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07. Belasting op het openen of veranderen van hinderlijke inrichtingen
De Raad in openbare zitting;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 na wijzigingen, artikel 42 en 43;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen;
Gelet op de inwerkingtreding van het Vlaamse reglement betreffende de milieuvergunning en de
hiermee gepaard gaande kosten voor de gemeente;
Gelet op de e-mail van 26 maart 2014 van het bestuurlijk toezicht ter verbetering van het reglement;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Beslist eenparig:
Art.1. Met ingang van heden en eindigend op 31 december 2019 wordt een gemeentebelasting
gevestigd op het openen of veranderen van gevaarlijke, ongezonde, hinderlijke inrichtingen in het
kader van een handels-, nijverheids- of landbouwonderneming en waarvan de lijst en de indeling het
voorwerp uitmaken van de bijlage van het Vlaams reglement betreffende de Milieuvergunning
(Vlarem), evenals de inrichtingen die vallen onder de toepassing van hoofdstuk II van het algemeen
reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van
ioniserende stralingen.
Art.2. De belasting is verschuldigd door de exploitant.
De belasting treft eveneens de exploitant van de inrichting die voor 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 meldings- of vergunningsplichtig wordt.
Art.3. De belasting bedraagt:
 991 EUR voor de inrichtingen van 1e klasse, bijlage Vlaams Reglement betreffende de
Milieuvergunning
 247 EUR voor de inrichtingen van 2e klasse, bijlage Vlaams Reglement betreffende de
Milieuvergunning
 123 EUR voor de inrichtingen van 3e klasse, bijlage Vlaams Reglement betreffende de
Milieuvergunning
 123 EUR voor de aktename van mededeling van een kleine verandering van bestaande
klasse 1 of 2
 123 EUR voor inrichtingen gerangschikt in de 1ste klasse door het algemeen reglement op de
bescherming van de bevolking en de werknemers tegen het gevaar van ioniserende stralingen
 74 EUR voor inrichtingen gerangschikt in de 2de klasse door het algemeen reglement op de
bescherming van de bevolking en de werknemers tegen het gevaar van ioniserende stralingen
 61 EUR voor inrichtingen gerangschikt in de 3de klasse door het algemeen reglement op de
bescherming van de bevolking en de werknemers tegen het gevaar van ioniserende
stralingen.
 Indien een handels-, nijverheids- of landbouwonderneming wordt geopend waarop gelijktijdig
meer dan één klasse van hinderlijkheid van toepassing is, dan is enkel de belasting van de
hoogste klasse verschuldigd.
Art.4. Voor de inrichtingen die slechts gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente zijn gelegen,
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.
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Art.5. Bovenvermelde belasting is slechts voor 50% verschuldigd als bijdrage in de administratie- en
onderzoekskosten van de gemeente indien de vergunningsaanvraag of melding zonder gevolg blijft
hetzij:
a) omdat de vergunning wordt geweigerd;
b) omdat de aanvrager binnen de termijn van zes maanden volgend op de aanvangsdatum van de
vergunningstermijn of de datum van deponering van het meldingsformulier, geen gebruik maakt van
de vergunning of de melding.
Indien in geval b) de inrichting later toch wordt geopend zal deze verminderde belasting in mindering
van de op dat ogenblik verschuldigde openingsbelasting worden gebracht.
Art.6. Vooraleer tot opening of verandering van de inrichting over te gaan, moet aangifte worden
gedaan bij de gemeente.
De belasting gebeurt via kohieren.
Art.7. Bij gebrek aan aangifte of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte
vanwege de belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het
college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, 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 kalenderdagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te
dragen.
Art.8. De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, na wijzigingen.
Art.9.
Dit belastingreglement vervangt alle voorgaanden terzake.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
Namens de gemeenteraad.
get. E. Sysmans
secretaris
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Voor gelijkvormig afschrift,

get. S. Peremans
voorzitter

I. Wynants
burgemeester

