
 

 

 

Uw voertuig is getakeld: wat moet u nu betalen? 
Uw voertuig is getakeld in opdracht van de politie omdat uw voertuig fout geparkeerd stond en op deze 

manier hinder veroorzaakte. U moet nu zowel een GAS-boete betalen als een takelbelasting: 

 Afhankelijk van de ernst van de overtreding bedraagt de GAS-boete 58 euro of 116 euro. U 

ontvangt hiervoor nog een kennisgeving per post (= detail van de overtreding). Op deze 

kennisgeving vindt u het uniek dossiernummer en het officiële boetebedrag. 

 De takelbelasting is de belasting voor de kost voor het takelen en stallen van uw voertuig. Dit 

bedrag wordt bepaald door de zwaarte van het voertuig en het aantal dagen dat het voertuig 

gestald staat bij Depannage 2000. 

Bij afhaling van uw voertuig bij Depannage 2000 vragen we u om beide bedragen te betalen. Zo hoeft u 

verder niets meer te doen. 

Als u na de betaling bezwaar wil indienen, moet u dit via twee afzonderlijke procedures doen (aangezien 

u twee afzonderlijke heffingen heeft betaald):  

 Als u niet akkoord gaat met de GAS-boete, dan kan u  bezwaar indienen per e-mail of per brief 

naar onderstaande contactgegevens. Doe dit pas nadat u de kennisgeving hebt ontvangen zodat 

u het correcte dossiernummer kan vermelden op uw bezwaar. De bezwaartermijn van 30 dagen 

begint pas te lopen vanaf de datum van de kennisgeving. 

Opgelet! Indien de kennisgeving niet op uw naam staat wil dat zeggen dat het kenteken (= 

nummerplaat) van het voertuig niet op uw naam is ingeschreven. Dan moet u eerst de 

kennisgeving op uw naam laten zetten. Vul hiervoor in de bijlage bij de kennisgeving de titel '2.1 

opgave gegevens werkelijke bestuurder' in en stuur dit via e-mail  of per post naar onderstaande 

contactgegevens. Hierna ontvangt u per brief een officiële kennisgeving op uw eigen naam. Dan 

kan u binnen een termijn van 30 dagen na de kennisgeving rechtsgeldig bezwaar indienen.  

 E-mailadres: gas_parkeren@antwerpen.be 

 Postadres: Stad Antwerpen - Stadsontwikkeling/Stafdienst 

   Grote Markt 1 

   2000 Antwerpen 

 

 Bent u van mening dat u de takelbelasting niet moet betalen, dien dan bezwaar in binnen 3 

maanden vanaf de betaaldatum via e-mail of per post naar:  

E-mailadres:  bezwaren@antwerpen.be  

Postadres: College van burgemeester en schepenen 

t.a.v. dienst fiscale bezwaren 

Grote Markt 1 

2000 Antwerpen 

Uitzonderingen 

 U bent geen betalingen verschuldigd als uw voertuig administratief getakeld werd (dit wil zeggen 

dat uw voertuig niet foutief geparkeerd stond maar toch getakeld werd) en u het voertuig binnen 

de 7 dagen hebt afgehaald. 

 U bent enkel de takelbelasting verschuldigd indien het een takeling voor een achtergelaten 

voertuig betreft. 
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