Gemeente Grimbergen
Provincie Vlaams-Brabant
NIS-nr.: 23025

Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013
(30e zaak)

Gemeentelijk belastingreglement op aanvragen tot of melden van, het
exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen, waarvan de lijst en de
indeling het voorwerp uitmaken van bijlage I bij het Besluit van de Vlaamse
Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de milieuvergunning - Aanslagjaren 2014 - 2019
Artikel 1 - belastbare grondslag
Met ingang van 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een
gemeentebelasting gevestigd op de aanvragen tot, of melding van, het exploiteren of veranderen
van hinderlijke inrichtingen, waarvan de lijst en de indeling het voorwerp uitmaken van bijlage 1 bij
het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende de milieuvergunning.
Art. 2. - aanslagvoet, berekening

rangschikking van de inrichting door het Vlarem

aanslagvoet per inrichting

in de eerste klasse en onderworpen aan een
milieueffectrapport of een veiligheidsrapport

1.250,00 euro

in eerste klasse

750,00 euro

in tweede klasse (nieuwe inrichtingen en hernieuwingen
van klasse 2)

200,00 euro

voor melding voor verandering van klasse 2 inrichtingen en vergunningsaanvragen voor tijdelijke
klasse 1 - en klasse 2 inrichtingen

125,00 euro

in tweede klasse (mededeling van een kleine
verandering klasse 2)

50,00 euro

in derde klasse

50,00 euro

voor overname van inrichtingen

25,00 euro

De belasting is slechts voor 50 % verschuldigd indien de vergunning wordt geweigerd.
Art. 3. - belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting die gehouden is tot het indienen
van de aanvraag tot, of het melden van het exploiteren of veranderen ervan.
Art. 4. - vrijstelling van belasting
Zijn van de belasting vrijgesteld:
•
inrichtingen geëxploiteerd door sociale economie-projecten;
•
de volgende inrichtingen die milieuvriendelijke activiteiten uitoefenen: vogelopvangcentra,
opvangcentra voor dierenbescherming;
•
inrichtingen die door de overheid worden geëxploiteerd voor zover geen winstgevend doel
wordt nagestreefd.
Art. 5. - wijze van invordering
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Art. 6. - verwijzing

Het huidig in voege zijnde algemeen reglement betreffende al de gemeentelijke belastingen, is op
onderhavige belasting van toepassing, in zoverre daarvan niet wordt afgeweken door voorgaande
bijzondere bepalingen.
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