteit alsook de gradatie in de risico’s en de hinder die zij afstralen, bepalende factoren zijn bij het

aanwijzen van de klasse ervan. Inrichtingen en activiteiten van de klasse 1 vertonen intrinsiek de grootste
hinder of risico’s, inrichtingen of activiteiten van de klasse 3 de minste.
De stad vindt het bovendien passend om de gepensioneerde zelfstandigen en de natuurlijke personen die
een zelfstandige activiteit als bijberoep uitoefenen een belastingvermindering toe te staan, gelet er van
mag worden uitgegaan dat hun impact kleiner is omdat zij hun activiteit niet voltijds uitoefenen.

Het verwerven van inkomsten via belastingen is noodzakelijk om de algemene uitgaven van de stad te
financieren.
De bevoegde schepen komt tussen.
Stemmen
17 ja-stemmen (Peter Lagaert, Jenne De Potter, Evelien De Both, Leen Goossens, Lieselotte De Roover,
Evert De Smet, Brecht Cassiman, Peter Vansintjan, Paul Lievens, Dieter Everaert, Matthias Diependaele,
Cyntia Braems, Ann De Smet, Cynthia Van den Steen, Heidi Schuddinck, Karel Busschop, Joke Rossel)

12 onthoudingen (Joost Franceus, Nadine Stalpaert, Peter Roman, Dirk Minnaert, Jan De Maesschalck,
Kurt De Loor, Lode Bruneel, Louie Van Rysselberge, Sven Mornie, Yana Giovanis, Marnic De Clercq,
Filip Morre)
BESLIST:
Artikel 1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt ten behoeve van de stad Zottegem een
jaarlijkse milieubijdrage op de bedrijven en beoefenaars van vrije beroepen geheven.
Artikel 2. De milieubijdrage op de bedrijven en op de beoefenaars van vrije beroepen is ten laste van:
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a)

De natuurlijke- en rechtspersonen die op 1 januari van het aanslagjaar als hoofd- en/of bijkomende

activiteit op het grondgebied van de stad:
een nijverheids-, landbouw- of handelsbedrijf exploiteren, een vrij beroep of een zelfstandige activiteit
uitoefenen inbegrepen de vennootschappen in vereffening waarvan de activiteit zich beperkt tot de

vereffeningsverplichtingen en inbegrepen de vennootschappen die geen jaarrekening neerleggen. Zo lang
de vennootschap actief is volgens de Kruispuntendatabank van Ondernemingen (KBO) en/ of de FOD
Economie, wordt verondersteld dat deze vennootschap een activiteit uitoefent.
b)

De gepensioneerden die op 1 januari van het aanslagjaar bijkomend nog één of meer van de onder

a) hiervoor bedoelde activiteiten uitoefenen en die daartoe op het grondgebied van de stad om het even
welke vestiging of oprichting met inbegrip van burelen, gebouwde en omgebouwde opslagplaatsen
gebruiken of het gebruik ervan zich voorbehouden.
Artikel 3.
a)

De belasting is verschuldigd per vestiging door de belastingplichtige gebruikt of tot zijn gebruik
voorbehouden. De maatschappelijke zetel wordt steeds als een belastbare zetel beschouwd. Een

inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) op een bepaald adres in de gemeente
wordt gelijkgesteld met een maatschappelijke zetel of vestiging.
b)

Iedereen opgesomd in artikel 2, wordt geacht over een belastbare vestiging te beschikken waarvoor
minstens de minimumbelasting verschuldigd is.

c)

Worden eveneens geacht te beschikken over een belastbare vestiging zij die hun beroeps-en/of
bedrijfsactiviteit geheel of gedeeltelijk uitoefenen alwaar zij niet hoofdzakelijk verblijven en/of
gedomicilieerd zijn.

d)

De belasting is verschuldigd wanneer het bedrijf wordt geëxploiteerd of het vrij beroep of de
zelfstandige activiteit wordt uitgeoefend op 1 januari van het aanslagjaar, en is verschuldigd voor het
volledige aanslagjaar, zelfs als de exploitatie van het bedrijf of de uitoefening van het vrije beroep of
de zelfstandige activiteit in de loop van het aanslagjaar wordt stopgezet of wordt overgebracht
buiten het grondgebied van de stad.

Artikel 4. De bijdrage wordt per vestiging als volgt vastgesteld:
zonder klasse van hinderlijkheid

150,00 euro

3e klasse

300,00 euro

2e klasse

600,00 euro

1e klasse

1..200,00 euro
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Voor bedrijven die een meervoudige graad van hinder hebben, wordt de graad van hinder slechts éénmaal
toegepast, nl. voor de graad van de hoogste categorie.
Artikel 5. De gepensioneerde zelfstandigen en de natuurlijke personen die een zelfstandige activiteit als
bijberoep uitoefenen genieten een vermindering van 50 % op de belasting vermeld in artikel 4.
De bewijslast hiervan ligt bij de belastingplichtige.
Artikel 6.
§1 Aan de belastingplichtige wordt een voorstel van aangifte toegestuurd, samen met een voorstel van
aanslag. Indien dit voorstel geen onjuistheden of onvolledigheden bevat en alle voorgedrukte gegevens

stroken met de belastbare toestand, moet de belastingplichtige het voorstel van aangifte niet terugzenden
en wordt de belasting ingekohierd op basis van de gegevens waarover de administratie beschikt.

In het andere geval dient het door de belastingplichtige verbeterde voorstel van aangifte samen met de
nodige bewijsstukken uiterlijk op de op het aangifteformulier vermelde vervaldatum per aangetekende
post of via elektronische toezending ingediend te worden.

De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 30 juni van het
aanslagjaar, aan het stadsbestuur de voor de aanslag noodzakelijk gegevens ter beschikking te stellen.
Het is de belastingplichtige die moet bewijzen dat hij/zij het verbeterde voorstel van aangifte of de
aangifte tijdig en correct indiende.
§2 Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn in dit reglement, of ingeval van onjuiste, onvolledige
of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve gevestigd worden
mits inachtneming van de in artikel 7 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen voorziene bepalingen.
Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal vanaf een tweede overtreding, onafgezien van het feit of
deze overtredingen plaats hebben binnen eenzelfde aanslagjaar, een belastingverhoging worden toegepast
van 20 % op het niet aangegeven gedeelte en afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet worden
vermeld.

Bij volgende overtredingen zal, onafgezien van het feit of deze overtredingen plaats hebben binnen
eenzelfde aanslagjaar, een verhoging van 100 % worden toegepast.
Artikel 7. De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 8. §1 De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze aanslag bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.
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Het bezwaarschrift kan via een aangetekende brief, afgifte tegen ontvangstbewijs of via een duurzame
drager (= op elektronische wijze waarbij het systeem de identificatie en authenticatie garandeert) worden
ingediend op voorwaarde dat het college van burgemeester en schepenen in deze laatste mogelijkheid
voorziet.

De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger vermeldt expliciet in zijn bezwaarschrift of hij gehoord wil
worden. Indien het bezwaarschrift niets vermeldt, wordt er geen hoorzitting georganiseerd.
De indiening van het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of
vanaf de kennisgeving van de aanslag.

De procedure verloopt zoals omschreven in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
§2 Het college van burgemeester en schepenen verleent ambtshalve ontheffing van de overbelastingen die
o.a. voortvloeien uit materiële vergissingen op voorwaarde dat:
-

de vergissing berust op nieuwe elementen die pas aan het licht zijn gekomen en niet eerder

gekend hadden kunnen zijn;
-

die nieuwe elementen door de administratie werden vastgesteld of door de belastingplichtige aan

de administratie werden bekendgemaakt binnen de vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting
werd gevestigd;
-

de aanslag niet al het voorwerp is geweest van een bezwaarschrift, dat aanleiding heeft gegeven

tot een definitieve beslissing nopens de grond.
Artikel 9. Aan elkeen die de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen of de bepalingen van deze
belastingverordening overtreedt of de vaststellingen zoals bepaald in artikel 6 van het voornoemde

decreet verhinderd, wordt een administratieve geldboete opgelegd t.b.v. 100,00 euro. De boete wordt
gevestigd en ingevorderd zoals een kohierbelasting.
Artikel 10. Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met
vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de
webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op
de webtoepassing van de gemeente.
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De Gemeenteraad

getekend Koen Codron
algemeen directeur

getekend Peter Lagaert
voorzitter

Voor eensluidend afschrift op 20 december 2019

Koen Codron

algemeen directeur

Peter Lagaert
voorzitter
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