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TITEL 

Agendapunt : Belasting op de exploitatie van hinderlijke inrichtingen met 

milieuvergunningen en omgevingsvergunningen van klasse 1, 2 en 3: 2018 - 

2019 

  

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Belasting op de exploitatie van hinderlijke inrichtingen met milieuvergunningen 

en omgevingsvergunningen van klasse 1, 2 en 3: 2014 - 2019 van 17/12/2013 

 

Feiten en context 

Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse 

bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving Juridische grond 

 

Juridische grond 

 

Artikel 42 van het gemeentedecreet De gemeenteraad stelt de gemeentelijke 

reglementen vast 

Omzendbrief BB – 2011/01 van 10 juni 2011 Regelt de gemeentebelastingen 

en retributies 

 

Advies 

Het is noodzakelijk dit reglement aan te passen in functie van de nieuwe 

terminologie 

. 

Argumentatie 

De financiële toestand vereist dat er een belasting op de exploitatie van 

hinderlijke inrichtingen geheven wordt. 

 

Financiële gevolgen 

Geen financiële 

gevolgen 

   

 

Besluit 
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18 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V), Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen 

Scholiers (CD&V), Levi Wastyn (SP.A), Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden 

(SP.A), Eddy De Herdt (SP.A), Francois Boddaert (SP.A), Walter Van den 

Bogaert (CD&V), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Nele Cornelis (N-VA), Helke 

Verdick (N-VA), Cliff Mostien (Onafhankelijk), Nicky Cauwenberghs (CD&V), 

Gregory Müsing (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Tom De Wit (CD&V) en Annick 

De Wever (CD&V) 

 

 

De gemeenteraad beslist om het : Belastingreglement op de exploitatie van 

hinderlijke inrichtingen met milieuvergunningen en omgevingsvergunningen 

van klasse 1, 2 en 3: 2014 - 2019 van 17 december 2013 op te heffen en te 

vervangen door 

 

Artikel 1 

Er wordt voor een periode die aanvangt neemt op 01.03.2018 tot en eindigt 

op 31.12.2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de exploitatie 

van de hinderlijke inrichtingen, waarvan de lijst en de indeling het voorwerp 

uitmaken van bijlage 1 bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli  1995 

houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, die in 

functioneel verband worden aangewend in het kader van een handels-, 

nijverheids- of landbouwonderneming. 

 

Artikel 2 

De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting op 1 januari 

van het belastingjaar. De eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling 

van de belasting. 

 

Artikel 3 

De belasting wordt vastgesteld : 

- voor de inrichtingen derde klasse en met een stookollietank van minimum 

5.000 liter op 75 €; 

- per vergunning van tweede klasse op 100 €;              

- per vergunning van eerste klasse :  

- voor een inrichting met max. 2 werknemers op 125 €; 

- voor een inrichting met min. 3 en max. 10 werknemers op 250 €; 

- voor de inrichting met min. 11 en max. 50 werknemers op 500 €; 

- voor de inrichting met min. 51 werknemers op 1.000 €. 

 

Artikel 4 

Inrichtingen die tijdens het betrokken dienstjaar onderworpen werden aan de 

openingsbelasting als gevaarlijke, ongezonde of hinderlijk ingedeelde 

inrichtingen worden vrijgesteld van onderhavige belasting. 

 

Artikel 5 

De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een 

aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de 

erin vermelde datum moet worden teruggestuurd. 

De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen is ertoe 

gehouden voor 1 maart van het aanslagjaar aangifte te doen bij het 

gemeentebestuur. 

 

Artikel 6 

Bij gebreke van een aangifte, laattijdige aangifte of onvolledige, onjuiste of 

onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast 

volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd 

het recht van beroep. 

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, 

betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, 
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de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen 

waarop de aanslag is gebaseerd 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 de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk 

voor te dragen. 

 

Artikel 7 

De overeenkomstig artikel 6 ingekohierde belasting wordt verhoogd met een 

percentage van 10% van de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze 

verhoging wordt ingekohierd. 

 

Artikel 8 

Deze beslissing wordt definitief indien tijdens het openbaar onderzoek geen 

bezwaren worden ingediend. 

 

 

 

 

Namens de gemeenteraad 

 

 

(get.) Luc Schroyens 

secretaris 

(get.) Luc Bouckaert 

burgemeester-voorzitter 

 

Voor eensluidend uittreksel 
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