Belasting op aanvragen van vergunningsplichtige inrichtingen.
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 december 2015.
Juridische grond
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente en de noodzaak te voorzien in de nodige financiële
middelen voor de werking van het gemeentebestuur, evenals voor de uitvoering van de nodige
investeringen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 22 december 2012, houdende vaststelling van het
algemeen reglement inzake bezwarenprocedures bij de fiscale reglementen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 27 maart 1985 betreffende de reglementering en
vergunning voor het gebruik van grondwater en de afbakening van waterwingebieden en
beschermingszones;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;
Overwegende dat het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning heel wat financiële kosten
en administratief werk met zich meebrengt voor de gemeentelijke diensten;
Overwegende dat de ontvangsten en de uitgaven van de gemeente in evenwicht moeten gehouden
worden en het derhalve noodzakelijk is een belasting in te voeren op het afleveren van
milieuvergunningen;
Gelet op het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken waarin ook bepalingen
met betrekking tot vergunningsplichtige inrichtingen zijn opgenomen;
Overwegende dat het gepast is de bepalingen met betrekking tot de vergunningsplichtige
inrichtingen te coördineren;
Gelet op artikel 170 §4, artikel 41 en artikel 162 van de grondwet;
Gelet op artikel 42 §3 van het gemeentedecreet;
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Besluit
Art.1. Er wordt met ingang van 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019
een belasting geheven op de aanvragen van meldingsplichtige en vergunningsplichtige inrichtingen.
Art.2. De belasting is zowel verschuldigd voor de aanvragen tot het openen van nieuwe inrichtingen
als voor aanvragen tot verandering of vernieuwing van de machtiging.
Art.3. De belasting is verschuldigd door de aanvrager.
Art.4. De belasting wordt vastgesteld als volgt:
- voor de inrichtingen gerangschikt in Klasse 3, zoals bepaald in bijlage I van het Vlarem:
€ 26 (zesentwintig euro);
- voor de meldingen van overname, de mededelingen van een kleine verandering of de meldingen
van klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting van klasse 2; € 26 (zesentwintig euro)
- voor de inrichtingen gerangschikt in Klasse 2, zoals bepaald in bijlage I van het Vlarem:
€ 138 (honderd achtendertig euro);
- voor de inrichtingen van Klasse 1, zoals bepaald in bijlage I van het Vlarem:
- voor de grondwaterwinningen:
€ 300 (driehonderd euro);
- voor een aanvraag van een nieuwe milieuvergunning Klasse 1 waarvoor geen MER
(milieueffectenrapport) of veiligheidsrapport vereist is: € 2.000 (tweeduizend euro);
- voor de aanvraag van een nieuwe milieuvergunning Klasse 1 waarvoor wel een MER
(milieueffectenrapport) of veiligheidsrapport vereist is: € 2.500 (tweeduizend vijfhonderd euro);
- voor de hernieuwing of verandering van een bestaande inrichting Klasse 1:
€ 1.000 (duizend euro).
In deze tarieven zijn de bedragen voor de afgifte van de vergunning begrepen.
Voor samengevoegde aanvragen (bestaande uit een aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning en een andere voor een milieuvergunningsaanvraag ) worden de tarieven voor aflevering
van de bouwvergunning en voor aflevering van de milieuvergunning samengeteld;
Indien voor de aflevering van deze vergunning een openbaar onderzoek per aangetekend schrijven
aan de omwonenden vereist is, zullen de hiermee gepaard gaande verzendingskosten verhaald
worden op de aanvrager.
Art.5. De kosten worden verhoogd met eventuele kosten van extern advies door een instantie
aangeduid door de gemeente en met de kosten voor het openbaar onderzoek indien dit vereist is.
Art.6. De belasting wordt geheven op het ogenblik van de aanvraag van de vergunning.
Art.7. Bij niet-betaling van voornoemde belastingen worden deze door het college van burgemeester
en schepenen ingekohierd.
Art.8. Onderhavige beslissing wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de provinciegouverneur van
Vlaams-Brabant.
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