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FISCALITEIT 
 

Provincieraadsbesluit van 3 december 2021 betreffende 
de algemene provinciebelasting. Reglement 2022. 

 
 

De provincieraad van Antwerpen, 

1. Bevoegdheid 

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. 

Artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980, houdende de hervorming van de instellingen, 
gewijzigd bij de wet van 9 juli 1982. 

2. Juridische context 

De wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de 
vreemdelingenkaarten en de verblijfdocumenten. 

Het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het 
vreemdelingenregister. 

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen. 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 
SDG-subdoelstelling 16.3. De rechtsregels bevorderen op nationaal en internationaal 
niveau en gelijke toegang tot het rechtssysteem voor iedereen garanderen. 

 

SDG 10. Ongelijkheid verminderen 

SDG-subdoelstelling 10.4. Beleid voeren dat geleidelijk tot een grotere 
gelijkheid leidt, in het bijzonder inzake fiscaliteit, lonen en sociale bescherming. 

 

SDG 13. Klimaatactie 

SDG-subdoelstelling 13.2. Maatregelen inzake klimaatverandering integreren 
in nationale beleidslijnen, strategieën en planning. 

Voor het behoud van het evenwicht van het provinciaal budget wordt voor 2022 een algemene 
provinciebelasting ingevoerd. 

Een belasting is budgettair noodzakelijk met als doel de uitgaven van de provincie in het algemeen te 
dekken, zowel de verplichte als de facultatieve. 
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De belasting is eenvoudig te controleren en de heffing van de belasting kan op een efficiënte wijze 
geschieden met een hoge rentabiliteit gelet op de geringe administratieve kosten verbonden aan de 
vestiging en de invordering. 

De belasting beoogt een bijdrage van burgers in de algemene bestuurlijke uitgaven van de provincie 
gelet op het feit dat burgers op democratische wijze kunnen gebruik maken van de provinciale 
dienstverlening en infrastructuur. 

Het weerhouden van diverse categorieën zou de efficiëntie en effectiviteit van de vestiging van de 
belasting nadelig beïnvloeden, gelet op de noodzaak van controle en opvolging. 

De belasting is van die aard dat zij binnen de draagkracht ligt van elke belastingplichtige. 

Het belastingtarief wordt jaarlijks aangepast aan de indexevolutie. Het tarief voor 2022 bedraagt 40 
EUR, de voorgaande jaren bedroeg het tarief 40 EUR (2021), 39 EUR (2020), 38 EUR (2019), 38 EUR 
(2018), 37 EUR (2017), 36 EUR (2016), 36 EUR (2015), etc. 

Een algemene en evenwichtige spreiding van de belastingdruk wordt nagestreefd waarbij extra 
aandacht wordt geschonken aan de zwakste categorieën in de maatschappij. 

Een belastingvrijstelling voor de gezinnen die genieten van verhoogde verzekeringstegemoetkoming 
in de gezondheidszorg alsook voor de gezinnen die genieten van het recht op maatschappelijke 
integratie, wordt verantwoord door het feit dat deze reeds een tegemoetkoming genieten op basis 
van een onderzoek dat werd uitgevoerd door de daartoe wettelijk bevoegde instanties. 

Het is eveneens verantwoord om een belastingvrijstelling in te voeren voor de gezinnen die, als 
gevolg van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters, op 1 januari van 
het aanslagjaar, enkel een verplicht referentieadres zonder feitelijke vestiging op het provinciaal 
grondgebied hebben en daardoor praktisch geen gebruik kunnen maken van de provinciale 
dienstverlening. 

4. Procedurele vormvereisten 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 10 november 2021. 

BESLUIT: 

Artikel 1: 
Voor het aanslagjaar 2022 wordt door de provincie Antwerpen een algemene provinciebelasting 
geheven. 
De belasting wordt gevorderd van elk gezin dat op het grondgebied van de provincie Antwerpen een 
hoofdverblijf ter beschikking heeft op 1 januari 2022. 

Artikel 2: 
Als "gezin" wordt beschouwd voor de toepassing van onderhavige belasting: hetzij een persoon die 
alleen leeft, hetzij twee of meer personen die, al dan niet verwant, gewoonlijk in één en dezelfde 
woning of woongelegenheid verblijven en er samenwonen. 
De belasting wordt gevestigd op naam van de referentiepersoon van het gezin. 
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Artikel 3: 
Het bedrag wordt bepaald op 40 EUR. De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het aanslagjaar. 
De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor de belastingplicht. 

De inschrijving in het bevolkingsbestand van de gemeente waar het gezin staat ingeschreven, 
bepaalt de toestand op 1 januari van het aanslagjaar van de hoofdverblijfplaats, de 
referentiepersoon en de samenstelling van het gezin. 

Een wijziging van de hoofdverblijfplaats, de referentiepersoon en/of de samenstelling van het gezin 
in de loop van het aanslagjaar, heeft geen invloed op de belastingplicht en geeft geen aanleiding tot 
enige belastingvermindering of teruggave. 

Artikel 4: 
Het gezin geniet een belastingvrijstelling als het gezin het bewijs levert dat de referentiepersoon van 
het gezin op 1 januari van het aanslagjaar: 
1° hetzij geniet van het recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming op basis van de 
gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen; 
2° hetzij enkel een referentieadres op het provinciegrondgebied heeft op basis van het koninklijk 
besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister; 
3° hetzij geniet van het recht op maatschappelijke integratie op basis van de wet van 26 mei 2002 
betreffende het recht op maatschappelijke integratie. 

De belastingvrijstelling wordt slechts verleend, voor zover daartoe een schriftelijke aanvraag 
toekomt bij de dienst fiscaliteit van de provincie Antwerpen, op het adres Koningin Elisabethlei 22, B-
2018 Antwerpen of per e-mail op het e-mailadres  belastingen@provincieantwerpen.be en dit, op 
straffe van verval, binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de 
datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
Op het moment dat een aanvraag tot vrijstelling wordt ingediend, moet bij deze aanvraag een attest 
vanwege het ziekenfonds, een attest vanwege de stad/ gemeente of een attest vanwege het OCMW 
op naam van de referentiepersoon worden gevoegd.  
Dit attest moet bewijzen dat het recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming respectievelijk 
het hebben van enkel een referentieadres binnen de provincie dan wel het recht op 
maatschappelijke integratie gold op 1 januari van het aanslagjaar. Een aanvraag tot vrijstelling mag 
gebeuren door (een kopie van) het ontvangen aanslagbiljet samen met een dergelijk attest terug in 
te dienen bij de dienst fiscaliteit van de provincie Antwerpen. 

Artikel 5: 
De aanslagbiljetten worden onder gesloten omslag aan de belastingschuldigen verzonden. 
Wanneer de persoon op wiens naam de aanslag inzake algemene provinciebelasting wordt 
gevestigd, echter instemde met de elektronische uitwisseling door het activeren van de eBox van de 
Federale Overheid (ingesteld door de wet van 27 februari 2019 inzake de elektronische uitwisseling 
van berichten via de eBox), wordt elk aanslagbiljet inzake de algemene provinciebelasting 
elektronisch aan deze persoon aangeboden. Een aanslagbiljet inzake de algemene provinciebelasting 
wordt op geen enkele andere wijze elektronisch aangeboden dan via de eBox.  
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De aanbieding van een aanslagbiljet via de eBox geldt als rechtsgeldige kennisgeving van dit 
aanslagbiljet en brengt dezelfde rechtsgevolgen tot stand als de verzending ervan in gesloten 
omslag.  
De elektronische aanbieding van elk aanslagbiljet inzake de algemene provinciebelasting wordt 
beëindigd wanneer de in het tweede lid vermelde persoon (i) overlijdt, of (ii) de instemming met de 
elektronische uitwisseling via de eBox intrekt door het deactiveren van de eBox. Vanaf de 
beëindiging wordt een eerstvolgend aanslagbiljet in gesloten omslag toegezonden. 

Artikel 6: 
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. 
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