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Openen of veranderen hinderlijke inrichting 
Belastingreglement 

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13 maart 2014 
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 21 maart 2014 

 

Artikel 1.- 

Vanaf 1 januari 2014 en voor een termijn van zes jaar eindigend op 31 december 
2019, wordt een gemeentebelasting gevestigd op het openen of veranderen van een 
door het Vlarem als hinderlijk beschouwde inrichting in het kader van een handels-, 

nijverheids- of landbouwonderneming. 

De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting die gehouden is tot 
het indienen van de aanvraag of het melden van het exploiteren of veranderen 

ervan. 

Artikel 2. 

De belasting bedraagt: 

• 500 euro voor de inrichtingen van 1e klasse, waarvoor een hoorzitting dient 
ingericht te worden;  

• 250 euro voor andere inrichtingen van 1e klasse; 
• 60 euro voor de inrichtingen van 2e klasse. 

Indien een handels-, nijverheids- of landbouwonderneming wordt geopend derwijze 

dat daarop gelijktijdig meer dan een indelingsbreuk van het Vlarem van toepassing is 
dan is enkel de belasting voor de hoogste klasse van hinderlijkheid verschuldigd. 

Artikel 3.- 

Voor de inrichtingen die slechts gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente 
gelegen zijn 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. 

Artikel 4.- 

Een indirecte belasting gelijk aan 50 % is verschuldigd als bijdrage in de administra-

tie- en onderzoekskosten van de gemeente indien de vergunningsaanvraag of 
melding zonder gevolg blijft hetzij: 

• omdat de vergunning wordt geweigerd; 

• omdat de aanvrager geen gebruik maakt van de vergunning of melding binnen 
de termijn van zes maanden volgend op de aanvangsdatum van de 
vergunningstermijn. 

Indien in geval b) de hinderlijke inrichting later toch wordt geopend zal deze 
verminderde belasting in mindering van de op dat ogenblik verschuldigde 
openingsbelasting worden gebracht. 
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Artikel 5.- 

De belasting is verschuldigd op het ogenblik  van de afgifte van de vergunning voor 
het openen en/of veranderen van de hinderlijke inrichtingen. 

De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs.  

Bij gebreke aan contante inning wordt de belasting ingekohierd. 

Artikel 6.- 

Geschrapt 

Artikel 7.- 

geschrapt 

Artikel 8.- 

De vestiging en 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 de provincie- 
en gemeentebelastingen. 

Artikel 9.- 

Onderhavige belastingverordening zal voor nodig gevolg aan de toezichthoudende 

overheid worden overgemaakt. 


