
 

 
  
 

 

 

Belastingreglement. Belasting op de afgifte van 
omgevingsvergunningen voor het exploiteren van een 

ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA). 
Periode 2016-2018. Aanpassing. 

 
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2018 

 
Artikel 1 

Er wordt, voor een termijn ingaande op 1 januari 2016 en eindigend op 31 december 2018, 

een gemeentebelasting gevestigd op de aanvragen tot of de melding tot het exploiteren of 

veranderen van hinderlijke inrichtingen of activiteiten, 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 de Milieuvergunningen  (VLAREM). 

 

Artikel 2 

De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting of activiteit die gehouden 

is tot het indienen van de aanvraag tot of het melden van het exploiteren of veranderen 

ervan. 

 

Artikel 3 

De belasting wordt - per inrichting of activiteit - vastgesteld als volgt: 

•  voor de inrichtingen of activiteiten door het VLAREM gerangschikt 

in eerste klasse en onderworpen aan een milieu-effectrapport 

en/of een veiligheidsrapport  

€ 1240,00 

•  voor de inrichtingen of activiteiten door het VLAREM gerangschikt 

in eerste klasse 

€ 992,00 

•  voor de inrichtingen of activiteiten door het VLAREM gerangschikt 

in tweede klasse 

€ 62,00 

•  voor de inrichtingen of activiteiten door het VLAREM gerangschikt 

in derde klasse 

€ 6,20 

 

Artikel 4 

De belasting is slechts voor 50% verschuldigd indien de vergunning wordt geweigerd. 

 

Artikel 5 

Zijn van de belasting vrijgesteld: 

• inrichtingen of activiteiten geëxploiteerd door beschutte werkplaatsen; 

• inrichtingen of activiteiten , bedoeld in artikel 1, 8° van het VLAREM (tijdelijke 

inrichtingen); 

• lozingen van normaal huisafvalwater door het VLAREM gerangschikt in derde 

klassen; 

• opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden 

gassen, door het VLAREM gerangschikt in derde klasse; 



 

 
  
 

 

 

• opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C maar 

dat de 100°C niet overtreft, door het VLAREM gerangschikt in derde klassen; 

• het houden van bijenvolken; 

• opvang- en verzorgingscentra voor gekwetste, verdwaalde en verzwakte vogels. 

 

Artikel 6 

Indien de aanvraag tot het bekomen van een Omgevingsvergunning voor het exploiteren 

van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) onderworpen is aan een onderzoek de 

commodo et incommodo waarbij de eigenaars van percelen door de vergunningverlenende 

overheid aangetekend dienen in kennis gesteld te worden, is de aanvrager een bijkomende 

belasting ten bedrage van 5,00 euro per aangetekende zending verschuldigd. 

De vermindering van de belasting, voorzien onder artikel 4, of de vrijstelling, voorzien 

onder artikel 5, zijn niet van toepassing. 

 

Artikel 7 

Wat de inrichtingen betreft door het VLAREM gerangschikt in eerste klassen, wordt de 

belasting ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 

wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

De overige aanvragen moeten contant worden betaald tegen afgifte van een kwijting. 

Bij gebrek aan contante betaling, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd en is ze 

eisbaar overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008. 

 

Artikel 8 

De kohierbelasting waarvan spraken in artikel 6, eerste lid, moet betaald worden binnen 

twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet. 

 

Artikel 9 

De belastingschuldige 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 door overhandiging. 

Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden 

vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet waarop de 

bezwaartermijn vermeld staat. 

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgeleverd, binnen 15 kalenderdagen 

na de indiening ervan. 

 

Artikel 10 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 (zoals 

gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010), zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en 

invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en 

controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot 9bis 

(rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en 

moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de  



 

 
  
 

 

 

inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit 

wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op inkomsten 

betreffen. 

 

Artikel 11 

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 


