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De gemeenteraad in zitting van 19 december 2022.

Aanwezig: T. Wouters, voorzitter gemeenteraad, B. Degrieck, burgemeester, W. Janssens, C. Verbrugge, 
S. Buyens, N. Luyssen, M. Vandermeeren, schepenen, E. Vanhee, J. Blieck, P. George, A. Woestijn, 
C. Delrive, A. Debaeke, D. Butstraen, G. Vandevelde, D. Nevens, M. Rabaey, S. Van der Maelen, 
S. Bonte, P. Annys, gemeenteraadsleden, W. Jonckheere, algemeen directeur 

Milieubelasting. Opheffen en hervaststellen voor de aanslagjaren 2023 t.e.m. 2025.

De gemeenteraad,

Gelet op de wetgeving, zijnde:
- de Grondwet, in het bijzonder artikel 170, §4
- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40, §3
- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 41, tweede lid, 

14°, gewijzigd bij decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 van het decreet van 22 
december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de belastingbevoegdheid van de 
gemeenteraad betreft

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

- het koninklijk besluit van 15 februari 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

- het decreet van 14 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen, met latere wijzigingen

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

Gelet op de relevante documenten, zijnde:
- de omzendbrief betreffende de gemeentefiscaliteit – KB/ABB/2019/2 – van de Vlaamse minister van 

Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 
2019

- het uitvoeringsplan voor het huishoudelijke afval en gelijkaardig bedrijfsafval, door de Vlaamse 
regering goedgekeurd op 16 september 2016;

Gelet op de aanleiding, zijnde:
- Sinds de laatste vaststelling van de tarieven in 2019 wordt ook het lokaal bestuur geconfronteerd 

een reële inflatie (+12,68% i.e. 2020: +0.74%; 2021: 2,44%; 2022: +9,5%). Dit uit zich manifest op 
het vlak van loonkosten (automatische overschrijding van de spilindex), nutsvoorzieningen en alle 
kosten verbonden aan het uitvoeren van haar gemeentelijke opdrachten. 

- De veelvuldige indexaanpassingen en de hoge inflatie dwingen het lokaal bestuur ertoe maatregelen 
te nemen om een budgettair evenwicht te bewaren;

Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
- het gemeentebestuur moet aanzienlijke inspanningen leveren om te voldoen aan de normen inzake 

milieu
- het gemeentebestuur wordt geconfronteerd met hoge kosten voor het beheer, de verwijdering en de 

verwerking van afvalstoffen, hetzij via de gemeentelijke huisvuilophaaldienst of via het recyclagepark 
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 de grachten

- ingevolge de brief van OVAM – AB/GEM/PVDV/2007/308 – van 24 juli 2007 betreffende de 
inzameling en afsplitsing van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen opteerde het gemeentebestuur om 
nog uitsluitend gelijkaardige bedrijfsafvalstoffen op te halen. Het gemeentebestuur haalt de aan 
huishoudelijk afval gelijkaardige afvalstoffen op, met een beperking van een hoeveelheid 
vergelijkbaar met huishoudelijk afvalstoffen, zijnde maximaal twee gekleurde afvalzakken.
Handelszaken en zelfstandigen produceren over het algemeen meer afval dan een gemiddeld gezin.
Deze categorieën doen op de privésector beroep om hun bedrijfsafval te laten ophalen. Het 
gemeentebestuur staat niet meer in voor de afhaling van het bedrijfsafval, met uitzondering van het 
gelijkaardig bedrijfsafval, zijnde 100 zakken per jaar. Een gemiddeld gezin geraakt echter per jaar 
niet aan dit aantal opgehaalde zakken. Dit verantwoordt de iets hogere belasting dan deze voor 
gezinnen



- de belasting voor eigenaars van een wooneenheid zonder domicilie verschilt van deze voor de eigen 
inwoners. Er mag namelijk worden aangenomen dat zij minder frequent van de huisvuilophaling 
gebruik maken, vermits ze slechts occasioneel in De Panne verblijven.

- net zoals de inwoners en de eigenaars van een wooneenheid zonder domicilie maken ook eigenaars 
van toeristische verblijfplaatsen gelegen in zones voor verblijfsrecreatie gebruik van de voorzienigen, 
die binnen het toepassingsgebied van de milieubelasting vallen. Het is dan ook evident dat voor 
deze categorie van verblijfplaatsen de belasting wordt aangerekend. Het eerder occasioneel verblijf 
in De Panne verantwoordt voor deze eigenaars evenwel een lager tarief

- er wordt een onderscheid gemaakt tussen gezinnen en alleenstaanden, omdat er wordt van uit 
gegaan dat gezinnen meer huisvuil produceren dan alleenstaanden en dus meer op de 
huisvuilophaaldienst beroep moeten doen

- naast de milieubelasting bestaan binnen de gemeente ook belastingen en retributies waarbij 
rekening wordt gehouden met de hoeveelheid afval die wordt aangeboden.
Voor bepaalde fracties van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, die worden aangebracht 
op het recyclagepark, is een contantbelasting verschuldigd. Deze is afhankelijk van het gewicht.
Er wordt een retributie aangerekend voor de huis-aan-huisophaling van grof huisvuil en/of het 
hakselen van snoeihout aan huis en ook voor asbesthoudende gebonden bouwmaterialen.
De ophaling van restafval- en gft-afvalcontainers gebeurt via een diftar-systeem. De contantbelasting 
varieert naar rata van het gewicht dat voor ophaling wordt aangeboden.
Een gelijkaardige contantbelasting bestaat voor het deponeren van restafval via ondergrondse 
diftarcontainers.
Voor huisvuilzakken wordt een retributie aangerekend.
Met voormelde inzamel- en verwerkingswijzen wordt in zekere mate tegemoet gekomen aan het 
principe ‘de vervuiler betaalt’

- Volgens de officiële communicatie van het Planbureau van 8 november 2022 bedroeg de reële 
gemiddelde jaarinflatie in 2020 0,74%, in 2021 2,44% en de raming per november is voor 2022 
9,5%. Dit impliceert een inflatie van 12,68% sinds 2019 toen de tarieven voor het laatst vastgesteld 
zijn. Bovendien voorziet het planbureau voor 2023 een verdere jaarinflatie van 5,4%.

-  Bijgevolg lijkt een stijging van de tarieven a rato van de reële inflatie aan de orde. Voor 2022 a rato 
van 12,68%. Om te anticiperen op verdere stijging van de levensduurte wordt een verhoging van 5% 
van de tarieven vooropgesteld, maar dit wordt gespreid over de aanslagjaren 2024 en 2025 aan 
telkens 2,5%.

-  Het college stelt oorspronkelijk voor het basistarief van de belasting aan te passen aan de index van 
de consumptieprijzen en dit dan jaarlijks aan te passen. Een indexaanpassing zou een verhoging 
inhouden van ongeveer 12%. Omdat een strikte toepassing van de indexatie als gevolg heeft dat de 
aan te rekenen tarieven moeilijk hanteerbaar en weinig transparant zijn, wordt geopteerd om de 
belasting te verhogen met 12 % en voor de daarop volgende aanslagjaren lineair telkens met 2,5 %. 
De eindbedragen worden afgerond naar de dichtste eenheid.

- De aangepaste bedragen zijn als volgt:
*alleenstaande: 65 euro wordt 73 euro, respectievelijk 75 euro (2024) en 77 euro (2025)
*alleenstaande - WIGW: 48 euro wordt 54 euro, respectievelijk 55 euro (2024) en 56 euro (2025)
*gezin: 110 euro wordt 123 euro, respectievelijk 126 euro (2024) en 129 euro (2025)
*gezin - WIGW: 60 euro wordt 67 euro, respectievelijk 69 euro (2024) en 71 euro (2025)
*wooneenheid zonder domicilie: 90 euro wordt 101 euro, respectievelijk 104 euro (2024) en 107 euro 
(2025)
*toeristische verblijfplaatsen: 90 euro wordt 101 euro, respectievelijk 104 euro (2024) en 107 euro 
(2025)
*handel: 115 euro wordt 123 euro, respectievelijk 126 euro (2024) en 129 euro (2025)

- het koninklijk besluit van 15 februari 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, bepaalt de categorieën van personen, die 
recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming
Rechthebbenden zijn onder meer:
• weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen, residenten ouder dan 65 jaar en de leden van het 

overheidspersoneel die sinds één jaar in disponibiliteit zijn gesteld wegens ziekte of gebrekkigheid,
• gerechtigden op maatschappelijke integratie (leefloon) en personen die steun ontvangen van een 

OCMW die geheel of gedeeltelijk door de federale staat ten laste wordt genomen,
• gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of die het recht op rentebijslag behouden 

of rechthebbenden op de inkomensgarantie voor ouderen,
• gerechtigden aan wie een tegemoetkoming voor personen met een handicap wordt verleend,



• kinderen met een toeslag bij de kinderbijslag wegens handicap,
• gerechtigden die sedert tenminste één jaar de hoedanigheid van volledig werkloze hebben als 

bedoeld in de werkloosheidreglementering,
• éénoudergezinnen. Daaronder wordt verstaan: een gerechtigde die uitsluitend samenwoont met één 

of meerdere kinderen die te zijner laste zijn ingeschreven
- omdat het gaat om personen, die het financieel moeilijker hebben, voorziet het belastingreglement 

voor de categorieën, die onder toepassing van voormeld koninklijk besluit vallen, in een 
vermindering van de belasting;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

BESLIST 11 ja-stemmen (T. Wouters, B. Degrieck, W. Janssens, S. Buyens, N. Luyssen, 
M. Vandermeeren, E. Vanhee, G. Vandevelde, D. Nevens, M. Rabaey, S. Bonte)
9 onthoudingen (C. Verbrugge, J. Blieck, P. George, A. Woestijn, C. Delrive, A. Debaeke, 
D. Butstraen, S. Van der Maelen, P. Annys)

Art.1: De beslissing van de gemeenteraad van 8 november 2021 houdende de milieubelasting voor 
de aanslagjaren 2021 t.e.m. 2025 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van dit 
reglement.

Art.2: Voor de aanslagjaren 2023 t.e.m. 2025 wordt een milieubelasting geheven.
Art.3: De belasting is verschuldigd door:

a) elke alleenstaande, die op 1 januari van het belastingjaar in de bevolkingsregisters of het 
vreemdelingenregister van de gemeente is ingeschreven;

b) elk gezin, dat op 1 januari van het belastingjaar in de bevolkingsregisters of het 
vreemdelingenregister van de gemeente is ingeschreven.
Onder gezin moet worden verstaan: een vereniging van twee of meer personen die, al 
dan niet door familiebanden gebonden, gewoonlijk eenzelfde woning of woongelegenheid 
betrekken en er samen leven. Meewonende gezinnen worden afzonderlijk belast. 
Alleenstaande personen, die meewonen en als gezinslid staan ingeschreven in het 
bevolkings- of vreemdelingenregister, worden niet als een afzonderlijk gezin beschouwd;

c) de eigenaars van een wooneenheid zonder domicilie op 1 januari van het aanslagjaar;
d) de eigenaars van een toeristische verblijfplaats gelegen in een zone voor 

verblijfsrecreatie op 1 januari van het aanslagjaar;
e) de natuurlijke of rechtspersoon, die in de loop van het aanslagjaar een vrij beroep 

uitoefent;
f) de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die op 1 januari van het belastingjaar exploitant 

is van een commerciële, industriële, agrarische of dienstverlenende inrichting. Indien het 
belaste goed op voormelde datum niet wordt uitgebaat, is de belasting verschuldigd door 
de eerste uitbater, die in de loop van het belastingjaar de exploitatie aanvangt;

g) de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die op 1 januari van het belastingjaar exploitant 
is van een hotel, pension, logementshuis, motel, kampeerterrein, vakantie- of 
kindertehuis. Indien het belaste goed op voormelde datum niet wordt uitgebaat, is de 
belasting verschuldigd door de eerste uitbater, die in de loop van het belastingjaar de 
exploitatie aanvangt;

h) de gemeenschap, waarvan minstens één persoon in de bevolkingsregisters of het vreem-
delingenregister van de gemeente is ingeschreven op 1 januari van het belastingjaar.

Onder gemeenschappen vallen rust- en verzorgingstehuizen en kloosterorden.
Art.4: De belasting wordt vastgesteld als volgt:

2023 2024 2025
a) alleenstaanden 73 euro 75 euro 77 euro
b) gezinnen 123 euro 126 euro 129 euro
c) alleenstaanden die recht hebben op een 

verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming

54 euro 55 euro 56 euro

d) gezinnen die recht hebben op een 
verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming

67 euro 69 euro 71 euro

e) wooneenheden zonder domicilie 101 euro 104 euro 107 euro
f) eigenaars van toeristische verblijfplaatsen 

gelegen in zones voor verblijfsrecreatie
101 euro 104 euro 107 euro



g) -  de natuurlijke of rechtspersonen, die 
een zelfstandige, commerciële, 
industriële, agrarische, dienstverlenende 
activiteit, van eender welke aard, of een 
vrij beroep uitoefenen in de gemeente

-  de natuurlijke en rechtspersonen, die 
exploitant zijn van een hotel, pension, 
logementshuis, motel, kampeerterrein, 
vakantie- of kindertehuis

-  verblijfsgelegenheden bestemd voor 
gemeenschappen

123 euro 126 euro 129 euro

Wanneer een natuurlijke persoon, belastbaar in de categorieën a, b, c, of d, op hetzelfde 
adres ook belastbaar is in de categorie g, is enkel de aanslagvoet van deze laatste categorie 
van toepassing.
Een persoon, die op hetzelfde adres in bijberoep een activiteit uitoefent, zoals bepaald in 
categorie g, eerste lid, en die volgens het bevolkingsregister deel uitmaakt van het gezin, 
bedoeld in de categorieën b en d, is niet belastingplichtig.
Voor de aanrekening van de belasting aan rechthebbenden op een verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming wordt enkel de situatie van het gezinshoofd op 1 januari van het 
aanslagjaar in aanmerking genomen.

Art.5: De belasting is jaarlijks en ondeelbaar.
Art.6: Van de belasting zijn vrijgesteld:

a) de eigenaars van gebouwen, die op 1 januari van het dienstjaar leegstaand zijn en binnen 
het jaar worden gesloopt of gedurende geheel het dienstjaar ongebruikt zijn;

b) de eigenaars van panden, die vallen onder de belasting op woningen en/of gebouwen die 
beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd of leegstaand;

c) de openbare erediensten;
d) de onderwijsinstellingen;
e) de staats-, provinciale en gemeentelijke diensten van openbaar nut.
Bedienaars van erediensten, onderwijzend personeel of aangestelden van openbare diensten, 
die gedeelten van de gebouwen, toebehorend aan de categorieën c, d, en e persoonlijk 
bewonen, zijn niet van de belasting vrijgesteld.

Art.7: De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Art.8: De belasting moet worden betaald binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Art.9: De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 

burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden ondertekend en gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag.

Art.10: Zonder afbreuk te doen aan het huidige decreet, zijn van overeenkomstige toepassing op de 
provincie- en gemeentebelastingen: 
1° de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6, 7 en 8, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten 
betreffen;
2° het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale 
schuldvorderingen van 13 april 2019, met uitzondering van artikel 43 tot en met 48.

Art.11: Het reglement zal worden bekendgemaakt op de webtoepassing van de gemeente, met 
vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op 
de webtoepassing bekendgemaakt werd. De toezichthoudende overheid wordt van deze 
bekendmaking op de hoogte gebracht.

ALDUS GEDAAN EN GOEDGEKEURD IN ZITTING ALS BOVEN BEPAALD
algemeen directeur voorzitter gemeenteraad
Get. Wim Jonckheere Get. Tine Wouters

Voor eensluidend uittreksel


