BELASTING OP HINDERLIJKE INRICHTINGEN
GEMEENTERAAD VAN 9 SEPTEMBER 2013
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het advies van de MINA-raad d.d. 4 september 2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met 13 stemmen voor (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Lies Daneels, Wim
Van Thielen, Christine Peeters, Leo Van Herck, Gert Van Dyck, Ingrid Verheyen, Tine
Witvrouwen, Herman Dom, Patrick Heremans, Roger Gabriëls en Ann Willems) en 5
onthoudingen (Ben Verhaegen, Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré, Machteld Ledegen
en Jan Van Dyck):
Artikel 1. Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode, eindigend op 31 december
2019, wordt een gemeentebelasting gevestigd op het openen, veranderen of hernieuwen van
de aanvraag/melding van een door het Vlarem als hinderlijk beschouwde inrichting in het
kader van een handels-, nijverheids- of landbouwonderneming.
De belasting is niet van toepassing:
- Voor particuliere activiteiten die vergunnings- of meldingsplichtig zijn
- Voor tijdelijke inrichtingen van 1° of 2° klasse.
Art. 2. De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting, telkens deze een
nieuwe milieuvergunningsaanvraag, een verandering van een milieuvergunning of een melding
klasse 3 doet.
Art. 3. De belasting bedraagt:
- 750 EUR voor de aanvragen betreffende inrichtingen van 1° klasse
- 375 EUR voor de aanvragen betreffende inrichtingen van 2° klasse
- 125 EUR voor de meldingsplichtige inrichtingen van 3° klasse of een mededeling kleine
verandering
- 50 EUR voor een overnamemelding.
Indien een handels-, nijverheids- of landbouwonderneming wordt geopend derwijze dat daarop
gelijktijdig meer dan één indelingsrubriek van het Vlarem van toepassing is, dan is enkel de
belasting voor de hoogste klasse van hinderlijkheid verschuldigd.
Art. 4. De belasting is slechts voor 50% verschuldigd voor de inrichtingen die slechts
gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente gelegen zijn.
Art. 5. De belasting is verschuldigd op het ogenblik dat de milieuvergunning wordt verleend of
wanneer de exploitant in kennis wordt gesteld dat er akte werd genomen van de melding.
Art. 6. De vestiging en invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen
terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en
eventuele latere wijzigingen.

