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Reglement provincie Vlaams-Brabant 
 www.vlaamsbrabant.be 

Reglement betreffende de inning van de provinciebelasting op de 
vergunningsplichtige bedrijven 

Artikel 1 
Er wordt ten voordele van de provincie Vlaams-Brabant een jaarlijkse belasting ingesteld op de 
vergunningsplichtige bedrijven van klasse 1 en 2. 

Artikel 2 
De belasting is verschuldigd voor elke exploitatie van klasse 1 of klasse 2 vermeld in het algemeen 
reglement op de arbeidsbescherming (ARAB), voor elke exploitatie van klasse 1 of klasse 2 waarvan de 
oprichting of de verandering (wijziging, uitbreiding, toevoeging) het voorwerp uitmaakte van een 
vergunning met toepassing van het decreet betreffende de milieuvergunning en zijn uitvoeringsbesluiten 
(Vlarem) en voor elke exploitatie van klasse 1 of klasse 2 waarvan de oprichting of de verandering 
(wijziging, uitbreiding, toevoeging) het voorwerp uitmaakt van een omgevingsvergunning met toepassing 
van het omgevingsvergunningsdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten. 

Artikel 3 
De belasting wordt als volgt vastgesteld: 

 250,00 euro per exploitatie van klasse II

 500,00 euro per exploitatie van klasse I

 2.480,00 euro per exploitatie van klasse I waarvoor een milieueffectenrapport en/of een
veiligheidsrapport vereist is.

Artikel 3 bis 
Voor bedrijven uit de land- en tuinbouwsector worden de belastingtarieven als volgt vastgesteld: 

 125,00 euro per exploitatie van klasse II

 250,00 euro per exploitatie van klasse I

 1.240,00 euro per exploitatie van klasse I waarvoor een milieueffectenrapport en/of een
veiligheidsrapport vereist is.

Artikel 4  
De belasting is niet verschuldigd door: 

a) de openbare diensten
b) de belastingplichtigen die op grond van een wet vrijgesteld zijn van provinciebelastingen.

Artikel 5  
De belasting is verschuldigd door de houder van de vergunning. De belasting is verschuldigd voor het 
hele jaar. 
De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor het verschuldigd zijn van de 
belasting. 

Artikel 6 
§ 1 - Elke belastingplichtige moet uiterlijk op 30 juni van het aanslagjaar per exploitatie aangifte doen op
een aangifteformulier dat het provinciebestuur ter beschikking stelt.
De correct ingevulde, gedag- en 'genaamtekende' aangifte(n) moet(en) binnen de hiervoor
gestelde termijn aankomen bij het provinciebestuur.

§ 2 - Een belastingplichtige is voor een exploitatie vrijgesteld van de in § 1 voorgeschreven
aangifteplicht, op voorwaarde dat hij/zij voor het vorige aanslagjaar voor deze exploitatie werd
aangeslagen op basis van een tijdig ingediend aangifteformulier of een voorstel van aangifte dat zo nodig
tijdig werd verbeterd of vervolledigd.
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Een belastingplichtige kan niettemin worden verplicht voor een dergelijke exploitatie - waarvan sprake in 
het eerste lid - een aangifteformulier in te dienen, indien hem/haar dat uitdrukkelijk 
wordt gevraagd door het provinciebestuur 

§ 3 - Voor de exploitatie waarvoor overeenkomstig § 2, eerste lid, een vrijstelling van de aangifteplicht
geldt, wordt aan de belastingplichtige een voorstel van aangifte ter beschikking gesteld.
Het voorstel van aangifte wordt uitgereikt door het provinciebestuur en vermeldt gegevens inzake de
exploitatie.

§ 4 - Indien op het voorstel van aangifte onjuistheden of onvolledigheden zijn vermeld of indien de
voorgedrukte gegevens niet overeenstemmen met de belastbare toestand op 1 januari van het
aanslagjaar, moet de belastingplichtige vóór de erin vermelde vervaldatum, het voorstel van
aangifte gedag- en 'genaamtekend' indienen bij het provinciebestuur, met een duidelijke en volledige
vermelding en opgave op het voorstel van aangifte van de correcte gegevens en/of alle verbeteringen of
vervolledigingen. Het is de belastingplichtige die dient te bewijzen dat hij/zij het (verbeterd of
vervolledigd) voorstel van aangifte tijdig indiende.
Indien het voorstel van aangifte echter geen onjuistheden of onvolledigheden bevat en alle voorgedrukte
gegevens stroken met de belastbare toestand op 1 januari van het aanslagjaar, moet de
belastingplichtige het voorstel van aangifte niet indienen bij het provinciebestuur.

§ 5 - Het voorstel van aangifte, dat zo nodig wordt verbeterd of vervolledigd binnen de in § 4 vermelde
termijn, heeft dezelfde waarde als een tijdig ingediende aangifte.
Indien de belastingplichtige echter de in § 4, eerste lid, voorziene verplichting niet tijdig naleeft en/of
onjuiste en/of onvolledige gegevens vermeldt en/of foutieve verbeteringen aanbrengt op het voorstel van
aangifte, wordt het voorstel van aangifte gelijkgesteld met een gebrek aan aangifte binnen de in § 1
gestelde termijn en/of met een onjuiste aangifte en zijn de bepalingen van
artikel 7 van toepassing.

§ 6 - Voor elke exploitatie waarvoor een belastingplichtige niet overeenkomstig § 2, eerste lid, vrijgesteld
is van de aangifteplicht en waarvoor hij/zij vanwege het provinciebestuur geen aangifteformulier
ontvangt, moet de belastingplichtige het aangifteformulier afhalen of aanvragen bij het provinciebestuur.
Voor elke exploitatie waarvoor een belastingplichtige overeenkomstig § 2, eerste lid, vrijgesteld is van de
aangifteplicht en waarvoor hij/zij vanwege het provinciebestuur geen voorstel van aangifte ontvangt,
moet de belastingplichtige het voorstel van aangifte afhalen of aanvragen bij het provinciebestuur.

§ 7 - De tijdig ingediende aangifteformulieren en voorstellen van aangifte die zo nodig tijdig werden
verbeterd of vervolledigd worden onderzocht door het provinciebestuur en zullen het voorwerp uitmaken
van een inkohiering die door de deputatie uitvoerbaar wordt verklaard en voor ontvangst wordt bezorgd
aan de financieel beheerder.

Artikel 7  
Bij gebrek aan aangifte of in geval van laattijdige, onvolledige of onjuiste aangifte kan de 
belastingplichtige van ambtswege belast worden volgens de gegevens waarover de administratie 
beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. De verschuldigde belasting wordt dan 
verhoogd met 50% en zal het voorwerp uitmaken van een kohier dat voor uitvoerbaarverklaring aan de 
deputatie zal worden voorgelegd. 

Artikel 8   
De inning en de invordering van de belasting worden gedaan door de financieel beheerder. 
Het bedrag van de belasting moet worden betaald door middel van het overschrijvingsformulier, gehecht 
aan het aanslagbiljet 

Artikel 9  
De weigering om mee te werken aan een fiscale controle, de weigering om inlichtingen te verschaffen of 
de weigering om boeken of bescheiden voor te leggen wordt bestraft met een 
administratieve geldboete van 500 euro. 

Artikel 10 
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij de deputatie. 
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. 
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De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de 
derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn 
vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 

Bezwaarschriften kunnen onder dezelfde voorwaarden en binnen dezelfde termijn worden ingediend via 
een duurzame drager. 

De deputatie of een personeelslid dat speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen vijftien 
kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de 
belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel 
beheerder. De ontvangstmelding kan via een duurzame drager worden gestuurd. 

Artikel 11 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2018. 

Contact
Dienst provinciebelastingen, tel. 16 26 72 12, belastingen@vlaamsbrabant.be

mailto:belastingen@vlaamsbrabant.be

