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FISCALITEIT 
 

Provincieraadsbesluit van 23 april 2020 betreffende de provinciebelasting op de 
bedrijven. Intrekking reglement 2020 (6/12/2019). Goedkeuring van 

reglement 2020 met bijkomende motivering. 
 
 

De provincieraad van Antwerpen, 

Overwegende dat op 31 december 2019 de heffingsduur verstrijkt van de verordening betreffende de 
heffing van de provinciebelasting op de bedrijven, goedgekeurd bij raadsbesluit van 23 november 
2018; 

Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994 en de 
artikelen 42, 43 §2, 15°, 144 en 180 van het provinciedecreet van 9 december 2005; 

Gelet op artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980, houdende de hervorming van de 
instellingen, gewijzigd bij de wet van 9 juli 1982; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

Overwegende dat een belasting budgettair noodzakelijk is met als doel de uitgaven van de provincie 
te dekken, zowel de verplichte als de facultatieve; 

Overwegende dat de provincie een beleid nastreeft met volgende kenmerken: 

I. een eenvoudige belasting waarvan de heffing efficiënt en rendabel is;  
II. een algemene en evenwichtige spreiding van de belastingdruk over de meer dan 

honderdzeventigduizend belastingplichtigen; 
III. een belasting die eenvoudig te controleren is; 
IV. een belasting waarbij de administratieve verplichtingen tot het absolute minimum worden 

beperkt met vanzelfsprekend de inachtneming van de vigerende regelgeving, en waarbij de 
klantgerichte dossierbehandeling, gekoppeld aan de gelijke behandeling van alle 
belastingplichtigen, als speciaal aandachtspunt geldt; 

Overwegende dat het belastbaar feit bestaat uit elke vestiging die op het grondgebied van de provincie 
Antwerpen is gelegen en die door het bedrijf wordt gebruikt of tot gebruik wordt voorbehouden; 

Overwegende dat de belasting gebaseerd is op een eenvoudig meetbare belastbare grondslag, 
namelijk de oppervlakte die bedrijven (natuurlijke personen met een zelfstandige 
beroepswerkzaamheid en rechtspersonen met winstoogmerk) gebruiken of ter beschikking hebben; 

Het oppervlaktecriterium wordt als redelijk en objectief beschouwd teneinde de provinciebelasting op 
de bedrijven te berekenen; 

Overwegende dat deze belasting een bijdrage van bedrijven beoogt in de algemene bestuurlijke 
uitgaven van de provincie en dat de verscheidenheid in tarifering rekening houdt met het verschil in 
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invloed van de belastingplichtigen op deze provinciale uitgaven, onder meer wat betreft infrastructuur 
en algemene dienstverlening; 

De belasting beoogt een diversiteit aan belastingplichtigen waarvan de verscheidenheid 
redelijkerwijze dient te worden opgevangen in vereenvoudigde categorieën. De normen van een 
belasting kunnen niet worden aangepast naargelang de eigenheid van elk individueel geval. Er kan niet 
voor elk soort bedrijf met de eigen en meest uiteenlopende kenmerken worden voorzien in een 
specifieke belastingregeling; 

Verschillen inzake financiële draagkracht en/of economische rentabiliteit maken redelijk 
verantwoorde differentiatiecriteria uit voor de toepassing van het belastingreglement en het verschil 
in tarifering; 

Overwegende dat het heffen van minimumbelastingen gerechtvaardigd is doordat mag aangenomen 
worden dat de voorziene minimumbedragen van die aard zijn dat ze binnen ieders draagkracht liggen; 

Overwegende dat de belastingtarieven jaarlijks worden aangepast aan de indexevolutie. Zo bedraagt 
bijvoorbeeld de minimumbelasting voor bedrijven voor 2020 100 EUR, de voorgaande jaren bedroeg 
dit tarief 98 EUR (2019), 96 EUR (2018), 94 EUR (2017), 92 EUR (2016), 93 EUR (2015), 92 EUR (2014), 
etc.; 

Overwegende dat bedrijven aldus op een evenwichtige manier bijdragen tot de financiering van het 
provinciaal beleid; 

Categorieën van bedrijven die door hun aard de grond (bodem) als natuurlijk productiemiddel of voor 
specifieke openlucht recreatieve beroeps- of bedrijfsdoeleinden aanwenden en die in vergelijking met 
andere categorieën een lager rendement genereren per m² oppervlakte, hebben een uitzonderlijke 
nood aan grotere oppervlakten om een economisch leefbare (rendabele) exploitatie te kunnen 
realiseren. De financiële draagkracht van de belastingplichtige en/of economische rentabiliteit kan een 
verantwoord criterium zijn voor de differentiatie qua omvang van de belasting. 

Een verminderd tarief en/of tariefstructuur is verantwoord voor agrarische bedrijven en openlucht 
recreatieve bedrijven. 

Uit studies blijkt dat het inkomen van de agrarische sector aanzienlijk lager is en dat deze sector nood 
heeft aan grotere oppervlakten om een economische leefbare rendabele exploitatie te kunnen 
realiseren.  

Op basis van de zeer specifieke ratio die achterliggend is aan het Europese Landbouwbeleid en die 
enkel van toepassing is op de agrarische sector, omwille van het feit dat het behoud van 
voedselproductie in Europa levensnoodzakelijk is, omwille van het geringe inkomen van agrarische 
bedrijven, en hun uitzonderlijke nood aan grote oppervlakten om een economisch leefbare rendabele 
exploitatie te genereren, is het aangewezen om afwijkende tarieven en een afwijkende tariefstructuur 
voor agrarische bedrijven te behouden. 

Overwegende dat o.m. om deze redenen een gedifferentieerde behandeling van agrarische bedrijven 
dan ook t.a.v. de  provinciebelasting op de bedrijven redelijk verantwoord is.  



33 
Nr. 41.356 

Gelet op het maatschappelijk belang van de openlucht recreatie, maar ook de functie van de 
bedrijfsactiviteit als een sociale vorm van recreatie, de noodzaak van een brede toegankelijkheid, en 
hun bijdrage tot het algemeen welzijn, moet een lage financiële toegankelijkheidsdrempel worden 
nagestreefd. Openlucht recreatie komt iedereen ten goede terwijl de financiële marges in deze sector 
beperkt zijn en nood is aan zeer grote oppervlakten om een economisch leefbare rendabele exploitatie 
te kunnen realiseren. Een gedifferentieerde behandeling door een gematigd tarief is redelijk 
verantwoord; 

Door voor deze categorieën van belastingplichtigen in aangepaste tarieven en/of tariefstructuur te 
voorzien, wordt eveneens tegemoetgekomen aan de doelstelling van een evenwichtige spreiding in 
functie van de financiële draagkracht en/of economische rentabiliteit.  

Op voorstel van de deputatie, 

BESLUIT: 
 
Voorafgaand artikel: 
Het belastingreglement provinciebelasting op de bedrijven, aanslagjaar 2020, 
goedgekeurd in de zitting van 6 december 2019, wordt ingetrokken en een inhoudelijk 
zelfde belastingreglement provinciebelasting op de bedrijven met bijkomende motivering 
wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 1: 
Voor het aanslagjaar 2020 wordt door de provincie Antwerpen een provinciebelasting op 
de bedrijven geheven. 
 
De belasting wordt gevorderd van: 
 

A. elke natuurlijke persoon die in hoofd- of bijberoep een zelfstandige 
beroepswerkzaamheid uitoefent of die een of meerdere daden heeft gesteld die de 
uitoefening van een zelfstandige beroepswerkzaamheid toelaten, kunnen toelaten 
of doen vermoeden  en die op 1 januari 2020, op het grondgebied van de provincie 
Antwerpen, een of meerdere vestigingen heeft, gebruikt voor de uitoefening van de 
zelfstandige beroepswerkzaamheid of voorbehouden tot het gebruik voor de 
(mogelijke) uitoefening van de (een) zelfstandige beroepswerkzaamheid; 
 
De natuurlijke persoon die uit hoofde van zijn zelfstandige beroepswerkzaamheid 
uitsluitend optreedt als werkend vennoot of als bestuurder in een overeenkomstig 
de provinciebelasting op de bedrijven belastbare vennootschap wordt niet als 
belastingplichtig beschouwd in de zin van art. 1, §1, eerste lid van dit reglement; 
 

B. elke rechtspersoon naar Belgisch of buitenlands recht onderworpen aan de 
vennootschapsbelasting, inclusief de rechtspersoon die in vereffening is gesteld, en 
die op 1 januari 2020 op het grondgebied van de provincie Antwerpen een of 
meerdere vestigingen heeft, door voornoemde rechtspersoon gebruikt of tot zijn 
gebruik voorbehouden; 
 
De rechtspersonen vermeld in de artikelen 180 tot en met 182 van het wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992 zijn niet belastingplichtig in de zin van art. 1, §2, 
eerste lid van dit reglement. 

 
C. elke rechtspersoon naar Belgisch of buitenlands recht die een winstoogmerk heeft, 

maar niet onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, inclusief de 
rechtspersoon die in vereffening is gesteld, en die op 1 januari 2020 op het 
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grondgebied van de provincie Antwerpen een of meerdere vestigingen heeft, door 
voornoemde rechtspersoon gebruikt of tot zijn gebruik voorbehouden; 
 
De rechtspersonen vermeld in de artikelen 180 tot en met 182 van het wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992 zijn niet belastingplichtig in de zin van art. 1, §3, 
eerste lid van dit reglement. 
 

Artikel 2: 
Elke belastingplichtige is de belasting verschuldigd per afzonderlijke vestiging hoe ook 
genoemd, die door hem/haar wordt gebruikt of tot gebruik wordt voorbehouden en op het 
grondgebied van de provincie Antwerpen is gelegen. 
 
Elke belastingplichtige, vermeld in artikel 1, wordt geacht over een belastbare vestiging te 
beschikken, waarvoor minstens de minimumbelasting verschuldigd is. 
 
Een belastbare vestiging is elke oppervlakte die voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden is 
bestemd of in het kader van beroeps- of bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, tot gebruik is 
voorbehouden of bijdraagt tot de realisatie/uitvoering van de beroeps- of 
bedrijfsdoeleinden. 
 
Onder een oppervlakte wordt het volgende verstaan: elk (gedeelte van een) onroerend 
goed, elke lokaliteit of ruimte onder gelijk welke vorm en die individueel of collectief worden 
gebruikt of kunnen gebruikt worden, met inbegrip van de plaats of het adres waarop een 
maatschappelijke of administratieve zetel gevestigd is. 
 
Onder “gebruik” moet elke vorm van gebruik worden verstaan, met inbegrip van onder 
meer het gebruik als (toegangs)weg, parking, plantsoen, grasstrook, groenzone, vijver, 
sportterrein, laad-, los- of stortplaats, opslag- of overslagruimte, bufferzone, weiland, 
conciërgewoning. 
 
Om belastbaar te zijn, volstaat het dat een oppervlakte eventueel (nog) kan gebruikt 
worden, ook al wordt deze oppervlakte op 1 januari van het aanslagjaar niet effectief 
gebruikt (vb. braakliggende of woeste gronden, improductieve oppervlakte, oppervlakte 
zonder economisch rendabel nut of gebruik). 
 
Aan elkaar grenzende oppervlakten worden als één vestiging beschouwd, op voorwaarde 
dat deze oppervlakten niet van elkaar gescheiden zijn door een openbare weg of een 
openbare waterloop. Twee of meer oppervlakten met elkaar verbonden door het bestaan 
van een wettelijk toegekende wegvergunning, worden beschouwd als één enkele vestiging. 
 
Met wegvergunning wordt bedoeld: een vaste en duurzame constructie onder, op of boven 
de openbare weg en/of openbare waterloop (bv. tunnel, overbrugging). 
 
Een belastingplichtige van wie de beroeps- of bedrijfsdoeleinden uitsluitend een ambulant 
karakter hebben, heeft een belastbare vestiging op het adres van zijn/haar in de provincie 
Antwerpen gelegen verblijfplaats (waar in het kader van de beroeps- of bedrijfsdoeleinden 
de opslag van goederen of materiaal, de voorbereiding, de planning, de organisatie, de 
administratieve ondersteuning of het beheer in de ruimste zin gebeuren of kunnen 
gebeuren). 
 
Artikel 3: 
De belasting wordt vastgesteld rekening houdend met de totale belastbare gebouwde en/of 
ongebouwde oppervlakte van het goed waarop de vestiging zich bevindt. 
 
Voor de vaststelling van de belastbare gebouwde oppervlakte van het goed waarop de 
vestiging zich bevindt, wordt in voorkomend geval de oppervlakte gemeten van elk 
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ondergrondse en bovengrondse bouwlaag met inbegrip van de buitenmuren, evenals van 
het gebruikte of tot gebruik aan te wenden dak, doch met uitsluiting van het gedeelte dat 
uitsluitend als woongelegenheid van de belastingplichtige – natuurlijke persoon – wordt 
gebruikt. 
 
De dakoppervlakte is niet belastbaar onder de volgende voorwaarden die gelijktijdig dienen  
vervuld te zijn : het dak is niet bereikbaar voor externen én de belastingplichtige heeft op 
dezelfde vestiging een oppervlakte ter beschikking voor minstens de dakoppervlakte. 
 
De oppervlakte die gemeenschappelijk door meerdere belastingplichtigen gebruikt wordt 
of ter beschikking is, wordt in hoofde van iedere belastingplichtige belast pro rata van de 
door hem/haar exclusief gebruikte of ter beschikking zijnde gebouwde en ongebouwde 
oppervlakten. 
 
Indien de gemeenschappelijke oppervlakte eveneens gebruikt wordt door, of ter 
beschikking is van niet-belastingplichtigen, dan wordt bij de vaststelling van de belastbare 
oppervlakte het gedeelte van de gemeenschappelijke oppervlakte dat pro rata kan worden 
toegewezen aan niet-belastingplichtigen in mindering gebracht. 
 
Artikel 4: 
4.1. Elke belastingplichtige, vermeld in artikel 1, moet per afzonderlijke vestiging aangifte 
doen. Het provinciebestuur van Antwerpen stelt aangifteformulieren ter beschikking. 
De correct ingevulde, gedag- en gehandtekende aangiften moeten uiterlijk op 10 mei 2020 
toekomen bij het Provinciebestuur van Antwerpen, dienst fiscaliteit, Koningin Elisabethlei 
22, B-2018 Antwerpen. 
 
4.2. Wanneer alle aangiftegegevens van een vestiging gekend zijn door de dienst fiscaliteit 
van de provincie Antwerpen, kan aan de belastingplichtige daarvoor een voorstel van 
aangifte worden bezorgd, waarop de aangiftegegevens reeds staan ingevuld.  
 
4.3. Een belastingplichtige is vrijgesteld van de in 4.1. voorgeschreven aangifteplicht op 
voorwaarde dat hij/zij een voorstel van aangifte ontving. 
 
4.4. De vrijstelling, vermeld onder 4.3., geldt slechts indien de voorgedrukte gegevens op 
het voorstel van aangifte overeenstemmen met de werkelijkheid. Indien de 
belastingplichtige vaststelt dat de voorgedrukte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn 
moet hij/zij het voorstel van aangifte verbeterd terugzenden. De terugzending moet tijdig 
gebeuren zoals beschreven in 4.1.  
Het teruggezonden voorstel van aangifte moet duidelijk en volledig alle correcte gegevens 
vermelden en de nodige verbeteringen moeten worden aangebracht. 
 
4.5. Het is de belastingplichtige die moet bewijzen dat hij/zij het verbeterde voorstel van 
aangifte of de aangifte tijdig en correct indiende. 
 
4.6. Voor elke vestiging waarvoor een belastingplichtige geen aangifteformulier of voorstel 
van aangifte heeft ontvangen is hij/zij verplicht, uiterlijk op 10 mei 2020, aan de in 4.1. 
vermelde dienst de voor aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen, 
eventueel op het formulier dat daartoe op verzoek zal worden toegezonden. 
 
4.7. Tevens moet de belastingplichtige, vermeld onder artikel 1, binnen de maand uit eigen 
beweging aangifte doen, vergezeld van de nodige bewijsstukken, bij de in 4.1. vermelde 
dienst van: 

1. elke nieuwe of bijkomende vestiging in de provincie Antwerpen; 
2. elke wijziging van de beschikbare oppervlakte, in principe dus elke verwerving of 

vervreemding van onroerend goed, elk begin of einde van huur, pacht, en elke 
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andere wijze waardoor de beschikbare oppervlakte op het grondgebied van de 
provincie Antwerpen wijzigt; 

3. elke verandering in de uitbating; 
4. de definitieve stopzetting van de vennootschap of zelfstandige beroepsactiviteit in 

de provincie Antwerpen. 
 
Artikel 5: 
Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt als volgt bepaald: 
 
100 EUR per vestiging met een oppervlakte tot 1.000 m² (10 are);  
 
426 EUR per vestiging met een oppervlakte van meer dan 1.000 m² (10 are) tot 5.000 m² 
(50 are); 

 
1.064 EUR per vestiging met een oppervlakte van meer dan 5.000 m² (50 are) tot 10.000 
m² (1 ha); 

 
3.189 EUR per vestiging met een oppervlakte van meer dan 10.000 m² (1 ha) tot 50.000 
m² (5 ha); 

 
10.629 EUR per vestiging met een oppervlakte van meer dan 50.000 m² (5 ha) tot 100.000 
m² (10 ha); 

 
21.259 EUR per vestiging met een oppervlakte van meer dan 100.000 m² (10 ha) tot 
200.000 m² (20 ha). 
 
De fractie van 1 m² wordt als 1 m² beschouwd. 
 
Vestigingen met een oppervlakte van meer dan 200.000 m² (20 ha) worden belast op basis 
van 21.259 EUR voor de eerste 200.000 m² (20 ha), verhoogd met 9 EUR per 100 m² (1 
are) of gedeelte van 100 m² (1 are) voor de schijf van de oppervlakte boven de 200.000 
m² (20 ha). 
 
Artikel 6: 
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 gelden voor de agrarische bedrijven volgende 
heffingen: 
 
Basisbedrag: 181 EUR, vermeerderd met: 
 
9 EUR per 10.000 m² (1 ha) of gedeelte ervan boven 200.000 m² (20 ha) 
landbouwoppervlakte; 
 
35 EUR per 10.000 m² (1 ha) of gedeelte ervan boven 50.000 m² (5 ha) 
tuinbouwoppervlakte in open lucht; 
 
4,50 EUR per 100 m² (1 are) of gedeelte ervan boven 5.000 m² (50 are) 
tuinbouwoppervlakte in serres. 
 
Artikel 7: 
Voor de toepassing van artikel 6 wordt het volgende verstaan onder: 
 
- agrarisch bedrijf: een bedrijf waarvan de hoofdwerkzaamheden bestaan uit landbouw 

en/of tuinbouw; 
- landbouw- en/of tuinbouwoppervlakte: elke oppervlakte voor landbouw en/of 

tuinbouw; 
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- serre: elke duurzame constructie die gebruikt wordt of bestemd is voor de 
tuinbouwteelt. 

 
Artikel 8: 
Voor de begrippen van artikel 7 gelden volgende bepalingen: 
 

• landbouw: een zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit gericht op akkerbouw 
en/of weidebouw en/of bosbouw en/of veeteelt; 

 
Voor de hierboven vermelde begrippen gelden volgende bepalingen: 
 

• akkerbouw: een zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit gericht op het telen van 
granen, nijverheidsgewassen, voedergewassen, aardappelen, peulvruchten, 
pootgoed, landbouwzaden en/of aanverwante gewassen; 

• weidebouw: een zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit gericht op het exploiteren 
van blijvend grasland; 

• bosbouw: een zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit gericht op het aanleggen 
en exploiteren van bossen, met inbegrip van de bosboomkwekerij; 

• veeteelt: een zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit gericht op: 
° het houden van dieren voor de vlees-, melk- of eierproductie; 
° en/of het kweken/fokken van dieren voor: 

° de vacht; 
° het bekomen van jongen; 
° het africhten en opleiden van jongen. 

V. tuinbouw: een zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit gericht op groenteteelt, 
fruitteelt, boomkwekerij andere dan bosboomkwekerij, sierteelt, kweek van 
tuinbouwzaden, plantgoed en/of aanverwante teelten. 

 
Artikel 9: 
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 gelden voor de openluchtrecreatieve bedrijven 
volgende heffingen: 
 
429 EUR per vestiging met een oppervlakte tot 50.000 m² (5 ha); 
 
1.072 EUR per vestiging met een oppervlakte van meer dan 50.000 m² (5 ha) tot 100.000 
m² (10 ha); 
 
2.745 EUR per vestiging met een oppervlakte van meer dan 100.000 m² (10 ha) tot 
200.000 m² (20 ha). 
 
Vestigingen met een oppervlakte van meer dan 200.000 m² (20 ha) worden belast op basis 
van 2.745 EUR voor de eerste 200.000 m² (20 ha), verhoogd met 43 EUR per 10.000 m² 
(1 ha) of gedeelte van 10.000 m² (1 ha) voor de schijf van de oppervlakte boven de 
200.000 m² (20 ha). 
 
Artikel 10: 
Voor de toepassing van artikel 9 wordt het volgende verstaan onder: 
 

• openluchtrecreatief bedrijf: een bedrijf waarvan de hoofdwerkzaamheden bestaan 
uit het exploiteren van een terrein voor openluchtrecreatieve verblijven en/of het 
exploiteren van infrastructuur en/of installaties voor sportbeoefening in open lucht 
bestemd voor het gebruik door recreatieve en niet-recreatieve sportbeoefenaars. 

 
Artikel 11: 
Voor de begrippen van artikel 10 gelden volgende bepalingen: 
 



38 
Nr. 41.356 

• een terrein voor openluchtrecreatieve verblijven: een uitgerust en afgebakend 
terrein in centraal beheer waar op gekampeerd en/of verbleven wordt in 
openluchtrecreatieve verblijven – al dan niet verplaatsbaar - of dat daarvoor 
bestemd of ingericht is en niet ontworpen is om als vaste woonplaats te dienen; op 
het terrein is minstens één kampeerplaats voorbehouden voor toeristen op doorreis 
met een verplaatsbaar verblijf. 

 
Artikel 12: 
Belastingplichtigen die door de aard en voor de uitvoering van hun bedrijvigheid ook 
gronden gebruiken voor landbouw en/of tuinbouw en/of openluchtrecreatie zoals bedoeld 
in artikelen 7, 8, 10 en 11 worden - naast de reglementaire taxatie voor de andere 
belastbare oppervlakten - voor bedoelde gronden belast tegen het tarief voor agrarische 
bedrijven en/of openluchtrecreatieve bedrijven. 
 
Artikel 13: 
De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor de belastingplicht en de 
belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het gehele jaar. Het feit dat in de loop van het 
aanslagjaar een natuurlijke persoon zijn/haar hoedanigheid van zelfstandige beëindigt, een 
vennootschap ophoudt te bestaan, de belastbare oppervlakte vermindert en/of een 
belastbare vestiging wordt gesloten of verlaten, geeft geen aanleiding tot enige 
belastingvermindering of teruggave. 
 
Indien bewezen wordt dat een natuurlijke persoon zijn/haar mogelijkheid tot uitoefening 
van een zelfstandige beroepswerkzaamheid uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar 
volledig en definitief beëindigde of indien bewezen wordt dat een vennootschap uiterlijk op 
1 januari van het aanslagjaar volledig en definitief ophield te bestaan, gaat de 
hoedanigheid van belastingplichtige verloren. Bij een tijdelijke onderbreking van de 
werkzaamheden of bij een inactiviteit of zolang de vereffening van een vennootschap niet 
is afgesloten, blijft de hoedanigheid van belastingplichtige verder bestaan. 
 
Artikel 14: 
De in artikel 4 bedoelde aangiften mogen worden ingediend door middel van procedures 
waarbij informatica- en telegeleidingstechnieken worden aangewend en die het behoud 
van de integriteit van de elektronische documenten waarborgen evenals de toerekening 
ervan aan de belastingplichtige. 
 
De gegevens van elke aangifte die door het provinciebestuur fotografisch, optisch, 
elektronisch of volgens elke andere informatica- of telegeleidingstechniek worden 
geregistreerd, bewaard of weergegeven, evenals hun weergave op een leesbare drager, 
hebben bewijskracht voor de toepassing van de belasting. 
 
Artikel 15: 
Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 4 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, 
onvolledige of onnauwkeurige aangifte, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd. 
 
De ambtshalve inkohiering gebeurt met een verhoging, waarbij per vestiging het 
aangiftegedrag van de belastingplichtige voor dit en vorige belastingjaren in aanmerking 
wordt genomen: 

• 1e overtreding: 10 % verhoging; 
• 2e overtreding: 40 % verhoging; 
• 3e overtreding: 70 % verhoging; 
• 4e overtreding: 100 % verhoging; 
• 5e en volgende overtredingen: 200 % verhoging. 

 
Deze verhogingen worden per vestiging toegepast, ongeacht of het om één of meer 
overtredingen per aanslagjaar gaat, en met dien verstande dat tijdige en correcte aangifte 
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gedurende twee opeenvolgende jaren de goede trouw in hoofde van de belastingplichtige 
volledig herstelt, waardoor de aanslag bij de eerstvolgende overtreding met slechts 10 % 
wordt verhoogd. 
 
Elke belastingverhoging bedraagt minimum 12 EUR. De belastingverhoging blijft echter 
beperkt tot 200 % van de verschuldigde belasting. 
 
De gegevens van elk document dat verband houdt met een ambtshalve inkohiering die 
door het provinciebestuur fotografisch, optisch, elektronisch of volgens elke andere 
informatica- of telegeleidingstechniek worden geregistreerd, bewaard of weergegeven, 
evenals hun weergave op een leesbare drager, hebben bewijskracht voor de toepassing 
van de belasting. 
 
Artikel 16: 
De aanslagbiljetten worden in gesloten omslag aan de belastingschuldigen gezonden. 
In afwijking van het vorige lid kan de belastingplichtige, mits hij een uitdrukkelijke 
verklaring in die zin aflegt, er evenwel voor opteren om de aanslagbiljetten door middel 
van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt, te ontvangen. In dit 
geval geldt de aanbieding via dergelijke procedure als rechtsgeldige kennisgeving van het 
aanslagbiljet. 
De bezwaartermijn zoals uiteengezet in artikel 17, 2e lid vangt aan vanaf de datum waarop 
het aanslagbiljet door middel van een procedure waarbij informatietechnieken worden 
gebruikt, aan de belastingplichtige is aangeboden. 
 
Artikel 17: 
Een bezwaar moet schriftelijk worden ingediend bij de deputatie van de provincie 
Antwerpen, Belastingbezwaren, Koningin Elisabethlei 22, B-2018 Antwerpen, ondertekend 
en gemotiveerd zijn.  
De termijn om op straffe van verval een bezwaarschrift in te dienen, bedraagt drie 
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van 
het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.  
Een bezwaar mag ook worden ingediend per e-mail. Het bezwaarschrift dient op het e-
mailadres belastingen@provincieantwerpen.be toe te komen, binnen de termijn in het 
tweede lid bepaald. 
Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger het vraagt in het bezwaarschrift, wordt 
de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd op een hoorzitting. 
 
De gegevens van elk bezwaar die door het provinciebestuur fotografisch, optisch, 
elektronisch of volgens elke andere informatica- of telegeleidingstechniek worden 
geregistreerd, bewaard of weergegeven, evenals hun weergave op een leesbare drager, 
hebben bewijskracht voor de toepassing van de belasting. 
 
Goedgekeurd door de provincieraad van Antwerpen in vergadering van 23 april 2020. 
 
In opdracht: 
 
De provinciegriffier, De voorzitter, 
(w.g.) Danny Toelen (w.g.) Kris Geysen 
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