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OPCENTIEMEN OP DE DOOR OVAM GEHEVEN MILIEUHEFFING  

 2020-2025  

De raad, 

Overwegende dat het reglement gestemd op de raad van 17 december 2013 

vervalt op 31 december 2019;  
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om 

het reglement ongewijzigd te hernieuwen;  

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering 

en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;  
 
Gelet op art. 40, §3 van het Decreet Lokaal Bestuur.;  
 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

BESLUIT MET ALGEMENE STEMMEN :  

Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 
december 2025 worden 20 opcentiemen geheven op de milieuheffingen 

ingesteld door artikel 47 van het decreet betreffende de voorkoming en het 

beheer van afvalstoffen. 

Artikel 2: De belasting is verschuldigd door elke exploitant van 
milieuvergunningsplichtige inrichtingen gelegen op het grondgebied van de 
gemeente Beveren en die door O.V.A.M. belast worden met milieuheffingen 

bedoeld in § 2 van het decreet betreffende de voorkoming en het beheer van 
afvalstoffen. 

Artikel 3: Iedere belastingplichtige moet per kwartaal aangifte doen van elke 
aan O.V.A.M. betaalde  milieuheffing die betrekking heeft op de belastbare 

periode door middel van een formulier dat hem uiterlijk in de loop van de 
maand februari of binnen de twee maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening zal opgestuurd worden door het gemeentebestuur.  De aangifte 
moet aan het gemeentebestuur bezorgd worden binnen de acht werkdagen 



na betaling van de betreffende milieuheffing. 

De belastingplichtige die het formulier niet zou ontvangen hebben moet deze 
aangifte spontaan doen binnen dezelfde termijn(en). 

Bij gebrek aan aangifte binnen de termijn voorzien in artikel 3, bij onjuiste, 
onvolledige of onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting ambtshalve 
ingekohierd. Vooraleer de belastingaanslag ambtshalve vast te stellen zal het 
college van burgemeester en schepenen de belastingplichtige per 
aangetekend schrijven inlichten over de motieven om  deze procedure te 

gebruiken, met vermelding van  de elementen van de aanslag evenals de wijze 
van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.  De 
belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de 
datum van verzending van dit aangetekend schrijven  om zijn opmerkingen 

schriftelijk voor te dragen. 

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk 
aan 20% van de belasting en bij herhaling met 40 % van de belasting. 

Artikel 5: De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat 
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van 

burgemeester en schepenen. 

Artikel 6: De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de 

verzending van het aanslagbiljet. 

Artikel 7: De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen 

bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk 

worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de 
derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of 

vanaf de kennisgeving van de aanslag.  

De indiening kan gebeuren door aangetekende verzending of door 

overhandiging tegen ontvangstbewijs.  

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 de indiening ervan.  
 

Artikel 8: Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting van 

toepassing zoals inzake rijksbelastingen op inkomsten. 

Artikel 9: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid 
gezonden. 

Artikel 10 - Conform artikelen 286, §1, 1° en art. 287 Decreet Lokaal Bestuur 

wordt dit besluit en de inhoud ervan bekend gemaakt op de web-toepassing 
van de gemeente. 

 
Artikel 11 - Conform artikel 330 Decreet Lokaal Bestuur wordt de 
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van 

dit besluit. 
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