
BELASTINGREGLEMENT OP DE AANVRAGEN IN HET KADER VAN DE REGLEMENTERINGEN OP DE 

MILIEUVERGUNNINGEN (VLAREM), BODEMSANERINGEN (VLAREBO), SPRINGSTOFFEN, 

IONISERENDE STRALING, ONDERGRONDSE UITGRAVINGEN EN PIJPLEIDINGEN  

ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP  

Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op de aanvragen in het kader 

van de reglementeringen op de milieuvergunningen (Vlarem), bodemsaneringen (Vlarebo), springstoffen, 

ioniserende straling, ondergrondse uitgravingen en pijpleidingen. 

In verband met de Vlaremwetgeving treft de belasting de aanvragen tot het in bedrijf nemen en/of 

houden en het veranderen van de inrichting, evenals de aanvragen die de hernieuwing van een 

vergunningtermijn tot doel hebben, alsmede de aanvragen die het gevolg zijn van het meldings- of 

vergunningplichtig worden naar aanleiding van de inwerkingtreding van voormelde wetgeving of latere 

wijzigingen. 

ARTIKEL 2: TARIEF EN BEREKENING 

De belasting wordt vastgesteld als volgt: 

A.  Klasse 1:  
 1. Met een veiligheidsrapport (VR) én een milieueffectenrapport (MER)  3.250,00 EUR 
 2. Met een veiligheidsrapport (VR) 

Met een milieueffectenrapport (MER) 
3.000,00 EUR 
3.000,00 EUR 

 3. Voor een nieuwe exploitatie, een hernieuwing, een verandering door 
wijziging, uitbreiding en/of toevoegingen 

1.750,00 EUR 

 4.  Op een perceel buiten het grondgebied doch waarvan de gebruikers van de 
gebouwen en de eigenaars van de percelen gelegen binnen een straal van 
100m op het grondgebied van de stad Antwerpen dienen in kennis gesteld 
te worden van de aanvraag 

150,00 EUR 

    
B.   Klasse 2:  
 1. Voor een nieuwe exploitatie, een hernieuwing, een verandering door 

wijziging, uitbreiding en/of toevoegingen 
500,00 EUR 

    
C.  Klasse 3: 150,00 EUR 
    
D.    
 1. Tijdelijke klasse 1 250,00 EUR 
 2. Tijdelijke klasse 2 100,00 EUR 
    
E.  Verandering door aktename 250,00 EUR 
    
F.  Wijziging van voorwaarden 250,00 EUR 
    
G.  Aktename van een overname 100,00 EUR 
    
H.  Bodemsanering (VLAREBO) 500,00 EUR 
    
I.  Springstoffen klasse 1 1.500,00 EUR 
  Ioniserende straling klasse 1 1.500,00 EUR 



    
J.   Springstoffen klasse 2 300,00 EUR 
  Ioniserende straling klasse 2  300,00 EUR 
  Ondergrondse uitgravingen 300,00 EUR 
  Pijpleidingen 300,00 EUR 
    
K.  Ioniserende straling klasse 3 100,00 EUR 
 

Voor de inrichtingen die slechts gedeeltelijk op het grondgebied van de stad gelegen zijn, wordt de 

belasting vastgesteld in verhouding tot de oppervlakte van de inrichting op het stadsgrondgebied en de 

hele oppervlakte van de inrichting. 

ARTIKEL 3: BELASTINGPLICHTIGE  

De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting waarvoor de vergunning wordt 

aangevraagd of de melding wordt gedaan.  

 

ARTIKEL 4: VRIJSTELLINGEN 

De autonome gemeentebedrijven van de stad Antwerpen zijn van de belasting vrijgesteld. 

ARTIKEL 5: WIJZE VAN INNING  

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 

door het college van burgemeester en schepenen. 

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

ARTIKEL 6: BEZWAARPROCEDURE  

De belastingschuldige of zijn volmachthouder kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college 

van burgemeester en schepenen.  

Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.  

De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf 

de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving 

van de aanslag.  

Het bezwaarschrift kan via één van de volgende kanalen worden ingediend:  

- email: bezwaren@stad.antwerpen.be;  

- fax: 03/338 85 67;  

- post: College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen;  

- elektronische weg andere dan e-mail indien het daartoe vereiste elektronische platform ter 

beschikking wordt gesteld door het stadsbestuur. 

 

 


