BELASTINGREGLEMENT OP DE UITBATINGSVERGUNNINGEN
ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP
Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een belasting gevestigd op de afgifte van een
uitbatingsvergunning en een jaarlijkse belasting op het hebben van een uitbatingsvergunning.
ARTIKEL 2: DEFINITIES
Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder:
Uitbatingsvergunning: de vergunning die wordt afgeleverd door de burgemeester in het kader van
het uitbatingsreglement voor bepaalde inrichtingen.
Afgifte van de uitbatingsvergunning: de eerste uitreiking van een uitbatingsvergunning voor een
bepaalde belastingplichtige voor een uitbating op een bepaald adres. Een verlenging van de
uitbatingsvergunning voor dezelfde belastingplichtige, zelfde uitbating en zelfde adres geldt niet als
afgifte van de uitbatingsvergunning.
Wedkantoor: een agentschap dat weddenschappen aanneemt op paardenrennen gelopen in het
buitenland.
ARTIKEL 3: TARIEF EN BEREKENING
1. Voor alle uitbatingen, behalve wedkantoren:
a. Eenmalige belasting op de afgifte uitbatingsvergunning
De belasting bedraagt 6.000 EUR voor de afgifte van de uitbatingsvergunning.
b. Jaarlijkse belasting op het hebben van een uitbatingsvergunning
De belasting bedraagt jaarlijks 1.500 EUR voor het hebben van een uitbatingsvergunning op 1 januari
van het aanslagjaar.
De jaarlijkse belasting kan niet opgelegd worden in het jaar van de afgifte van de
uitbatingsvergunning.
De belasting is ondeelbaar. De intrekkingen, het vervallen van rechtswege, de administratieve
schorsing of intrekken van de uitbatingsvergunning, zonder dat deze opsomming limitatief is, tijdens
het aanslagjaar kan niet leiden tot een vermindering van de belastingaanslag.
2. Voor wedkantoren:
Een jaarlijkse belasting op het hebben van een uitbatingsvergunning
De belasting bedraagt 62 EUR per maand bedrijvigheid of per gedeelte daarvan.
ARTIKEL 4: BELASTINGPLICHTIGE
1. Voor alle uitbatingen, behalve wedkantoren:

a. Eenmalige belasting op de afgifte uitbatingsvergunning
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon op wiens naam de vergunning
wordt afgeleverd.
b. Jaarlijkse belasting op het hebben van een uitbatingsvergunning
De belasting is verschuldigd door de houder van de uitbatingsvergunning op 1 januari van het
aanslagjaar.
2. Voor wedkantoren:
De belasting is verschuldigd door de houder van een uitbatingsvergunning tijdens de belastbare
periode.
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: MELDINGSPLICHT
De belastingplichtige moet tenminste 15 dagen na het stopzetten, overbrengen of overgeven van de
uitbating hiervan melding doen bij het stadsbestuur – financiën. Indien er geen correcte en/of tijdige
melding gebeurt, blijft de houder van de uitbatingsvergunning belastingplichtig.
Deze meldingen kunnen via één van de volgende kanalen worden ingediend:
- e-mail: bedrijfsbelasting@stad.antwerpen.be;
- post: College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen;
- elektronische weg andere dan e-mail zodra het daartoe vereiste elektronische platform ter
beschikking wordt gesteld door het stadsbestuur.
ARTIKEL 7: ADMINISTRATIEVE GELDBOETE
Een administratieve geldboete van 90,00 EUR wordt opgelegd indien de meldingsplicht, zoals
bepaald in artikel 6, niet wordt gerespecteerd.
De administratieve geldboete wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
De administratieve geldboete moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.
ARTIKEL 8: BEZWAARPROCEDURE
De belastingschuldige of zijn volmachthouder kan bezwaar indienen tegen deze belasting en de
administratieve geldboetes voorzien in dit reglement 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.
Bezwaren kunnen worden ingediend, via een van volgende kanalen:
-

e-mail: bezwaren@stad.antwerpen.be;
post: College van burgemeester en schepen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen;
elektronische weg andere dan e-mail indien het daartoe vereiste elektronische platform ter
beschikking wordt gesteld door het stadsbestuur.

