REGLEMENT
CONTANTE BELASTING OP DE
OPENING VAN GEVAARLIJKE,
ONGEZONDE & HINDERLIJKE
INRICHTINGEN
DIENSTJAREN 2015 T.E.M.2018

Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 23/12/2014

Artikel 1:
Voor de dienstjaren 2015 t.e.m. 2018 wordt een contante gemeentebelasting gevestigd
op het openen van gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen, waarvan de lijst en
de indeling het voorwerp uitmaken van artikel 1 bij het Besluit van de Vlaamse
Executieve van 6 februari 1991, houdende de vaststelling van het Vlaams Reglement
betreffende de Milieuvergunningen (VLAREM).
Artikel 2:
De belasting is verschuldigd door de exploitant.
Artikel 3:
Geeft geen aanleiding tot de toepassing van de belasting, het openen van:
 inrichtingen geëxploiteerd door beschermde werkplaatsen
 tijdelijke inrichtingen bedoeld in art.1.punt 8. van het Besluit van de Vl.
Executieve dd.06.02.1991, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement
betreffende de milieuvergunning.
Artikel 4:
De belasting wordt vastgesteld:
 voor het openen van inrichtingen gerangschikt in klasse 1 door het VLAREM, op
1.000 euro per inrichting;
 voor het openen van inrichtingen gerangschikt in klasse 2 door het VLAREM, op
200 euro per inrichting;
 voor het openen van inrichtingen gerangschikt in klasse 3 door het VLAREM, op
75 euro per inrichting voor een gewone melding, op 75 euro voor een kleine
verandering en op 100 euro voor een standaardgarage /
standaardhoutbewerkingsbedrijf.
Artikel 5:
Voor de inrichtingen die slechts gedeeltelijk op het grondgebied der gemeente gelegen
zijn, wordt de belasting verminderd in dezelfde verhouding als deze welke bestaat tussen
de oppervlakte van het gedeelte van het gebouw buiten de gemeente opgericht en deze
ganse oppervlakte.
Artikel 6:
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De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering
inzake rijksbelastingen op de inkomsten.
Artikel 7:
De aanvragen moeten contant betaald worden tegen afgifte van een kwijting. Bij gebreke
van contante betaling wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Artikel 8:
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar indienen tegen deze
belasting bij het College van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet, op
straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening
kan gebeuren door verzending of overhandiging. Bezwaarschriften kunnen onder dezelfde
voorwaarden en binnen dezelfde termijn worden ingediend via een duurzame drager.
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de
aanslag.
Tegen de beslissing van het College van burgemeester en schepenen kan beroep worden
ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. .
Artikel 9:
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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