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INDIRECTE BELASTING OP DE OPENING, VERANDERING OF HERNIEUWING
VAN HINDERLIJKE INRICHTINGEN.
Vergadering van 26 november 2013
De gemeenteraad van de stad Mechelen:
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement d.d. 4 september
2012.
BESLUIT :
Artikel 1 - Met ingang van 1 januari 2014, voor een termijn eindigend op 31 december
2019, wordt een indirecte belasting geheven op het openen, veranderen of
hernieuwen van een door Vlarem als hinderlijk beschouwde inrichting in het
kader van een handels-, nijverheids- of landbouwonderneming.
Artikel 2 - De belasting is verschuldigd door de exploitant van de hinderlijke inrichting.
De belasting is eveneens verschuldigd door de exploitant van een inrichting die
voor de inwerkingtreding van het Vlarem niet hinderlijk was, maar op het
ogenblik van de inwerkingtreding van het Vlaams Reglement betreffende de
Milieuvergunning reeds in bedrijf is gesteld en overeenkomstig de bepalingen
ervan meldings- of vergunningsplichtig wordt.
Artikel 3 - De belasting bedraagt:
1. in geval van een aanvraag waarbij de volledige procedure wordt doorlopen
(volledig openbaar onderzoek):
1.500,00 euro voor de opening, verandering of hernieuwing van inrichtingen
van de eerste klasse met door het Vlarem een wettelijk verplichte openbare
hoorzitting;
1.000,00 euro voor de opening, verandering of hernieuwing van inrichtingen
van de eerste klasse;
600,00 euro voor de opening, verandering of hernieuwing van inrichtingen van
de tweede klasse;
50,00 euro voor de opening of verandering van inrichtingen van de derde
klasse;
50,00 euro voor elke melding van stopzetting en/of overname van een
inrichting.
2. in geval van een aanvraag waarbij een vereenvoudigde procedure wordt
doorlopen (beperkt openbaar onderzoek):
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750,00 euro voor de opening of verandering van inrichtingen van de eerste
klasse;
450,00 euro voor de opening of verandering van inrichtingen van de tweede
klasse.
Deze belasting heeft betrekking op tijdelijke vergunningen, het wijzigen van
vergunningsvoorwaarden en het veranderen van een vergunning wegens het
wijzigen van de Vlarem-indelingslijst.
3. in geval van een mededeling van kleine veranderingen (geen openbaar
onderzoek vereist);
300,00 euro voor inrichtingen van de eerste klasse;
300,00 euro voor inrichtingen van de tweede klasse.
Indien een handels-, nijverheids- of landbouwonderneming wordt geopend en
waarop gelijktijdig meer dan één indelingsrubriek van Vlarem van toepassing is,
wordt enkel de belasting voor de hoogste klasse van hinderlijkheid aangerekend.
Indien een landbouwonderneming op dezelfde datum verschillende aanvragen
indient voor de opening, verandering of hernieuwing van ingedeelde activiteiten
op verschillende locaties gelegen op het grondgebied van de stad Mechelen en
waarbij deze locaties één onderdeel vormen van de gehele bedrijfsvoering, dient
voor deze aanvragen slechts éénmaal de belasting betaald te worden.
Artikel 4 - Voor de inrichtingen die slechts gedeeltelijk op het grondgebied van de stad
gelegen zijn, wordt de belasting verminderd a rato van het gedeelte van de
inrichting welke op zich op het grondgebied van de stad bevindt ten opzichte van
de totale oppervlakte van de inrichting.
Artikel 5 - De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de
geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 6 - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 186 van het gemeentedecreet.
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