
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 



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. 

 

 


