
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013. 

HERVASTSTELLEN BELASTINGREGLEMENT OP DE AANVRAGEN TOT OF DE MELDING VAN HET 
EXPLOITEREN, HET OVERNEMEN OF VERANDEREN VAN HINDERLIJKE INRICHTINGEN - PERIODE 
2014-2019. 

Art.1: Er wordt voor de periode beginnend op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 een 
belasting gevestigd op de aanvragen tot of de meldingen van het exploiteren, het overnemen of 
veranderen van hinderlijke inrichtingen, waarvan de lijst en de indeling het voorwerp uitmaken van 
bijlage 1 van het Besluit van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams 
Reglement betreffende Milieuvergunningen (VLAREM). 

Art.2: De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting die gehouden is tot het indienen 
van de aanvraag tot of het melden van het exploiteren of het overnemen ervan. De belasting is 
eveneens verschuldigd door de exploitant wanneer de inrichting wordt veranderd door een wijziging 
van en/of een uitbreiding en/of een toevoeging aan de vergunde inrichting, voor zover hiervoor de 
meldings- of vergunningsplicht voorzien is. 

Art.3: De belasting wordt vastgesteld als volgt: voor de inrichtingen door VLAREM gerangschikt 

- in de eerste klasse waarbij een milieu-effectrapport of een veiligheidsrapport wordt vereist en 
waarvoor conform VLAREM I tenminste één informatievergadering dient te worden georganiseerd 
in het kader van het openbaar onderzoek: 2.500 euro per aanvraag/melding; 

- in de eerste klasse en waarvoor het voorwerp van de aanvraag volgens VLAREM I een procedure 
van openbaar onderzoek voorziet: 1.250 euro per aanvraag/melding; 

- in de eerste klasse en waarvoor het voorwerp van de aanvraag/mededeling volgens VLAREM I 
geen procedure van openbaar onderzoek voorziet maar waarbij de bekendmaking van de 
beslissing volgens VLAREM I moet gepubliceerd worden in minstens één dag- of weekblad met 
regionaal karakter: 520 euro per aanvraag/melding;   

- in de eerste of tweede klasse en waarvoor het voorwerp van de aanvraag volgens VLAREM I geen 
procedure van openbaar onderzoek voorziet: 125 euro per aanvraag/melding; 

- in de tweede klasse en waarvoor het voorwerp van de aanvraag volgens VLAREM I een procedure 
van openbaar onderzoek voorziet: 250 euro per  aanvraag/melding; 

- in de derde klasse: 70 euro per aanvraag/melding; 

Art.4: Zijn van de belasting vrijgesteld :  
- opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste 

reservoirs behorende tot de derde klasse, uitgezonderd deze van drukvaten deel uitmakend van 
compressoren met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3.000 liter (Vlarem I - bijlage 
1 - rubriek 16.8.1).   
De inrichting dient te behoren bij de woonfunctie van een onroerend goed, dat hoofdzakelijk als 
woongelegenheid wordt gebruikt. 

 
- opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet 

overtreft (mazout, stookolie) met een inhoudsvermogen van 5.000 liter tot 20.000 liter, indien de 
inrichting behoort bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid 
wordt gebruikt (Vlarem I - bijlage 1 - rubriek 17.3.6.1.a). 

 
- verticale boringen ten behoeve van een gesloten systeem met een warmtepomp (Vlarem I – bijlage 

1 – rubriek 55.1). 
De inrichting dient te behoren bij de woonfunctie van een onroerend goed, dat hoofdzakelijk als 
woongelegenheid wordt gebruikt. 

Art.5: De belasting is verschuldigd op het ogenblik van de aanvraag tot, of de melding van het 
exploiteren, het veranderen of het overnemen van hinderlijke inrichtingen. 

Art.6: De belasting moet contant betaald worden tegen afgifte van een kwitantie of door overschrijving op 

de bankrekening van de gemeente. 

Art.7: Bij gebreke aan onmiddellijke betaling, wordt de belasting ingevorderd bij middel van een kohier 
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 


