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GEMEENTERAAD 5 NOVEMBER 2013 

 

BELASTING VOOR MILIEUVERGUNNINGSAANVRAGEN 

 

 

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen 

Het huidig reglement belasting voor de milieuvergunningsaanvraag vervalt op 31/12/2013. Als de 

stad dit reglement wil behouden, moet het opnieuw gestemd worden. 

 

Openbaar onderzoek 

Dit reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 

187 van het Gemeentedecreet. 

 

Juridische grond 

Het Gemeentedecreet. 

Het decreet van 30/05/2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de 

provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen. 

 

Argumentatie 

De toepassing van het Vlaams Reglement aangaande de Milieuvergunning (VLAREM) brengt voor de 

stad onderzoeks- en administratieve kosten met zich mee. Het stadsbestuur wenst een gedeelte van 

deze kosten te recupereren van de aanvragers van een vergunning en dit te beperken tot de 

aanvragen voor het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen waarvoor een vergunning 

nodig is, namelijk klasse 1- en klasse 2-vergunningen. 

Deze belasting verlicht de financiële behoefte van de stad. 

 

BESLUIT 

 

De gemeenteraad beslist het belastingsreglement voor milieuvergunningsaanvragen als volgt te 

hernemen. 

 

1. Algemene bepalingen 

 

De stad heft van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een belasting voor elke 

milieuvergunningsaanvraag die wordt behandeld door de stad Herentals. 

 

Een milieuvergunningsaanvraag is een aanvraag met het oog op het bekomen, veranderen of 

hernieuwen van een milieuvergunning.. 

 

2. Belastingplichtige 

 

De belastingplichtige is elke natuurlijke of rechtspersoon die een milieuvergunningsaanvraag 

behorende tot de klasse 1 en klasse 2 indient. 

 

3. Grondslag en tarief 

 

De belasting bedraagt: 

 

• 970,00 euro voor een inrichting van klasse 1; 

• 290,00 euro voor een inrichting van klasse 2; 
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• 150,00 euro voor een tijdelijke inrichting, verplaatsbare inrichting en mededeling van een 

kleine verandering voor een klasse-1- of klasse-2-inrichting. 

 

4. Vrijstellingen 

 

Belastingplichtigen kunnen een vrijstelling vragen voor de inrichtingen die slechts gedeeltelijk op het 

grondgebied van de stad liggen. De belasting wordt dan verminderd in dezelfde verhouding als deze 

tussen de hele oppervlakte en de oppervlakte van het gedeelte van de inrichting buiten de stad. 

 

5. Contantbetaling 

 

De belasting wordt contant ingevorderd. Wanneer de belasting niet contant kan geïnd worden, 

wordt ze een kohierbelasting. 

 

6. Procedure 

 

De vestiging en invordering van de belasting en ook de geschillen gebeuren volgens het decreet van 

30 mei 2008 inzake de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen. 

 

7. Bezwaren 

 

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 

college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van verval, schriftelijk worden 

ingediend en gemotiveerd. De belastingschuldige dient het bezwaar in binnen een termijn van 3 

maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van contante inning. 

 

 


