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_____________________

Provincie
VLAAMS-BRABANT

Aanwezig:
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GEMEENTE
1670 PEPINGEN

De Cuyper K., - voorzitter;
Timmermans E., - burgemeester;
Lacres P., Defloo G., Cochez G. - schepenen;
Claes P., De Roubaix A., Pompen M., Van Cutsem P., Paridaens
M., Baert P., Agneessens J., Vanbellinghen P., Seghers R.,
Beeckmans S. - gemeenteraadsleden;
De Saeger F. – secretaris i.o.
Dehandschutter E. – schepen – OCMW-voorzitter

6. Belasting op milieuvergunningsaanvragen tot het exploiteren van hinderlijke
inrichtingen – MER - Dienstjaar 2013 – 30 juni 2019. Goedkeuring.
De raad,
Gelet op de grondwet, inzonderheid artikel 170§4;
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42§3 en 43;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28
mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van
het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en latere wijzigingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 26 maart 2013;
BESLUIT: Met 15 ja-stemmen Timmermans E., Lacres P., Cochez G., Defloo G., Claes P.,
De Roubaix A., Pompen M., Paridaens M., Van Cutsem P., Baert P., Seghers R., De Cuyper
K., Agneessens J., Vanbellinghen P., Beeckmans S.
Artikel 1. Vanaf het dienstjaar 2013 en voor een termijn, die eindigt op 30 juni 2019, wordt
ten voordele van de gemeente Pepingen, een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de
milieuvergunningsaanvragen van hinderlijke inrichtingen, waarvan de lijst en de indeling het
voorwerp uitmaken van bijlage 1 bij het Besluit van de Vlaamse Regering houdende
vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem).
Art. 2. - De belasting wordt vastgesteld op :

€ 1.000 voor het indienen van een milieuvergunningsaanvraag voor de inrichtingen door het
Vlarem gerangschikt in de eerste klasse en onderworpen aan een milieueffectenrapport en/of
een veiligheidsrapport, exclusief publicatiekosten en kostprijs voor eventuele externe
adviezen;
€ 500 voor het indienen van een milieuvergunningsaanvraag voor de inrichtingen door het
Vlarem gerangschikt in de eerste klasse, exclusief publicatiekosten en kostprijs voor
eventuele externe adviezen;
€ 100 voor het indienen van een milieuvergunningsaanvraag voor de inrichtingen door het
Vlarem gerangschikt in tweede klasse, exclusief publicatiekosten en kostprijs voor eventuele
externe adviezen;
€ 0 voor het indienen van een mededeling van kleine verandering voor een bestaande
inrichting door het Vlarem gerangschikt in eerste of tweede klasse;
€ 0 van het indienen van een melding van een nieuwe inrichting klasse 3/ de melding van een
inrichting die na wijziging of aanvulling van de indelingslijst meldingsplichtig wordt/ de
melding van verandering van een bestaande inrichting derde klasse die na verandering in de
derde klasse blijft ingedeeld en die geen deel uitmaakt van een milieutechnische eenheid
vergund als eerste of tweede klasse;
€ 0 voor het indienen van de melding van melding van overname van een vergunde of
gemelde inrichting door een andere exploitant;
€ 0 voor het indienen van een stopzetting van een milieuvergunning van een vergunde
inrichting.
Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen kan ten allen tijde externe adviezen
aanvragen voor het behandelen van een milieuvergunningsaanvraag.
Art.4 - De bewezen publicatiekosten voor een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 zullen
aangerekend worden aan de vergunningsaanvrager via een factuur.
Art. 5 - De bewezen kosten voor het inwinnen van externe adviezen zullen tevens
aangerekend worden aan de vergunningsaanvrager via een factuur.
Art.6. - De belasting blijft verschuldigd ook indien de vergunning geweigerd wordt.
Art.7 - De belasting is verschuldigd door de vergunningsaanvrager of, bij gebrek aan deze,
door de meldingsplichtige.
Art.8 - De belasting wordt contant geïnd tegen afgifte van een ontvangstbewijs, op het
ogenblik van de aanvraag of de melding. Wanneer de contante inning niet kan worden
uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd en is deze onmiddellijk eisbaar.
Art. 9. De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk
worden ingediend, en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door
overhandiging. Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van
drie maanden te rekenen vanaf de datum van de contante inning. Van het bezwaarschrift wordt
een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan.
Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan beroep worden ingesteld
bij de fiscale rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Art.10 – Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de
bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1
(algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6
(aanslagtermijnen) 7 tot 9bis (rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de
nalatigheids- en moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit
Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name
niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Art. 11. - Afschrift van deze beraadslaging wordt aan de toezichthoudende overheid
toegezonden.
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