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Aanwezig : Van Nyen Lieven, voorzitter;

Cuylaerts Dorien, burgemeester;
Van den Eijnden Bob, Boeckx Jos, Geens Karl, Keysers Lizette, Maes Stef, schepenen;
De Visscher Wim, OCMW-voorzitter/schepen;
Hermans Frans, Van De Mierop August, Roefs Karel, Bevers Paul, Willemse
Renilde, Vermeiren Eric, Jacobs Jack, Stoffelen Nathalie, Cuylaerts Nathalie, Peeraer
Matthijs, Van Dun Diede, De Backer Jelle, Nobels Patrick, Eelen Danny, raadsleden;
Adams Bart, gemeentesecretaris;

De Gemeenteraad, O.Z.,
24. Gemeentebelasting op het openen en veranderen van hinderlijke inrichtingen. Goedkeuring.

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en de

geschillenprocedure van gemeente – en provinciebelastingen, zoals gewijzigd;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 29 augustus 2007 houdende de vaststelling van

het belastingreglement op het openen of veranderen van hinderlijke inrichtingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de bespreking;

Besluit met eenparigheid van stemmen :
Artikel 1
Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een belasting gevestigd op het openen of
veranderen van een door het Vlarem als hinderlijk beschouwde inrichting in het kader van een
handels- , nijverheids - of landbouwonderneming.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de exploitant van de hinderlijke inrichting.
De belasting is tevens verschuldigd door 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 gesteld is en overeenkomstig de
bepalingen hiervan, vergunningsplichtig wordt.
Artikel 3
De belasting wordt vastgesteld op :

 € 560,00 : voor de inrichting van 1e klasse waarvoor een hoorzitting dient te
worden ingericht.

 € 310,00 : voor de andere inrichtingen van 1e klasse.
 € 87,00 : voor de inrichtingen van 2e klasse.
 € 50,00 : voor een mededeling kleine verandering van 1e of 2e klasse
 € 50,00 : voor een tijdelijke inrichting van 1e of 2e klasse.

Indien een handels- , nijverheids - of landbouwonderneming wordt geopend derwijze dat daarop
gelijktijdig meer dan één indelingsrubriek van het Vlarem van toepassing is, dan is enkel de belasting
van de hoogste klasse van hinderlijkheid verschuldigd.
De belasting is slechts voor 50% verschuldigd als bijdrage in de administratie – en onderzoekskosten
van de gemeente indien de vergunningsaanvraag zonder gevolg blijft, omdat de aanvrager geen
gebruik maakt van de vergunning binnen de termijn van zes maanden volgend op de aanvangsdatum
van de vergunningstermijn. Deze verminderde belasting zal in mindering worden gebracht, indien de
hinderlijke inrichting later toch wordt geopend, bij de op dat ogenblik verschuldigde openingsbelasting.
Artikel 4
Geeft evenwel geen aanleiding tot de toepassing van de belasting, het openen van een inrichting
toebehorende aan publiekrechtelijke personen, met uitzondering van deze die een winstoogmerk
nastreven en inrichtingen geëxploiteerd door beschermde werkplaatsen.
Artikel 5
De belasting en de eventuele verzendingskosten moeten contant worden betaald bij afgifte van de
vergunning. Een ontvangstbewijs zal hiervan worden afgeleverd.
Bij niet-betaling van de verschuldigde belasting, zal deze worden ingevorderd door middel van een
kohier dat vastgesteld wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.



Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven.
Voor eensluidend uittreksel :

op bevel :
De Gemeentesecretaris, De voorzitter van de gemeenteraad,

Adams B. Van Nyen L.


