BELASTINGREGLEMENT OP DE AANVRAGEN IN HET KADER VAN DE REGLEMENTERINGEN OP
BODEMSANERINGEN (VLAREBO), SPRINGSTOFFEN, IONISERENDE STRALING, ONDERGRONDSE
UITGRAVINGEN EN PIJPLEIDINGEN
ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP
Voor de aanslagjaren 2018 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op de aanvragen in het
kader van de reglementeringen op bodemsaneringen (Vlarebo), springstoffen, ioniserende straling,
ondergrondse uitgravingen en pijpleidingen.

ARTIKEL 2: TARIEF EN BEREKENING
A. Bodemsanering (VLAREBO)
B. Springstoffen klasse 1
Ioniserende straling klasse 1
C. Springstoffen klasse 2
Ioniserende straling klasse 2
Ondergrondse uitgravingen
Pijpleidingen
D. Ioniserende straling klasse 3

500,00 EUR
1.500,00 EUR
300,00 EUR

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 door middel 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;
- 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.

