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gemeenteraad Zitting van 19 november 2013

Besluit GOEDGEKEURD
A-punten financiën

Samenstelling
De heer Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
De heer Koen Kennis, schepen; de heer Philip Heylen, schepen; de heer Ludo Van Campenhout, schepen; de heer
Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; de heer Rob Van de Velde, schepen; mevrouw Nabilla
Ait Daoud, schepen; mevrouw Liesbeth Homans, schepen; de heer Filip Dewinter, raadslid; mevrouw Kathleen Van
Brempt, raadslid; de heer Gerolf Annemans, raadslid; de heer André Gantman, raadslid; de heer Robert Voorhamme,
raadslid; mevrouw Güler Turan, raadslid; mevrouw Anke Van dermeersch, raadslid; de heer Karim Bachar, raadslid;
mevrouw Monica De Coninck, raadslid; mevrouw Leen Verbist, raadslid; mevrouw Maya Detiège, raadslid; mevrouw
Fauzaya Talhaoui, raadslid; mevrouw Fatma Akbas, raadslid; mevrouw Greet van Gool, raadslid; de heer Bruno
Valkeniers, raadslid; de heer Toon Wassenberg, raadslid; de heer Wim Van Osselaer, raadslid; de heer Frank Hosteaux,
raadslid; de heer Patrick Janssen, raadslid; de heer Peter Mertens, raadslid; mevrouw Meyrem Almaci, raadslid;
mevrouw Yasmine Kherbache, raadslid; mevrouw Annemie Turtelboom, raadslid; de heer Mohamed Chebaa Amimou,
raadslid; de heer Wouter Vanbesien, raadslid; mevrouw Mie Branders, raadslid; mevrouw Galina Matushina, raadslid;
mevrouw Caroline Bastiaens, raadslid; mevrouw Joke Hadermann, raadslid; mevrouw Carine Leys, raadslid; mevrouw
Lisa Geets, raadslid; mevrouw Leyla Aydemir, raadslid; de heer Johan Klaps, raadslid; de heer Vic Van Aelst, raadslid;
mevrouw Danielle Meirsman, raadslid; de heer Dirk Rochtus, raadslid; mevrouw Anne Giveron, raadslid; mevrouw
Martine Vrints, raadslid; de heer Koen Laenens, raadslid; de heer Martijn Van Esbroeck, raadslid; de heer Franky
Loveniers, raadslid; de heer Danny Feyen, raadslid; de heer Jean Goedtkindt, raadslid; de heer Joris Giebens, raadslid;
de heer Kevin Vereecken; de heer Dirk Avonts
De heer Roel Verhaert, stadssecretaris

Iedereen aanwezig, behalve:
Mevrouw Kathleen Van Brempt, raadslid; de heer Gerolf Annemans, raadslid; mevrouw Anke Van dermeersch,
raadslid; mevrouw Maya Detiège, raadslid; mevrouw Fatma Akbas, raadslid; de heer Wouter Vanbesien, raadslid

28 2013_GR_00685 Gemeentelijke fiscaliteit - Belastingreglementen
2014-2019 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
Het belastingreglement op de takelingen werd voor de laatste keer goedgekeurd door de
gemeenteraad op 15 december 2008 (jaarnummer 2123);
Het belastingreglement op de valse alarmmeldingen werd voor de laatste keer goedgekeurd door
de gemeenteraad op 17 september 2007 (jaarnummer 1894);
Het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken werd voor de laatste
keer goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2011 (jaarnummer 1453);
Het belastingreglement op het vervoer van personen met een politievoertuig werd voor de
laatste keer goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 oktober 2011 (jaarnummer 1156);
Het belastingreglement op de lijk- en asbezorging van personen niet ingeschreven in het
bevolkings- of vreemdelingenregister van de stad Antwerpen werd voor de laatste keer
goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 oktober 2011 (jaarnummer 1159);
Het belastingreglement op de opgravingen van stoffelijke overschotten en opgravingen en/of
overbrengingen van asurnen werd voor de laatste keer goedgekeurd door de gemeenteraad op
24 oktober 2011 (jaarnummer 1158).
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Al deze reglementen lopen af op 31 december 2013. Omwille van de financiële behoefte van de stad
dienen al deze reglementen verlengd te worden.

Juridische grond
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzingen.
De omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen
over de gemeentefiscaliteit.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd overeenkomstig artikel 170§4 van de Grondwet betreffende de
uitdrukkelijke bevoegdheid van de gemeenteraad voor de invoering van belastingen en de artikelen
42§3 en 43§2 15° van het Gemeentedecreet betreffende de exclusieve bevoegdheid van de
gemeenteraad.

Argumentatie
Volgende reglementen worden hernieuwd en verlengd voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019.
Deze periode stemt overeen met de verdere duurtijd van de huidige legislatuur met één extra jaar
(2019) om de continuïteit te verzekeren:

het belastingreglement op het takelen en bewaren van onregelmatig geparkeerde voertuigen;
het belastingreglement op de valse alarmmeldingen;
het belastingreglement op de afgifte van de administratieve stukken;
het belastingreglement op het vervoer van personen met een politievoertuig;
het belastingreglement op de lijk- en asbezorging van personen niet ingeschreven in het
bevolkings- of vreemdelingenregister van de stad Antwerpen en op de opgravingen van
stoffelijke overschotten en opgravingen en/of overbrengingen van asurnen

Er worden geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht aan deze reglementen.

De structuur van de reglementen wordt wel aangepast. Deze nieuwe structuur is gebaseerd op het
algemeen sjabloon dat ter beschikking wordt gesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur
Vlaanderen.
Er wordt onder andere gewerkt met tussentitels waardoor de leesbaarheid van de reglementen wordt
verhoogd.

Daarenboven worden het belastingreglement op de lijk- en asbezorging van personen niet
ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de stad Antwerpen en het
belastingreglement op de opgravingen van stoffelijke overschotten en opgravingen en/of
overbrengingen van asurnen, samengebracht in één belastingreglement.

Financiële gevolgen
Ja

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
 N-VA, CD&V, Open VldStemden ja:

 sp.a, PVDA+, GroenStemden nee:
 Vlaams BelangHebben zich onthouden:

Artikel 1
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De gemeenteraad keurt het belastingreglement op het takelen en bewaren van onregelmatig
geparkeerde voertuigen voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 goed.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt het belastingreglement op de valse alarmmeldingen voor de aanslagjaren
2014 tot en met 2019 goed.

Artikel 3
De gemeenteraad keurt het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken voor de
aanslagjaren 2014 tot en met 2019 goed.

Artikel 4
De gemeenteraad keurt het belastingreglement op het vervoer van personen met een politievoertuig
voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 goed.

Artikel 5
De gemeenteraad keurt het belastingreglement op de lijk- en asbezorging van personen niet
ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de stad Antwerpen en op opgravingen
van stoffelijke overschotten en opgravingen en/of overbrengingen van asurnen voor de aanslagjaren
2014 tot en met 2019 goed.

Artikel 6
De financieel beheerder regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Belasting op takelingen 1.500.000,00

EUR per jaar
budgetplaats:
5173000000

budgetpositie: 7314

functiegebied:
1HSB010503A00000

subsidie: SUB_NR

fonds: intern

begrotingsprogramma:
1SA000020

budgetperiode: 1400
t.e.m. 1900

 n.v.t.

Belasting op valse alarmmeldingen 10.000,00 EUR
per jaar

budgetplaats:
5173000000

budgetpositie: 7313

functiegebied:
1HSB010503A00000

subsidie: SUB_NR

 n.v.t.
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fonds: intern

begrotingsprogramma:
1SA000020

budgetperiode: 1400
t.e.m.1900

Belasting op afgifte van administratieve stukken 2.500.000,00
EUR

budgetplaats:
5121500000

budgetpositie: 7315
functiegebied:
1SSB030101A00000

subsidie: SUB_NR

fonds: intern

begrotingsprogramma:
1SA070130

budgetperiode: 1400

 n.v.t.

 Belasting op afgifte van administratieve stukken  2.500.000,00
EUR

budgetplaats:
5121500000

budgetpositie: 7315
functiegebied:
1SSB030101A00000

subsidie: SUB_NR

fonds: intern

begrotingsprogramma:
1SA070130

budgetperiode: 1500

 n.v.t.

 Belasting op afgifte van administratieve stukken  2.550.000,00
EUR

budgetplaats:
5121500000

budgetpositie: 7315
functiegebied:
1SSB030101A00000

subsidie: SUB_NR

fonds: intern

 n.v.t.
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begrotingsprogramma:
1SA070130

budgetperiode: 1600

 Belasting op afgifte van administratieve stukken  2.500.000,00
EUR

budgetplaats:
5121500000

budgetpositie: 7315
functiegebied:
1SSB030101A00000

subsidie: SUB_NR

fonds: intern

begrotingsprogramma:
1SA070130

budgetperiode: 1700

 n.v.t.

 Belasting op afgifte van administratieve stukken  2.500.000,00
EUR

budgetplaats:
5121500000

budgetpositie: 7315
functiegebied:
1SSB030101A00000

subsidie: SUB_NR

fonds: intern

begrotingsprogramma:
1SA070130

budgetperiode: 1800

 n.v.t.

 Belasting op afgifte van administratieve stukken  2.500.000,00
EUR

budgetplaats:
5121500000

budgetpositie: 7315
functiegebied:
1SSB030101A00000

subsidie: SUB_NR

fonds: intern

begrotingsprogramma:
1SA070130

 n.v.t.
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

budgetperiode: 1900

Belasting op het vervoer van personen met een
politievoertuig

400,00 EUR
per jaar

budgetplaats:
5173000000

budgetpositie: 7312

functiegebied:
1HSB010503A00000

subsidie: SUB_NR

fonds: intern

begrotingsprogramma:
1SA000020

budgetperiode: 1400
t.e.m. 1900

n.v.t.

Belasting op de lijk- en asbezorging van
personen niet ingescheven in het bevolkings- of
vreemdelingenregister van de stad Antwerpen en
op de opgravingen van stoffelijke overschotten
en opgravingen en/of overbrengingen van
asurnen

70.000,00 EUR
per jaar

budgetplaats:
5173000000

budgetpositie: 73312
en 73314

functiegebied:
1HSB010503A00000

subsidie: SUB_NR

fonds: intern

begrotingsprogramma:
1SA000020

budgetperiode: 1400
t.e.m. 1900

 n.v.t.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: OB_takelingen.pdf
Bijlage bij dit besluit: OB_valse_alarmmeldingen.pdf
Bijlage bij dit besluit: OB_admin_stukken.pdf
Bijlage bij dit besluit: OB_combi.pdf
Bijlage bij dit besluit: OB_begraafplaatsen.pdf
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OB_takelingen.pdf

BELASTINGREGLEMENT OP HET TAKELEN EN BEWAREN VAN ONREGELMATIG GEPARKEERDE VOERTUIGEN 

ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP  

Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op het takelen en bewaren van 

onregelmatig geparkeerde voertuigen op het grondgebied van stad Antwerpen. 

Dit reglement beoogt elk takelen en bewaren in opdracht van de lokale politie van al dan niet 

ingeschreven voertuigen die op een onwettige en/of storende manier geparkeerd zijn op de openbare 

weg. 

ARTIKEL 2: DEFINITIES  

Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder: 

1. Voertuig: elk transportmiddel, elk mobiel materiaal, landbouwmateriaal, industrieel materiaal, 

containers, tweewielers, (gemotoriseerde) twee- en driewielers, quads, caravans, aanhangwagens, 

zonder dat deze opsomming beperkend is. 

Het begrip voertuig houdt eveneens alle toebehoren in, alsook zijn inhoud en de voorwerpen die er aan 

vastgemaakt zijn. 

2. Takeling: de takelwagen heeft het voertuig met minstens één wiel van de begane grond getild.  

Ook als de bestuurder ter plaatse komt op het moment dat de takelwagen het voertuig nog niet vervoert, 

maar wel al met één of meer wielen van de begane grond getild heeft, is het voertuig volgens dit 

reglement getakeld. 

3. Nutteloze oproep/verplaatsing: de bestuurder van het voertuig komt ter plaatse en verplaatst het 

voertuig tussen het tijdstip van de oproep tot takelen en het uitvoeren van de takeling. 

4. Bewaring: het plaatsen van een getakeld voertuig in een loods of op een terrein van het takelbedrijf. 

De bewaring begint op de dag van de takeling en eindigt op de dag dat het voertuig wordt afgehaald. 

5. Niet rol- of bestuurbaar: een voertuig dat niet meer rijvaardig is en waarvoor speciaal materiaal 

moet worden ingezet. 

ARTIKEL 3: TARIEF EN BEREKENING  

De belasting wordt als volgt vastgesteld ongeacht de afgelegde afstand en het tijdstip van de takeling of 

nutteloze oproep: 

a. 180,00 EUR/takeling van een voertuig met een hoogst toegelaten gewicht van 3.500 kg; 

b. 230,00 EUR/takeling van een voertuig tussen 3.501 kg en 19.000 kg dat rol- en bestuurbaar is; 

c. 860,00 EUR/takeling van een voertuig tussen 3.501 kg en 19.000 kg dat niet rol- en bestuurbaar 

is; 

d. 860,00 EUR/takeling van een voertuig vanaf 19.001 kg dat rol- en bestuurbaar is; 

e. 2.460,00 EUR/takeling van een voertuig vanaf 19.001 kg dat niet rol- en bestuurbaar is; 

f. 100,00 EUR/nutteloze oproep/verplaatsing; 

g. 2,00 EUR per dag bewaring na de eerste dag, voor een voertuig met een hoogst toegelaten 

gewicht van 3.500 kg; 
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h. 20,00 EUR per dag bewaring na de eerste dag, voor een voertuig met een hoogst toegelaten 

gewicht van meer dan 3.500 kg. 

ARTIKEL 4: BELASTINGPLICHTIGE 

De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het voertuig. 

Indien de identiteit van de gebruiker niet kan achterhaald worden, wordt de houder van de nummerplaat 

als belastingplichtige beschouwd.  

De houder van de nummerplaat is eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting die 

ten laste van de gebruiker werd gevestigd. 

ARTIKEL 5: WIJZE VAN INNING  

De belasting wordt contant ingevorderd door middel van de afgifte van een kwitantie. Bij gebrek aan 

contante betaling zal worden overgegaan tot inkohiering. 

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 datum van de 

contante inning. 

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

- e-mail: 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.  
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OB_valse_alarmmeldingen.pdf

BELASTINGREGLEMENT OP DE VALSE ALARMMELDINGEN 

ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP  

Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op elke interventie van de 

politie ten gevolge van:  

- een valse alarmmelding; 

- een alarmmelding waarbij binnen de tijdspanne van aankomst bij de plaats van het alarm 

afgesproken met de politiediensten de gebruiker, een contactpersoon of een bewakingsagent 

niet aanwezig is.  

De belasting zal worden toegepast vanaf de derde interventie ten gevolge van de hierboven vermelde 

alarmmeldingen per installatie, na de invoering van deze belasting. 

ARTIKEL 2: DEFINITIES  

Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder een valse alarmmelding: elke alarmmelding 

ten gevolge van een alarmsignaal dat niet het gevolg is van een inbraak of een poging daartoe. 

ARTIKEL 3: TARIEF EN BEREKENING  

De belasting bedraagt 125,00 EUR per interventie van de politie bij de in artikel 1 bepaalde gevallen.  

ARTIKEL 4: BELASTINGPLICHTIGE  

De belasting is verschuldigd door de gebruiker van de alarminstallatie. 

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 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. 

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

- e-mail: 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. 
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OB_admin_stukken.pdf

BELASTINGREGLEMENT OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN 

ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP  

Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op de ambtshalve of op verzoek 

afgeleverde administratieve stukken.  

ARTIKEL 2: TARIEF EN BEREKENING 

2.1. ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAARTEN  

§1. Voor de afgifte van een elektronische identiteitskaart voor Belgen van 12 jaar en ouder en van een 

elektronische vreemdelingenkaart voor vreemdelingen van 12 jaar en ouder bedraagt de belasting 5,00 

EUR, verhoogd met de kostprijs van de elektronische identiteitskaart aangerekend door de FOD 

Binnenlandse Zaken.  

§2. Voor de afgifte van een elektronische identiteitskaart en van een elektronische vreemdelingenkaart in 

dringende en zeer dringende procedure bedraagt de belasting 25,00 EUR, verhoogd met de kostprijs van 

de elektronische identiteitskaart aangerekend door de FOD Binnenlandse Zaken en de transportkosten 

aangerekend door Group 4.  

In het geval de dringende of zeer dringende procedure te wijten is aan verlies of diefstal van een geldig 

document, bedraagt de belasting 5,00 EUR, verhoogd met de kostprijs van de elektronische 

identiteitskaart aangerekend door de FOD Binnenlandse Zaken en de transportkosten aangerekend door 

Group 4. Het verlies of de diefstal wordt aangetoond door een bewijs van aangifte bij de politie.  

2.2. REISPASSEN 

§1. Voor de afgifte van reispassen bedraagt de belasting 5,00 EUR voor een reispas, verhoogd met de 

kostprijs van een reispas aangerekend door de FOD Buitenlandse Zaken.  

§2. Voor de afgifte van reispassen in een dringende procedure bedraagt de belasting 25,00 EUR, verhoogd 

met de kostprijs van een reispas aangerekend door de FOD Buitenlandse Zaken en de transportkosten 

door de leverancier.  

In het geval de dringende procedure te wijten is aan verlies of diefstal van een geldig document, bedraagt 

de belasting 5,00 EUR, verhoogd met de kostprijs van een reispas aangerekend door de FOD Buitenlandse 

Zaken en de transportkosten door de leverancier. Het verlies of de diefstal wordt aangetoond door een 

bewijs van aangifte bij de politie.  

§3. De belasting is niet verschuldigd voor de aflevering van reispassen voor kinderen jonger dan 18 jaar. 

2.3. RIJBEWIJZEN 

Voor de afgifte van een rijbewijs bedraagt de belasting 5,00 EUR, verhoogd met de kostprijs voor een 

rijbewijs aangerekend door de FOD Mobiliteit.  

2.4. TROUWBOEKJE 

Voor de afgifte van een trouwboekje (boekje+huwelijksgetuigschrift) bedraagt de belasting 25,00 EUR. 
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2.5 RUIMTELIJKE ORDENING 

Voor de afgifte van stukken in het kader van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009, die 

ambtshalve of op verzoek worden uitgereikt, bedraagt de belasting 5,00 EUR per exemplaar.  

2.6. VERZENDING PER POST 

De particulieren en de privé-instellingen die wensen dat de gevraagde bescheiden hen per post worden 

toegezonden, dienen het bedrag van de verzendingskosten vooraf aan de betrokken dienst over te maken 

en dit zelfs als de afgifte van de te verstrekken stukken kosteloos is. 

ARTIKEL 3: BELASTINGPLICHTIGE  

De belasting is verschuldigd door de persoon of de rechtspersoon aan wie het stuk wordt afgeleverd.  

ARTIKEL 4: WIJZE VAN INNING  

De belasting is invorderbaar op het ogenblik van de aanvraag.  

De belasting dient betaald te worden bij de aanvraag van de administratieve stukken, tegen 

ontvangstbewijs.  

ARTIKEL 5: 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 datum van betaling van de belasting.  

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

- E-mail: 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. 
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OB_combi.pdf

BELASTINGREGLEMENT OP HET VERVOER VAN PERSONEN MET EEN POLITIEVOERTUIG 

ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP  

Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op het vervoer van personen 

met een politievoertuig wegens: 

- het veroorzaken van overlast; 

- bestuurlijke aanhouding om welke reden dan ook. 

De belasting is niet verschuldigd bij het vervoer van gerechtelijk aangehouden personen bedoeld in artikel 

93, 4° van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. 

ARTIKEL 2: DEFINITIES  

Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder: 

1. Overlast: gedragingen die de levenskwaliteit van inwoners kunnen beperken op een manier die de 

normale druk van het sociale leven overschrijdt, waardoor de normale last die het leven in de 

samenleving onvermijdelijk met zich meebrengt, wordt overstegen. 

2. Rit: het traject dat wordt afgelegd vanaf het uitrukken van het politievoertuig tot op het ogenblik dat 

de betrokkene op zijn eindbestemming is gebracht. 

3. Eindbestemming: de meest aangewezen eindbestemming naargelang het geval (politiecommissariaat, 

thuis, bij de meerderjarige die het ouderlijk gezag of feitelijk toezicht uitoefent, verpleeginstelling, cel in 

het politiekantoor …). 

ARTIKEL 3: TARIEF EN BEREKENING  

De belasting wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 100,00 EUR per rit en per vervoerd persoon. 

De belasting is verschuldigd vanaf het ogenblik dat de vervoerde persoon zijn eindbestemming bereikt 

heeft.  

ARTIKEL 4: BELASTINGPLICHTIGE  

De belastingplichtige is de vervoerde persoon of in voorkomend geval, de voor hem burgerlijk 

verantwoordelijke persoon. 

ARTIKEL 5: VRIJSTELLING 

Het vervoer van personen beneden de leeftijd van 25 jaar die overlast veroorzaakten, is van deze 

belasting vrijgesteld, voor zover naar aanleiding van het vervoer, met het stadsbestuur concrete 

afspraken werden gemaakt omtrent een begeleidingstraject voor de personen die de ouderlijke macht 

uitoefenen of voor de vervoerde persoon zelf. 

Deze vrijstelling vervalt indien geen concrete afspraken kunnen worden gemaakt of indien de gemaakte 

afspraken opzettelijk niet worden nageleefd door de betrokkenen. 

ARTIKEL 6: WIJZE VAN INNING  
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De belasting wordt ingevorderd bij wege van 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 7: 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:  

- e-mail: 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. 
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OB_begraafplaatsen.pdf

BELASTINGREGLEMENT OP DE LIJK- EN ASBEZORGING VAN PERSONEN NIET INGESCHREVEN IN HET BEVOLKINGS- 

OF VREEMDELINGENREGISTER VAN DE STAD ANTWERPEN EN OP OPGRAVINGEN VAN STOFFELIJKE 

OVERSCHOTTEN EN OPGRAVINGEN EN/OF OVERBRENGINGEN VAN ASURNEN 

ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP  

Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op: 

- lijk- en asbezorgingen van personen die op het ogenblik van hun overlijden niet ingeschreven 

waren in de bevolkings- of vreemdelingenregisters van de stad Antwerpen; 

EN 

- het opgraven van stoffelijke overschotten en het opgraven en/of overbrengen van asurnen. 

ARTIKEL 2: LIJK- EN ASBEZORGINGEN VAN PERSONEN DIE OP HET OGENBLIK VAN HUN OVERLIJDEN NIET 

INGESCHREVEN WAREN IN HET BEVOLKINGS- OF VREEMDELINGENREGISTER VAN DE STAD ANTWERPEN 

ARTIKEL 2.1: TARIEF EN BEREKENING 

De belasting bedraagt 500,00 EUR per persoon. 

ARTIKEL 2.2: BELASTINGPLICHTIGE 

De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de lijk- of asbezorging. 

ARTIKEL 2.3: VRIJSTELLINGEN 

Van deze belasting zijn vrijgesteld de lijk- en asbezorgingen van personen: 

a. die op het ogenblik van het overlijden, te Antwerpen ingeschreven zijn in de bevolkings- of 

vreemdelingenregisters of ermee gelijkgesteld werden of er ten minste 10 jaar van hun leven 

ingeschreven waren; 

b. die op het ogenblik van overlijden, door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 

Welzijn (OCMW) van Antwerpen, geplaatst waren in een instelling gelegen buiten het 

grondgebied van Antwerpen; 

c. waarvan de stoffelijke overschotten in opdracht van het OCMW van Antwerpen op een 

stedelijke begraafplaats worden besteld. 

 

ARTIKEL 3: HET OPGRAVEN VAN STOFFELIJKE OVERSCHOTTEN EN HET OPGRAVEN EN/OF OVERBRENGINGEN VAN 

ASURNEN 

ARTIKEL 3.1: TARIEF EN BEREKENING 

De belasting wordt als volgt vastgesteld: 

a. opgraving van een stoffelijk overschot: 1.500,00 EUR 

b. opgraving van een kind tot 18 jaar: 250,00 EUR 

c. opgraving/mutatie van een asurn: 250,00 EUR 

ARTIKEL 3.2: BELASTINGPLICHTIGE  

Na de goedkeuring van de burgemeester voor de opgraving of de overbrenging is de belasting 

14 / 15
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen

info@stad.antwerpen.be



verschuldigd door de aanvrager van deze opgraving of overbrenging.  

ARTIKEL 3.3: VRIJSTELLINGEN 

Van de belasting zijn vrijgesteld: 

a. opgravingen en/of overbrengingen die op bevel van de rechterlijke overheid uitgevoerd 

worden; 

b. opgravingen en/of overbrengingen naar aanleiding van een bestemmingsverandering van 

een gemeentelijke begraafplaats; 

c. opgravingen en/of overbrengingen van ambtswege; 

d. opgravingen en overbrengingen naar een ereperk op een Antwerpse begraafplaats. 

ARTIKEL 4: 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 5: 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: 

- e-mail: 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. 
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