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Gemeentelijke milieubelasting en gelijkheidsbeginsel

Een kustgemeente heeft een milieubelasting ingevoerd, die o.m. tegen hetzelfde tarief 

wordt opgelegd aan hotels en aan andere logiesverstrekkende bedrijven. De exploitant 

van een ander logiesverstrekkend bedrijf, die kamers verhuurt zonder ontbijt, beklaagt 

zich over een schending van het gelijkheidsbeginsel. Hij vindt dat zijn toestand grondig 

verschilt van die van hotels : zijn activiteiten hebben een veel geringere impact op het 

milieu. Het hof van beroep te Gent wijst dit beroep op het gelijkheidsbeginsel af.

Uit het gelijkheidsbeginsel vloeit voort dat, wil de overheid met haar belasting slechts een 

welbepaalde groep rechtsonderhorigen treffen, het belastingreglement op een 

differentiatiecriterium moet berusten. Dat differentiatiecriterium moet duidelijk zijn en niet 

van toevallige factoren afhangen. De verschillende behandeling van de geviseerde 

rechtsonderhorigen moet gebaseerd zijn op een objectief criterium. Dat criterium moet 

wettig zijn. Het moet ook pertinent zijn, wat wil zeggen dat het feitelijk en logisch 

verantwoordbaar is ten aanzien van het doel en de gevolgen van de te nemen maatregel, 

nl. de ingevoerde belasting.

* De gemeente kon binnen de haar toegekende fiscale autonomie beslissen om in een 

gezamenlijke categorie te voorzien van wat als logiesverstrekkende bedrijven kan worden 

beschouwd. In principe verzet niets zich tegen een veralgemening.

* Wel moet de vraag worden gesteld naar de proportionaliteit tussen de aard en omvang 

van de belasting en het beoogde doel van de belasting. In casu beoogt de belasting een 

compensatie van de kosten die logiesverstrekkende bedrijven met betrekking tot het 

milieu (voornamelijk afval) veroorzaken. Blijkens de preambule van het 

belastingreglement gaat het om een algemene belasting, waarvan de achtergrond en de 

doelstelling veel ruimer zijn dan het compenseren van de kosten voor de ophaling van 

restafval aan huis.

* Waar de belastingplichtige een vergelijking maakt met grotere hotels, heeft de 

gemeenteraad er bij de tariefbepaling kennelijk rekening mee gehouden dat deze 

bedrijven gewoon zijn om bedrijfsafval te laten ophalen door afvalophalers waarmee zij 

een contract gesloten hebben. Daarom worden ze niet zwaarder dan gemiddeld belast.
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* De gemeenteraad kon bij de veralgemening een zeker element van solidariteit tussen de 

verschillende soortgelijke bedrijven hanteren. 

Gent 17 februari 2015
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