
Zitting Gemeenteraad 20/11/2019
Aanwezig: J.M. Dedecker, burgemeester;

T. Dedecker, voorzitter;

H. Dierendonck, N. Lejaeghere, schepenen;

D. Gilliaert, voorzitter BCSD;

B. Vandekerckhove, F. Annys, F. Ampe-Duron, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, L. Landuyt, 
G. Galle, C. Niville, D. De Poortere, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, A. Goethaels, 
L. Verstraete, H. Vanheste, R. Vangenechten, M. Van Boven, F. Spaey, J. Töpke, R. De Lille, 
raadsleden;

J. Vergauwe, algemeen directeur wnd.;

Verontschuldigd: E. Van Muysewinkel, schepen;

23. Algemene milieubelasting - aanslagjaren 2020-2025 - 
goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;

Gelet op de artikelen 41, 162 en 170, §4 van de grondwet; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 2, 40, 41, 252, 
286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op de omzendbrief ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit; 

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA); 

Gelet op het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, zoals 
goedgekeurd op 16 september 2016 door de Vlaamse Regering;

Gezien het gemeentebestuur aanzienlijke inspanningen moet leveren om te voldoen aan de normen 
inzake milieu; 

Gezien het gemeentebestuur geconfronteerd wordt met hoge kosten voor het beheer, de verwijdering 
en de verwerking van afvalstoffen, hetzij via de gemeentelijke huisvuilophaaldienst of via het 
containerpark en met kosten voor de verwerking van geloosd afvalwater, voortkomende uit 
huishoudens, handel, nijverheid, industrie of landbouw of enig andere activiteit, het aanleggen en 
onderhouden van het rioolnet en aanverwante installaties, het reinigen van grachten, …; 



Gezien elk gezin, elk bedrijf en elke rechtspersoon mede verantwoordelijk is voor het milieu in de 
gemeente en aldus dient bij te dragen voor de verbetering van het leefmilieu en om vervuiling tegen te 
gaan; 

Gezien het bestuur de kosten voor het ophalen en het verwerken van afval wil verhalen 
overeenkomstig het principe van ‘de vervuiler betaalt’; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Beslist: 
Artikel 1: 
Het belastingreglement betreffende de algemene milieubelasting wordt goedgekeurd volgens de 
hieronder opgenomen tekst.

Artikel 2: 
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 286 en 287 van het decreet lokaal 
bestuur.

Artikel 3:
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid.

Algemene milieubelasting – aanslagjaren 2020-2025
Artikel 1: belastbaar feit
Voor een termijn die ingaat op 01/01/2020 en eindigt op 31/12/2025 wordt ten behoeve van de 
gemeente Middelkerke, een algemene milieubelasting geheven.

Artikel 2: tarieven
Het jaarlijkse bedrag van de milieubelasting wordt als volgt vastgesteld: 

- 50,00 EUR per aanslagjaar per pand, waar een persoon in de bevolkingsregisters is 
ingeschreven; 

- 50,00 EUR per aanslagjaar per pand, waar niemand gedomicilieerd is en dat gebruikt wordt 
als tweede verblijf; 

- 50,00 EUR per aanslagjaar en per handels-, nijverheids-, industrie- of landbouwexploitatie of 
de vrije beroepen of zelfstandige activiteiten voor zover zij niet vallen onder de overige 
paragrafen van dit artikel; 

- 50,00 EUR per aanslagjaar en per begonnen schijf van 20 slaapplaatsen voor 
kampeerterreinen, hotels, pensions, verhuurders van gemeubelde kamer(s), vakantie-, kinder- 
en rusthuizen of andere gemeenschappelijke (zomer)verblijfseenheden.

Artikel 3: belastingplichtige
De belasting is solidair verschuldigd door diegene die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar en/of 
vruchtgebruiker is of diegene die op dezelfde datum bewoner of uitbater is van het gebouw of 
inrichting. 

Voor de na 1 januari tot stand gekomen of in gebruik genomen gebouwen of inrichtingen is de 
belasting voor het gehele bedrag verschuldigd op het ogenblik van de betrekking of ingebruikneming.

Artikel 4: 
De belasting is jaarlijks en ondeelbaar.
Artikel 5: verkoop



De aanslag gebeurt op basis van de gegevens waarover het college van burgemeester en schepenen 
beschikt.

Bij verkoop dient de verkoper binnen de twee maanden na het verlijden van de notariële akte het 
gemeentebestuur schriftelijk een kopie van de notariële akte te bezorgen. Deze kopie omvat minstens 
volgende gegevens:

- Naam en adres van verkoper, de koper en zijn/hun eigendomsaandeel

- Datum van de akte, naam en standplaats van de instrumenterende ambtenaar

- Nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw (straat, huis- en 
busnummer volgens CRAB)

Artikel 6: vrijstellingen
De overheidsdiensten van openbaar nut zijn van deze belasting vrijgesteld.

Deze vrijstelling is niet van toepassing op de gedeelten van die gebouwen welke door de beambten 
van die organismen privaat en voor hun persoonlijk gebruik aangewend worden.

Artikel 7: invordering
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt 
volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.

Artikel 8: bezwaarprocedure
De belastingschuldige kan, op straffe van verval, binnen een termijn van drie maanden te rekenen 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, tegen deze 
belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. 

Het bezwaar moet op straffe van nietigheid schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend 
worden. 

De indiening kan gebeuren door aangetekende verzending, door overhandiging tegen ontvangstbewijs 
of per email aan ontvangerij@middelkerke.be of elektronische weg, andere dan email indien het 
daartoe vereiste elektronische platform ter beschikking gesteld wordt door het gemeentebestuur. 

De belastingschuldige heeft het recht om gehoord te worden. Indien hij van dit recht wenst gebruik te 
maken, dan dient hij dit expliciet te vermelden in het bezwaar. 

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de 15 dagen na ontvangst 
ervan.

Artikel 9: wetgeving privacy
De persoonsgegevens verwerkt in het kader van dit belastingreglement worden met zorgvuldigheid en 
respect voor de privacy behandeld en beveiligd. Het gemeentebestuur van Middelkerke volgt hiervoor 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of 
GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat:

 de persoonsgegevens enkel worden verzameld en verwerkt voor de doelen zoals beschreven in 
het reglement en om de gevraagde informatie te verstrekken;

 de persoonsgegevens niet worden bekend gemaakt aan derden, tenzij het 
gemeentebestuur toestemming heeft van de belastingplichtige, derden gemachtigd zijn of de wet 
het verplicht;

 de belastingplichtige heeft steeds het recht om te weten welke persoonsgegevens het 
gemeentebestuur over hem verwerkt, om ze te laten verbeteren of wissen;

mailto:ontvangerij@middelkerke.be


 passende veiligheidsmaatregelen worden genomen om de persoonsgegevens te beveiligen 
tegen misbruik of verlies.

Een meer uitgebreid overzicht van het beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt 
de belastingplichtige terug op www.middelkerke.be.

Artikel 10: bekendmaking
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.

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Gedaan in zitting als hoger vermeld. Namens de gemeenteraad.

Getekend op origineel door de algemeen directeur wnd., Jurgen Vergauwe en de voorzitter, Tom 
Dedecker.

de algemeen directeur wnd. de voorzitter

Jurgen Vergauwe Tom Dedecker

http://www.middelkerke.be/
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