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8 HEFFING VAN EEN ALGEMENE MILIEUBELASTING - AANSLAGJAAR 2019 

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM, 

BEVOEGDHEID 

Artikel 42 §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

JURIDISCHE GROND 

Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen. 

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen. 

Decreet van 14 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen. 

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen. 

Het gemeenteraadsbesluit van 31 oktober 2017 houdende de inzameling en verwijdering van restafval via 
ophaling aan huis, inzameling en verwijdering van grof vuil en snoeihout via ophaling op afroep en het 
gebruik van het gemeentelijk containerpark. 

MOTIVERING 

De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen. 

De kosten voor de inzameling en verwijdering van de verschillende afvalfracties nemen steeds toe en 
hebben een duidelijke impact op de gemeentelijke financiën. 

De toepassing van het principe “de vervuiler betaalt” vormt in onze gemeente reeds sedert een aantal 
jaren een substantieel onderdeel van het beleid inzake vermindering van de restafvalfractie. 

Voor de toepassing van het diftar-systeem worden tarieven gehanteerd die vervat zitten in het reglement 
van 31 oktober 2017. Het gaat over gedifferentieerde tarieven. 

De kosten inherent aan de werking en de exploitatie van het containerpark stijgen voortdurend. 

De gemeente heeft, door o.a. haar uitgestrektheid (4.500 ha) en rekening houdend met de vele 
wielerevenementen, ook te maken met zwerfvuil en sluikstorten. 

Uit het antwoord van 22 april 2008 van de Minister in de commissie van binnenlandse aangelegenheden 
blijkt dat een kleine “forfaitaire sokkel” het meest aangewezen is om sluikstorten tegen te gaan. 

Rekening houdend met voormelde, is het wenselijk om te werken met een gemengd systeem waarbij 
enerzijds een kleine forfaitaire sokkel wordt aangerekend en anderzijds het principe “de vervuiler betaalt” 



wordt gehanteerd. 

Een verdere differentiatie van onderhavige belasting is verzekerd door het systeem van de sociale 
correcties dat conform het afzonderlijk toelagereglement, dat aan deze beslissing gekoppeld is, van 
toepassing is op bepaalde categorieën van belastingplichtigen. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

STEMMING 

Eenparig. 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: Met ingang op 01 januari 2019 en eindigend op 31 december 2019 wordt er een jaarlijkse 

“algemene gemeentelijke milieuheffing” ingevoerd, verder “A.G.M.” genoemd. 

Art. 2:  De “A.G.M.” is ten laste van ieder gezin, bedrijf, vrij beroep of vereniging dat/die op  
1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente in het bevolkingsregister 
is ingeschreven, een tweede verblijf of een bedrijf bezit, een vrij beroep uitoefent of een 
verenigingslokaal bezet. 

Art. 3: A) Onder gezin wordt verstaan: 

1. hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft; 
2. hetzij een vereniging van 2 of meer personen die, al dan niet door familiebanden 

gebonden, gewoonlijk éénzelfde woning of woongelegenheid betrekken en er 
samen leven. 
 

 B) De belasting wordt gevestigd ten laste van de gezinsverantwoordelijke, d.w.z. lastens één 
gezinslid ouder dan 18 jaar, dat in zijn gezin zijn eigen belangen en desgevallend die van 
de medegezinsleden behartigt en die als dusdanig optreedt of als dusdanig gekend is. 

C) Onder zelfstandige activiteit wordt verstaan: iedere activiteit die wordt ontplooid 
zonder hiervoor de rechtspersoonlijkheid te hebben aangenomen, zoals bijvoorbeeld 
ook de vrije beroepen van arts, architect, advocaat, … (deze opsomming is niet 
limitatief). 
 

Art. 4: A) De belasting is verschuldigd per woning of woongelegenheid, hoe ook genoemd, op het 
grondgebied van de gemeente gelegen en door het gezin gebruikt of tot gebruik 
voorbehouden, ongeacht of het over een hoofdverblijf of ander verblijf gaat. 

B) Een woning, woongelegenheid, vestiging of bedrijf wordt beschouwd als gelegen in de 
gemeente wanneer zij haar adres heeft of de hoofdingang gelegen is in de gemeente; 
deze plaats is ook de plaats van aanslag van de belasting. 

 
C) De belasting is verschuldigd per vestiging of bedrijf, vereniging, hoe ook genoemd, op 

het grondgebied van de gemeente gelegen en door de gebruiker voorbehouden tot het 
uitoefenen van zijn zelfstandige activiteit of zijn vrij beroep, zijn vereniging (indien hij/zij 
voor die activiteiten geen rechtspersoon heeft opgericht). 

 
Art. 5:  De belasting wordt vastgesteld op 37,50 euro (zevenendertig euro en vijftig eurocent). 
 
Art. 6:  Op bepaalde categorieën belastingplichtigen zijn de sociale correcties, voorzien in een 

afzonderlijk toelagereglement dat aan deze beslissing gekoppeld is, van toepassing. 
 

  



Art. 7: De heffing wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld én uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

Art. 8: Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2019. 

Namens de gemeenteraad: 
i.o.
De algemeen directeur, De voorzitter, 
L. JOURQUIN N. TEIRLINCK 

Voor eensluidend uittreksel, 
Maarkedal, op maandag 24 december 2018 

De algemeen directeur, De voorzitter, 

L. JOURQUIN N. TEIRLINCK 


