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 cluster algemeen beleid 
dienst financiën 

NDC 484.2:637 

Belastingen aanslagjaar 2018 
 

Kohierbelasting milieu 
 
Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2018-12-14 
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2018-12-19 

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione mate-
riae. 
 
Artikel 1. 
Het gemeentebestuur heft een milieubelasting. 
 
Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione tem-
poris. 
 
Artikel 2. 
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 
2018. 
De belasting is verschuldigd voor heel het jaar. 
 
Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione per-
sonae. 
 
Artikel 3. 
De belasting is verschuldigd door: 
1° de referentiepersoon van elk gezin dat zijn 

hoofdverblijfplaats heeft op het grondgebied 
van de gemeente (MB-gezinnen); 

2° de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of 
de feitelijke vereniging die een economische 
bedrijvigheid uitoefent op het grondgebied 
van de gemeente (MB-bedrijven). 

 
De belasting is ook verschuldigd door de vennoot-
schappen in vereffening waarvan de activiteit zich 
beperkt tot de vereffeningsverrichtingen. 
 
Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet. 
 
Artikel 4 — MB-gezinnen. 
De belasting wordt vastgesteld op 50 euro per 
gezin. 
 
Aan het begrip gezin wordt dezelfde betekenis 
gegeven als in de algemene onderrichtingen be-

treffende het houden van de bevolkingsregisters 
en het vreemdelingenregister. 
 
Artikel 5. — MB-bedrijven. 
§ 1. De belasting wordt vastgesteld op 50 euro 
per uitgeoefende economische bedrijvigheid. 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt ver-
staan onder "economische bedrijvigheid": 
1° de uitoefening als hoofd- of bijberoep van 

volgende bedrijvigheden: 
– een nijverheids-, landbouw-, tuinbouw-, of 

handelsbedrijf; 
– een vrij beroep; 
– een zelfstandige activiteit; 

2° en/of de aanwezigheid van onroerende goe-
deren die economische bedrijvigheid veron-
derstellen zoals kantoren, kabinetten, han-
delsruimten, magazijnen, opslagplaatsen, ter-
reinen en soortgelijke; 

3° en/of de vennootschap waarvan de maat-
schappelijke zetel gevestigd is op het grond-
gebied van de gemeente. 

 
§ 2. Ingeval de belastingplichtige bovendien 
een ingedeelde inrichting of activiteit uitoefent op 
het grondgebied van de gemeente waarvan de 
lijst en de indeling het voorwerp uitmaken van 
bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse regering 
van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het 
Vlaams reglement betreffende de milieuvergun-
ning (VLAREM I), of van bijlage 1 bij het besluit 
van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houden-
de algemene en sectorale bepalingen inzake mili-
euhygiëne (VLAREM II), wordt de belasting als 
volgt verhoogd: 
– voor de inrichtingen of activiteiten ingedeeld 

in klasse 1: met 500 euro; 
– voor de inrichtingen of activiteiten ingedeeld 
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in klasse 2: met 250 euro. 
 
Hoofdstuk 5 — Vrijstellingen. 
 
Artikel 6. 
§ 1. De rechtspersonen bedoeld in artikel 180, 
artikel 181 en artikel 182 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992, zijn niet aan de be-
lasting MB-bedrijven onderworpen. 
 
§ 2. De natuurlijke personen die volgens het 
rijksregister der natuurlijke personen deel uitma-
ken van een gezin waarvan de refertepersoon 
voor hetzelfde aanslagjaar ingekohierd werd 
overeenkomstig artikel 4 zijn niet aan de belasting 
MB-bedrijven onderworpen indien de economi-
sche activiteit uitgeoefend wordt in de hoofdver-
blijfplaats van het gezin. 
Deze vrijstelling geldt enkel voor het basisbedrag 
vastgesteld in artikel 5, § 1, en niet voor de ver-
hoging vastgesteld in artikel 5, § 2. 
 
§ 3. Zijn niet onderworpen aan de belasting 
MB-gezinnen: 
1° de senioren die verblijven in een woonzorg-

centrum; 
2° de gepensioneerde alleenstaanden die inwo-

nen bij een familielid tot de tweede graad. 
 
§ 4. Zijn voor 50 % vrijgesteld van de MB-
gezinnen vastgesteld in artikel 4 de personen die: 
a) ofwel recht hebben op de verhoogde verzeke-

ringstegemoetkoming in de kosten van de ge-
neeskundige verzorging, zoals bedoeld in arti-
kel 37, § 19, van de wet betreffende de ver-
plichte verzekering voor geneeskundige ver-
zorging en uitkeringen, gecoördineerd op 
14 juli 1994, en het koninklijk besluit van 15 
januari 2014 betreffende de verhoogde verze-
keringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, 
§ 19, van de wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in 
het bijzonder artikel 8 en artikel 17; 

b) ofwel zich in een situatie van armoede bevin-
den zoals blijkt uit een recent sociaal onder-
zoek uitgevoerd door een maatschappelijk 
werker van het openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn. 

 
Hoofdstuk 5 — Vaststelling van de aanslag. 
 
Artikel 7. 
Het gemeentebestuur verzamelt de elementen 
voor de vaststelling van de belasting. 
De toestand op 1 januari van het aanslagjaar 
wordt in aanmerking genomen. 
 
Hoofdstuk 6 — Invordering. 
 
Artikel 8. 
De belasting wordt opgenomen in een kohier. 
 
Hoofdstuk 7 — Slotbepalingen. 
 
Artikel 9. 
Het algemeen reglement aangaande de gemeen-
tebelastingen is van toepassing op deze belasting, 
voor zover hiervan niet wordt afgeweken door 
voorgaande bepalingen. 
 
Artikel 10. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de 
gemeentelijke website. 
Het treedt in werking op 1 januari 2018. 
 
Artikel 11. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit 
besluit zal binnen een termijn van twintig dagen 
aangetekend worden verzonden naar de gouver-
neur van de provincie Vlaams-Brabant, voor ken-
nisgeving. 

 


