Belasting op aanvragen milieuvergunning
(gemeenteraad 18/12/2013)
Artikel 1
Gemeente Berlare heft van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een belasting op het
aanvragen van milieuvergunningen voor hinderlijke inrichtingen, waarvan de lijst en de indeling het
voorwerp uitmaken van bijlage 1 bij het Besluit van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van
het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM I).
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de exploitant van de vergunningsplichtige inrichting. Ze is contant
te betalen bij aanvraag van de milieuvergunning, tegen ontvangst van een betalingsbewijs.
Bij gebrek aan betaling wordt de belasting ingekohierd.
Artikel 3
De tarieven van deze belasting worden vastgesteld als volgt:
124,00 euro per inrichting in meer de eventuele publicatiekosten en kosten voor deskundigen
voor het openen van inrichtingen gerangschikt in eerste klasse door VLAREM;
70,00 euro per inrichting voor het openen van inrichtingen gerangschikt in tweede klasse door
VLAREM;
20,00 euro per inrichting voor het openen van inrichtingen gerangschikt in derde klasse door
VLAREM of voor een melding van overname van de inrichting.
Artikel 4
Van deze belasting zijn vrijgesteld:
inrichtingen geëxploiteerd door openbare besturen;
inrichtingen geëxploiteerd door beschermde werkplaatsen;
inrichtingen bedoeld in art. 1 - 8e van het VLAREM I.
Artikel 5
De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
schepenen, Dorp 22 te 9290 Berlare.
Het bezwaar moet schriftelijk of via een duurzame drager ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn
en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van
de contante inning of bij inkohiering binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk
vragen in zijn bezwaarschrift. De bevoegde overheid stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de
indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en
anderzijds naar de financieel beheerder.
Artikel 6
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de wet van 30/05/2008, zijn de bepalingen van titel
VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en de
artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing op de
gemeentebelastingen voor zover zij niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 7
Afschriften van deze beslissing zullen aan de toezichthoudende overheid worden overgemaakt.

