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Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione
materiae.
Artikel 1.
Het gemeentebestuur heft een milieubelasting.
Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione
temporis.
Artikel 2.
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2021.
De belasting is verschuldigd voor heel het jaar.
Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione
personae.
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), volgens de gegevens vermeld in het rijksregister van natuurlijke personen;
2° de natuurlijke persoon, de rechtspersoon
of de feitelijke vereniging die een economische bedrijvigheid uitoefent op het grondgebied van de gemeente (MB-bedrijven),
volgens de gegevens vermeld in de kruispuntbank van ondernemingen.
De belasting is ook verschuldigd door de vennootschappen in vereffening waarvan de activiteit zich beperkt tot de vereffeningsverrichtingen.

Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet.
Artikel 4 — MB-gezinnen.
De belasting wordt vastgesteld op 40 euro per
volwassen persoon met een maximum van
120 euro per gezin.
Aan het begrip gezin wordt dezelfde betekenis
gegeven als in de algemene onderrichtingen
betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, met
dien verstande dat een zorgwonende geen afzonderlijk gezin vormt.
Artikel 5. — MB-bedrijven.
§ 1. De belasting wordt vastgesteld op 100
euro per uitgeoefende economische bedrijvigheid.
Voor de toepassing van dit reglement wordt
verstaan 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
goederen die economische bedrijvigheid
veronderstellen zoals kantoren, kabinetten, handelsruimten, magazijnen, opslagplaatsen, terreinen en soortgelijke;
3° en/of de vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het
grondgebied van de gemeente.
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§ 2. Ingeval de belastingplichtige bovendien
een ingedeelde inrichting of activiteit exploiteert op het grondgebied van de gemeente die
ingedeeld is in de lijst die het voorwerp uitmaakt van bijlage 8 bij het besluit van de
Vlaamse regering van 27 november 2015 tot
uitvoering van het decreet van 25 april 2014
betreffende de omgevingsvergunning, of van
bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne,
wordt de belasting als volgt verhoogd:
– met 1000 euro voor de inrichtingen of activiteiten ingedeeld in klasse 1;
– met 500 euro voor de inrichtingen of activiteiten ingedeeld in klasse 2.

gezinnen bedoeld in artikel 4 de personen die
recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming in de kosten van de geneeskundige verzorging, zoals bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op
14 juli 1994, en het koninklijk besluit van 15
januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, 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;

Hoofdstuk 5 — Vrijstellingen.

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.

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 belasting MB-bedrijven onderworpen.
§ 2. De natuurlijke personen die ingekohierd werden overeenkomstig artikel 4 zijn
niet aan de belasting MB-bedrijven, bedoeld
in artikel 5, onderworpen indien de economische activiteit uitgeoefend wordt in de hoofdverblijfplaats van het gezin.
Deze vrijstelling geldt enkel voor het basisbedrag vastgesteld in artikel 5, § 1, en niet voor
de verhoging vastgesteld in artikel 5, § 2.
§ 3. De senioren die verblijven in een woonzorgcentrum zijn niet onderworpen aan de belasting MB-gezinnen, bedoeld in artikel 4.
§ 4.

Hoofdstuk 5 — Vaststelling van de aanslag.

Hoofdstuk 6 — Invordering.
Artikel 8.
De belasting wordt opgenomen in een kohier.
Hoofdstuk 7 — Slotbepalingen.
Artikel 9.
Het algemeen reglement aangaande de gemeentebelastingen 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 webtoepassing.
Het treedt in werking op 1 januari 2021.

Zijn voor 50 % vrijgesteld van de MB-
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