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Belasting op de opslag van bestraalde splijtstofelementen -  aanslagjaren 
2020-2025 

 
De Raad,  
 

Feiten en motivering 
 

Op het grondgebied van de gemeente Beveren worden bestraalde 

splijtstofelementen opgeslagen. Het aantal splijtstofelementen blijft toenemen 

zolang de kernreactoren actief blijven. Na de definitieve stopzetting van de 
kernreactoren zullen nog splijtstofelementen ontladen worden uit die reactoren 

en in speciaal daartoe voorziene omhulsels in geconditioneerde gebouwen 
opgeslagen worden. Die tijdelijke opslag is de facto langdurig.  
 
Zolang de bestraalde splijtstofelementen opgeslagen worden op een locatie op 

het grondgebied van de gemeente Beveren, is die locatie niet beschikbaar voor 

andere economische activiteiten. Dit heeft een bepalende invloed op het 
landgebruik en dus de verdere ontplooiing van de gemeente.  
 
De belasting op de opslag van bestraalde splijtstofelementen wil een stimulans 

zijn om van een de facto langdurige opslag geen blijvende opslag onder huidige 
condities te maken en een uiteindelijke verdere sanering en herbestemming van 

de site op aanvaardbare termijn te helpen verzekeren. 
 
De gemeente heeft alle vertrouwen in het verdere veilige beheer van de 

bestraalde splijtstofelementen op haar grondgebied en zal daar samen met de 
bevoegde controleorganismen ook op blijven toezien. Dit vraagt dus bijzondere 
waakzaamheid en inspanningen vanwege de gemeentelijke overheid voor de 
vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid voor het beheer van de 

lokale aspecten van de noodplanningscoördinatie. 
 
Gelet op de financiële  toestand van de gemeente. 
 



 

Juridische gronden 
 

Gelet op de artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet; 

 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en meer specifiek 

de artikelen 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335; 
                 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en 

de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere 
wijzigingen; 

 
Gelet op de omzendbrief KB ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de 

gemeentefiscaliteit; 
 

Gelet op artikel 40, §3 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 

BESLUIT MET  ALGEMENE STEMMEN :  
 

Artikel 1: belastbare grondslag en heffingstermijn 

 

Met ingang van 1 januari 2020, en voor een termijn van zes (6) jaar, eindigend op 

31 december 2025, wordt een belasting geheven op de opslag van bestraalde 
splijtstofelementen op het grondgebied van de gemeente Beveren. 
 

Voor toepassing van deze belasting wordt verstaan : 

 

Opslag van bestraalde splijtstofelementen: 
 

Het in bezit hebben of onder zich houden op het grondgebied van de gemeente 

Beveren van bestraalde splijtstofelementen, al dan niet tijdelijk, ongeacht het 
doel, de vorm en het volume. 
 

Artikel 2: belastingplichtige 

  
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 

januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente bestraalde 
splijtstofelementen opslaat of onder zich houdt, ongeacht of voormelde 
persoon hiervoor de vereiste machtiging van de daartoe bevoegde overheid 

heeft verkregen.  
 

Artikel 3: tarief 
  

De belasting wordt geheven op basis van het gewicht aan opgeslagen 

bestraalde splijtstofelementen (uitgedrukt in ton) dat, op 1 januari van het 
aanslagjaar aanwezig was.  
 
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:  

 
Opslaan van bestraalde splijtstofelementen 
 
785 EUR/ton 

 
De belasting is ondeelbaar en voor heel het aanslagjaar verschuldigd. 
 



Artikel 4: aangifte en invordering 
 

De belastingplichtige ontvangt van het gemeentebestuur een aangifteformulier 

dat door hem of haar, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de er in 
vermelde datum moet worden teruggestuurd naar het gemeentebestuur, 
financiële dienst, Stationsstraat 2 te 9120 Beveren. 
 

De belastingplichtigen die geen formulier van aangifte ontvangen zouden 

hebben, zijn niettemin verplicht spontaan aan het gemeentebestuur de 
elementen te verstrekken die nodig zijn voor de toepassing van de belasting. 
 

Voor het aanslagjaar 2020 dient deze aangifte te geschieden binnen de drie 
maanden vanaf de inwerkingtreding van de onderhavige verordening en in de 

navolgende aanslagjaren uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar. 
 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.  
  
Artikel 5: betaling 
 

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na het verzenden van het 
aanslagbiljet. 
 

Artikel 6: ambtshalve vaststelling en invordering  
 

Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of ingeval van onjuiste, 
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige wordt de 
belasting ambtshalve ingekohierd volgens de gegevens waarover het 

gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. 

 

Vooraleer over te gaan tot ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent 

het college van burgemeester en schepenen per aangetekend schrijven, de 
motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de 
belasting 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 volgend op de 
datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor 

te dragen. 

 
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met:  
 

 10% van het bedrag van de verschuldigde belasting bij een eerste 
overtreding 

 20% van het bedrag van de verschuldigde belasting bij een 
tweede overtreding  

 50% van het bedrag van de verschuldigde belasting bij een derde 

en volgende overtreding, met dien verstande dat een correcte 
aangifte gedurende twee opeenvolgende jaren de goede trouw in 
hoofde van de belastingplichtige volledig herstelt.  

 

Het bedrag van de verhoging wordt eveneens ingekohierd. 

 



De overtredingen in artikel 6 eerste lid worden vastgesteld door de beëdigde 

ambtenaren, aangewezen door het college van burgemeester en schepenen.  

 
Artikel 7: vaststelling overtreding  
 

Het gemeentebestuur is ten allen tijde gerechtigd waar ook op het gemeentelijk 
grondgebied controle uit te oefenen met het oog op de correcte toepassing van 
deze reglementering. 
 

Een administratieve geldboete van 500,00 EUR wordt opgelegd in het geval van: 

 de weigering mee te werken aan een fiscale controle; 

 de weigering om boeken of bescheiden voor te leggen. 
 

Deze boete kan ook opgelegd worden aan een derde, niet-belastingplichtige.  

 
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: bezwaar 

 
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de 
geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 

mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen. 

 
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag bezwaar 

indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen op straffe van verval 
binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag 

volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag. 

 
Het bezwaarschrift moet op straffe van verval schriftelijk worden ingediend, 

ondertekend zijn en gemotiveerd zijn. 

 
Artikel 9: administratief toezicht 

 
Conform artikel 330 Decreet Lokaal Bestuur wordt de toezichthoudende 

overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit. 
 
Artikel 10: bekendmaking 

 

Conform artikelen 286, §1, 1° en art. 287 Decreet Lokaal Bestuur wordt dit 

besluit en de inhoud ervan bekend gemaakt op de webtoepassing van de 
gemeente. 
 
NAMENS DE GEMEENTERAAD : 

De algemeen directeur de voorzitter, 
 
J. Noppe V. Vincke 


