DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010, betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op omzendbrief BB-2011/1 van 10 juni 2011 van het Agentschap voor Binnenlands
Bestuur, tot coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
B E S L U I T:
Artikel 1. Er wordt voor een termijn die begint op 1 januari 2014 en eindigt op 31 december
2019, een gemeentebelasting gevestigd op de aanvragen tot of de melding van het
exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen, waarvan de lijst en de indeling het
voorwerp uitmaken van bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Executieve houdende
vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem).
Artikel 2. De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting die gehouden is
tot het indienen van de aanvraag tot het melden van het exploiteren of veranderen ervan.
Artikel 3. De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1. Vast recht
• Voor inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in de eerste klasse en onderworpen aan
een milieueffectenrapport en/of een veiligheidsrapport: € 250,00 per inrichting
• Voor inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in eerste klasse: € 125,00 per inrichting
• Voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in tweede klasse: € 62,00 per
inrichting
• Voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in derde klasse: € 25,00 per inrichting
• voor de behandeling van de wijziging van voorwaarden van een inrichting klasse 1: €
125,00
• voor de behandeling van de wijziging van voorwaarden van een inrichting klasse 2: €
62,00
• voor de behandeling van de wijziging van voorwaarden van een inrichting klasse 3: €
25,00
• voor tijdelijke inrichtingen: € 62,00
• voor de overname van een klasse 2 en klasse 3 vergunning: € 25,00
• voor de inrichtingen die vergunningsplichtig worden naar aanleiding van een aanvulling
van de indelingslijst: € 25,00
2. Variabel recht
Voor alle aanvragen om vergunning of om overname van een bestaande vergunning worden
de kosten van het openbaar onderzoek (publicatie, portkosten en kosten infovergadering)
verhaald op de aanvrager.
Artikel 4. Zijn van de belasting vrijgesteld:
• Inrichtingen geëxploiteerd door beschutte werkplaatsen

•
•
•
•

Lozingen van normaal huisafvalwater door het Vlarem gerangschikt in derde klasse
Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden
gassen, door het Vlarem gerangschikt in derde klasse
Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C maar dat
de 100°C niet overtreft, door het Vlarem gerangschikt in derde klasse
Opvang- en verzorgingscentra voor gekwetste, verdwaalde en verzwakte vogels.

Artikel 5. Wat de inrichtingen betreft door het Vlarem gerangschikt in eerste klasse wordt de
belasting ingevorderd via een kohier dat vastgesteld wordt door het college van
burgemeester en schepenen en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en
schepenen.
De overige aanvragen moeten contant worden betaald tegen afgifte van een kwijting. Bij
gebreke van contante betaling, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd en is zo
onmiddellijk eisbaar.
Artikel 6. Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels
toegepast betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelasting op de inkomsten.
Artikel 7. De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van
burgemeester en schepenen, ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het dienstjaar.
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met de invordering belaste
ontvanger die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze
verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingsplichtigen.
Het aanslagbiljet bevat de verzendingsdatum en de gegevens vermeld in het kohier.
Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van onderhavig reglement.
Artikel 8. De belastingschuldige of zijn daartoe door hem speciaal gemachtigde
vertegenwoordiger kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en schepenen binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de
derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.
Het bezwaarschrift mag eveneens, tegen ontvangstbewijs, overhandigd worden aan het
college van burgemeester en schepenen of aan het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst.
Het college van burgemeester en schepenen of het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst,
bericht schriftelijk ontvangst binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het
bezwaarschrift.
De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals
dubbele aanslag, rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening waarop de belasting
betrekking heeft, niet goedgekeurd werd.

