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Agenda nr. 4/3 Algemene provinciebelasting.  Reglement 2019.  
Goedkeuring.

Voor het behoud van het evenwicht van het provinciaal budget wordt voor 2019 
een algemene provinciebelasting ingevoerd.

Het belastingtarief blijft ongewijzigd vermits de indexevolutie geen aanpassing van 
het belastingtarief teweegbrengt.

De vrijstellingsmodaliteiten blijven integraal behouden.

Het adres van de dienst fiscaliteit van de provincie Antwerpen wordt aangepast 
gelet op de verhuis van de dienst naar het nieuwe provinciehuis te 2018 
Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22.

De provincieraad van Antwerpen,

Overwegende dat op 31 december 2018 de heffingsduur verstrijkt van de 
verordening betreffende de heffing van een algemene provinciebelasting, 
hernieuwd bij raadsbesluit van 1 december 2017;

Gelet op de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 
1994 en de artikelen 42, 144 en 241 tot en met 253 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 de artikelen 1 en 3 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de 
bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de 
verblijfdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling 
van een Rijksregister van de natuurlijke personen;

Gelet op de artikelen 1 tot 3, 7, 16 en 17 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 
betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en 
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij 
decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;



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

Overwegende dat de belasting eenvoudig te controleren is en dat de heffing van de 
belasting op een efficiënte wijze kan geschieden met een hoge rentabiliteit gelet op 
de geringe administratieve kosten verbonden aan de vestiging en de invordering;

Overwegende dat de belasting een bijdrage beoogt 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;

Overwegende dat de belasting van die aard is dat zij binnen de draagkracht ligt van 
elke belastingplichtige;

Overwegende dat een algemene en evenwichtige spreiding wordt nagestreefd 
waarbij extra aandacht wordt geschonken aan de zwakste categorieën in de 
maatschappij;

Overwegende dat een vrijstelling voor de gezinnen die genieten van de 
voorkeurtarieven inzake gezondheidszorg verantwoord wordt door het feit dat deze 
reeds een financiële tegemoetkoming genieten op basis van een onderzoek dat 
werd uitgevoerd door de daartoe wettelijk bevoegde instanties en dat reeds 
gedurende verschillende jaren naar aanleiding van de inning van de 
provinciebelastingen wordt vastgesteld dat slechts een klein percentage van de op 
naam van deze mensen ingekohierde belastingen effectief kan worden geïnd en dan 
nog slechts nadat reeds een lange procedure werd doorlopen zodat de rentabiliteit 
hiervan problematisch is;

Overwegende dat het eveneens verantwoord is 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;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Voor het aanslagjaar 2019 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 2019.

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.

Artikel 3:
Het bedrag wordt bepaald op 38 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:
Zijn van deze belasting vrijgesteld, voor zover aan de vrijstellingsmodaliteiten is 
voldaan op 1 januari 2019:

1° de gerechtigden, bedoeld in art. 37 § 1 en § 19, eerste lid, van de 
gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen.
Deze vrijstelling wordt slechts verleend voor zover binnen de twee maanden na 
verzending van het aanslagbiljet daartoe een schriftelijk verzoek toekomt bij de 
dienst fiscaliteit van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 
Antwerpen, en mits voorlegging van een attest van het ziekenfonds.

2° de gezinnen die als gevolg van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 
betreffende de bevolkingsregisters enkel een referentieadres op het 
provinciegrondgebied hebben.


