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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

VAN 25 JANUARI2OlT

Aanwezig: Ma rina Stas, voorz¡tter,
Tania Roskams, waarnemend burgemeester,
Paul Duerinckx, Gilberte Muls, Davy Suffeleers, Jo Pierson en Geert Bovyn, schepenen,
Raf De Canck, Tom De Winter-Pieters, Katrien Stroobants, Ellen Lammens, Herman Vangilbergen,
Andries Hofkens, Walter Vangoidsenhoven, Werner Boullart, Alfons Creuwels, Freddy Vranckx, lvan
Vanderzeypen, Pascale Alaerts, Jan Van Brusselt, Daan Wij en Georges Ons, raadsleden,
Johan Geens, secretaris,
Afwezig met kennisgeving: Hugo Simoens, schepen,
Theo Francken, raadslid,

Openbare zitting
Befasting op hinderlijke inrichtingen - aanslagjaren 2OL4-2OL9z aanpassing
484 - Belastingen. Taksen
Fina nciën
De gemeenteraad;

Feiten en context
De gemeente Lubbeek stimuleert het opwekken van hernieuwbare energie. Daarom is het belangrijk
om inrichtingen/activiteiten, zoals bijvoorbeeld geothermische boringen voor warmtepompen die
deze hernieuwbare energie opwekken, vr'rj te stellen van deze belasting.
Juridische gronden
Artikel 170,54 van de Grondwet
Geen last of belasting kan door de agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente
worden ingevoerd dan door een beslissing van hun raad.
De wet bepaalt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde belastingen, de uitzonderingen waarvan
de noodzakelükheid blijkt.

Gemeentedecreet
Artikel 42 en 43 van
ln deze artikelen worden de bevoegdheden van de gemeenteraad geregeld
Decreet van 30 ei 2008 betreffende de vestiein s. de invorderins en de seschille nnroceriure van
provincie- en gemeentebelastingen
Dit decreet regelt de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de

gemeentebelastingen.

Artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet
Dit artikel regelt de bevoegdheden van de gemeenteraad.
a
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Besluit van de gemeenteraad van 27 november 20L3
Belasting op hinderlijke inrichtingen - aanslagjaren 20!4 - 2OI9
Besluit van de gemeenteraad van 26februari2QL4
Belastingreglementen 2OI4 - 20L9: aanpassing
Financieel
Geen financiële gevolgen

Besluit
Enig artikel. Het belastingreglement op hinderlijke inrichtingen wordt vanaf L januari 2017 als volgt
vastgesteld:
"Artikel 1. Er wordt voor de aanslagjaren 2Ot7 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting
gevestigd op de 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 (Vlarem 1).

Art.2. De belasting
klasse

is verschuldigd door de exploitant van de vergunningsplichtige inrichting

I

of ll, met uitzondering van de inrichtingen/activiteiten die hernieuwbare energie opwekken (bv.
geothermische boringen voor warmtepompen,...).
De belasting wordt gevest¡gd op l januari van het aanslagjaar en per afzonderlijke inplanting op
het grondgebied van de gemeente gelegen.

Art. 3. De belasting wordt vastgesteld als volgt:

. voor

de inrichtingen door VLAREM I gerangschikt in de eerste klasse: 100,00 EUR per

inrichting;
. voor de inrichtingen door VLAREM I gerangschikt in de tweede klasse: 50,00 EUR per
inrichting.
De volgende inrichtingen zijn vrijgesteld van de belasting :
de meldingen van een overname van een vergunde klasse L, klasse 2 en klasse 3-inrichting
door een andere exploitant;
inrichtingen geëxploiteerd door de gemeente Lubbeek;
de exploitant van het gemeentelijk containerpark;
inrichtingen bedoeld in artikel L,8'van het Vlarem (tijdel¡jke inrichtingen)
de staat, het gewest, de provincies en de gemeenten voor de hinderlijke inrichtingen
bestemd voor een dienst van openbaar nut,
de lntercommunales
het O.C.M.W. en de kerkfabrieken.
instellingen die zich inlaten met onderwijs, zieken- en bejaardenzorg.

Art. 4.

.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

inrichtingen geëxploiteerd door beschutte werkplaatsen.
autonome gemeentebedrijven

Art. 5. Het belastingreglement is niet van toepassing op de samenwerkingsverbanden die
voortvloeien uit het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

(
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Art. 6. De belasting wordt voor de inrichtingen, door het Vlarem gerangschikt in eerste klasse,
ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het
college van burgemeester en schepenen.

Art. 7. De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat
door hem behoorlijk ingevuld en ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum moet worden
teruggestuurd. De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden,
uiterlijk op L april van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen'

Art. 8. Bij gebrek aan aangifte binnen de in de in artikel 7 gestelde termijn, of in geval van
onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de
belastingplichtige ambtshalve worden opgenomen in het kohier, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen'
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent
het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend
schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de
aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de
belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te

dragen.

Art. 9. Op de ambtshalve opname in het kohier van de belasting zal een belastingverhoging van
20% ,50%, tOO% of 200% worden toegepast al naargelang het een eerste, een tweede, een
derde of een vierde (en volgende) overtredingen betreft. Deze verhoging zal afzonderl'rjk in het
kohier en op het aanslagbiljet worden vermeld.

Art. 10. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.

Art. 11. Bij niet betaling geschiedt de invordering der belastingen overeenkomstig de bepalingen
van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei
20L0 en 17 februari20t2.

vertegenwoordiger) kan tegen z'tjn aanslag een bezwaar
indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk,
ondertekend en gemotiveerd worden ingediend.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf
de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de
bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

Art. 12. De belastingschuldige (of

z'rjn

Op basis van Art.9 van het decreet van 30 mei 2008, betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, is het voor de gemeente niet
langer verplicht om voor elk bezwaar een hoorzitting te organiseren.

I
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Alleen als bij het indienen van het bezwaar de belastingschuldige hiernaar uitdrukkelijk vraagt b¡j
middel van een duurzame drager (brief, elektronische informatiedrager, fax of e-mail), vindt er
de nog een hoorzitting plaats. Het college van burgemeester en schepenen zal ten gepaste tijde
datum en het uur mededelen.
De bevoegde overheid handelt als administratieve overheid, bezwaren over de wettigheid van de
verordening worden niet behandeld.

Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat speciaal daarvoor is
aangewezen, stuurt binnen v'rjftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een
ontvangstmelding enerzijds naar de belastingplichtige en, in voorkomend geval, zijn
vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder. De ontvangstmelding kan via een
duurzame drager worden gestuurd.
De beslissingsterm'rjn voor de bevoegde overheid bedraagt zes maanden, eventueel te verlengen

met drie maanden in geval van ambtshalve vestiging.
De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële vergissingen, zoals
dubbele aanslag, rekenfouten, enz., zolang de gemeenterekening van het aanslagjaar waarop de
belasting betrekking heeft, niet goedgekeurd werd.

Art. 13. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de
bepalingen van titel Vll, hoofdstukken 1-, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen L26 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen van toepassing voor zover zij niet specifiek de belastingen
op de inkomsten betreffen.

Art. 14. Deze belasting treedt in werking op

t

januari 2Ot7

.

Art.15. Het reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 november 20L3, wordt
opgeheven.

Het reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 februari 2014, wordt opgeheven voor
wat betreft de belasting op hinderlijke inrichtingen - aanslagja ren 2014 - 2019.

Art. 16. Dit besluit bekend te maken overeenkomstig artikel 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
Art. t7. Afschrift van deze huidige beslissing wordt, overeenkomstig artikel 253,5 1, 3' van het
Gemeentedecreet naar de provinciegouverneur gestuu rd."
Uitslag der stemming:
Stemmen ja 22Tania Roskams, Paul Duerinckx, Gilberte Muls, Davy Suffeleers, Jo Pierson, Geert
Bovyn, Raf De Canck, Tom De Winter-Pieters, Katrien Stroobants, Ellen Lammens, Herman
Vangilbergen, Andries Hofkens, Walter Vangoidsenhoven, Werner Boullart, Alfons Creuwels, Freddy
Vranckx, lvan Vanderzeypen, Pascale Alaerts, Jan Van Brusselt, Daan Wij, Georges Ons en Marina
Stas.
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Namens de gemeenteraad
De voorz¡tter,
get. Marina Stas

De secretaris,
get. Johan Geens

Voor eensluidend uittreksel
ri20t7
Afgeleverd: 27 ja
De voorzitter,

De secretaris,
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Marina Stas
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w\,vw.lubbêek.be
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rel.016 47 9? 00
Cellênberg 16
3210 l¡¡bbeêk
Gemeênte Lubbêèk
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