UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 23 december 2013.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh,
S. Hoppenbrouwers, R. Francken, S. Lathouwers, schepenen ; D. Van Peel, voorzitter RMW ;
H. De Schepper, C. De Rydt, L. Peeters, J. Breugelmans, S. Van Heybeeck,
A. Dierckx, D. Van Aert, M. Beyers, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo,
L. Willemsen, D. Cleiren, S. de Koning, V. De Block, B. Veraart, raadsleden ;
V. Gabriels, secretaris.
Verontschuldigd: J. Oerlemans en J. Vercraeye, raadsleden.
Onderwerp: Punt 6.A.9: Indirecte belasting op het openen of veranderen van hinderlijke
inrich-tingen.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet;
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 het feit dat het huidige belastingsreglement op het openen of veranderen van
hinderlijke inrichtingen vervalt op 31 december 2013;
Overwegende dat de ingediende aanvragen tot het bekomen van een dergelijke
milieuvergunning voor het openen of veranderen van hinderlijke inrichtingen belangrijke
kosten voor de gemeente kunnen meebrengen ingevolge van onder andere de te organiseren
openbare onderzoeken;
Gelet op het feit dat de gemeente aanzienlijke taken heeft gekregen inzake het milieubeleid,
waaraan de aanvragers van milieuvergunningen moeten bijdragen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de continuïteit bewaard dient te blijven;
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor financiën;
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BESLUIT: met 13 jastemmen van Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, René Francken,
Dirk Van Peel, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies
Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers en Lukas Jacobs, 9
neenstemmen van David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck,
Liliane Willemsen, Veerle De Block, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx en Bianca Veraart en
1 onthouding van Hans De Schepper.
Artikel 1-.
Ten bate van de gemeente wordt voor een termijn, beginnend vanaf 1 januari 2014 en
eindigend op 31 december 2019, een gemeentebelasting gevestigd op het openen of veranderen van een door het Vlarem als hinderlijk beschouwde inrichting in het kader van een
handels-, nijverheids- of landbouwonderneming.
De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting op 1 januari van het aanslagjaar. De eigenaar op 1 januari van het aanslagjaar is hoofdelijk aansprakelijk voor het
betalen van de belasting.
De belasting treft eveneens de exploitant van de inrichting die vóór de inwerkingtreding van
het Vlarem niet vergunningsplichtig was, maar op het ogenblik van de inwerkingtreding van
het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning reeds in bedrijf is gesteld en
overeenkomstig de bepalingen ervan vergunningsplichtig wordt.
De bedrijfsexploitaties welke een bijdrage leveren voor het milieubeleid en het natuurbehoud,
o.a. vogelopvangcentra, imkers en andere milieuvriendelijke activiteiten, worden vrijgesteld
van bedoelde belasting.
Art. 2.De belasting bedraagt:
500 euro voor de inrichtingen van 1e klasse;
100 euro voor de inrichtingen van 2e klasse.
Indien een handels-, nijverheids- of landbouwonderneming wordt geopend of veranderd derwijze dat daarop gelijktijdig meer dan een indelingsrubriek van het Vlarem van toepassing is,
dan is enkel de belasting voor de hoogste klasse van hinderlijkheid verschuldigd.
Art. 3.Voor de inrichtingen die slechts gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente gelegen
zijn, wordt de belasting verminderd in dezelfde verhouding als deze welke bestaat tussen de
oppervlakte van het gedeelte van de inrichting buiten de gemeente opgericht en de ganse
oppervlakte.
Art. 4.De exploitant van de als hinderlijk beschouwde inrichting ontvangt een aangifteformulier van
de milieudienst van het gemeentebestuur zodra het openbaar onderzoek volledig werd
afgerond. De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden om
uiterlijk op 15 januari van het jaar volgend op het aanslagjaar, aan de gemeente de voor de
aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
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Art. 5.Bij gebrek aan aangifte binnen de in het artikel 4 gestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige
of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige ambtshalve worden belast.
In geval van een ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op basis van gegevens
waarover de gemeente beschikt.
Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het college van burgemeester en
schepenen de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte van de redenen
waarom ze gebruik maakt van deze procedure, de elementen waarop de belasting is
gebaseerd evenals de wijze van bepaling van die elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de
derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen
schriftelijk voor te dragen.
Art. 6.De overeenkomstig het artikel 5 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een
bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting, en, ingeval van herhaling, aan het dubbele van
de verschuldigde belasting.
Art. 7.De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 8.De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Art. 9.De vestiging en invordering alsmede de beslechting van de gemeentebelastingen worden
geregeld overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen alsmede
latere aanvullingen.
Art. 10.Een kopie van deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid bezorgd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:
De gemeentesecretaris

De voorzitter

3/3

