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ARTIKEL 3 
De belasting is verschuldigd door de exploitant die gehouden is tot het indienen van een 
milieuvergunningsaanvraag. 
 
 
ARTIKEL 4 
De belasting is insgelijks verschuldigd voor veranderingen of uitbreidingen gebracht aan bestaande 
inrichtingen en die hiervoor een nieuwe vergunning vergen, zonder onderscheid te maken tussen de aard of 
de rangschikking van deze inrichtingen of veranderingen. 
Ook bij vernieuwing van een vervallen vergunning wordt hetzelfde tarief toegepast. 
 
 
ARTIKEL 5 
De inrichtingen, bedoeld in artikel 1.8° van het Vlarem, - zijnde de tijdelijke inrichtingen -, zijn van deze 
belasting vrijgesteld. 
 
 
ARTIKEL 6 
De contantbelasting wordt geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contante inning niet kan worden 
uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting. 
 
 
ARTIKEL 7 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de aanslag bezwaar indienen bij het College van 
Burgemeester en Schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te lopen vanaf de derde werkdag volgend op de 
datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de 
contante inning. 
 
 
ARTIKEL 8 
Huidige beraadslaging wordt, voor algemeen toezicht, in drievoud aan de hogere overheid toegezonden. 

 
 
ARTIKEL 9 
De vorige belastingverordening dd. 17 december 2012 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van het 
huidig reglement, dit is vanaf 1 januari 2014 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van 
het Gemeentedecreet. 
 
Alzo beraadslaagd in zitting van de gemeenteraad van 16 december 2013. 
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