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Zitting van 10 december 2019
Wonen en Leven - Leefmilieu

Belasting op hinderlijke inrichtingen - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Patrick Lismont; de heer Jan Wicheler; mevrouw Rita Thierie; mevrouw Annick Princen; de
heer Kristof Schiepers; de heer Gert Houbey; de heer Geert Moyaers; de heer Pascal Vanmolle;
mevrouw Marlies Boonen; de heer Winand Abrahams; de heer Koen Putzeys; mevrouw Linda Bex; de
heer Filip De Geyter; de heer Rudi Koninckx; de heer Rohnny Dams; de heer Danny Goyens; mevrouw
Evy Lesuisse; mevrouw Kim Peters, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Ingrid Scheepers; de heer Manu Bronckart

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor omgevingsvergunningplichtige personen en bedrijven inzake milieu (klasse 1 en klasse 2) worden
er momenteel reeds jaarlijkse belastingstarieven toegepast. Dit belastingsreglement loopt af op 31
december 2019 en dient te worden vernieuwd.
Argumentatie
Het is aangewezen de belastingstarieven aan te passen, gelet op de afschaffing van de belasting op
drijfkracht.
Juridische grond
Artikel 170, §4 van de Grondwet.
De bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikelen 40 §3, 41, 177, 279, 286
t.e.m. 288 en 326 e.v..
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
De omzendbrief KBABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit.
De financiële toestand van de gemeente.

Stemming op het besluit
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Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 11 stem(men) voor: Winand Abrahams; Linda Bex; Rohnny Dams; Filip De Geyter; Patrick Lismont;
Geert Moyaers; Annick Princen; Koen Putzeys; Rita Thierie; Pascal Vanmolle; Jan Wicheler
- 5 stem(men) tegen: Danny Goyens; Gert Houbey; Rudi Koninckx; Evy Lesuisse; Kristof Schiepers
- 1 onthouding(en): Marlies Boonen

Besluit
Artikel 1
Er wordt voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de
hinderlijke inrichtingen, waarvan de lijst en de indeling het voorwerp uitmaken van bijlage 1 van het
Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne (Vlarem II).

Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting op 1 januari van het belastingsjaar,
de eigenaar op 1 januari van het belastingsjaar is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
belasting.

Artikel 3
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
-

voor de inrichtingen door Vlarem II gerangschikt in tweede klasse, op €200 per inrichting

-

voor de inrichtingen door Vlarem II gerangschikt in eerste klasse, op €750 per inrichting

en gevestigd op basis van gegevens waarover de gemeente beschikt.

Artikel 4
Zijn van de belasting vrijgesteld:
-

de inrichtingen geëxploiteerd door beschutte werkplaatsen;

-

de tijdelijke inrichtingen;

-

de inrichtingen geëxploiteerd door ondergeschikte besturen en verenigingen.

Artikel 5
De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt
op het dienstjaar door het college van burgemeester en schepenen.
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 belastingplichtigen.
Het aanslagbiljet bevat de verzendingsdatum en de gegevens vermeld in het kohier.
Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van onderhavig reglement.

Artikel 6
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De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 7
Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn, zal de inning geschieden met alle
geëigende rechtsmiddelen.

Artikel 8
De belastingsplichtige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend 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 bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Het college van burgemeester en schepenen of het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst, bericht
schriftelijk ontvangst binnen vijftien kalenderdagen na de verzending of de indiening van het
bezwaarschrift.
De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals dubbele
aanslag, rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het dienstjaar waarop de belasting
betrekking heeft, niet goedgekeurd werd.

Artikel 9
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van
titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en
artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover ze
niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 10
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 286 §1, 1° en artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur
bekend gemaakt via de webtoepassing van de gemeente.
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

Algemeen directeur
Kim Peters

Voorzitter gemeenteraad
Patrick Lismont
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