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VLAAMSE OVERHEID
[C − 2013/36202]
20 DECEMBER 2013. — Besluit van de Vlaamse Regering
houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013
VERSLAG AAN DE VLAAMSE REGERING
I. ALGEMENE TOELICHTING
De gefaseerde uitbreiding van de regionale fiscale bevoegdheden heeft ertoe geleid dat het Vlaamse landschap
inzake fiscale regelgeving een amalgaam van naast mekaar bestaande teksten is geworden. Naast de zogenaamde
oneigenlijke gewestbelastingen, zoals opgesomd in artikel 3 van de Bijzonder Financieringswet van 16 januari 1989
(waarvan de meest gekende de onroerende voorheffing, de registratie- en successierechten en de groep van
verkeersbelastingen zijn), heeft de decreetgever immers ook van zijn autonome fiscale bevoegdheden (artikel 170, § 2,
van de Grondwet) gebruik gemaakt om eigen belastingen of heffingen in te voeren. De meest gekende hiervan zijn de
belasting op de afvalstoffen, de belasting ter bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, de heffing
op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten en de heffing ter bestrijding van de verkrotting van gebouwen en
woningen.
En hoewel elke belasting zijn eigen finaliteit en toepassingsgebied heeft, kan niet ontkend worden dat in steeds
meer regelgevende teksten moet gezocht worden om iemands “Vlaamse fiscale positie” te kennen. En als men die al
in kaart heeft kunnen brengen, moet men vaststellen dat die diverse belastingen dan nog eens volgens een
gelijkaardige, maar net niet of zelfs helemaal niet gelijklopende procedure worden geïnd.
De roep naar transparantie, eenvormigheid en vereenvoudiging van de Vlaamse fiscale regelgeving is met de loop
der jaren dan ook groter geworden.
De Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF) heeft invulling gegeven aan deze nood en
verwachtingen. De VCF kan evenwel maar volledig uitwerking krijgen door een besluit van de Vlaamse Regering dat
verdere uitvoering geeft aan de uitgangspunten zoals opgenomen in die VCF.
Het voorliggend ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit van 13 december 2013 (kortweg BVCF) is hiertoe de aanzet. Samen met de VCF zelf, geeft dit besluit
uitvoering aan punt 2.1.3. van de beleidsnota Financiën en Begroting 2009-2014, en aan de beleidsbrief Financiën en
Begroting 2012-2013 (p. 32 en p. 34).
De overwegingen om tot een gemaakte regelgeving te komen, werden reeds uitvoerig besproken bij de
goedkeuring van het ontwerp van decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Deze blijven onverminderd gelden
op het niveau van het uitvoeringsbesluit.
Het BVCF zal in een eerste fase, net zoals de VCF, van toepassing zijn voor volgende door de Vlaamse
Belastingdienst op dit ogenblik geïnde belastingen :
c De onroerende voorheffing;
c De (jaarlijkse) verkeersbelasting (zogeheten geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde voertuigen);
c De belasting op de inverkeerstelling (BIV);
c Het eurovignet;
c De verkrottingsheffing woningen en gebouwen;
c De leegstandsheffing bedrijfsruimten.
In overeenstemming met de benadering inzake de VCF, maken de uitvoeringsbepalingen van de planbatenheffing
geen deel uit van het BVCF. Met het oog op de cohesie tussen de rechtsregels omtrent de planschade enerzijds en de
planbatenheffing anderzijds, werd er namelijk voor geopteerd om de fiscale bepalingen inzake de planbatenheffing in
de VCRO te laten.
In een later stadium kan het BVCF uitgebreid worden met de regelgeving inzake successie- en registratierechten,
en inzake de milieu gerelateerde belastingen. Het is zelfs aan te bevelen deze regelgeving in dezelfde teksten te
verwerken. Om hierop te anticiperen werd in de voorliggende ontwerptekst ook niet gesproken van een welbepaalde
dienst (zoals bijvoorbeeld de Vlaamse Belastingdienst), maar werd de tekst generiek gemaakt, en wordt er gesproken
van de “bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie”, gezien deze telkens via het instrumentarium van “Beter
Bestuurlijk Beleid” eenduidig worden aangeduid in andere regelgeving.
Het voorliggend ontwerp voorziet de codificatie en opheffing van volgende regelgevingen, van toepassing binnen
het Vlaamse Gewest (chronologisch gerangschikt) :
c het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen;
c het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,
zoals van toepassing op de onroerende voorheffing voor wat betreft het Vlaamse Gewest;
c het koninklijk besluit van 9 januari 1995 ter uitvoering van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het
Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend
te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de
Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van
een Eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van
25 oktober 1993;
c het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van verkrotting van
gebouwen en/of woningen;
c het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende
maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;
c het koninklijk besluit van 19 december 2001 ter uitvoering van de artikelen 8, 12 en 13, van de wet van
27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen
door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het
Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der
Nederlanden, en tot invoering van een eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 25 oktober 1993;
c het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 tot regeling van de modaliteiten waaronder de in artikel 253,
eerste lid, 7° en 8°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde vrijstellingen van de onroerende
voorheffing worden aangevraagd;
c het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot oprichting van een Vlaamse controle-instantie voor
de naleving van de wetten op de verkeersbelastingen en houdende wijziging van diverse bepalingen;
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c de artikelen van hoofdstuk I van het ministerieel besluit van 17 juli 1970 tot uitvoering van het Wetboek van de
met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen;
c het ministerieel besluit van 9 januari 1995 ter uitvoering van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van
het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens,
ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken,
de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering
van een Eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van
25 oktober 1993.
In de aanhef wordt de verwijzing naar artikel 5 van de bijzondere financieringswet geschrapt aangezien deze
volgens de Raad van State geen rechtsgrond biedt voor de bepalingen van het ontwerp.
Het voorliggend ontwerp van besluit is opgedeeld in 7 titels, en behoudt zo de structuur van de VCF zelf, zodat
ook snel het geheel van de van toepassing zijnde rechtsregels kan teruggevonden worden.
Titel 1 bevat inleidende bepalingen.
Titel 2 bevat de materieelrechtelijke bepalingen, op uitvoeringsniveau uiteraard.
Titel 3 bevat de procedurebepalingen, ook hier op het niveau van de uitvoerende macht.
Net zoals op decretaal niveau en om tot een uniforme procedure te komen werd in de voorbereiding van
voorliggend ontwerp van besluit gewerkt volgens een vast stramien : per item werd nagegaan welke bepalingen
relevant waren, welke bepalingen dienden gemoderniseerd te worden, welke bepalingen gelijkaardig waren bij de
diverse belastingen (maar anders geformuleerd) en welke bepalingen echt verschillen opleverden. Vervolgens werd
onderzocht of die verschillen konden worden weggewerkt of eigen waren aan de aard van de belasting. Dit heeft er
uiteindelijk toe geleid dat voor heel wat bepalingen een uniforme tekst kan worden voorgesteld.
Door de gebruikte techniek, en voor het verdere goed begrip van de lezer, zal in de artikelsgewijze toelichting
gewerkt worden met diverse toelichtingsmethoden :
c betreft het een nieuw artikel, dan wordt een omstandige toelichting gegeven;
c betreft het de letterlijke overname van een bestaand artikel, dan wordt dit zo vermeld, evenwel zonder dat het
huidige artikel geciteerd wordt;
c is het artikel uit het BVCF gebaseerd op één of meerdere bestaande artikelen, maar worden er enkel
tekstuele aanpassingen doorgevoerd in het licht van de beoogde doelstellingen (algemeen en toekomstig gebruik,
vereenvoudiging, transparantie), dan worden enkel de aangebrachte wijzigingen geduid, zonder aanhaling van het
huidige artikel;
c is het artikel uit het BVCF gebaseerd op één of meerdere bestaande artikelen, maar worden er grondige
wijzigingen doorgevoerd, dan wordt het huidige artikel, respectievelijk worden de huidige artikelen, expliciet geciteerd
(cursief) en wordt verder in de toelichting geduid welke wijzigingen worden voorgesteld.
In titel 3 werden ook stelselmatig volgende bewoordingen uit de huidige teksten vervangen :
c het woord “ambtenaar” door het woord “personeelslid”;
c de woorden “de ambtenaar daartoe door de Vlaamse Regering gemachtigd” door de woorden “het
bevoegde personeelslid”;
c de woorden “de Vlaamse Belastingdienst” door de woorden “de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie”.
Dit wordt bij de artikelsgewijze bespreking bijgevolg niet telkens herhaald.
Volgens de Raad van State verdient het aanbeveling om ter wille van de rechtszekerheid voor elke belasting die
door het ontworpen besluit geregeld wordt aan te geven welke de bevoegde entiteit is, namelijk de Vlaamse
Belastingdienst. Die informatie zou bijvoorbeeld in een bijlage kunnen opgenomen worden.
De decreetgever oordeelde eerder dat de VCF niet het geëigende instrument is om de taakverdeling binnen de
administratie uit te werken. Net als de VCF is de BVCF hiervoor niet het geëigende instrument. Die taakverdeling
wordt immers geregeld door de diverse oprichtingsbesluiten van de Vlaamse entiteiten en in die zin is de ontworpen
bepaling dan ook sluitend. Aangezien voormelde oprichtingsbesluiten besluiten van de Vlaamse Regering zijn zou het
toevoegen van een bijlage aan het BVCF met vermelding van de bevoegde entiteiten er op neerkomen dat de
Vlaamse Regering opnieuw gaat beslissen wat ze in het verleden al beslist heeft. Bovendien zou het risico op
tegenstrijdigheden in de regelgeving bij eventuele toekomstige herstructureringen de Vlaamse Overheid alleen maar
verhogen. Tot slot dient er op gewezen te worden dat wanneer het er op aan komt de burger concreet te informeren
bij welke dienst hij terecht moet ook de vermeldingen op de aanslagbiljetten, de briefwisseling en de website voldoende
informatie verstrekken hieromtrent.
Titel 4 bevat wijzigingsbepalingen.
Titel 5 bevat opheffingsbepalingen en overgangsmaatregelen.
Titel 6 regelt de citeertitel van het besluit.
Titel 7 bevat de bepalingen rond de inwerkingtreding.
De artikelstructuur van het besluit bestaat uit 5 posities. Dit heeft zijn redenen, en is voor een fiscaal
instrumentarium – waaraan in functie van de globale beleidsvoering, of de gewijzigde economische context, toch bij
regelmaat wijzigingen aan door te voeren zijn – bijna een noodzaak.
Welke zijn die redenen?
c Het is volledig transparant : men ziet meteen in welke onderafdeling men zit.
c Het laat toe binnen een onderafdeling nadien onbeperkt artikelen toe te voegen, zonder te sleutelen aan de
structuur of te werken met bis-artikelen....
c Het sluit zo volledig aan bij de VCF zelf, zodat door samenlezing van de artikelen uit de betrokken afdeling van
zowel VCF als BVCF de volledige rechtsregeling kan gevat worden.
Het heeft anderzijds een neveneffect, namelijk dat de tekst artikelen kan bevatten die voorbehouden zijn voor later
gebruik. Maar ook deze techniek is niet nieuw, en wordt frequent gebruikt in regelgeving in de Verenigde Staten van
Amerika (men gebruikt daar de termen “reserved” of “reserved for later use”).
De Raad van State merkt in zijn advies op dat de BVCF dezelfde structuur heeft en op dezelfde – onorthodoxe –
wijze is genummerd als de Codex. Doch anders dan de Codex die slechts een tiental “blanco artikelen” bevat – daarmee
zijn artikelen bedoeld waarbij slechts de vermelding “Voorbehouden voor toekomstig gebruik” voorkomt – (zie de
artikelen 2.3.5.0.1, 2.4.5.0.1, 2.4.6.0.1, enzovoort), komt die vermelding veel voor in het ontwerp, wat, aldus de Raad van
State, verwarrend is voor de lezer en de vlotte raadpleging van de tekst aanzienlijk bemoeilijkt.
De redenen voor deze structuur werden hierboven reeds aangehaald, maar een volledige symmetrie is niet
mogelijk omdat momenteel niet altijd corresponderende uitvoeringsbepalingen voorhanden of nodig zijn.
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Met het oog op de verlaging van de administratieve lasten ten aanzien van de burger worden de opgelegde
formaliteiten zoveel mogelijk afgebouwd. Zo wordt bijvoorbeeld in artikel 2.1.6.0.2 niet langer een uittreksel uit het
bevolkings- of vreemdelingenregister gevraagd als bewijs van bewoning. De bewoningsvereiste kan immers door de
administratie zelf nagekeken worden.
Blijvende aandacht voor de kwaliteitsverbetering van formulieren is noodzakelijk, maar de opname van een
formulier in regelgeving bemoeilijkt de kwaliteitsverbetering van het formulier. Om het formulier te wijzigen, moet
immers ook de regelgeving aangepast worden en dat is een tijdrovend proces. Daarom zijn formulieren hier maximaal
losgekoppeld van de betrokken regelgeving. Overeenkomstig artikel 13 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer met het oog op de toepassing van de regeling in kwestie werd de
omschrijving van de te verstrekken gegevens opgenomen in de regelgeving.
Het streven naar kwaliteitsverbetering vertaalt zich ook in het anticiperen op en remediëren aan interpretatieproblemen. Zo bestaat ingevolge het burgerlijk recht de mogelijkheid om via lastgeving op te treden. Aangezien het niet
de bedoeling is hier van het gemeen recht af te wijken, werden alle verwijzingen naar het begrip gemachtigde
geschrapt. Zo kunnen er geen interpretatieproblemen ontstaan.
Het opstellen van een lijst met artikelen of onderdelen ervan uit het KB/WIB 92, zoals de Raad van State
suggereert, lijkt niet zinvol.
De door de Raad van State voorgestelde werkwijze zou de zaken nodeloos compliceren. Met de huidige bepaling
is het voor de burger duidelijk dat hij niet meer dient te kijken naar het KB/WIB 92. Dit KB wordt vervangen door de
BVCF.
De door de Raad van State gesuggereerde werkwijze lost de eventuele onduidelijkheid ook niet op rond
bepalingen uit het KB/WIB 92, waarvan men zou kunnen twijfelen of deze van toepassing zijn op de onroerende
voorheffing als ze niet opgeheven worden. Indien immers alle op te heffen bepalingen zouden opgesomd worden, zou
de burger, bij een artikel dat in die opsomming niet voorkomt, nog niet weten of het hier een bepaling is die moet
blijven bestaan voor de onroerende voorheffing of een bepaling die eigenlijk geen betrekking had op de onroerende
voorheffing (en daarom ook niet kan worden opgeheven). In dat opzicht is de werkwijze zoals voorgesteld door de
Vlaamse Regering veel duidelijker : de burger vindt alle uitvoeringsbepalingen inzake onroerende voorheffing
voortaan in de BVCF.
Een gelijkaardige werkwijze werd trouwens ook door de decreetgever gevolgd bij de VCF.
II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
TITEL 1. — Inleidende bepalingen
HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen en definities
Het spreekt voor zich dat de begrippen, gehanteerd in dit uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering, moeten
begrepen worden zoals ze gedefinieerd of gebruikt worden in de VCF zelf. Vandaar dat in dit besluit geen verdere nood
bestaat aan een definitie-artikel.
Art. 1.1.0.0.1. Sommige begrippen gebruikt voor de heffing van de verkrottingsheffing woningen en gebouwen en
voor de leegstandsheffing bedrijfsruimten worden gedefinieerd in de respectievelijke uitvoeringsbesluiten waaruit de
fiscale bepalingen worden gelicht naar aanleiding van deze codificatie. In dit verband is het belangrijk te benadrukken
dat de begrippen gehanteerd voor de heffing van voormelde belastingen moeten worden geïnterpreteerd in
overeenstemming met de bepalingen van de respectievelijke besluiten van de Vlaamse Regering.
TITEL 2. — Belastingheffing
De materieelrechtelijke uitvoeringsbepalingen worden samengebracht onder titel 2. Deze bepalingen hebben
dezelfde draagwijdte als de draagwijdte gegeven aan de overeenkomstige bepalingen opgeheven naar aanleiding van
deze codificatie (zie concordantietabel). De stroomlijning van het woordgebruik en taalgebruik van deze bepalingen
beoogt niet de draagwijdte van de bepalingen te wijzigen.
HOOFDSTUK 1. — Onroerende voorheffing
Art. 2.1.6.0.1. Zoals vermeld in het advies van de Raad van State, moet in artikel 2.1.6.0.1, derde lid, BVCF
daadwerkelijk de belastingschuldige vermeld worden, omdat hier (zoals in art. 2.1.6.0.2 VCF) wordt verwezen naar
diegene bij wie de belasting wordt ingevorderd.
HOOFDSTUK 2. — Verkeersbelasting
Afdeling 6. — Vrijstellingen
Art. 2.2.6.0.1. Deze bepaling is de overname van de derde paragraaf van artikel 15 van het Koninklijk besluit van
8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen.
De eerste en de tweede paragraaf van deze bepaling van het Koninklijk Besluit van 8 juli 1970 zijn opgenomen in de
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, meer bepaald in de artikelen 2.2.6.0.1, § 1, eerste lid, 3°; 2.2.6.0.1, § 1,
tweede lid; 2.2.6.0.1, § 1, tweede lid en 2.2.6.0.1, § 1, derde lid.
Artikel 2.2.6.0.2. In het advies van de Raad van State wordt gevraagd naar de toegevoegde waarde van
artikel 2.2.6.0.2 in het licht van artikel 3.13.1.1.1 van de VCF. De toegevoegde waarde van artikel 2.2.6.0.2 van de VCF
bestaat erin dat het zorgt voor een meer concrete en daarmee meer rechtszekere invulling van de plichten van de
bestuurder. De bestuurder moet op verzoek van het bevoegde personeelslid namelijk alle inlichtingen over het gebruik
van het voertuig verstrekken.
Art. 2.2.6.0.3. Deze bepaling is de overname van artikel 30 van het Koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de
algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Het artikel voorziet in
verdere details betreffende de terugbetalingsregeling, vermeld in artikel 2.2.6.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van
13 december 2013.
In de eerste paragraaf van deze bepaling wordt nu de overeenstemming verzekerd van de verwijzingen in dit
besluit met de hernummering van de bepalingen van het WIGB bij de hervorming door de Wet van 25 januari 1999.
Zo wordt nu in de inleidende zin bij punt 1 en 2 van paragraaf 1 correct verwezen naar artikel 2.2.2.0.1, § 2, tweede lid,
van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. De tweede paragraaf voorziet niet langer dat voor de aanvraag
van terugbetaling het nodig is gebruik te maken van een formulier. De beweegreden hiertoe werd reeds toegelicht in
de algemene toelichting.
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Het tweede lid geeft aan welke gegevens de belastingplichtige dient te verstrekken om een terugbetaling te kunnen
bekomen. Zo moet Vlaamse Belastingdienst niet telkens een vraag om bijkomende inlichtingen stellen aan de
belastingplichtige en kan die laatste ook volstaan met één schriftelijk contact met de Vlaamse Belastingdienst. Op die
manier kunnen aanvragen tot terugbetaling efficiënter behandeld worden, hetgeen zowel tot voordeel strekt van
overheid als burger.
HOOFDSTUK 4. — Eurovignet
Afdeling 7. — Wijze van heffing
Artikel 2.4.7.0.1. Overeenkomstig de bevoegdheidstechnische opmerkingen van de Raad van State wordt dit
artikel aangepast. Dit gebeurt concreet door in artikel 2.4.7.0.1 onmiddellijk te verwijzen naar de bijlage bij het
Koninklijk besluit van 8 september 1997 tot bepaling van het wegennet waarop het eurovignet van toepassing is. Door
die aanpassing kan artikel 2.4.7.0.2 van het ontwerp worden opgeheven. Ook de concordantietabel wordt
overeenkomstig aangepast.
HOOFDSTUK 6. — Leegstandheffing bedrijfsruimten
Afdeling 7. — Wijze van heffing
In het besluit van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding
en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten (hierna BVR leegstandsheffing bedrijfsruimten)
worden meermaals de begrippen “het goed” en “onroerend goed” gebruikt, terwijl in het decreet van 19 april 1995
houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten enkel de
begrippen “bedrijfsruimte” en “bedrijfsgebouw” worden gedefinieerd. Uniformisering dringt zich dan ook op. De
begrippen “het goed” en “onroerende goederen” worden respectievelijk vervangen door de begrippen “bedrijfsruimte”
en “bedrijfsruimten”.
Art. 2.6.7.0.4. In artikel 19, § 2, van voormeld besluit wordt verwezen naar het begrip “bedrijfsgebouw”. Hoewel
dat begrip gedefinieerd is in het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van
leegstand en verwaarlozing, wordt ervoor geopteerd om hier het begrip te vervangen door het begrip “bedrijfsruimte”.
Het is immers de bedrijfsruimte die wordt opgenomen in de inventaris en de opschortingen gelden voor de opgenomen
bedrijfsruimte. Bovendien wordt zo ook uniformiteit nagestreefd met de terminologie gehanteerd in de VCF op dit
punt.
TITEL 3. — Inning en invordering
HOOFDSTUK 1. — Inleidende bepalingen, opcentiemen, opdeciem en administratieve onkostenvergoedingen
Art. 3.1.0.0.1. Dit artikel is gebaseerd op artikel 14 van het BVR leegstandheffing bedrijfsruimten.
Naar analogie met de verkrottingsheffing woningen en gebouwen, wordt nu ook voor de leegstandheffing
bedrijfsruimten expliciet bepaald dat bij gehele of gedeeltelijke ontheffingen het te veel uitbetaalde bedrag aan
onkostenvergoedingen verrekend wordt op de eerstvolgende uit te keren onkostenvergoeding en opcentiemen.
Het huidige artikel 16 van het BVR leegstandheffing bedrijfsruimten bepaalt dat het bedrag van de administratieve
onkostenvergoeding door de Vlaamse Belastingdienst op rekening van de gemeenten zal worden gestort voor het einde
van de tweede maand, volgend op de maand waarop de verschuldigde heffing dient te worden voldaan, en dit voor
zover deze heffing is geïnd en definitief is verworven. Deze werkwijze is al geregeld in de Vlaamse Codex Fiscaliteit
zelf (zie artikel 3.1.0.0.4, paragraaf 3 en 4), zodat dit artikel niet moet overgenomen worden.
Art. 3.1.0.0.2. Dit artikel is gebaseerd op artikel 19 van het BVR verkrottingsheffing woningen en gebouwen.
Onder de geïnde heffingen worden ook de ingevorderde heffingen begrepen. Er wordt daarom niet langer
uitdrukkelijk vermeld dat de onkostenvergoeding wordt berekend op de geïnde en ingevorderde heffingen. Het woord
“verrekend” wordt vervangen door het woord “berekend”, aangezien dit tot verwarring kan aanleiding geven; wel
degelijk is bedoeld dat de percentages berekend worden op de bedragen die geïnd zijn (en niet bijvoorbeeld op de
ingekohierde bedragen).
Art. 3.1.0.0.3, 3.1.0.0.4 en 3.1.0.0.5. Deze artikelen zijn gebaseerd op de artikelen 1, 2 en 4 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 23 juli 2010 houdende uitvoering van de compensatie voor de gederfde opbrengsten uit de
gemeentelijke en de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing op materieel en outillage en op
energiezuinige gebouwen.
Wel werden de verwijzingen rechtgezet.
HOOFDSTUK 2. — Inkohiering
Afdeling 1. — Algemeen
Art. 3.2.1.0.1. Dit artikel is gebaseerd op het artikel 128 van het Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot
uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (verder : KB/WIB) en de eerste alinea van het artikel 2
van het Koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (verder : KB/WIGB).
Art. 3.2.1.0.2. Dit artikel is gebaseerd op de artikelen 129 en 130 KB/WIB en op artikel 2 en artikel 3 KB/WIGB.
De voorwaarde van jaarlijkse uitvoerbaarverklaring, opgenomen in het huidige artikel 2 KB/WIGB wordt niet
langer opgenomen. Dit maakt de procedure nodeloos ingewikkeld. Uitvoerbaarverklaringen voor toekomstige aanslagjaren gebeuren bovendien niet, zodat deze bepaling overbodig wordt.
De niet fiscale bepaling uit artikel 130 KB/WIB en artikel 3 KB/WIGB (de koppeling van een kohier aan
een begrotingsjaar) wordt geschrapt, gezien deze problematiek geregeld wordt in het rekendecreet (Decreet van
8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de
aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof) en haar uitvoeringsbesluiten.
Inzake op te heffen bepalingen :
De huidige bepaling van artikel 131 KB/WIB en artikel 4 KB/WIGB wordt niet overgenomen, aangezien deze
bepaling onnodige beperkingen oplegt aan de wijze van inkohiering. Bovendien verwijst deze bepaling naar de
organisatie-opzet van de FOD Financiën (indeling per ontvangkantoor).
De huidige bepaling van artikel 132 KB/WIB en artikel 4 KB/WIGB heeft geen toegevoegde waarde, en wordt
bijgevolg evenmin overgenomen. De inkohieringstermijn is immers decretaal bepaald en binnen deze termijn dient het
bevoegde personeelslid de inkohiering te voltooien.
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Artikel 10, § 1, 1e en 2e lid, van het BVR verkrottingsheffing woningen en gebouwen kan geschrapt worden. Er zijn
geen bijzondere kohieren, en het spreekt voor zich dat aanslagen binnen de decretaal voorziene termijn aangemaakt
worden op basis van de gegevens over de belastbare grondslag. Anderzijds zijn deze bepalingen reeds opgenomen in
de VCF (artikel 3.2.1.0.1).
Artikel 10, § 2, van het BVR verkrottingsheffing woningen en gebouwen dient evenmin overgenomen te worden :
- het eerste lid is geïntegreerd in de VCF (artikel 3.1.0.0.1, § 2);
- het tweede lid heeft geen rechtsgrond meer : dit lid verwijst immers naar artikel 3, § 3 van hetzelfde BVR dat zelf
geen decretale basis meer heeft (verwees naar artikel 38, 2e lid van het decreet, dat zelf werd opgeheven bij decreet van
24 december 2005).
- het derde lid heeft geen toegevoegde waarde.
Artikel 11, derde lid, van het BVR verkrottingsheffing woningen en gebouwen kan geschrapt worden. Dit lid
verwijst immers ook naar artikel 3, § 3, van hetzelfde BVR dat zelf geen decretale basis meer heeft.
Art. 3.2.1.0.3. Dit artikel is gebaseerd op artikel 133, § 1, KB/WIB. Daarbij werd de terminologie gemoderniseerd.
Afdeling 3. — Overledenen en onverdeeldheden
Art. 3.2.3.0.1. Dit artikel is gebaseerd op artikel 133, § 2 en § 3, van het KB/WIB. Het nieuwe artikel geldt voor alle
belastingen. Artikel 5 KB/WIGB dat nog gelijkaardig was aan het oude artikel 133 KB/WIB dient dus niet behouden
te blijven.
Afdeling 5. — Berekening en afrondingswijze
Art. 3.2.5.0.1. Dit artikel is gebaseerd op artikel 135 KB/WIB en op artikel 12, § 1, van het BVR verkrottingsheffing
woningen en gebouwen.
HOOFDSTUK 3. — Aanslagprocedure
Afdeling 1. — Algemeen
Art. 3.3.1.0.1. Dit artikel is gebaseerd op artikel 25 KB/WIGB.
Art. 3.3.1.0.2. Dit artikel is gebaseerd op artikel 26 KB/WIGB.
Afdeling 4. — Aanslagbiljet
Art. 3.3.4.0.1. Dit artikel is gebaseerd op artikel 136 KB/WIB, artikel 7 KB/WIGB en op artikel 11, eerste lid van het
BVR verkrottingsheffing woningen en gebouwen, doch het toepassingsgebied wordt uitgebreid naar alle belastingen.
Dat het tweede lid van artikel 11 van het BVR verkrottingsheffing woningen en gebouwen niet dient behouden te
blijven werd reeds in de memorie van Toelichting bij de VCF (artikel 3.3.5.0.2) uitvoerig toegelicht.
Het derde lid, de laatste zin van het vierde lid, het vijfde en achtste lid van artikel 11 van het BVR
verkrottingsheffing woningen en gebouwen hebben geen rechtsgrond meer (zie infra) en kunnen bijgevolg opgeheven
worden.
De eerste zin van het vierde lid van artikel 11 van het BVR verkrottingsheffing woningen en gebouwen dient niet
te worden overgenomen aangezien de vermeldingen die moeten worden voorzien op het aanslagbiljet reeds in de
codex zijn vastgelegd.
De tweede zin van het vierde lid van artikel 11 van het BVR verkrottingsheffing woningen en gebouwen dient niet
te worden overgenomen. Welke entiteit bevoegd is voor de invordering van belastingen blijkt immers uit de regels
i.v.m. beter bestuurlijk beleid (waaronder de oprichtingsbesluiten van de diverse agentschappen en departementen).
Het zesde en zevende lid van artikel 11 van het BVR verkrottingsheffing woningen en gebouwen werden reeds
geregeld in de VCF zelf (artikel 3.1.0.0.1), en kunnen bijgevolg eveneens opgeheven worden.
HOOFDSTUK 4. — Betalingen
Afdeling 1. — Algemeen
Art. 3.4.1.0.1. Het eerste lid van dit artikel is gebaseerd op artikel 137 en 141 KB/WIB. De verwijzing in
artikel 137 KB/WIB naar artikel 177 KB/WIB dient niet te worden overgenomen : Artikel 177 KB/WIB heeft betrekking
op de vestiging en invordering, van de belasting van niet-inwoners op meerwaarden op onroerende goederen.
Het tweede lid van dit artikel is gebaseerd op artikel 138 KB/WIB. Omwille van het eurovignet waar gewerkt
wordt met uitnodigingen tot betaling dient de verwijzing naar het concept ‘aangifte’ behouden te blijven.
Omdat kantooruren eenvoudig moeten kunnen worden aangepast wordt artikel 144 KB/WIB niet opgenomen in
dit besluit.
Afdeling 3. — Wijze van betaling
Art. 3.4.3.0.1. Dit artikel is gebaseerd op artikel 139, § 1, KB/WIB 92.
Dit artikel bepaalt dat het bevoegde personeelslid, in bijzondere omstandigheden, andere wijzen van betaling kan
toestaan. Hierbij kan dan worden gedacht aan de betaling in contanten of betaling via kredietkaart bij de controles ter
plaatse. Het is evenwel niet wenselijk deze betalingsmogelijkheden als algemene regel in te voeren, doch in bepaalde
situaties of wanneer de nodige terminals ter beschikking kunnen gesteld worden kan het wel wenselijk zijn dergelijke
betalingswijzen te aanvaarden.
Art. 3.4.3.0.2. Dit artikel is gebaseerd op artikel 141 KB/WIB 92.
Afdeling 4. — Vermeldingen op het betaalformulier
Art. 3.4.4.0.1. Dit artikel is gebaseerd op artikel 139, § 2, KB/WIB 92. Deze bepaling maakt tevens de overname van
artikel 11 KB/WIGB overbodig. Dat artikel luidt momenteel als volgt : “Als de belastingschuldige een aanslagbiljet ontvangt
van de belastingen, vermeld in artikel 3 of 94 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, moet
hij de erbij gevoegde richtlijnen volgen en gebruik maken van het overschrijvingsformulier.”
Afdeling 5. — Bewijs van betaling
Art. 3.4.5.0.1. Dit artikel is gebaseerd op artikel 139 § 3 KB/WIB 92.
Afdeling 6. — Datum van uitwerking van betaling
Art. 3.4.6.0.1. Dit artikel is gebaseerd op artikel 142, § 1, KB/WIB. Paragraaf 2 werd niet langer behouden gezien
hier het gemeen recht (burgerlijk wetboek) kan gelden.
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Afdeling 7. — Wijze van aanrekening van betaling, aanwending en aanzuivering
Art. 3.4.7.0.1. Dit artikel is gebaseerd op artikel 2 van het Koninklijk besluit van 19 december 2001 ter uitvoering
van de artikelen 8, 12 en 13, van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van
rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994
door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het
Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een eurovignet, overeenkomstig
Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993.
Artikel 4 van dit KB wordt niet overgenomen gelet op het feit dat dit verwijst naar het inmiddels opgeheven
artikel 3 van hetzelfde KB, en enkel een overgangsmaatregel betrof in het kader van de invoering van de euro.
Gevolg gevend aan de bemerking van de Raad van State wordt de verwijzing naar artikel 3.4.7.0.5 van de VCF in
zijn geheel, vervangen door een verwijzing naar paragraaf 1 van dat artikel.
Afdeling 8. — Betalingsfaciliteiten
Art. 3.4.8.0.1. Dit artikel is gebaseerd op artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 december 2001 ter uitvoering
van de artikelen 8, 12 en 13, van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van
rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994
door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het
Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een eurovignet, overeenkomstig
Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993.
Het artikel werd aangepast op het vlak van de verwijzing, en verder enkel terminologisch.
Het geeft uitvoering aan artikel 3.4.8.0.1, § 2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.
HOOFDSTUK 10. — Invordering
Afdeling 3. — Vervolging
Onderafdeling 1. — Algemeen
Art. 3.10.3.1.1. Op basis van het eerste lid van dit artikel kan de Vlaamse Belastingdienst of een andere bevoegde
entiteit overgaan tot invordering van de heffingen die niet betaald werden binnen de uiterste betaaltermijn. Dit artikel is
gebaseerd op het huidige artikel 146 KB/WIB en artikel 13 KB/WIGB, zij het dat er voor werd geopteerd de
bewoording van de tekst te vereenvoudigen.
Het tweede lid voorziet in de twee klassieke wijzen van invordering : rechtstreeks bij de belastingschuldigen of
onrechtstreeks bij derden. Deze bepaling is geïnspireerd op het huidige artikel 147 KB/WIB. Bij de rechtstreekse
vervolging geeft de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie door middel van persoonlijke of gemeenschappelijke dwangschriften opdracht aan een gerechtsdeurwaarder om deze vervolging in te stellen. Bij de onrechtstreekse
vervolgingen wordt niet altijd beroep gedaan op een gerechtsdeurwaarder. Het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag
waarbij uitvoerend beslag onder derden wordt gelegd door de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie gebeurt
via aangetekende brieven (cfr. artikel 3.10.3.3.1 BVCF). Bijgevolg wordt bij deze onrechtstreekse vervolging geen
dwangschrift uitgevaardigd. Enkel in het geval het uitvoerend beslag onder derden bij deurwaardersexploot wordt
gelegd, overeenkomstig artikel 3.10.3.3.2 BVCF en artikel 1539 tot en met 1544 Ger.W., wordt een persoonlijk of
gemeenschappelijk dwangschrift overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder.
De Raad van State merkt op dat het bevestigen bij besluit van de Vlaamse Regering van een federale
wettelijke norm vanuit bevoegdheidsrechtelijk oogpunt niet kan worden aanvaard. Daarom worden in artikel 3.10.3.1.1
de woorden “krachtens het bij de wet toegestane verhaal” geschrapt.
Gelet op voormeld standpunt van de Raad van State dient bovendien artikel 3.10.3.1.2 uit het ontwerp volledig te
worden geschrapt.
Onderafdeling 2. — Rechtstreekse vervolging
Art. 3.10.3.2.1. Dit artikel is gebaseerd op de bepalingen zoals voorzien in artikel 148 KB/WIB. Het tweede lid (“Die
vervolgingen zijn gerechtelijk en de geldigverklaring behoort tot de bevoegdheid van de gewone rechtbanken.”) wordt
niet overgenomen. Deze bepaling behoort niet tot de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Bovendien spreekt het
voor zich dat de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing zijn. In dezelfde zin werden evenmin de
artikelen 157, 158 en 159 van het KB/WIB overgenomen.
Art. 3.10.3.2.2. Dit artikel is gebaseerd op artikel 151 KB/WIB. Deze bepaling luidt als volgt :
“Wanneer de termijn van het dwangbevel verstreken is, doet de ontvanger overgaan tot uitvoerend beslag op roerend goed,
hetwelk geschiedt op de wijze bepaald in het Gerechtelijk Wetboek, behoudens de afwijkingen vastgesteld in de hierna volgende
artikelen 152 tot 154.”
Het laatste luik van dit artikel, waarin verwezen wordt naar het Gerechtelijk Wetboek, werd niet overgenomen. De
artikelen 3.10.3.2.3 en 3.10.3.2.4 blijven evenwel behouden als afwijking op het gemeen recht. Artikel 3.10.3.2.4 geeft
bovendien uitvoering aan artikel 3.10.3.2.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.
Art. 3.10.3.2.3. Dit artikel is gebaseerd op artikel 153 KB/WIB.
Art. 3.10.3.2.4. Dit artikel is gebaseerd op artikel 154 KB/WIB.
Art. 3.10.3.2.5. Art. 161 KB/WIB bepaalt :
“Het is de ontvangers en instrumenterende deurwaarders verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks enig voorwerp, waarvan zij
de verkoop bewerkstelligen, te kopen of voor zich te doen kopen op straffe van nietigheid van de verkoop en van ontzetting voor de
deurwaarders van de directe belastingen of toepassing van de bij artikel 533 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde tuchtstraffen
voor de gerechtsdeurwaarders.”
De sanctie van de nietigheid van de verkoop bij aankoop door de gerechtsdeurwaarder is echter geregeld in
artikel 1596 van het Burgerlijk Wetboek, de tuchtstraf is voorzien in artikel 533 van het Gerechtelijk Wetboek. Voor de
gerechtsdeurwaarders vormt artikel 161 KB/WIB dus een overbodige herhaling
Ten aanzien van de personeelsleden van de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie blijft deze bepaling wel
relevant en bijgevolg werd deze geactualiseerd.
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Art. 3.10.3.2.6. Dit artikel is gebaseerd op artikel 162 KB/WIB. Het artikel werd verduidelijkt door de toevoeging
van de artikelen uit het Gerechtelijk Wetboek die hier van toepassing zijn.
Een aantal bepalingen werden niet overgenomen :
Artikel 152 KB/WIB bepaalt :
“Vóór de inbeslagneming verzoekt de instrumenterende deurwaarder de belastingschuldige hem de kwitantie te vertonen van
de op zijn aanslagen gestorte afkortingen en vermeldt dit verzoek in het proces-verbaal van beslag.”
Deze bepaling is achterhaald en wordt in de praktijk niet meer toegepast aangezien de gerechtsdeurwaarder steeds
bij de administratie het openstaande saldo kan opvragen.
Daarom wordt deze bepaling niet in het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Codex Fiscaliteit opgenomen.
Art. 155 KB/WIB bepaalt :
“Alvorens te verkopen, doet de instrumenterende deurwaarder daarvan aangifte ten kantore van de registratie. Hij vermeldt
deze formaliteit in het proces-verbaal van verkoop.”
Aangezien deze bepaling een herhaling vormt van hetgeen geregeld is in de artikelen 77 en 227 van het Wetboek
Registratierechten wordt deze niet terug opgenomen.
Art. 156 KB/WIB bepaalt :
“Zo geen koper opdaagt, wordt de verkoop verdaagd en worden de voorwerpen, krachtens een toestemming van de
beslagrechter, naar de naburige markt of naar een andere, meer geschikte plaats gevoerd.
De instrumenterende deurwaarder stelt proces-verbaal van niet-toewijzing op en gaat tot een nieuwe verkoop over.”
Deze bepaling werd niet overgenomen. Eerst en vooral dient de fiscale wetgeving geen specifieke bepalingen te
voorzien die eigenlijk thuis horen in het Gerechtelijk Wetboek. Bovendien is deze bepaling verouderd. Goederen
waarvoor geen koper wordt gevonden worden niet openbaar verkocht, niet opgeladen of vernietigd.
Art. 3.10.3.2.7. Dit artikel is gebaseerd op artikel 163 KB/WIB :
“De ontvanger rekent de hem gestorte sommen aan volgens de in artikel 143 gestelde regelen; hij geeft aan de
belastingschuldige bij ter post aangetekende brief kennis van de aldus gedane aanrekeningen en betaalt hem het eventuele overschot
terug.”
De bepaling dat ‘aan de belastingschuldige bij ter post aangetekende brief kennis van de aldus gedane
aanrekeningen wordt gedaan’ wordt evenwel niet overgenomen. Het is in de praktijk niet haalbaar, en bovendien niet
zinvol, om telkens per aangetekende brief een kennisgeving van de aanrekening te doen. Dit gebeurt wel per
gewone brief.
Verder spreekt het voor zich dat eventuele overschotten worden terugbetaald, ook in geval van invordering via
gerechtsdeurwaarder. Evenwel is pas sprake van een overschot indien alle openstaande schulden zijn betaald, dus ook
diegene die niet in het dwangbevel werden opgenomen.
Onderafdeling 3. — Onrechtstreekse vervolging
Art. 3.10.3.3.1 en art. 3.10.3.3.2. Deze artikelen betreffen de regeling inzake het zogenaamde vereenvoudigd fiscaal
derdenbeslag. Deze bepalingen zijn gebaseerd op het huidige artikel 164 en 165 KB/WIB (zoals van toepassing in het
Vlaamse Gewest). Er werden slechts enkele technische aanpassingen doorgevoerd :
1° de ambtenaar daartoe door de Vlaamse Regering gemachtigd wordt vervangen door het bevoegde personeelslid;
2° de boete wordt vervangen door de administratieve geldboete;
3° voorheffingen worden geschrapt wegens niet van toepassing.
Onderafdeling 4. — Vervolgingskosten
Art. 3.10.3.4.1. Dit artikel is de letterlijke overname van artikel 172 KB/WIB.
Art. 3.10.3.4.2. Dit artikel is gebaseerd op artikel 173 KB/WIB en artikel 12, § 2, van het BVR verkrottingsheffing
woningen en gebouwen.
Artikel 173 KB/WIB luidt als volgt :
“De vervolgingskosten vallen ten laste van de achterstallige belastingschuldigen.
Die kosten komen volledig toe aan de instrumenterende deurwaarders die de hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder hebben.
Ze komen aan de Schatkist toe, voor vervolgingen die door deurwaarders van de directe belastingen zijn gedaan; de Minister van
Financiën is evenwel gemachtigd om een gedeelte daarvan aan die deurwaarders toe te kennen.
In uitzonderlijke gevallen kan de ontvanger gemachtigd worden aan de instrumenterende deurwaarder de vervolgingskosten
voor te schieten.”
Art. 12, § 2, van het BVR verkrottingsheffing woningen en gebouwen luidt als volgt :
“De invorderingskosten komen ten laste van de belastingplichtige. De kosten van invordering zijn de vervolgingskosten
gemaakt met toepassing van artikel 40, § § 2 en 3 van het decreet.”
Er werden evenwel een aantal belangrijke aanpassingen doorgevoerd. Er wordt niet langer een onderscheid
gemaakt tussen de ‘instrumenterende deurwaarders die de hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder’ hebben en
‘deurwaarders van de directe belastingen’ vermits de Vlaamse administratie enkel werkt met gerechtsdeurwaarders (en
niet de figuur kennen van deurwaarders bij de directe belastingen). Er is dan ook niet langer voorzien dat de Vlaamse
minister bevoegd voor de Financiën een deel van de vervolgingskosten kan toekennen aan de deurwaarder. Bovendien
worden aan de gerechtsdeurwaarder geen vervolgingskosten voorgeschoten.
Art. 3.10.3.4.3. Dit artikel voorziet dat de door de gerechtsdeurwaarders gemaakte kosten die niet kunnen worden
gerecupereerd worden betaald door de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie. Evenwel worden een aantal
kosten voorzien die niet worden aanvaard.
De opsomming is gebaseerd op deze van artikel 174 KB/WIB.
In het licht van de aanbeveling van de Raad van State wordt artikel 3.10.3.4.3 geherformuleerd en onderverdeeld
in twee leden. In tegenstelling tot wat de Raad van State suggereert was het in de oorspronkelijk ontworpen bepaling
niet alleen de bedoeling om aan te geven welke kosten niet bij de belastingschuldige kunnen worden gerecupereerd
maar vooral ook welke kosten niet door de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie worden terugbetaald (in
geval van niet-recuperatie bij de belastingschuldige). Dit wordt op aangeven van de Raad van State verduidelijkt.
Verder worden op aangeven van de Raad van State de woorden ‘onder meer’ geschrapt.
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Onderafdeling 5. — Met vervolging belaste personen
Art. 3.10.3.5.1. De bepalingen rond de met vervolging belaste personen worden geactualiseerd. Tot op heden was
in de artikelen 168-171 KB/WIB sprake van ‘deurwaarders van de directe belastingen’. Belastingdeurwaarders bestaan
al geruime tijd niet meer. Dat waren ambtenaren uit de schoot van het vroegere ministerie van financiën die als
deurwaarder optraden, maar dan specifiek voor de invordering van fiscale schulden.
Binnen de Vlaamse Belastingdienst zijn er geen dergelijke deurwaarders. De Vlaamse Belastingdienst doet voor de
gedwongen invordering immers beroep op de ‘gewone’ gerechtsdeurwaarders (cf. Gerechtelijk Wetboek, Deel II,
Boek IV – gerechtsdeurwaarders).
Een en ander betekent dat de artikelen 168-171 KB/WIB eigenlijk niet meer relevant zijn en niet dienen te worden
behouden in het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Voor het overige blijft artikel 167 KB/WIB
relevant, zij het dat de toepassing ervan wordt beperkt tot de gerechtsdeurwaarders.
De Raad van State merkt in zijn advies op dat de tuchtregeling van de gerechtsdeurwaarders een zaak is van de
federale wetgever en dat de Vlaamse Regering zich in beginsel niet op dat terrein kan begeven. Daarom moet de
zinsnede “en, desnoods, toepassing van de bij artikel 533 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde tuchtstraffen” worden
geschrapt.
Afdeling 5. — Zekerheden
Onderafdeling 1. — Waarborg
Art. 3.10.5.1.1. tot en met 3.10.5.1.7. De tekst van deze artikelen is gebaseerd op art. 211, 213,214, 215, 217, 218 en
219 KB/WIB.
In artikel 3.10.5.1.1 werd wel een actualisering doorgevoerd : waar in artikel 211 KB/WIB wordt verwezen naar
goederen die het pand van het Vlaamse Gewest vormen en die gelegen zijn in België of in een land waarmede België
een overeenkomst heeft gesloten tot regeling van de wederzijdse bijstand inzake de invordering van de belastingen
waaraan de belanghebbende is onderworpen wordt nu ook verwezen naar die goederen gelegen in een land dat onder
de toepassing valt van Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake
de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen.
Artikel 212 KB/WIB wordt niet overgenomen want is gericht op inkomstenbelastingen.
Artikel 216 KB/WIB wordt evenmin overgenomen. Het eerste lid heeft betrekking op aannemers. Een regeling
betreffende het tweede en derde lid behoort niet de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest.
HOOFDSTUK 12. — Verplichtingen van derden
Afdeling 2. — Verplichtingen van kredietinstellingen of -inrichtingen
Artikel 3.12.2.0.1 tot en met artikel 3.12.2.0.4. De artikelen 3.12.2.0.1 tot en met 3.12.2.0.4 bepalen de modaliteiten
van de aanvraag van het attest en van het attest, vermeld in artikel 3.12.2.0.1. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Artikel 3.12.2.0.1 is gebaseerd op artikel 221 KB/WIB en wordt van toepassing gemaakt voor alle belastingen. Er
wordt evenwel niet langer vereist dat de aanvraag en het attest worden gesteld op een formulier waarvan het model
wordt vastgesteld door de leidend ambtenaar van de bevoegde entiteit. Daarnaast worden de woorden “directeurgeneraal van de directe belastingen” vervangen door de woorden “de leidend ambtenaar van de bevoegde entiteit van
de Vlaamse administratie”.
Artikel 3.12.2.0.2 is gebaseerd op artikel 222 KB/WIB en wordt van toepassing gemaakt voor alle belastingen. Er
wordt enkel een legistieke aanpassing doorgevoerd.
Artikel 3.12.2.0.3 is gebaseerd op artikel 223 KB/WIB en wordt van toepassing gemaakt voor alle belastingen. In
het attest zullen enkel de ingekohierde en vervallen openstaande schulden worden opgenomen. Het begrip “eisbaar”
wordt vervangen zodat ondubbelzinnig vaststaat dat enkel de ingekohierde belastingen waarvoor de betalingstermijn
verstreken is kunnen worden vermeld in het attest. Daarnaast wordt ook een legistieke aanpassing doorgevoerd en
worden de woorden “de in artikel 220 aangewezen ambtenaar” vervangen door de woorden “het bevoegde
personeelslid”.
Artikel 3.12.2.0.4 is gebaseerd op artikel 224 KB/WIB en wordt van toepassing gemaakt voor alle belastingen. In
het attest zullen enkel de ingekohierde en vervallen openstaande schulden worden opgenomen. Het begrip “eisbaar”
wordt vervangen zodat ondubbelzinnig vaststaat dat enkel de ingekohierde belastingen waarvoor de betalingstermijn
verstreken is kunnen worden vermeld in het attest. Er wordt een legistieke aanpassing doorgevoerd, de woorden “de
in artikel 220 aangewezen ambtenaar” worden vervangen door de woorden “het bevoegde personeelslid” en de
woorden “het bevoegde ontvangkantoor” worden vervangen door de woorden “de bevoegde entiteit van de Vlaamse
administratie”.
De bepaling van artikel 220 KB/WIB is voor de Vlaamse administratie niet relevant, en kan derhalve geschrapt
worden.
Het bevoegde personeelslid is gedefinieerd in de codex zelf.
HOOFDSTUK 13. — Onderzoek en controle
Afdeling 2. — Controle ter plaatse
Art. 3.13.2.0.1. Dit artikel verleent de bevoegdheid tot het opsporen van inbreuken en het vaststellen van
processen-verbaal.
Het artikel is gebaseerd op :
1° Artikel 1 van het Koninklijk besluit van 9 januari 1995 ter uitvoering van de wet van 27 december 1994 tot
goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware
vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk
Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en
tot invoering van een Eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 :
“De personeelsleden aangewezen door de leidend ambtenaar van de Vlaamse Belastingdienst, zijn bevoegd om over het
grondgebied van het Vlaamse Gewest overtredingen op te sporen en om, zelfs alleen, de processen-verbaal over het eurovignet op
te stellen, en om het ontdoken bedrag van het eurovignet, verhoogd met de administratieve boete, onmiddellijk te innen.”
2° Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot oprichting van een Vlaamse
controle-instantie voor de naleving van de wetten op de verkeersbelastingen en houdende wijziging van
diverse bepalingen.
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Art. 2 : “De controle op de naleving van de wetten op de verkeersbelastingen en hun uitvoeringsbesluiten wordt uitgeoefend
door ambtenaren van de Vlaamse Belastingdienst die daartoe aangewezen worden door de leidend ambtenaar van de Vlaamse
Belastingdienst.
De controleurs beschikken, tijdens opsporing van overtredingen, bij de afwikkeling ervan en bij het opstellen van
processen-verbaal, over de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie.”
Artikel 2, 2e lid van dit laatst genoemde besluit wordt niet mee opgenomen gezien dit reeds werd overgenomen
in artikel 3.13.2.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Art. 14/1, § 2 van het Koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen :
“De personeelsleden, aangewezen door de leidend ambtenaar van de Vlaamse Belastingdienst, zijn bevoegd om over het
grondgebied van het Vlaamse Gewest de overtredingen op te sporen en om, zelfs alleen, de processen-verbaal over de met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen op te stellen.
Die processen-verbaal, waarbij eventueel de schriftelijke uitleggingen van de overtreders worden gevoegd, worden opgesteld
ten verzoeke van de Vlaamse minister bevoegd voor de financiën, op vervolging en benaarstiging van het personeelslid aangewezen
door de leidend ambtenaar van de Vlaamse Belastingdienst, domicilie kiezend in zijn kantoren, zij zijn vrijgesteld van bevestiging
of visum en van betekening.
De processen-verbaal worden toegezonden aan de personeelsleden die daartoe door de Vlaamse minister bevoegd voor de
financiën zijn aangewezen.”
Het tweede en derde lid van artikel 14/1, § 2 van het Koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene
verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen wordt geschrapt. Deze bepaling is
niet langer relevant binnen de organisatie van de Vlaamse Belastingdienst, maar is toegespitst op de organisatie van
de federale belastingadministratie. De opmaak van de processen-verbaal en de vormvereisten worden bepaald in
artikel 3.13.2.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Art. 176 KB/WIB’92 “Onverminderd de bevoegdheden van de gerechtelijke officieren bij de parketten, zijn de ambtenaren van
de administratie der directe belastingen, van de administratie der douane en accijnzen, van de administratie van het kadaster, de
beëdigde gemeenteambtenaren, de rijkswacht, de gerechtelijke agenten bij de parketten, de speciale controleurs van de administratie
van het vervoer en de leden van het toezichtspersoneel van het Hoog Comité van toezicht bevoegd om overtredingen op te sporen
en om, zelfs alleen, processen-verbaal inzake directe belastingen op te stellen.
Die processen-verbaal, waarbij eventueel de schriftelijke uitleg van de overtreders wordt gevoegd, worden opgesteld ten
verzoeke van de Minister van Financiën, op vervolging en benaarstiging van de directeur van de directe belastingen, domicilie
kiezend in zijn kantoren; zij zijn van bevestiging of visum en van betekening vrijgesteld.
De processen-verbaal worden toegezonden aan de ambtenaren die daartoe door de Minister van Financiën zijn aangewezen.”
Het tweede en derde lid van artikel 176 KB/WIB’92 wordt geschrapt. Deze bepaling is niet langer relevant binnen
de organisatie van de Vlaamse Belastingdienst, maar is toegespitst op de organisatie van de federale belastingadministratie. De opmaak van de processen-verbaal en de vormvereisten worden bepaald in artikel 3.13.2.0.4 van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit.
De verwijzing naar de andere categorieën van personen die bevoegd zijn om op enige wijze controle op de
naleving van de wetten uit te oefenen zoals aangeduid in het eerste lid, werd behouden. Evenwel werd de verwijzing
naar deze categorieën geactualiseerd. Zo spreken we niet meer over rijkswacht of de gerechtelijke agenten bij de
parketten, maar wordt verwezen naar ‘andere officieren of agenten van gerechtelijke politie en aan de leden van het
operationeel kader van de lokale en federale politie’. Daarnaast werden de categorieën die niet langer in de praktijk
enige controle uitoefenen geschrapt. Het betreft hier de ambtenaren van de administratie der directe belastingen, de
beëdigde gemeenteambtenaren, de speciale controleurs van de administratie van het vervoer en de leden van het
toezichtspersoneel van het Hoog Comité van toezicht.
Bovenstaande artikelen werden samengevoegd tot één artikel gezien de gelijkaardige inhoud.
De bevoegde personen om deze controletaken uit te oefenen worden aangeduid met de term ‘bevoegde
personeelsleden’. Doorheen het WIB’92, het wetboek van 23 november 1965 van de met de inkomstenbelastingen
gelijkgestelde belastingen en de uitvoeringsbesluiten worden verschillende termen door elkaar gebruikt om de persoon
aan te duiden die bevoegd is om controle uit te oefenen op de naleving van de wetten op de verkeersbelastingen en
het eurovignet (vb. verbalisant, controleur, agent van toezicht, personeelslid aangewezen door de leidend ambtenaar
van de Vlaamse Belastingdienst). Teneinde dit te uniformiseren wordt voorgesteld om deze personen aan te duiden als
zijnde ‘de bevoegde personeelsleden’.
De Raad van State merkt op dat artikel 3.13.2.0.1 van de Codex op grond van de algemene uitvoeringsbevoegdheid
van de Vlaamse Regering enkel nader kan worden uitgewerkt in zoverre de ontworpen bepaling betrekking heeft op
de verkeersbelasting, de belasting op de inverkeerstelling en het eurovignet.
De ontworpen bepaling moet volgens de Raad van State daarom uitdrukkelijk worden beperkt tot die belastingen.
Uit verder onderzoek is evenwel gebleken dat art. 3.17.0.0.1 VCF eveneens een rechtsgrond biedt aan de
ontworpen bepalingen voor de overige belastingen. Teneinde ook op dit punt de nodige uniformiteit te behouden en
gelet op het feit dat er in de VCF alsnog een rechtsgrond voor handen is, is het niet aangewezen de ontworpen bepaling
te beperken tot de verkeersbelastingen in de ruime zin.
Art. 3.13.2.0.2. Dit artikel betreft een uitvoeringsbepaling in toepassing van artikel 120 van het wetboek van
23 november 1965 van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Dit artikel wordt verder uitgewerkt
in het besluit van de administrateur-generaal van 24 november 2010 tot uitvoering van de oprichting van een Vlaamse
controle-instantie voor de naleving van de wetten op de verkeersbelastingen.
Het toepassingsgebied van deze bepaling wordt uitgebreid naar alle belastingen gezien de bevoegde personeelsleden die specifieke controletaken uitoefenen steeds dienen te beschikken over de vereiste legitimatiekaart en dit
ongeacht de aard van de belasting.
Art. 3.13.2.0.3. Dit artikel is gebaseerd op artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010
tot oprichting van een Vlaamse controle-instantie voor de naleving van de wetten op de verkeersbelastingen en
houdende wijziging van diverse bepalingen.
De term ‘controleur’ wordt vervangen door ‘het bevoegd personeelslid’. Doorheen het wetboek van 23 november 1965 van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en de uitvoeringsbesluiten worden
verschillende termen door elkaar gebruikt om de persoon aan te duiden die bevoegd is om controle uit te oefenen op
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de naleving van de wetten op de verkeersbelastingen en het eurovignet (vb. verbalisant, controleur, agent van toezicht,
personeelslid aangewezen door de leidend ambtenaar van de Vlaamse Belastingdienst). Teneinde dit te uniformiseren
wordt voorgesteld om deze personen aan te duiden als zijnde ‘bevoegd personeelslid’.
Daarnaast wordt de term ‘of diens aangestelde’ uit de tekst geschrapt gezien de delegatie van bevoegdheden wordt
geregeld bij een afzonderlijk delegatiebesluit.
Ook het tweede lid van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot oprichting van
een Vlaamse controle-instantie voor de naleving van de wetten op de verkeersbelastingen en houdende wijziging van
diverse bepalingen wordt geschrapt. Een uitdrukkelijke verwijzing naar het delegatiebesluit is overbodig.
Artikel 3.13.2.0.3. betreft een uitvoeringsbepaling in toepassing van artikel 120 van het wetboek van 23 november 1965 van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Dit artikel wordt verder uitgewerkt in het
besluit van de administrateur-generaal van 24 november 2010 tot uitvoering van de oprichting van een Vlaamse
controle-instantie voor de naleving van de wetten op de verkeersbelastingen.
Deze bepaling wordt van toepassing gemaakt voor alle belastingen. De bevoegde personeelsleden die een
bepaalde controletaak uitoefenen dienen steeds over een legitimatiekaart te beschikken en deze in de voorgeschreven
gevallen onmiddellijk terug te bezorgen.
Art. 3.13.2.0.4. Dit artikel is gebaseerd op artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010
tot oprichting van een Vlaamse controle-instantie voor de naleving van de wetten op de verkeersbelastingen en
houdende wijziging van diverse bepalingen.
De term ‘controleurs’ wordt vervangen door ‘bevoegde personeelsleden’. Doorheen het wetboek van 23 november 1965 van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en de uitvoeringsbesluiten worden
verschillende termen door elkaar gebruikt om de persoon aan te duiden die bevoegd is om controle uit te oefenen op
de naleving van de wetten op de verkeersbelastingen en het eurovignet (vb. verbalisant, controleur, agent van toezicht,
personeelslid aangewezen door de leidend ambtenaar van de Vlaamse Belastingdienst). Teneinde dit te uniformiseren
wordt voorgesteld om deze personen aan te duiden als zijnde ‘de bevoegde personeelsleden’.
Ook de term ‘het intern verzelfstandigd agentschap de Vlaamse Belastingdienst’ wordt vervangen door de term
‘de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie’ teneinde doorheen de codex steeds dezelfde term te gebruiken om
de belastingadministratie aan te duiden.
Artikel 3.13.2.0.4. betreft een uitvoeringsbepaling in toepassing van artikel 120 van het wetboek van 23 november 1965 van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Dit artikel wordt verder uitgewerkt in het
besluit van de administrateur-generaal van 24 november 2010 tot uitvoering van de oprichting van een Vlaamse
controle-instantie voor de naleving van de wetten op de verkeersbelastingen.
HOOFDSTUK 18. — Belastingverhogingen en administratieve geldboetes
Art. 3.18.0.0.1. Dit artikel is gebaseerd op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot vaststelling
van de schalen van de administratieve boete inzake eurovignet.
De verwijzing naar de bepalingen van het wetboek van 23 november 1965 van de met de inkomstenbelastingen
gelijkgestelde belastingen werd vervangen door de overeenstemmende verwijzing naar de codex.
Er werd echter nog een categorie D. toegevoegd. Daarbij wordt een boete opgelegd voor die gevallen waarbij het
eurovignet minder dan een maand te laat wordt betaald. Zie infra bij de toelichting over de bijlage.
Artikel 13 van het BVR verkrottingsheffing woningen en gebouwen wordt niet overgenomen gezien artikel 40, § 1
van het decreet verkrottingsheffing woningen en gebouwen evenmin wordt overgenomen. Zodoende heeft het
artikel niet langer rechtsgrond.
TITEL 4. — Wijzigingsbepalingen
Art. 4.1.0.0.1 tot en met 4.1.0.0.4. Het betreft de opheffing van de bepalingen uit het KB/WIGB die betrekking
hebben op de inning van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling. Deze werden immers in dit
besluit geïntegreerd. Op de suggestie van de Raad van State om de opheffing in te perken met de woorden “zoals van
toepassing op de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inverkeerstelling wat betreft het
Vlaamse Gewest” wordt ingegaan.
Artikel 14/1 van het KB/WIGB bepaalt de bevoegdheden inzake de controle op de naleving van de wetten op de
verkeersbelastingen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Daarnaast regelt artikel 14 van het KB/WIGB op
welke wijze deze bevoegdheden buiten het grondgebied van het Vlaamse Gewest worden uitgeoefend.
Dit heeft als gevolg dat een persoon die in Vlaanderen woont en die zich buiten het Vlaamse Gewest op het
Belgisch grondgebied begeeft onderworpen kan worden aan een controle door de bevoegde instanties zoals opgesomd
in artikel 14 van het KB/WIGB. Het Vlaamse Gewest heeft niet de bevoegdheid om de regels inzake de controle buiten
haar grondgebied te regelen. Het betreft een federale bevoegdheid. Vandaar dat artikel 14 van het KB/WIGB dient
behouden te blijven.
Art. 4.2.0.0.1 tot en met 4.2.0.0.8. De definities uit artikel 1 van het BVR verkrottingsheffing woningen en gebouwen
blijven in dit BVR behouden, mits aanpassing van een kruisverwijzing naar de VCF.
Ook artikel 2, 4, 5, 5bis, 6, 6bis, 7, 8, 9, 9bis, 9ter, 10, § 1, derde lid, 19bis en 20 blijven in het BVR verkrottingsheffing
woningen en gebouwen behouden omdat het niet-fiscale bepalingen betreft. Hetzelfde geldt voor de bijlagen van dat
besluit.
De problematiek, behandeld in artikel 3, § 1, § 2 en § 4, 12, § 3, 16, 18 eerste zin van het BVR verkrottingsheffing
woningen en gebouwen, werd geïntegreerd in de VCF, zodat deze bepalingen niet langer in dit besluit moeten worden
opgenomen.
Artikel 3, § 3 van het BVR verkrottingsheffing woningen en gebouwen wordt ook opgeheven omdat de rechtsgrond
niet langer aanwezig is. Artikel 38 tweede lid van het oorspronkelijke leegstandsdecreet luidde als volgt : “De Vlaamse
Regering, kan op aanvraag van de gemeente, de gemeenteontvanger en de gewestelijke ontvanger machtigen om, namens het
Vlaamse Gewest, de heffing en de gemeentelijke opcentiemen te innen met betrekking tot de gebouwen en/of woningen die op het
grondgebied van de gemeente zijn gelegen. In voorkomend geval dient de gemeenteontvanger of de gewestelijke ontvanger het
bedrag van de heffing door te storten op de rekening van het Vlaamse Gewest ten laatste op het einde van de maand die volgt op
de maand van de inning.”
Bij decreet van 24 december houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 (artikel 43) werd het
tweede lid van artikel 38 evenwel opgeheven. Hierdoor zijn ook een aantal uitvoeringsbepalingen zonder voorwerp
komen te vallen.
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Artikel 14 van het BVR verkrottingsheffing woningen en gebouwen wordt niet overgenomen. De eerste zin van
paragraaf 1 is decretaal geregeld; de tweede zin heeft geen toegevoegde waarde, want dit is een evidente mogelijkheid.
Ook het eerste lid van paragraaf 2 kent reeds een decretale regeling en het tweede lid heeft geen rechtsgrond meer.
Artikel 15 van het BVR verkrottingsheffing woningen en gebouwen wordt opgeheven omdat deze bepaling
integraal in dit besluit werd opgenomen.
Artikel 18, tweede zin, van het BVR verkrottingsheffing woningen en gebouwen wordt opgeheven en niet
overgenomen. De schorsing van de verjaringstermijn voor de duur van de opschorting van de heffing is niet zinvol
omdat de betalingstermijn niet start wanneer een heffing is opgeschort, en bijgevolg ook niet de verjaring.
De artikelen 19ter en 20 van het BVR verkrottingsheffing woningen en gebouwen worden evenmin overgenomen.
Artikel 19ter geeft uitvoering aan artikel 44bis van het decreet verkrottingsheffing woningen en gebouwen, maar gezien
dit artikel 44bis vernietigd werd door het Arbitragehof (bij arrest Arbitragehof nr. 180/2005, 7 december 2005
(B.S., 19 december 2005)), behoeft het geen uitvoering meer. Artikel 20 betrof een overgangsmaatregel en sloeg op een
termijn die inmiddels reeds vele jaren voorbij is.
Art. 4.3.0.0.1 en 4.3.0.0.2. Het betreft de opheffing van de in dit besluit geïntegreerde uitvoeringsbepalingen
betreffende de leegstandheffing bedrijfsruimten.
Artikel 1 t.e.m. 13 en 20 t.e.m. 31 blijven in het BVR leegstandsheffing bedrijfsruimten behouden omdat het
niet-fiscale bepalingen betreft. Hetzelfde geldt voor de opheffings- en overgangsbepalingen.
De problematiek, behandeld in artikel 15 van het BVR leegstandsheffing bedrijfsruimten, werd geïntegreerd in de
VCF, zodat deze bepalingen niet in dit besluit moeten worden opgenomen.
Artikel 18, 18bis, 18ter en 19 van dit besluit worden opgeheven omdat deze bepalingen integraal in dit besluit
werden opgenomen.
In artikel 31, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van
19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, dient een verwijzing aangepast te worden aan de bepalingen van de VCF.
Art. 4.4.0.0.1. Deze bepaling beoogt een oplossing te bieden voor kruisverwijzingen naar opgeheven bepalingen.
Concordantietabel 1 van bijlage 2 geeft in deze gevallen aan op welke manier de opgeheven bepaling moet worden
gelezen.
Bepalingen uit vroegere regelgeving waarvoor geen corresponderende bepalingen bestaan in dit besluit worden
niet in de concordantietabel vermeld. Hetzelfde geldt voor bepalingen in het besluit die geen corresponderende
bepalingen kennen in de vroegere regelgeving.
TITEL 7. — Inwerkingtredings- en uitvoeringsbepalingen
Art. 7.0.0.0.1. Dit artikel regelt de inwerkingtreding, en is afgestemd op de inwerkingtreding van de VCF zelf.
De Raad van State merkt op dat de inwerkingtreding van het te nemen besluit dient te worden afgestemd op de
inwerkingtreding van de Codex. De inwerkingtredingsbepaling werd in die zin aangepast.
Bijlage 1 - belastingverhogingen van toepassing inzake inbreuken tegen titel 2, hoofdstuk 4 met betrekking tot het
eurovignet.
De schaal van de belastingverhogingen is gebaseerd op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot
vaststelling van de schalen van de administratieve boete inzake eurovignet. Evenwel werden enkele wijzigingen
aangebracht :
Boetecategorie A
Schrapping van de soort overtreding ‘vervanging van een voertuig (onder een andere nummerplaat) zonder regularisatie
van het eurovignet’ onder boetecategorie A.
Er wordt niet langer voorzien in deze specifieke overtreding. Deze bepaling kende amper toepassing omwille van
de vele interpretatieproblemen. Zo is het voor een belastingplichtige met een groot wagenpark moeilijk om aan te tonen
wanneer er sprake is van vervanging van een voertuig.
Daarnaast is het ook niet te verantwoorden dat enkel in de gevallen van vervanging van een voertuig A door B
waarbij een andere nummerplaat verkregen wordt een boete van eenmaal het niet betaalde bedrag wordt opgelegd
wegens het niet hebben van een eurovignet.
In geval van aankoop van een nieuw voertuig dat geen oud voertuig vervangt of in geval van vervanging van een
voertuig waarbij eenzelfde nummerplaat behouden blijft wordt een boete van tweemaal het niet betaalde bedrag
opgelegd wegens het niet hebben van een eurovignet. Dit verschil in behandeling wordt rechtgezet en er wordt een
eenvormig systeem opgezet waarbij in alle bovenstaande situaties een boete wordt opgelegd wegens het niet hebben
van een eurovignet.
Invoeging van boetecategorie D
- Eerste lid :
Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot vaststelling van de schalen van de administratieve
boete inzake eurovignet voorziet niet in een boete voor de gevallen waarin een persoon minder dan een maand te laat
heeft betaald.
Voor de invoering van het besluit van de Vlaamse Regering voorzag artikel 3 van het Koninklijk Besluit van
19 december 2001 ter uitvoering van de artikelen 8, 12 en 13, van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van
het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens,
ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken,
de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering
van een eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van
25 oktober 1993 in een boete van 250 euro wegens ‘andere inbreuken’.
Deze boete werd toegepast indien een belastingplichtige zijn eurovignet minder dan een maand te laat had betaald
(indien meer dan een maand te laat betaald werd in een zwaardere boete voorzien).
Bij de invoering van het besluit van de Vlaamse Regering oordeelde de Raad van State dat de term ‘andere
inbreuken’ te algemeen was en niet mocht worden opgenomen in het boetebesluit van de Vlaamse Regering. Hierdoor
is ongewild de bestraffing van de personen die minder dan een maand te laat hun eurovignet hebben betaald
weggevallen.
Via dit ontwerp van besluit wordt er aan de tabel tot vaststelling van de boeteschalen een categorie D. toegevoegd
waarbij ten aanzien van belastingplichtigen wiens eurovignet minder dan een maand is vervallen een boete van
250 euro wordt opgelegd.
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- Tweede lid :
In geval van diefstal, verlies of vervanging van een kentekenplaat zal de inschrijving in het repertorium van het
Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid (hierna DIV) verbonden aan deze kentekenplaat worden
geschrapt. Indien met betrekking tot datzelfde voertuig voor dezelfde belastingplichtige een nieuwe kentekenplaat
wordt afgeleverd door de DIV, dan is de lopende aangifte eurovignet met betrekking tot de vorige kentekenplaat niet
langer geldig. De belastingplichtige dient een nieuwe aangifte eurovignet te doen. Indien de belastingplichtige dit niet
deed zal normaliter een boete worden opgelegd van categorie B wegens het niet hebben van een eurovignet. Gelet
evenwel op de specifieke situatie (zoals bijvoorbeeld diefstal, verlies of vervanging van een kentekenplaat) zal een
minder zware boete worden opgelegd mits de drie in het besluit opgesomde voorwaarden cumulatief zijn voldaan :
c het gaat enkel om de gevallen waarbij de overtreding werd vastgesteld binnen de twee maanden volgend op de
schrapping bij de DIV van de oude kentekenplaat. Ingevolge een schrapping van een kentekenplaat zal het eurovignet
automatisch worden stopgezet.
De belastingplichtige krijgt hiervan melding zodat hij weet dat zijn oude eurovignet niet langer geldig is en dat een
nieuwe aangifte vereist is. De administratieve verwerking van de schrapping van het eurovignet naar aanleiding van
de schrapping bij de DIV kan tot twee maanden in beslag nemen. In die tussentijd zal een mildere boete worden
gehandhaafd.
c deze boete wordt opgelegd voor zover de belastingplichtige ten tijde van de schrapping van de vorige
kentekenplaat over een geldig eurovignet beschikte.
c daarnaast is wel vereist dat de belastingplichtige zijn aangifte eurovignet binnen de 30 dagen volgend op de
vaststelling van de overtreding op basis van de nieuwe kentekenplaat in orde brengt.

RAAD VAN STATE
Afdeling Wetgeving
Advies 54.433/3 van 16 december 2013 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering
’houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit’
Op 6 november 2013 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vlaamse minister van Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport verzocht binnen een termijn van dertig dagen, verlengd tot 16 december 2013, een
advies te verstrekken over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ’houdende de uitvoering van de Vlaamse
Codex Fiscaliteit’.
Het ontwerp is door de derde kamer onderzocht op 3 december 2013.
De kamer was samengesteld uit Jo BAERT, kamervoorzitter, Jan SMETS en Jeroen VAN NIEUWENHOVE
staatsraden, Lieven DENYS en Johan PUT, assessoren, en Marleen VERSCHRAEGHEN, toegevoegd griffier.
Het verslag is uitgebracht door Kristine Bams, eerste auditeur.
Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 16 december 2013.
1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van
de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan (1).
STREKKING VAN HET ONTWERP
2. Het om advies voorgelegde ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering strekt ertoe om de uitvoering te
regelen van de “Vlaamse Codex Fiscaliteit” (hierna : Codex), die is vastgesteld bij het decreet ‘houdende de Vlaamse
Codex Fiscaliteit’. (2) Het gaat in hoofdzaak om het in één corpus samenbrengen van de bepalingen van de besluiten
die zullen worden opgeheven (artikel 5.0.0.0.1 van het ontwerp). Zowel voor de Codex als voor dit uitvoeringsbesluit
– met als citeertitel : “besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit”, zie het artikel 6.0.0.0.1 van het ontwerp – gelden dezelfde
uitgangspunten en doelstellingen, namelijk de Vlaamse fiscale regels samenbrengen, op mekaar afstemmen, ordenen
en moderniseren.
Net als de Codex zal het te nemen besluit in een eerste fase van toepassing zijn op de belastingen waarvan de
Vlaamse Belastingdienst de inning reeds verzekert : de onroerende voorheffing, de verkeersbelasting, de belasting op
de inverkeerstelling, het eurovignet, de verkrottingsheffing woningen en gebouwen en de leegstandsheffing
bedrijfsruimten. (3) Net als de Codex is ook het uitvoeringsbesluit zo geconcipieerd dat het later kan worden uitgebreid
tot andere belastingen.
3. Zoals de Codex is ook het voorliggende ontwerp opgedeeld in zeven titels. De eerste titel bevat de inleidende
bepalingen, terwijl in titel 2 (“Belastingheffing”) de materieelrechtelijke bepalingen zijn ondergebracht en in titel 3
(“Inning en invordering”) de procedurebepalingen. De titels 4 en 5 groeperen respectievelijk de wijzigingsbepalingen
en de opheffings- en overgangsbepalingen. Titel 6 legt de citeertitel van het uitvoeringsbesluit vast en titel 7 regelt de
inwerkingtreding (titel 2 : vanaf het aanslagjaar 2014; de overige titels vanaf 1 januari 2014) en bevat de
uitvoeringsbepaling.
DRAAGWIJDTE VAN HET ONDERZOEK DOOR DE AFDELING WETGEVING
4. Behoudens in geval van wijziging van de juridische context verleent de Raad van State, afdeling Wetgeving, in
de regel geen nieuw advies over bepalingen die reeds eerder werden onderzocht of die zijn gewijzigd ten gevolge van
in vroegere adviezen gemaakte opmerkingen. Met betrekking tot de desbetreffende bepalingen van het ontwerp
waarvoor de context niet is gewijzigd, wordt in hoofdzaak verwezen naar de vroegere adviezen. Vooral de bepalingen
die volledig nieuw zijn of die wijzigingen hebben ondergaan die niet het gevolg zijn van eerdere adviezen van de Raad
van State, afdeling Wetgeving, zijn derhalve onderzocht en maken in de eerste plaats het voorwerp uit van dit advies.
5. De concordantietabellen die als bijlage 2 bij het ontwerp zijn gevoegd, bevatten geen lijst van de bepalingen die
niet in het uitvoeringsbesluit zijn opgenomen, zoals de wijzigingsbepalingen en de overgangsbepalingen die geen nut
meer hebben, en evenmin worden de bepalingen opgelijst die geen pendant hebben in de huidige regelgeving. Dit
maakt het zeer moeilijk om een volledig zicht te krijgen op alle rechtsgevolgen die het aannemen van het besluit zal
hebben.
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ALGEMENE OPMERKINGEN
6. Het ontwerp heeft dezelfde structuur en is op dezelfde – onorthodoxe – wijze genummerd als de Codex. Doch
anders dan de Codex die slechts een tiental “blanco artikelen” bevat – daarmee zijn artikelen bedoeld waarbij slechts
de vermelding “Voorbehouden voor toekomstig gebruik” voorkomt – (zie de artikelen 2.3.5.0.1, 2.4.5.0.1, 2.4.6.0.1,
enzovoort), komt die vermelding veel voor in het ontwerp, wat verwarrend is voor de lezer en de vlotte raadpleging
van de tekst aanzienlijk bemoeilijkt.
7. In artikel 1.1.0.0.2, eerste lid, 8°, van de Codex wordt “entiteit van de Vlaamse administratie” omschreven als
“een intern of extern verzelfstandigd agentschap of een departement als vermeld in het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid
van 18 juli 2003 en in de in uitvoering van dat decreet goedgekeurde oprichtingsbesluiten”. Die definitie geldt
automatisch ook voor het uitvoeringsbesluit.
Het gegeven dat in het ontwerp telkens gewag wordt gemaakt van “de bevoegde entiteit van de Vlaamse
administratie” (zie bv. het artikel 2.1.6.0.1, eerste lid, van het ontwerp), en niet wordt aangegeven om welke entiteit het
precies gaat, komt de transparantie van de regelgeving niet ten goede.
In het verslag aan de Vlaamse Regering wordt daarover gezegd dat de tekst bewust generiek is gemaakt met het
oog op de uitbreiding van de ontworpen regeling met de regels inzake andere belastingen en dat “deze telkens via het
instrumentarium van ‘Beter Bestuurlijk Beleid’ eenduidig worden aangeduid in andere regelgeving”.
Het verdient echter aanbeveling om ter wille van de rechtszekerheid – de belastingplichtigen moeten bijvoorbeeld
duidelijk weten welke ambtenaar of dienst bevoegdheid heeft om onderzoeksverrichtingen uit te voeren – voor elke
belasting die door het ontworpen besluit geregeld wordt aan te geven welke de bevoegde entiteit is, namelijk de
Vlaamse Belastingdienst. Die informatie zou bijvoorbeeld in een bijlage kunnen opgenomen worden.
8. De gemachtigde heeft een aantal wijzigingen van de Codex aangekondigd. Enerzijds gaat het om een
amendement op het programmadecreet 2014, neergelegd in de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en
Begroting van het Vlaams Parlement, en anderzijds om een ontwerpdecreet (4) uitgaande van de Vlaamse Regering, die
beide zouden kunnen resulteren in een aanpassing van artikel 3.1.0.0.6 van de Codex, in welk geval artikel 3.1.0.0.3 van
het ontwerp zal moeten worden bijgesteld. De afdeling Wetgeving van de Raad van State kan zich echter enkel
uitspreken over de haar om advies voorgelegde tekst van artikel 3.1.0.0.3 van het ontworpen besluit en kan niet
vooruitlopen op wat het Vlaams Parlement zal beslissen. Indien de betrokken bepaling van het ontwerp naar
aanleiding van de wijziging van de Codex dient te worden aangepast, zal de ontworpen wijziging alsnog om advies
moeten worden voorgelegd.
BEVOEGDHEID
9. De manier waarop in het ontwerp wordt verwezen naar federale regels (het woord “Overeenkomstig”, gevolgd
door het artikel waarnaar verwezen wordt) kan in beginsel worden aanvaard. De wijze waarop dit gebeurt in de
artikelen 2.4.7.0.1 en 2.4.7.0.2 van het ontwerp, in verband met de wijze van heffing van het eurovignet, is echter in strijd
met de bevoegdheidsverdeling.
Terwijl er in artikel 2.4.7.0.1 aan wordt herinnerd dat de regels tot bepaling van het wegennet waarop het
eurovignet van toepassing is, federaal zijn bepaald bij artikel 1 (5) van het Koninklijk besluit van 8 september 1997 ‘tot
bepaling van het wegennet waarop het eurovignet van toepassing is’, wordt in dat artikel ook verder gegaan, door te
verwijzen naar artikel 2.4.7.0.2 en in dat laatste artikel die regels – trouwens ook die in verband met wegen die volledig
buiten het Vlaamse Gewest vallen – opnieuw vast te stellen. Een dergelijke manier van werken kan niet worden
aanvaard. Het artikel 2.4.7.0.2 van het ontwerp dient dan ook zonder meer weggelaten te worden.
10. In het artikel 3.10.3.1.1 van het ontwerp wordt bepaald dat de onrechtstreekse vervolging “krachtens het bij de
wet toegestane verhaal tegen derden [wordt] ingesteld” en in het artikel 3.10.3.1.2 van het ontwerp wordt gesteld dat
de “wettelijke bepalingen betreffende de inhoud en de betekening van exploten (...) van toepassing zijn op de akten van
gerechtelijke vervolgingen”. Deze bepalingen behoren tot titel 3 (“Inning en invordering”), hoofdstuk 10 (“Invordering”), van het ontwerp.
In het artikel 3.10.3.5.1, tweede lid, van het ontwerp wordt dan weer bepaald dat de gerechtsdeurwaarders voor
de vervolgingen die zij op vraag van de belastingsadministratie doen, “geen aanspraak [mogen] maken op hogere of
andere rechten of kosten dan die welke in artikel 3.10.3.4.1 vastgesteld zijn, op straffe van terugbetaling,
schadevergoeding en, desnoods, toepassing van de bij artikel 533 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde tuchtstraffen”. Artikel
533 van het Gerechtelijk Wetboek handelt evenwel over specifieke tuchtstraffen ingeval een gerechtsdeurwaarder
zichzelf rechtstreeks of onrechtstreeks de roerende goederen toewijst waarvan de verkoop hem is
opgedragen : afzetting in geval van herhaling en voor de eerste overtreding schorsing gedurende drie maanden en een
geldboete van “duizend frank” voor elk door hem gekocht voorwerp. (6)
Het bevestigen bij besluit van de Vlaamse Regering van een federale wettelijke norm kan vanuit bevoegdheidsrechtelijk oogpunt niet worden aanvaard. (7) Bovendien lijkt het artikel 3.10.3.5.1, tweede lid, van het ontwerp ook in
te houden dat de sancties bepaald bij artikel 533 van het Gerechtelijk Wetboek voor een specifiek geval, ook zouden
gelden in het in de ontworpen bepaling geschetste geval. De tuchtregeling van de gerechtsdeurwaarders is evenwel
zaak van de federale wetgever en op dat terrein kan de Vlaamse Regering zich in beginsel niet begeven.
RECHTSGROND
11. De rechtsgrond voor het ontworpen besluit wordt in hoofdzaak gevormd door tal van bepalingen van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit. Daarnaast wordt in de aanhef ook melding gemaakt van de algemene uitvoeringsbevoegdheid (artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 ‘tot hervorming der instellingen’) en van artikel 5 van de
bijzondere wet van 16 januari 1989 ‘betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten’ (hierna :
bijzondere financieringswet).
11.1. In artikel 5 van de bijzondere financieringswet kan geen rechtsgrond worden gevonden voor bepalingen van
het ontwerp.
11.2. Voor een aantal bepalingen van het ontwerp dient inderdaad een beroep te worden gedaan op artikel 20 van
de bijzondere wet van 8 augustus 1980, gelezen in samenhang met bepalingen van de Codex. Dat is het geval voor de
artikelen 2.5.6.0.1, 3.3.1.0.2 en 3.13.2.0.2 en voor nog tal van andere bepalingen van het ontwerp.
12. Voor artikel 3.13.2.0.1 van het ontwerp verwijst de gemachtigde naar de artikelen 3.13.2.0.1 en 3.1.0.0.1 van de
Codex als rechtsgrond.
Gelet op de redactie ervan kan artikel 3.13.2.0.1 van de Codex op grond van de algemene uitvoeringsbevoegdheid
van de Vlaamse Regering evenwel enkel nader worden uitgewerkt in zoverre de ontworpen bepaling betrekking heeft
op de verkeersbelasting, de belasting op de inverkeerstelling en het eurovignet.
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De gemachtigde heeft bevestigd dat in het artikel van het ontwerp enkel de verkeersbelastingen in de ruime zin
van het woord zijn beoogd. Om dit tot uitdrukking te brengen wordt de ontworpen bepaling het best uitdrukkelijk
beperkt tot die belastingen.
ONDERZOEK VAN DE TEKST
AANHEF
13. Gelet op wat sub 11.1 is opgemerkt, dient het tweede lid van de aanhef te worden geschrapt.
Artikel 2.1.6.0.1
14. Op de vraag waarom hier “de belastingplichtige” wordt vermeld, terwijl in artikel 2.1.6.0.2 van de Codex
gewag wordt gemaakt van “de belastingschuldige”, antwoordde de gemachtigde het volgende :
“In artikel 2.1.6.0.1, tweede lid van het BVCF wordt verwezen naar de identificatie van de ‘belastingplichtige’
omdat dat diegene is op wiens naam de belasting is ingekohierd. In artikel 2.1.6.0.1, derde lid, BVCF moet
daadwerkelijk de belastingschuldige vermeld worden, omdat hier (zoals in art. 2.1.6.0.2 VCF) wordt verwezen naar
diegene bij wie de belasting wordt ingevorderd. In het derde lid moet de materiële vergissing dus worden rechtgezet.”
Artikel 2.2.6.0.2
15. In het licht van artikel 3.13.1.1.1 van de Codex, is niet duidelijk wat de toegevoegde waarde is van het bepaalde
in artikel 2.2.6.0.2 van het ontwerp.
Artikel 3.4.7.0.1
16. Op de vraag of in artikel 3.4.7.0.1 van het ontwerp wordt verwezen naar artikel 3.4.7.0.5 van de Codex in zijn
geheel, dan wel enkel naar paragraaf 1 ervan, antwoordde de gemachtigde het volgende :
“Aangezien de op te heffen bepaling (art. 2 van het Koninklijk Besluit van 19 december 2001) verwijst naar
artikel 12, § 2, van de EUV wet wordt hier enkel 3.4.7.0.5, § 1, bedoeld. Dit moet dan ook in die zin aangepast worden.”
Artikel 3.10.3.4.3
17. In artikel 3.10.3.4.3 van het ontwerp wordt bepaald dat de vervolgingskosten die niet bij de belastingschuldigen
kunnen worden gerecupereerd, gedragen worden door de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie (lees : de
Vlaamse Belastingdienst). Voorts bevat het artikel een opsomming van een aantal (“onder meer”) kosten die “niet
aanvaard” worden.
De rechtszekerheid is niet gediend met het gebruik van de woorden “onder meer”. Wellicht is het de bedoeling om
eerst de algemene regel te formuleren (wat niet bij de belastingschuldigen gerecupereerd kan worden, wordt gedragen
door de Vlaamse Belastingdienst) en in tweede instantie aan te geven welke kosten niet bij de belastingplichtigen
gerecupereerd mogen worden. Indien dat effectief de bedoeling is, zou dit beter tot uiting moeten worden gebracht. Het
verdient overigens aanbeveling om het artikel in twee leden onder te verdelen.
Artikel 3.10.5.1.1
18. Aan de gemachtigde is gevraagd of artikel 3.10.5.1.1 van het ontwerp in overeenstemming is met
artikel 3.10.5.1.1 van de Codex, vermits in die bepaling van de Codex slechts melding wordt gemaakt van “goederen
in België die het pand van het Vlaamse Gewest vormen”, terwijl in de betrokken bepaling van het ontwerp in verband
met de goederen die het pand van het Vlaamse Gewest vormen de voorwaarde voorkomt dat het moet gaan om
goederen “die liggen in België of in een land waarmee België een overeenkomst heeft gesloten tot regeling van de wederzijdse
bijstand inzake de invordering van de belastingen waaraan de belanghebbende is onderworpen of in een land dat onder de toepassing
valt van Richtlijn 2010/24/EU”.
Daarover om toelichting verzocht, antwoordde de gemachtigde wat volgt :
“Ons inziens is geen sprake van een tegenstrijdigheid. Eerst en vooral dient er op gewezen te worden dat ook in
het huidige artikel 211 KB WIB (cf. art 3.10.5.1.1) goederen worden geviseerd die in het buitenland gelegen zijn, met
name in landen waarmede België een overeenkomst heeft gesloten tot regeling van de wederzijdse bijstand inzake de
invordering van de belastingen waaraan de belanghebbende is onderworpen. Aangezien er naast bilaterale verdragen
nu ook een Europese Richtlijn is zou het onlogisch zijn daar niet naar te verwijzen.
De mogelijkheid om een waarborg te nemen (WANNEER) hangt af van de venale waarde van de in België gelegen
onroerende goederen die reeds het pand vormen van het Vlaamse Gewest (cf. art. 3.10.5.1.1 VCF).
Bij de berekening van de waarborg (3.10.5.1.1 BVCF) (GROOTTE) dient wel rekening gehouden te worden met de
nettoverkoopwaarde van de goederen die het pand van het Vlaamse Gewest vormen en die liggen in België of in een
land waarmee België een overeenkomst heeft gesloten tot regeling van de wederzijdse bijstand inzake de invordering
van de belastingen waaraan de belanghebbende is onderworpen of (in de ontworpen bepaling) in een land dat onder
de toepassing valt van Richtlijn 2010/24/EU.
Art. 3.10.5.1.3 BVCF bepaalt WELKE onroerende goederen als waarborg mogen worden gegeven. De onroerende
goederen die als hypothecaire waarborg worden aangeboden, moeten in België liggen.
Dat laatste sluit evenwel niet uit dat via de overeenkomst tot regeling van de wederzijdse bijstand of via de
intussen omgezette Richtlijn 2010/24/EU wel reeds bv. een wettelijke hypotheek werd genomen in het buitenland.”
Met die zienswijze kan worden ingestemd.
Artikelen 4.1.0.0.1 en 4.1.0.0.2
19. Aan de gemachtigde is gevraagd voor welke belastingen de in de artikelen 4.1.0.0.1 en 4.1.0.0.2 van het ontwerp
opgesomde bepalingen uit titel I (“Aan de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen gemene
bepalingen”) van het Koninklijk besluit van 8 juli 1970 worden opgeheven, gelet op het gegeven dat artikel 5.0.0.0.1,
2°, van de Codex enkel de opheffing van het Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen
betreft “zoals van toepassing op de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inverkeerstelling wat
betreft het Vlaamse Gewest”.
De gemachtigde antwoordde dat enkel de verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling worden beoogd.
Dat zou tot uiting moeten worden gebracht in de ontworpen opheffingsbepaling.
Artikel 5.0.0.0.1
20. Artikel 5.0.0.0.1, 1°, van het ontwerp strekt tot de opheffing van het Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 ‘tot
uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992’, “zoals van toepassing op de onroerende voorheffing
voor wat betreft het Vlaamse Gewest”.
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De artikelen of onderdelen ervan die worden opgeheven, zullen expliciet moeten worden opgesomd. Voor de
burger is het, zeker in deze materie, immers moeilijk uit te maken voor welke van de bepalingen het Vlaamse Gewest
bevoegd is en welke bepalingen dus worden opgeheven.
Artikel 7.0.0.0.1
21. De inwerkingtreding van het te nemen besluit dient te worden afgestemd op de inwerkingtreding van de
Codex. Beide regelingen stemmen grotendeels overeen, maar er is geen rekening gehouden met de uitzonderingsregeling voor artikel 5.0.0.0.1, 2° en 3°, van de Codex die immers niet op 1 januari 2014 in werking treden.
Bijlage 2
22. De tweede bijlage die bij het ontwerp is gevoegd bevat twee concordantietabellen. Concordantietabel 1 geeft
voor elk artikel van de oorspronkelijke teksten het daarmee overeenstemmende artikel van het ontwerp aan, terwijl in
concordantietabel 2 kan worden nagekeken wat voor de verschillende artikels van het ontwerp het daarmee
overeenstemmende artikel van de oorspronkelijke teksten is.
In de concordantietabellen komen echter ook tabellen voor (namelijk de tabellen 1, 5, 8, 13, 15 in respectievelijk
concordantietabel 1 en concordantietabel 2) waarin melding wordt gemaakt van wettelijke of decretale bepalingen. Het
is niet duidelijk wat de bedoeling en het nut daarvan is.
DE GRIFFIER
DE VOORZITTER,
M. VERSCHRAEGHEN.
J. BAERT.

Nota’s
(1) Gelet op de toegemeten termijn (de adviesaanvraag dateert van 6 november 2013 en de adviestermijn is
verlengd tot 16 december 2013, maar het Vlaams Parlement heeft de Vlaamse Codex Fiscaliteit pas op 4 december 2013
aangenomen) en op het gegeven dat nog tal van andere aan termijnen gebonden adviesaanvragen dienden te worden
behandeld, heeft de Raad van State geen doorgedreven onderzoek van het ontwerp kunnen verrichten. Het advies
dient met dit voorbehoud te worden gelezen.
(2) Dit decreet is goedgekeurd door het Vlaams Parlement en ter bekrachtiging aan de Vlaamse Regering
overgezonden, maar is op het moment dat dit advies wordt gegeven nog niet bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Voor zijn onderzoek heeft de afdeling Wetgeving zich gebaseerd op de ontwerptekst neergelegd door de Vlaamse
Regering (Parl.St.Vl.Parl. 2013-14, nr. 2210/1, 279-366), die op 19 november 2013 ongewijzigd is aangenomen door de
bevoegde commissie van het Vlaams Parlement (Parl.St.Vl.Parl. 2013-14, nr. 2210/2, 7) en op 4 december 2013 door de
plenaire vergadering (Hand. 4 december 2013; Parl.St.Vl.Parl. 2013-14, nr. 2210/3).
(3) Uit het bij het ontwerp gevoegde verslag aan de Vlaamse Regering blijkt dat men er aan denkt om de regeling
in een later stadium uit te breiden met de regelgeving inzake successie- en registratierechten en inzake de
milieugerelateerde belastingen.
(4) Voorontwerp van decreet ‘houdende invoering van een versnelde afbouw in de onroerende voorheffing van het
belastbaar kadastraal inkomen van materieel en outillage ten gevolge van nieuwe investeringen’, waarover de Raad
van State, afdeling Wetgeving, op 28 oktober 2013 advies 54.211/3 heeft verstrekt (Parl.St.Vl.Parl. 2013-14, nr. 2296/1).
(5) In het eerste artikel van het Koninklijk besluit van 8 september 1997 wordt verwezen naar de bijlage bij het
besluit. Het is de lijst opgenomen in die bijlage, die wordt hernomen in het artikel 2.4.7.0.2 van het ontwerp.
(6) In dit verband heeft de gemachtigde volgende toelichting verstrekt : “Het feit dat enkel verwezen wordt naar
artikel 533 Ger.Wb. doet vanzelfsprekend geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige tuchtsancties en de
procedures dienaangaande. Bij wijze van voorbeeld werd er (ook reeds in het KB WIB) een verwijzing gemaakt naar
artikel 533 W Ger. Wb., maar in feite zijn alle bepalingen van hoofdstuk VI van Boek IV het Gerechtelijk wetboek van
toepassing. Het was geenszins de bedoeling, noch in het KB WIB, noch in de ontworpen bepaling van de BVCF, dat
enkel de tuchtsanctie van artikel 533 Ger. Wb van toepassing zou zijn.”
(7) Nog afgezien van de vaststelling dat dit tot verwarring leidt met betrekking tot de precieze juridische aard van
het voorschrift.

20 DECEMBER 2013. — Besluit van de Vlaamse Regering
houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013
De Vlaamse Regering,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993;
Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
Gelet op het Koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, zoals van toepassing op de verkeersbelasting op de autovoertuigen en
de belasting op de inverkeerstelling voor wat betreft het Vlaamse Gewest;
Gelet op het Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen,
wat de onroerende voorheffing in het Vlaamse Gewest betreft;
Gelet op het Koninklijk besluit van 9 januari 1995 ter uitvoering van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring
van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens,
ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken,
de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering
van een Eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van
25 oktober 1993, voor wat betreft het Vlaamse Gewest;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van verkrotting
van gebouwen en/of woningen;
Gelet op het besluit van 1 juli 1997 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995
houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;
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Gelet op het Koninklijk besluit van 8 september 1997 tot bepaling van het wegennet waarop het eurovignet van
toepassing is, voor wat betreft het Vlaamse Gewest;
Gelet op het Koninklijk besluit van 19 december 2001 ter uitvoering van de artikelen 8, 12 en 13, van de wet van
27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen
door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het
Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der
Nederlanden, en tot invoering van een eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 25 oktober 1993;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 tot regeling van de modaliteiten waaronder de in
artikel 253, eerste lid, 7° en 8°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde vrijstellingen van de
onroerende voorheffing worden aangevraagd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 houdende uitvoering van de compensatie voor de
gederfde opbrengsten uit de gemeentelijke en de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing op materieel
en outillage en op energiezuinige gebouwen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot oprichting van een Vlaamse
controle-instantie voor de naleving van de wetten op de verkeersbelastingen en houdende wijziging van
diverse bepalingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot vaststelling van de schalen van de
administratieve boete inzake eurovignet;
Gelet op het ministerieel besluit van 17 juli 1970 tot uitvoering van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen
gelijkgestelde belastingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 januari 1995 ter uitvoering van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring
van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens,
ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken,
de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering
van een Eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van
25 oktober 1993;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 3 oktober 2013;
Gelet op advies 54.433/3 van de Raad van State, gegeven op 16 december 2013, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;
Na beraadslaging,
Besluit :
TITEL 1. — Inleidende bepalingen
HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen en definities
Artikel 1.1.0.0.1. De begrippen, gehanteerd in titel 2, hoofdstuk 5, worden geïnterpreteerd in overeenstemming met
de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van
verkrotting van gebouwen en/of woningen.
De begrippen, gehanteerd in titel 2, hoofdstuk 6, worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de bepalingen
van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende
maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.
TITEL 2. — Belastingheffing
HOOFDSTUK 1. — Onroerende voorheffing
Afdeling 1. — Belastbaar voorwerp
Art. 2.1.1.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 2. — Belastingplichtigen
Art. 2.1.2.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 3. — Belastbare grondslag
Art. 2.1.3.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 4. — Tarieven
Art. 2.1.4.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 5. — Verminderingen
Art. 2.1.5.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 6. — Vrijstellingen
Art. 2.1.6.0.1. De aanvraag tot het verkrijgen van de vrijstelling van de onroerende voorheffing, vermeld in
artikel 2.1.6.0.2, eerste lid, 1° en 2°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wordt schriftelijk ingediend
bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie.
Op de aanvraag tot terugbetaling worden de volgende gegevens vermeld:
1° naam van de belastingplichtige;
2° adres van de belastingplichtige;
3° de ligging van het onroerend goed.
De aanvraag, vermeld in het eerste en tweede lid, wordt door de belastingschuldige ondertekend.
Art. 2.1.6.0.2. De aanvrager moet de volgende documenten bij zijn aanvraag voegen om de vrijstelling van de
onroerende voorheffing, vermeld in artikel 2.1.6.0.2, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, te verkrijgen:
1° een afschrift van de stedenbouwkundige vergunning;
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2° een afschrift van de verbouwingsplannen, opgemaakt door de architect;
3° een afschrift van het proces-verbaal van voorlopige oplevering van de verbouwingswerkzaamheden,
opgemaakt tussen de bouwheer en de aannemer of architect.
Art. 2.1.6.0.3. De aanvrager moet de volgende documenten bij zijn aanvraag voegen om de vrijstelling van de
onroerende voorheffing, vermeld in artikel 2.1.6.0.2, eerste lid, 2°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, te verkrijgen:
1° een afschrift van de stedenbouwkundige vergunning voor de renovatiewerkzaamheden, vermeld in
artikel 2.5.7.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013;
2° een afschrift van het proces-verbaal van voorlopige oplevering van de renovatiewerkzaamheden, opgemaakt
tussen de bouwheer en de aannemer of architect;
3° een attest waaruit blijkt dat het onroerend goed waarvoor de vrijstelling van de onroerende voorheffing wordt
aangevraagd, vanaf ten vroegste 1 januari 2003 uit de inventaris van de verwaarloosde gebouwen of woningen, of uit
de inventaris van de ongeschikte of onbewoonbare woningen is geschrapt.
Art. 2.1.6.0.4. Als het onroerend goed waarvoor de vrijstelling kan worden toegekend, samen met een aanpalend
onroerend goed wordt verbouwd tot één pand met één kadastraal inkomen, moet, in afwijking van artikel 2.1.6.0.2 en
2.1.6.0.3, de aanvraag in twee fasen worden ingediend:
1° in een eerste fase moeten de documenten, vermeld in respectievelijk artikel 2.1.6.0.2, 1° en 2°, en artikel 2.1.6.0.3,
1°, worden voorgelegd zodra ze voorhanden zijn;
2° in een tweede fase moeten de documenten, vermeld in respectievelijk artikel 2.1.6.0.2, 3° en artikel 2.1.6.0.3, 2°
en 3°, worden voorgelegd zodra kan worden aangetoond dat:
a) het onroerend goed in kwestie effectief wordt bewoond, met toepassing van artikel 2.1.6.0.2;
b) het onroerend goed in kwestie uit de inventaris van de verwaarloosde gebouwen of woningen, of uit de
inventaris van de ongeschikte of onbewoonbare woningen is geschrapt, met toepassing van artikel 2.1.6.0.3.
Afdeling 7. — Wijze van heffing
Art. 2.1.7.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
HOOFDSTUK 2. — Verkeersbelasting
Afdeling 1. — Belastbaar voorwerp
Art. 2.2.1.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 2. — Belastingplichtigen
Art. 2.2.2.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 3. — Belastbare grondslag
Art. 2.2.3.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 4. — Tarieven
Art. 2.2.4.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 5. — Verminderingen
Art. 2.2.5.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 6. — Vrijstellingen
Art. 2.2.6.0.1. Conform artikel 2.2.6.0.1, § 3, derde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013
kunnen de vrijstellingen, vermeld in artikel 2.2.6.0.1, § 1, eerste lid, 13°, en artikel 2.2.6.0.1, § 2, 2°, van de Vlaamse
Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, worden bewezen door het bijhouden van een rittenblad.
Voor het rittenblad, vermeld in het eerste lid, gelden de volgende vormvoorschriften en verplichtingen:
1° het rittenblad is een papieren document dat op uitdrukkelijk verzoek door de bevoegde entiteit van de Vlaamse
administratie aan de belastingplichtige wordt afgeleverd. Het rittenblad wordt door de bevoegde entiteit van de
Vlaamse administratie voorzien van een droogstempel en een geldigheidsperiode. Bij gebrek daaraan is het rittenblad
niet geldig en kan het niet dienen als bewijs van de vrijstelling;
2° het rittenblad bevat een tabel van dertig afzonderlijke vakken, genummerd van één tot en met dertig. Voor de
aanvang van elke ritdag vermeldt de belastingplichtige in onuitwisbare inkt de datum van gebruik, voluit geschreven,
in het eerste openstaande vak. Het wijzigen, overschrijven, aanvullen of schrappen van de ingeschreven datum en
iedere handeling waardoor een vak voor verschillende dagen kan worden gebruikt, maken dat vak ongeldig;
3° overeenkomstig artikel 2.2.6.0.1, § 3, derde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 moet het
rittenblad zich steeds in het voertuig bevinden. Bij controle moet de gebruiker het volledig ingevulde rittenblad steeds
kunnen voorleggen;
4° de belastingplichtige die niet langer voldoet aan de voorwaarden van de vrijstelling, vermeld in artikel 2.2.6.0.1,
§ 1, eerste lid, 13°, en § 2, 2°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, en zoals bepaald in dit besluit,
moet zijn vrijstelling uitdrukkelijk stopzetten bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie;
5° het rittenblad kan niet worden vervangen en er kan evenmin een duplicaat worden afgeleverd. Bij verlies,
vernietiging of diefstal is de belastingplichtige de belasting verschuldigd vanaf het begin van het belastbaar tijdperk.
Voor het rittenblad, vermeld in het eerste lid, gelden de volgende bepalingen voor de aanvang en de
geldigheidsduur:
1° overeenkomstig artikel 2.2.6.0.1, § 3, vierde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 is de
geldigheidsduur van een rittenblad beperkt tot maximaal twaalf opeenvolgende maanden, te rekenen vanaf de
aanvangsdatum van het rittenblad. Als het belastbaar tijdperk minder dan twaalf maanden bedraagt, wordt de
geldigheidsduur van het rittenblad overeenkomstig ingekort. Er kan maar één rittenblad verkregen worden voor
hetzelfde voertuig door dezelfde belastingplichtige binnen een periode van twaalf maanden die volgt op de
aanvangsdatum van het rittenblad. Deze voorwaarde geldt ook als het voertuig onder een andere nummerplaat wordt
ingeschreven door dezelfde belastingplichtige binnen die periode van twaalf maanden;
2° overeenkomstig artikel 2.2.6.0.1, § 3, vijfde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 kan de
belastingplichtige die zijn aangifte of inschrijving stopzet en vervolgens opnieuw aangifte doet voor hetzelfde voertuig
binnen een periode van twaalf maanden na de aanvangsdatum van het laatst geldige rittenblad, geen nieuw rittenblad
aanvragen;
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3° de belastingplichtige die in de loop van het belastbaar tijdperk het rittenblad stopzet zonder zijn aangifte voor
de verkeersbelasting gelijktijdig stop te zetten, is de belasting verschuldigd vanaf het begin van het belastbaar tijdperk;
4° overeenkomstig artikel 2.2.6.0.1, § 3, vijfde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 kan de
belastingplichtige die een rittenblad aanvraagt dat wordt geweigerd wegens laattijdige aanvraag, voor de periode van
twaalf maanden die volgt op het begin van zijn lopende belastbaar tijdperk waarvoor de aanvraag van een rittenblad
werd geweigerd, geen nieuw rittenblad aanvragen.
In afwijking van het derde lid, 1°, kan voor de voertuigen, vermeld in artikel 2.2.2.0.1, § 2, tweede lid, van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 waarvoor het belastbaar tijdperk niet start op 1 januari maar in de loop
van het kalenderjaar, tijdens dat kalenderjaar een rittenblad worden aangevraagd voor het daaropvolgende belastbaar
tijdperk.
Als een belastingplichtige het rittenblad, vermeld in het eerste lid, verkeerd gebruikt of er misbruik van maakt en
niet voldoet aan de in dit besluit opgelegde vereisten, vervalt de vrijstelling voor het desbetreffende aanslagjaar en is
de belasting verschuldigd voor het belastbaar tijdperk waarvoor het rittenblad werd aangevraagd.
Art. 2.2.6.0.2. De bestuurder moet op verzoek van het bevoegde personeelslid alle inlichtingen over het gebruik van
het voertuig verstrekken.
Art. 2.2.6.0.3. § 1. De terugbetaling (T), vermeld in artikel 2.2.6.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van
13 december 2013, wordt berekend volgens volgende formules:
1° voor de voertuigen, vermeld in artikel 2.2.2.0.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van
13 december 2013 :
T = t * n / 30
De parameters worden gedefinieerd als volgt :
a) t = de verkeersbelasting die voor het voertuig werd betaald;
b) n = het aantal schijven van 5500 kilometer, begrepen in het traject dat tijdens de belastbare periode door het
voertuig per spoor werd afgelegd in het kader van het gecombineerd rail-wegvervoer onder staten van de Europese
Economische Ruimte met vertrek of aankomst in België of in transito over het Belgische grondgebied.
De waarde van de factor n mag niet hoger zijn dan 24.
Gedeelten van schijven betreffende trajecten van meer dan 5500 kilometer tellen voor een volledige schijf als ze
meer dan 2750 kilometer tellen, of worden weggelaten als ze 2750 kilometer of minder tellen.
2° voor de aanhangwagens en opleggers, vermeld in artikel 2.2.2.0.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit van 13 december 2013:
T = t * n / (d + v) * 30
De parameters worden gedefinieerd als volgt :
a) t = het totaalbedrag van de door de belastingplichtige betaalde verkeersbelasting, met uitzondering van de
belasting met betrekking tot de aanhangwagens en opleggers die dienen voor het vervoer van zaken over de weg tegen
vergoeding en waarvoor geen algemene vergunning voor nationaal vervoer als vermeld in artikel 15 van de wet van
3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg werd uitgereikt;
b) n = het totale aantal schijven van 5500 kilometer, begrepen in het traject dat tijdens de belastbare periode door
elke aanhangwagen en oplegger waarvoor de verkeersbelasting begrepen is in de factor t, per spoor werd afgelegd in
het kader van het gecombineerd rail-wegvervoer in staten, gelegen in de Europese Economische Ruimte met vertrek
of aankomst in België of in transito over het Belgische grondgebied. De waarde van de factor n mag niet hoger zijn dan
24 maal de waarde van de factor v. Gedeelten van schijven betreffende trajecten van meer dan 5500 kilometer per
aanhangwagen en oplegger tellen voor een volledige schijf als ze meer dan 2750 kilometer tellen, of worden weggelaten
als ze 2750 kilometer of minder tellen.
c) d = het aantal aangiften op basis waarvan de verkeersbelasting, begrepen in de factor t, door de
belastingplichtige werd betaald;
d) v = het aantal aanhangwagens en opleggers die in aanmerking worden genomen om de factor n te bepalen.
§ 2. De aanvraag tot terugbetaling wordt schriftelijk ingediend bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse
administratie.
Op de aanvraag tot terugbetaling worden de volgende gegevens vermeld:
1° naam van de belastingplichtige;
2° adres van de belastingplichtige;
3° rekeningnummer voor de terugbetaling;
4° nummerplaat van het desbetreffende voertuig.
De aanvraag wordt ingediend na het verstrijken van het jaar waarvoor de terugbetaling wordt gevraagd en, op
straffe van verval, uiterlijk op 30 april van het daaropvolgende jaar.
De aanvraag, vermeld in het eerste tot en met derde lid, wordt door de belastingplichtige ondertekend.
Afdeling 7. — Wijze van heffing
Art. 2.2.7.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
HOOFDSTUK 3. — Belasting op de inverkeerstelling
Afdeling 1. — Belastbaar voorwerp
Art. 2.3.1.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 2. — Belastingplichtigen
Art. 2.3.2.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 3. — Belastbare grondslag
Art. 2.3.3.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 4. — Tarieven
Art. 2.3.4.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 5. — Verminderingen
Art. 2.3.5.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
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Afdeling 6. — Vrijstellingen
Art. 2.3.6.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 7. — Wijze van heffing
Art. 2.3.7.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
HOOFDSTUK 4. — Eurovignet
Afdeling 1. — Belastbaar voorwerp
Art. 2.4.1.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 2. — Belastingplichtigen
Art. 2.4.2.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 3. — Belastbare grondslag
Art. 2.4.3.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 4. — Tarieven
Art. 2.4.4.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 5. — Verminderingen
Art. 2.4.5.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 6. — Vrijstellingen
Art. 2.4.6.0.1. Overeenkomstig artikel 2.4.6.0.1, § 2, derde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, kan de vrijstelling, vermeld in artikel 2.4.6.0.1, § 1, 2°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013,
worden bewezen door het bijhouden van een rittenblad.
Voor het rittenblad, vermeld in het eerste lid, gelden de volgende vormvoorschriften en verplichtingen:
1° het rittenblad is een papieren document dat op uitdrukkelijk verzoek door de bevoegde entiteit van de Vlaamse
administratie aan de belastingplichtige wordt afgeleverd. Het rittenblad wordt door de bevoegde entiteit van de
Vlaamse administratie voorzien van een droogstempel en een geldigheidsperiode. Bij gebrek daaraan is het rittenblad
niet geldig en kan het niet dienen als bewijs van de vrijstelling;
2° het rittenblad bevat een tabel van dertig afzonderlijke vakken, genummerd van één tot en met dertig. Voor de
aanvang van elke ritdag vermeldt de belastingplichtige in onuitwisbare inkt de datum van gebruik, voluit geschreven,
in het eerste openstaande vak. Het wijzigen, overschrijven, aanvullen of schrappen van de ingeschreven datum en
iedere handeling waardoor een vak voor verschillende dagen kan worden gebruikt, maken dat vak ongeldig;
3° overeenkomstig artikel 2.4.6.0.1, § 2, derde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 moet het
rittenblad zich steeds in het voertuig bevinden. Bij controle moet de gebruiker het volledig ingevulde rittenblad steeds
volledig ingevuld kunnen voorleggen;
4° de belastingplichtige die niet langer voldoet aan de voorwaarden van de vrijstelling, vermeld in artikel 2.4.6.0.1,
§ 1, 2°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, en zoals bepaald in dit besluit, moet zijn vrijstelling
uitdrukkelijk stopzetten bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie;
5° het rittenblad kan niet worden vervangen en er kan evenmin een duplicaat worden afgeleverd. Bij verlies,
vernietiging of diefstal is de belastingplichtige de belasting verschuldigd vanaf het begin van het belastbaar tijdperk.
Voor het rittenblad, vermeld in het eerste lid, gelden de volgende bepalingen voor de aanvang en de
geldigheidsduur:
1° overeenkomstig artikel 2.4.6.0.1, § 2, vierde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 is de
geldigheidsduur van een rittenblad beperkt tot maximaal twaalf opeenvolgende maanden, te rekenen vanaf de
aanvangsdatum van het rittenblad. Als het belastbaar tijdperk minder dan twaalf maanden bedraagt, wordt de
geldigheidsduur van het rittenblad overeenkomstig ingekort. Er kan maar één rittenblad verkregen worden voor
hetzelfde voertuig door dezelfde belastingplichtige binnen een periode van twaalf maanden die volgt op de
aanvangsdatum van het rittenblad. Deze voorwaarde geldt ook als het voertuig onder een andere nummerplaat wordt
ingeschreven door dezelfde belastingplichtige binnen die periode van twaalf maanden;
2° overeenkomstig artikel 2.4.6.0.1, § 2, vijfde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 kan de
belastingplichtige die zijn aangifte of inschrijving stopzet en vervolgens opnieuw aangifte doet voor hetzelfde voertuig
binnen een periode van twaalf maanden na de aanvangsdatum van het laatst geldige rittenblad, geen nieuw rittenblad
aanvragen;
3° de belastingplichtige die in de loop van het belastbaar tijdperk het rittenblad stopzet zonder zijn aangifte voor
het eurovignet gelijktijdig stop te zetten, is de belasting verschuldigd vanaf het begin van het belastbaar tijdperk;
4° overeenkomstig artikel 2.4.6.0.1, § 2, vijfde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 kan de
belastingplichtige die een rittenblad aanvraagt dat wordt geweigerd wegens laattijdige aanvraag, voor de periode van
twaalf maanden die volgt op het begin van zijn lopende belastbaar tijdperk waarvoor de aanvraag van een rittenblad
werd geweigerd, geen nieuw rittenblad aanvragen.
In afwijking van het derde lid, 1°, kan voor de voertuigen waarvoor een gecombineerd rittenblad met toepassing
van artikel 2.2.6.0.1, § 2, 2°, en artikel 2.4.6.0.1, § 1, 2°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, werd
afgeleverd en waarvan het belastbaar tijdperk niet start op 1 januari, maar in de loop van het kalenderjaar, tijdens dat
kalenderjaar een rittenblad worden aangevraagd voor het daaropvolgende belastbaar tijdperk.
Als een belastingplichtige het rittenblad, vermeld in het eerste lid, verkeerd gebruikt of er misbruik van maakt en
niet voldoet aan de in dit besluit opgelegde vereisten, vervalt de vrijstelling voor het desbetreffende aanslagjaar en is
de belasting verschuldigd voor het belastbaar tijdperk waarvoor het rittenblad werd aangevraagd.
Afdeling 7. — Wijze van heffing
Art. 2.4.7.0.1. Overeenkomstig artikel 1 van het Koninklijk besluit van 8 september 1997 tot bepaling van het
wegennet waarop het eurovignet van toepassing is, omvat het wegennet, vermeld in artikel 2.4.7.0.1 van de Vlaamse
Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, de op het Belgische grondgebied gelegen gedeelten van de verkeerswegen die
worden bepaald overeenkomstig de bijlage bij het Koninklijk besluit van 8 september 1997 tot bepaling van het
wegennet waarop het eurovignet van toepassing is.
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HOOFDSTUK 5. — Verkrottingsheffing woningen en gebouwen
Afdeling 1. — Belastbaar voorwerp
Art. 2.5.1.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 2. — Belastingplichtigen
Art. 2.5.2.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 3. — Belastbare grondslag
Art. 2.5.3.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 4. — Tarieven
Art. 2.5.4.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 5. — Verminderingen
Art. 2.5.5.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 6. — Vrijstellingen
Art. 2.5.6.0.1. De houder van een zakelijk recht die meent in aanmerking te komen voor de vrijstelling van de
heffing, vermeld in artikel 2.5.6.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, moet een verklaring op
erewoord overleggen dat hij op het vermelde adres is ingeschreven en daar zijn hoofdverblijf heeft, en dat hij over geen
andere woning beschikt.
Die verklaring kan worden overgelegd tot uiterlijk het einde van de bezwaartermijn, vermeld in artikel 3.5.2.0.1
van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. De verklaring geldt totdat ze wordt herroepen door de houder
van het zakelijk recht. De houder van het zakelijk recht moet zijn verklaring herroepen zodra hij niet langer voldoet aan
de voorwaarden om de vrijstelling van de heffing te krijgen.
Zolang de houder van het zakelijk recht geen aanslagbiljet heeft ontvangen, moet de verklaring worden overgelegd
aan het agentschap of, in voorkomend geval, aan de administratieve eenheid, vermeld in artikel 2, § 2, van het besluit
van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of
woningen. Na de ontvangst van het aanslagbiljet moet de verklaring worden overgelegd aan de bevoegde entiteit van
de Vlaamse administratie.
Een onvolledige of onjuiste verklaring en een te late herroeping worden beschouwd als een ontduiking van de
heffing.
Afdeling 7. — Wijze van heffing
Art. 2.5.7.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
HOOFDSTUK 6. — Leegstandheffing bedrijfsruimten
Afdeling 1. — Belastbaar voorwerp
Art. 2.6.1.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 2. — Belastingplichtigen
Art. 2.6.2.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 3. — Belastbare grondslag
Art. 2.6.3.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 4. — Tarieven
Art. 2.6.4.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 5. — Verminderingen
Art. 2.6.5.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 6. — Vrijstellingen
Art. 2.6.6.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 7. — Wijze van heffing
Art. 2.6.7.0.1. § 1. De eigenaar stuurt het vernieuwingsvoorstel of het verzoek tot verlenging van de
opschortingstermijn, vermeld in artikel 2.6.7.1.1 en artikel 2.6.7.1.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, met een aangetekende brief naar het departement.
§ 2. Het vernieuwingsvoorstel omvat de volgende documenten:
1° een situatietekening die het mogelijk maakt de ligging van de bedrijfsruimte te bepalen ten opzichte van de
omliggende bebouwing;
2° een beschrijving van de aard en omvang van de geplande werkzaamheden die de reden van opname in de
inventaris moeten opheffen, alsook een kostprijsraming;
3° een summiere beschrijving van de beoogde (her)bestemmingswerkzaamheden;
4° de geplande aanvangsdatum en de uitvoeringstermijn van de werkzaamheden;
5° de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning, als die vereist zijn, volgens de aard van de
werkzaamheden.
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De aanvraag tot opschorting van de heffing wordt eveneens bijgevoegd.
§ 3. Het verzoek tot verlenging van de opschortingstermijn wordt gestaafd door de nodige stukken die aantonen
dat:
1° de aanvraag voor subsidiëring krachtens artikel 42, § 1, van het decreet wegens budgettaire redenen niet werd
ingewilligd;
2° de aanvaarde vernieuwing dermate buitengewone werkzaamheden omvat dat ze niet kan worden voltooid
binnen de opschortingstermijn, vermeld in artikel 2.6.7.1.1, tweede lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van
13 december 2013;
3° de aanvaarde vernieuwing omwille van economische, ruimtelijke, juridische en/of (milieu)technische redenen
dermate complex is dat ze niet kan worden voltooid binnen de opschortingstermijn, vermeld in artikel 2.6.7.1.1,
tweede lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.
De aanvraag tot verlenging van de opschorting van de heffing wordt eveneens bijgevoegd.
§ 4. Het departement onderzoekt of het vernieuwingsvoorstel of het verzoek tot verlenging van de opschorting
volledig is, overeenkomstig paragraaf 2 en paragraaf 3.
Als het voorstel of het verzoek tot verlenging van de opschorting onvolledig wordt bevonden, brengt het
departement de aanvrager binnen vijftien kalenderdagen na de betekening van de indiening van het voorstel of van het
verzoek tot verlenging van de opschortingstermijn per aangetekende zending hiervan op de hoogte, met vermelding
van de ontbrekende gegevens.
Als het voorstel of het verzoek tot verlenging van de opschorting volledig wordt bevonden, brengt het
departement de indiener binnen vijftien kalenderdagen daarvan met een aangetekende brief op de hoogte.
Als het departement binnen vijftien kalenderdagen geen beslissing heeft betekend, wordt het voorstel geacht
volledig te zijn.
§ 5. Het departement betekent zijn beslissing over de al dan niet aanvaarding van het vernieuwingsvoorstel of van
het verzoek tot verlenging van de opschortingstermijn, samen met de eventuele vermelding van de opschorting van de
heffing, hetzij na de verzendingsdatum van het schrijven inzake de volledigheid van het voorstel tot vernieuwing, hetzij
na de dag die volgt op het verstrijken van de termijn vermeld in paragraaf 4, derde lid, in het geval het departement
geen schrijven inzake de volledigheid heeft betekend.
§ 6. Als het departement binnen de termijn van dertig kalenderdagen nog geen beslissing heeft betekend, wordt
het voorstel of het verzoek tot verlenging van de opschorting geacht aanvaard te zijn. Het departement verleent de
aanvrager in dat geval een opschorting.
Art. 2.6.7.0.2. De eigenaar stuurt het verzoek tot opschorting voor bedrijfsruimten die het voorwerp uitmaken van
een definitief gesloten brownfieldconvenant met een aangetekende brief naar het departement. De aanvraag tot
opschorting moet worden gestaafd door een afschrift van het brownfieldconvenant, dat definitief werd gesloten met
toepassing van hoofdstuk III van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten.
Het departement betekent de al dan niet aanvaarding van het voorstel tot opschorting aan de indiener binnen
dertig kalenderdagen na de verzendingsdatum van de aangetekende brief over de aanvraag tot opschorting voor
bedrijfsruimten die het voorwerp uitmaken van een definitief gesloten brownfieldconvenant.
Als het departement binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, geen beslissing heeft betekend, wordt het
voorstel geacht aanvaard te zijn. Het departement verleent de aanvrager in dat geval een opschorting van de heffing.
Art. 2.6.7.0.3. De eigenaar stuurt het verzoek tot opschorting voor bedrijfsruimten die het voorwerp uitmaken van
een door de OVAM conform verklaard bodemsaneringsproject, met een aangetekende brief naar het departement. De
aanvraag tot opschorting moet worden gestaafd door een afschrift van het door de OVAM conform verklaard
bodemsaneringsproject, met toepassing van titel III, hoofdstuk V, van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming.
Het departement betekent de al dan niet aanvaarding van het voorstel tot opschorting aan de indiener binnen
dertig kalenderdagen na de verzendingsdatum van de aangetekende brief over de aanvraag tot opschorting voor
bedrijfsruimten die het voorwerp uitmaken van een door de OVAM conform verklaard bodemsaneringsproject.
Als het departement binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, geen beslissing heeft betekend, wordt het
voorstel geacht aanvaard te zijn. Het departement verleent de aanvrager in dat geval een opschorting van de heffing.
Art. 2.6.7.0.4. De eigenaar stuurt het verzoek tot opschorting voor tijdelijk om bedrijfseconomische redenen
leegstaande maar niet verwaarloosde bedrijfsruimten, met een aangetekende brief naar het departement. De aanvraag
tot opschorting moet worden gestaafd door een verslag van de erkende provinciale ontwikkelingsmaatschappij van de
provincie waarin de gemeente ligt.
Het departement kan het verzoek tot opschorting aanvaarden als aan de hand van het verslag, opgemaakt door
de erkende provinciale ontwikkelingsmaatschappij van de provincie waarin de gemeente ligt, blijkt dat de leegstaande
bedrijfsruimte onmiddellijk kan worden hergebruikt.
Het departement betekent de al dan niet aanvaarding van het voorstel tot opschorting aan de indiener binnen
dertig kalenderdagen na de verzendingsdatum van de aangetekende brief over de aanvraag tot opschorting voor
tijdelijk om bedrijfseconomische redenen leegstaande maar niet vervallen bedrijfsruimten.
Als het departement binnen de termijn, vermeld in het derde lid, geen beslissing heeft betekend, wordt het voorstel
geacht aanvaard te zijn. Het departement verleent de aanvrager in dat geval een opschorting.

103825

103826

MONITEUR BELGE — 31.12.2013 — BELGISCH STAATSBLAD
TITEL 3. — Inning en invordering
HOOFDSTUK 1. — Inleidende bepalingen, opcentiemen, opdeciem en administratieve onkostenvergoedingen
Art. 3.1.0.0.1. Een bedrag van 20 % van de elk jaar geïnde leegstandsheffing bedrijfsruimten, met uitzondering van
de gemeentelijke opcentiemen, de nalatigheidsinteresten, de administratieve geldboetes en de kosten, wordt aan de
gemeenten doorgestort als vergoeding voor de administratiekosten die ze in het kader van die heffing moeten maken
voor de bedrijfsruimten die op hun grondgebied liggen.
Bij gehele of gedeeltelijke ontheffingen wordt het te veel uitbetaalde bedrag aan onkostenvergoedingen verrekend
op de eerstvolgende uit te keren onkostenvergoedingen en opcentiemen.
Art. 3.1.0.0.2. De gemeenten ontvangen voor de administratiekosten die ze ter uitvoering van de verkrottingsheffing woningen en gebouwen moeten maken:
1° een eenmalige vergoeding van 15 % van de opbrengst van de eerste belasting met betrekking tot de onroerende
goederen die op het grondgebied van de gemeente liggen, met een maximum van 125 euro per belaste woning of
gebouw, voor elk gebouw of elke woning waarvan de gemeente de correcte gegevens en indicaties, vermeld in artikel
4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van verkrotting van
gebouwen en/of woningen, heeft meegedeeld aan het agentschap;
2° vanaf de eerste heffing, 6% van de jaarlijkse opbrengst van de belasting met betrekking tot de onroerende
goederen die op het grondgebied van de gemeente liggen voor het beheer van de inventaris, inclusief de opsporingsen vaststellingskosten, op voorwaarde dat de gebouwen of woningen werden gesignaleerd overeenkomstig artikel 4
van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van verkrotting van
gebouwen en/of woningen.
De gemeentelijke opcentiemen, de nalatigheidsinteresten, de administratieve geldboetes en de kosten worden niet
in aanmerking genomen voor de berekening van de opbrengst van de belasting, vermeld in het vorige lid.
De onkostenvergoeding wordt berekend op de geïnde heffingen.
De vergoedingen, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, worden toegekend ongeacht het tijdstip waarop de gegevens
werden meegedeeld, op voorwaarde dat de belasting voor het jaar waarop de gegevens betrekking hebben, tijdig kon
worden opgenomen in het kohier.
Bij gehele of gedeeltelijke ontheffingen wordt het te veel uitbetaalde bedrag aan onkostenvergoedingen verrekend
op de eerstvolgende uit te keren onkostenvergoedingen en opcentiemen.
Art. 3.1.0.0.3. De vergoeding, vermeld in artikel 3.1.0.0.6 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013,
wordt uiterlijk op 31 mei van het jaar dat volgt op het aanslagjaar in kwestie, berekend op basis van de door het
kadaster aangeleverde informatie over materieel en outillage, en op basis van de door het Vlaams Energieagentschap
aangeleverde informatie over de energiezuinige woningen en gebouwen, ingevolge de toepassing van artikel 2.1.5.0.1,
§ 2, en artikel 2.1.6.0.1, eerste lid, 4°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.
Art. 3.1.0.0.4. De vergoeding, vermeld in artikel 3.1.0.0.3, wordt uitbetaald, samen met het saldo van de
opcentiemen, vermeld in artikel 3.1.0.0.4, § 5, 5°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, en wordt
uiterlijk gestort op de laatste bankwerkdag van de maand juli van het jaar dat volgt op het aanslagjaar in kwestie.
Art. 3.1.0.0.5. Gederfde opbrengsten die ontstaan na het tijdstip, vermeld in artikel 3.1.0.0.3, worden halfjaarlijks,
uiterlijk op de laatste bankwerkdag van de maand december en de maand juni, doorgestort.
HOOFDSTUK 2. — Inkohiering
Afdeling 1. — Algemeen
Art. 3.2.1.0.1. De kohieren worden opgemaakt hetzij per belasting afzonderlijk, hetzij gezamenlijk voor
verschillende belastingen.
Art. 3.2.1.0.2. Kohieren kunnen betrekking hebben op een of meer aanslagjaren. De tarieven en eventueel de
opcentiemen en de opdeciem in verband met de respectieve aanslagjaren zijn van toepassing.
Art. 3.2.1.0.3. De aanslagen worden op naam van de betrokken belastingplichtigen ingekohierd.
Afdeling 2. — Uitvoerbaarverklaring
Art. 3.2.2.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 3. — Overledenen en onverdeeldheden
Art. 3.2.3.0.1. Aanslagen ten laste van overleden belastingplichtigen worden ingekohierd op hun naam,
voorafgegaan van het woord ″Nalatenschap″.
Als een onroerend goed in onverdeeldheid toebehoort aan meerdere belastingplichtigen, wordt de aanslag
ingekohierd hetzij op naam van alle belastingplichtigen, hetzij op naam van een of meer van hen, gevolgd door de
vermelding “en rechthebbenden”.
Afdeling 4. — Aanslag voor overnemende of verkrijgende vennootschap
Art. 3.2.4.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 5. — Berekening en afrondingswijze
Art. 3.2.5.0.1. De belastingen en toebehoren worden in elk stadium van de berekening in euro vastgesteld en
afgerond op de cent.
HOOFDSTUK 3. — Aanslagprocedure
Afdeling 1. — Algemeen
Art. 3.3.1.0.1. De aangifte van een voertuig, vermeld in artikel 3.3.1.0.1 of 3.3.1.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
van 13 december 2013, geschiedt door middel van een formulier, afgeleverd door de bevoegde entiteit van de Vlaamse
administratie.
De belastingplichtige dient de aangifte behoorlijk ingevuld en ondertekend in bij de bevoegde entiteit van de
Vlaamse administratie.
Art. 3.3.1.0.2. De belastingplichtige geeft elke wijziging van de elementen van de aangifte aan voordat hij het
voertuig in zijn gewijzigde toestand gebruikt.
Afdeling 2. — Aanslagjaar en belastbaar tijdperk
Art. 3.3.2.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
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Afdeling 3. — Aanslagtermijn
Art. 3.3.3.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 4. — Aanslagbiljet
Art. 3.3.4.0.1. Zodra de kohieren uitvoerbaar verklaard zijn, wordt aan de betrokken belastingschuldigen een
aanslagbiljet gezonden.
Afdeling 5. — Verzending
Art. 3.3.5.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
HOOFDSTUK 4. — Betalingen
Afdeling 1. — Algemeen
Art. 3.4.1.0.1. De belastingen worden betaald aan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie.
De betaling van de belastingen mag alleen geëist worden ingeval ze verschuldigd zijn blijkens een aangifte of een
uitvoerbaar verklaard kohier.
Afdeling 2. — Betaaltermijn
Art. 3.4.2.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 3. — Wijze van betaling
Art. 3.4.3.0.1. De belastingen en toebehoren moeten worden betaald:
1° ofwel door storting of overschrijving op de rekening van de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie;
2° ofwel met een gecertificeerde of gewaarborgde, vooraf gekruiste cheque ten gunste van de bevoegde entiteit van
de Vlaamse administratie, getrokken op een financiële instelling die aangesloten of vertegenwoordigd is bij een
betaalsysteem dat bereikbaarheid garandeert voor alle banken;
3° ofwel door een elektronische betaling met een debetkaart, verricht aan een betaalterminal in de kantoren van
de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie die over een betaalterminal beschikken.
Onder debetkaart wordt verstaan, de door een financiële instelling uitgegeven plastic kaart die het, aan de hand
van de gegevens op de chip, mogelijk maakt via elektronische weg een betalingsverrichting ten gunste van de bevoegde
entiteit van de Vlaamse administratie uit te voeren.
Het bevoegde personeelslid kan in bijzondere omstandigheden andere wijzen van betaling toestaan.
Art. 3.4.3.0.2. Belastingen waarvoor een gerechtsdeurwaarder in opdracht van de bevoegde entiteit van de Vlaamse
administratie vervolgingen instelt, kunnen in afwijking van artikel 3.4.1.0.1 en 3.4.3.0.1 betaald worden in handen van
die gerechtsdeurwaarder.
Afdeling 4. — Vermeldingen op het betaalformulier
Art. 3.4.4.0.1. De belastingschuldige moet bij de betaling de gestructureerde mededeling vermelden die de
bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie heeft opgegeven.
Afdeling 5. — Bewijs van betaling
Art. 3.4.5.0.1. Behoudens tegenbewijs gelden als bewijs van betaling:
1° voor stortingen, de door de naamloze vennootschap van publiek recht bpost of door de financiële instelling
gedagtekende ontvangstbewijzen;
2° voor overschrijvingen, cheques en elektronische betalingen met een debetkaart, verricht aan een betaalterminal
in de kantoren van de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie, de rekeninguittreksels en erbij behorende
stukken.
Afdeling 6. — Datum van uitwerking van betaling
Art. 3.4.6.0.1. Betalingen van belastingen en toebehoren hebben uitwerking:
1° voor stortingen en voor overschrijvingen, op de datum waarop de rekening van het Vlaamse Gewest wordt
gecrediteerd;
2° voor betalingen met een gecertificeerde of gewaarborgde cheque, op de datum waarop de cheque door de
bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie is ontvangen;
3° voor de betalingen, vermeld in artikel 3.4.3.0.2, op de datum van de afgifte van de fondsen in handen van de
gerechtsdeurwaarder;
4° voor de elektronische betalingen met een debetkaart, verricht aan een betaalterminal in de kantoren van de
bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie die de rekeninghouder zelf heeft uitgevoerd, op de werkelijke datum
van de verrichting.
Afdeling 7. — Wijze van aanrekening van betaling, aanwending en aanzuivering
Art. 3.4.7.0.1. De aanvraag tot de evenredige teruggave van de belasting, vermeld in artikel 3.4.7.0.5, § 1, van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, moet gestaafd worden met documenten waaruit de inactiviteit van
het voertuig op een rechtstreekse of onrechtstreekse manier blijkt.
Documenten die de inactiviteit kunnen staven, zijn onder meer:
1° documenten, uitgereikt in het kader van de arbeidsreglementering;
2° documenten in het kader van de sociale wetgeving;
3° documenten in het kader van de rij- en rusttijden;
4° vrachtbrieven;
5° documenten in verband met herstellingen aan het voertuig.
Afdeling 8. — Betalingsfaciliteiten
Art. 3.4.8.0.1. Als een belastingschuldige met toepassing van artikel 3.4.8.0.1, § 2, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
van 13 december 2013, verzoekt om gespreide betaling van het eurovignet, moet het bevoegde personeelslid bij de
schrapping van de nummerplaat, bij een wijziging van de fiscale parameters van het voertuig (aantal assen,
emissienorm van de motor) of bij de vervanging van het voertuig, op verzoek van de belastingschuldige, respectievelijk
terugbetalen of aanrekenen volgens de volgende formule: B = [Euv’ – (Euv × n/360)] – 25 euro, waarbij:
1° B = het totaal bedrag van de teruggave of van het aan te rekenen bedrag;
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2° Euv’ = het bedrag van het eurovignet dat al voor het voertuig werd betaald in het kader van de gespreide
betaling;
3° Euv = het jaarbedrag dat voor het voertuig verschuldigd is;
4° n = de aangevangen volledige dagen van de belastbare periode, waarbij iedere maand wordt beschouwd als een
geheel van dertig dagen. Dat cijfer moet steeds afgerond worden op het hogere veelvoud van 30;
5° 25 euro = het wettelijk vastgestelde bedrag van de administratiekosten.
HOOFDSTUK 5. — Bezwaar
Afdeling 1. — Ontvangstmelding
Art. 3.5.1.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 2. — Bezwaartermijn
Art. 3.5.2.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 3. — Natuurlijke personen en rechtspersonen die bezwaar kunnen indienen
en de wijze waarop ze bezwaar kunnen indienen
Art. 3.5.3.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 4. — Onderzoeksbevoegdheden
Art. 3.5.4.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 5. — Behandeltijd
Art. 3.5.5.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 6. — Beslissingswijze voor bezwaar
Art. 3.5.6.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 7. — Collectieve beslissing
Art. 3.5.7.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 8. — Hoorzitting
Art. 3.5.8.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 9. — Kennisgeving
Art. 3.5.9.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
HOOFDSTUK 6. — Ambtshalve ontheffing
Art. 3.6.0.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
HOOFDSTUK 7. — Nietigverklaring
Art. 3.7.0.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
HOOFDSTUK 8. — Gerechtelijk beroep
Art. 3.8.0.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
HOOFDSTUK 9. — Interesten
Afdeling 1. — Nalatigheidinteresten
Art. 3.9.1.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 2. — Moratoriuminteresten
Art. 3.9.2.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
HOOFDSTUK 10. — Invordering
Afdeling 1. — Herinnering
Art. 3.10.1.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 2. — Laatste herinnering
Art. 3.10.2.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 3. — Vervolging
Onderafdeling 1. — Algemeen
Art. 3.10.3.1.1. De belastingen die niet binnen de wettelijke termijnen voldaan zijn, worden ingevorderd via
rechtstreekse of onrechtstreekse vervolging.
De rechtstreekse vervolging is gericht tegen de belastingschuldigen of hun vertegenwoordiger. De onrechtstreekse
vervolging wordt tegen derden ingesteld. De vervolging waarbij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie
bijstand vraagt van een gerechtsdeurwaarder, wordt ingesteld ingevolge persoonlijke of gemeenschappelijke
dwangschriften, uitgevaardigd door de bevoegde personeelsleden die in het bezit zijn van de kohieren.
Onderafdeling 2. — Rechtstreekse vervolging
Art. 3.10.3.2.1. De rechtstreekse vervolgingen omvatten:
1° het dwangbevel;
2° het uitvoerend beslag op roerend goed;
3° het beslag op tak- en wortelvaste vruchten;
4° het uitvoerend beslag op zeeschepen en binnenschepen;
5° het uitvoerend beslag op onroerend goed.
Art. 3.10.3.2.2. Als de termijn, vermeld in artikel 3.10.3.2.1, tweede lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van
13 december 2013 verstreken is, kan overgegaan worden tot uitvoerend beslag op roerend goed.
Art. 3.10.3.2.3. Uitvoerend beslag op roerend goed wordt gelegd niettegenstaande verzet tegen het dwangbevel,
tenzij de gerechtsdeurwaarder het nuttig acht om daarover de mening van het bevoegde personeelslid in te winnen die,
naargelang van het geval, de schorsing of de voortzetting van verdere vervolgingen gelast.
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Alleen verzet aangaande de vorm van de akten schorst de tenuitvoerlegging, met dien verstande dat de verkoop
van de in beslag genomen voorwerpen pas kan geschieden na een gerechtelijke beslissing.
Art. 3.10.3.2.4. Tegenover belastingschuldigen die door wegneming van roerende voorwerpen of anderszins pogen
de waarborgen van de Schatkist te doen verdwijnen of gewoon te verminderen, kan het bevoegde personeelslid
rechtstreeks uitvoerend beslag op roerend goed doen leggen zonder voorafgaande betekening van een dwangbevel.
In dat geval behelst het exploot van inbeslagneming het dwangbevel vóór beslag en bevat het de diverse
vermeldingen, vermeld in artikel 3.10.3.2.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, derde lid, alsook
de gronden voor het niet vooraf betekenen van een dwangbevel.
Art. 3.10.3.2.5. Het is de bevoegde personeelsleden verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, enig voorwerp
waarvan ze de verkoop bewerkstelligen, te kopen of voor zich te doen kopen op straffe van nietigheid van de verkoop
en met oplegging van de tuchtstraffen, bepaald in het Vlaams Personeelsstatuut.
Art. 3.10.3.2.6. Als geen andere schuldeisers beslag of verzet hebben gedaan, wordt de bruto-opbrengst van de
verkoop gestort in handen van de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie.
De gerechtsdeurwaarder trekt evenwel eerst de vervolgingskosten af die hem toekomen.
Als andere schuldeisers beslag of verzet hebben gedaan, voert de gerechtsdeurwaarder de evenredige verdeling uit
op de wijze, bepaald in artikel 1627 tot en met 1638 van het Gerechtelijk Wetboek.
Art. 3.10.3.2.7. De bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie rekent de hem gestorte sommen aan volgens de
regels, vermeld in artikel 3.4.7.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, en betaalt de
belastingschuldige het eventuele overschot terug.
Onderafdeling 3. — Onrechtstreekse vervolging
Art. 3.10.3.3.1. § 1. Het bevoegde personeelslid kan met een aangetekende brief uitvoerend beslag onder derden
leggen op de sommen en zaken die aan een belastingschuldige verschuldigd zijn of toebehoren, tot beloop van het
bedrag, geheel of gedeeltelijk, dat door die laatste verschuldigd is uit hoofde van belastingen en toebehoren. Het beslag
wordt eveneens met een aangetekende brief aan de belastingschuldige aangezegd. Als de belastingschuldige noch in
België, noch in het buitenland een gekende woonplaats, verblijfplaats of gekozen verblijfplaats heeft, wordt het beslag
aangezegd met aangetekende brief aan de met toepassing van artikel 40 van het Gerechtelijk Wetboek bevoegde
procureur des Konings.
Dat beslag heeft uitwerking vanaf de overhandiging van het stuk aan de geadresseerde.
De belastingschuldige kan tegen het beslag met een aangetekende brief verzet aantekenen bij het bevoegde
personeelslid binnen 15 dagen, te rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van afgifte ter post van de
aanzegging van het beslag. De belastingschuldige moet binnen dezelfde termijn met een aangetekende brief de
derde-beslagene inlichten.
Als het beslag slaat op inkomsten als vermeld in artikel 1409, § 1 en § 1bis, en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek,
bevat de aanzegging, op straffe van nietigheid, het aangifteformulier voor kind ten laste waarvan het model bepaald
is door de minister van Justitie overeenkomstig artikel 1409ter, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
§ 2. Het beslag, vermeld in paragraaf 1, geeft aanleiding tot het opmaken en het verzenden door het bevoegde
personeelslid dat met de invordering is belast, van een bericht van beslag als vermeld in artikel 1390 van het
Gerechtelijk Wetboek.
§ 3. Onder voorbehoud van paragraaf 1 zijn op dat beslag de bepalingen toepasselijk van artikel 1539, 1540, 1542,
eerste en tweede lid, en 1543 van het Gerechtelijk Wetboek, met dien verstande dat het bedrag van het beslag wordt
afgegeven in handen van het bevoegde personeelslid.
§ 4. De kosten voor de aangetekende brieven, vermeld in paragraaf 1 en 3, zijn ten laste van de belastingschuldige.
§ 5. De belastingschuldige wordt op de hoogte gebracht van de bestemming van de betalingen en van het saldo
na de betalingen.
Art. 3.10.3.3.2. Het uitvoerend beslag onder derden moet worden uitgevoerd door middel van een gerechtsdeurwaardersexploot op de wijze, bepaald in artikel 1539 tot 1544 van het Gerechtelijk Wetboek, als blijkt:
1° dat de belastingschuldige zich verzet tegen het beslag, vermeld in artikel 3.10.3.3.1, § 1;
2° dat de derde-beslagene zijn schuld tegenover de belastingschuldige betwist;
3° dat de sommen en zaken het voorwerp zijn van een verzet of beslag onder derden vóór het beslag, vermeld in
artikel 3.10.3.3.1, § 1, gedaan door andere schuldeisers;
4° dat de zaken te gelde moeten worden gemaakt.
In de gevallen, vermeld in het eerste lid, blijft het beslag dat het bevoegde personeelslid overeenkomstig
artikel 3.10.3.3.1, § 1, heeft gelegd, zijn bewarend effect behouden als een uitvoerend beslag onder derden bij
gerechtsdeurwaardersexploot wordt gelegd als vermeld in artikel 1539 van het Gerechtelijk Wetboek, binnen een
maand na de afgifte ter post van het verzet van de belastingschuldige, vermeld in artikel 3.10.3.3.1, § 1, derde lid, of
van de verklaring, vermeld in artikel 1452 van het Gerechtelijk Wetboek.
Onderafdeling 4. — Vervolgingskosten
Art. 3.10.3.4.1. De vervolgingskosten worden bepaald volgens de regels die gelden voor de akten van de
gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken.
Art. 3.10.3.4.2. De vervolgingskosten vallen ten laste van de belastingschuldigen.
Art. 3.10.3.4.3. De vervolgingskosten die niet bij de belastingschuldigen kunnen worden gerecupereerd, worden
gedragen door de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie.
Volgende kosten kunnen noch bij de belastingschuldigen noch bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse
administratie worden gerecupereerd:
1° kosten van akten die niet met de oorspronkelijke stukken kunnen worden gestaafd;
2° kosten die het gevolg zijn van vervolgingen die willekeurig, zonder dwangschrift of in een met deze
reglementering strijdige orde gedaan zijn;
3° kosten, gedaan tegen kennelijk onvermogende belastingschuldigen.
Onderafdeling 5. — Met vervolging belaste personen
Art. 3.10.3.5.1. De vervolgingen worden ingesteld door gerechtsdeurwaarders die belast zijn met de betekening
van de dwangbevelen en die de beslagleggingen en de verkopingen doen.
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De gerechtsdeurwaarders mogen voor die vervolgingen geen aanspraak maken op hogere of andere rechten of
kosten dan die welke in artikel 3.10.3.4.1 vastgesteld zijn, op straffe van terugbetaling en schadevergoeding.
Afdeling 4. — Bijzondere gevallen
Onderafdeling 1. — Invordering bij echtgenoten of ex-echtgenoten
en bij wettelijk samenwonenden of ex-wettelijk samenwonenden
Art. 3.10.4.1.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Onderafdeling 2. — Invordering bij vennootschappen
Art. 3.10.4.2.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Onderafdeling 3. — Invordering bij erfgenamen
Art. 3.10.4.3.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Onderafdeling 4. — Invordering bij andere personen die gehouden zijn tot betaling van de schuld
Art. 3.10.4.4.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Onderafdeling 5. — Invordering van het eurovignet bij andere belastingschuldigen dan de eigenaar
Art. 3.10.4.5.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Onderafdeling 6. — Invordering van betwiste belastingen
Art. 3.10.4.6.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 5. — Zekerheden
Onderafdeling 1. — Waarborg
Art. 3.10.5.1.1. De omvang van de waarborg, voorgeschreven in artikel 3.10.5.1.1, § 1, van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit van 13 december 2013, wordt bij beslissing van het bevoegde personeelslid vastgelegd. Ze moet gelijk zijn aan
het vermoedelijke bedrag van de verplichtingen over een jaar die op grond van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van
13 december 2013 aan de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon kunnen worden opgelegd, na aftrek van de
nettoverkoopwaarde van zijn goederen die het pand van het Vlaamse Gewest vormen en die liggen in België of in een
land waarmee België een overeenkomst heeft gesloten tot regeling van de wederzijdse bijstand inzake de invordering
van de belastingen waaraan de belanghebbende is onderworpen of in een land dat onder de toepassing valt van
Richtlijn 2010/24/EU van de raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van
schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen.
De waarborg mag evenwel in geen geval minder dan 750 euro bedragen.
Art. 3.10.5.1.2. De te verstrekken waarborg bestaat hetzij uit een zakelijke zekerheid in de vorm van een
hypotheekvestiging of van een borgtocht in geld, hetzij uit een persoonlijke borgstelling.
Het bevoegde personeelslid mag andere wijzen van waarborgstelling aanvaarden.
Indien nodig mogen de voormelde wijzen gelijktijdig worden aangewend om de totale zekerheid te verstrekken.
Art. 3.10.5.1.3. De onroerende goederen die als hypothecaire waarborg worden aangeboden, moeten in België
liggen.
Als het om gebouwen gaat, dan wordt vóór de aanneming van de hypothecaire aanwending bewijs gegeven van
voldoende verzekering tegen brand. In de akte moet worden vermeld dat de regelmatige betaling van de premie
jaarlijks zal worden bewezen op straffe van verval van de aanneming.
In alle gevallen wordt bewijs verstrekt van de eigendom en van de hypothecaire staat van het onroerend goed, en
wordt de waarde daarvan op kosten van de belastingschuldige vastgelegd door alle middelen die voldoening schenken
en onder meer door een schatting van een algemeen als bevoegd erkende deskundige, als dat door het bevoegde
personeelslid geëist wordt.
Art. 3.10.5.1.4. Borgtochten in geld worden gestort of overgeschreven op de rekening op naam van de Depositoen Consignatiekas. In alles, en inzonderheid met betrekking tot de interest die aan de deponent verschuldigd is, worden
ze met deposito’s bij de Deposito- en Consignatiekas gelijkgesteld.
Art. 3.10.5.1.5. De persoonlijke borg moet volgens de Belgische wet bekwaam zijn om verbintenissen aan te gaan
en aangenomen worden door het bevoegde personeelslid.
Art. 3.10.5.1.6. Als de zakelijke zekerheid of de gegoedheid van de persoonlijke borg wegens enige oorzaak zoals
waardevermindering van de tot zekerheid dienende onroerende goederen of merkelijke vermindering van het fortuin
van de borg onvoldoende wordt geacht, moet de belastingschuldige op het eerste verzoek van het bevoegde
personeelslid een nieuwe zakelijke zekerheid of een nieuwe persoonlijke borg stellen.
Art. 3.10.5.1.7. In de akten wordt de administratie vertegenwoordigd door het bevoegde personeelslid.
Samen met de nodige inlichtingen en bewijsstukken en binnen de termijn, vastgesteld in artikel 3.10.5.1.2 van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, overhandigt de belastingschuldige aan dat personeelslid hetzij het
ontwerp van akte van hypotheekvestiging, van verpanding van een inschrijving op naam of van verbintenis van de
persoonlijke borg, hetzij het stortingsbewijs of het bewijs van deponering voor borgtochten in geld.
Onderafdeling 2. — Voorrecht
Art. 3.10.5.2.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Onderafdeling 3. — Wettelijke hypotheek
Art. 3.10.5.3.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
HOOFDSTUK 11. — Wederzijdse internationale bijstand
Art. 3.11.0.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
HOOFDSTUK 12. — Verplichtingen van derden
Afdeling 1. — Notificatieverplichtingen van derden
Art. 3.12.1.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
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Afdeling 2. — Verplichtingen van kredietinstellingen of -inrichtingen
Art. 3.12.2.0.1. Het attest, vermeld in artikel 3.12.2.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013,
wordt uitgereikt nadat de belanghebbende natuurlijke persoon of rechtspersoon een aanvraag heeft ingediend.
Het attest wordt uitgereikt binnen acht dagen na de indiening van de aanvraag.
Art. 3.12.2.0.2. Per krediet, lening of voorschot waarvoor een voordeel inzake economische expansie is
aangevraagd, hoeven de kredietinstellingen en -inrichtingen, vermeld in artikel 3.12.2.0.1 van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit van 13 december 2013, in principe, in het bezit zijn van maar één attest.
De datum van uitreiking van dat attest mag niet vroeger zijn dan één maand vóór de datum van de aanvraag tot
verkrijging van het voordeel, en mag ook niet later zijn dan die datum.
Er moet evenwel een nieuw attest worden voorgelegd als de beslissing tot toekenning van het voordeel niet is
genomen binnen zes maanden, te rekenen vanaf de datum van het attest.
Art. 3.12.2.0.3. Een exemplaar van het attest, vermeld in artikel 3.12.2.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van
13 december 2013, wordt door het bevoegde personeelslid gezonden aan de overheid, vermeld in de aanvraag van het
attest.
Als uit het attest blijkt dat een bedrag als belastingen of toebehoren verschuldigd is waarvoor de betalingstermijn
verstreken is en dat gevestigd werd op naam van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een voordeel inzake
economische expansie heeft aangevraagd, bepaalt de beslissing tot toekenning van het voordeel dat de kredietinstelling
of -inrichting de fondsen niet geheel mag vrijgeven, tenzij de betrokkene zijn belastingschuld heeft betaald.
Art. 3.12.2.0.4. § 1. Als uit het uitgereikte attest dat aan de kredietinstelling of -inrichting wordt overgelegd, blijkt
dat een bedrag als belastingen of toebehoren verschuldigd is waarvoor de betalingstermijn verstreken is en dat
gevestigd werd op naam van de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een krediet, lening of voorschot is
verleend waarvoor een voordeel inzake economische expansie is aangevraagd, mogen de fondsen die afkomstig zijn
van het krediet, de lening of het voorschot ten belope van dat bedrag niet worden vrijgegeven, tenzij de
belanghebbende natuurlijke persoon of rechtspersoon een attest overlegt waarin het bevoegde personeelslid verklaart
dat die belastingen en bijbehoren betaald zijn.
Met instemming van de belastingschuldige mag de kredietinstelling of -inrichting die fondsen evenwel
rechtstreeks overmaken aan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie.
§ 2. In het geval, vermeld in artikel 3.12.2.0.2, derde lid, hoeft de kredietinstelling of -inrichting met de gegevens
van het nieuwe attest alleen rekening te houden als de fondsen nog niet zijn vrijgegeven vóór het verstrijken van de
in die bepaling vermelde termijn van zes maanden.
HOOFDSTUK 13. — Onderzoek en controle
Afdeling 1. — Administratieve controle
Onderafdeling 1. — Algemeen
Art. 3.13.1.1.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Onderafdeling 2. — Plichten van de belastingplichtige
Art. 3.13.1.2.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Onderafdeling 3. — Plichten van derden
Art. 3.13.1.3.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Onderafdeling 4. — Plichten van openbare instellingen
Art. 3.13.1.4.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 2. — Controle ter plaatse
Art. 3.13.2.0.1. Onverminderd de bevoegdheden die toevertrouwd worden aan de andere officieren of agenten van
gerechtelijke politie en aan de leden van het operationeel kader van de lokale en federale politie, aan ambtenaren van
de administratie der douane en accijnzen en de ambtenaren van het kadaster, zijn de bevoegde personeelsleden
gemachtigd om over het grondgebied van het Vlaamse Gewest overtredingen op te sporen en om de processen-verbaal
op te stellen wegens schending van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, alsook om het ontdoken
bedrag van de belasting, verhoogd met de administratieve geldboete, onmiddellijk te innen.
Art. 3.13.2.0.2. Het bevoegde personeelslid legitimeert zich met een legitimatiekaart die de leidend ambtenaar van
de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie heeft uitgereikt overeenkomstig het besluit van de Vlaamse
Regering van 10 juli 2008 betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse
overheid die belast zijn met de inspectie- of controlebevoegdheden.
Art. 3.13.2.0.3. Zodra aan zijn aanwijzing een einde komt, bezorgt het bevoegde personeelslid de legitimatiekaart
onmiddellijk terug aan de leidend ambtenaar van de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie. Het bevoegde
personeelslid moet het verlies van de legitimatiekaart onmiddellijk aan de leidend ambtenaar melden.
Art. 3.13.2.0.4. Voor de toepassing van artikel 3.13.2.0.1, 3.13.2.0.2 en 3.13.2.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van
13 december 2013 dragen de bevoegde personeelsleden een uniform waarvan het model wordt bepaald door de leidend
ambtenaar van de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie.
HOOFDSTUK 14. — Verjaring
Afdeling 1. — Termijn
Art. 3.14.1.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 2. — Stuiting
Art. 3.14.2.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 3. — Schorsing
Art. 3.14.3.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
HOOFDSTUK 15. — Strafrechtelijke vervolging
Afdeling 1. — Algemene bepalingen
Art. 3.15.1.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
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Afdeling 2. — Opsporing van inbreuken
Art. 3.15.2.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 3. — Strafrechtelijke sancties
Art. 3.15.3.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
HOOFDSTUK 16. — Verval van het recht op vertegenwoordiging
Art. 3.16.0.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
HOOFDSTUK 17. — Bewijsmiddelen van de administratie
Art. 3.17.0.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
HOOFDSTUK 18. — Belastingverhogingen en administratieve geldboetes
Art. 3.18.0.0.1. Overeenkomstig artikel 3.18.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 wordt de
belastingverhoging die van toepassing is op de inbreuken tegen titel 2, hoofdstuk 4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
van 13 december 2013 of tegen dit besluit, geregeld volgens de schaal, opgenomen in de bijlage 1 die bij dit besluit is
gevoegd.
HOOFDSTUK 19. — Beroepsgeheim
Art. 3.19.0.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
TITEL 4. — Wijzigingsbepalingen
HOOFDSTUK 1. — Wijziging van het Koninklijk besluit van 8 juli 1970
houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
Art. 4.1.0.0.1. In titel I van het Koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende
de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, zoals van toepassing op de verkeersbelasting op de
autovoertuigen en de belasting op de inverkeerstelling wat betreft het Vlaamse Gewest, het laatst gewijzigd bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010, worden hoofdstuk I, dat bestaat uit artikel 1 tot en met 7,
hoofdstuk II, dat bestaat uit artikel 8, 10 en 11, hoofdstuk III, dat bestaat uit artikel 12, en hoofdstuk IV, dat bestaat uit
artikel 13, opgeheven.
Art. 4.1.0.0.2. Artikel 14/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
10 december 2010, wordt opgeheven.
Art. 4.1.0.0.3. In titel II van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
7 december 2012, worden hoofdstuk I, dat bestaat uit artikel 15 en 16, hoofdstuk II, dat bestaat uit artikel 17 tot en met
22, hoofdstuk III, dat bestaat uit artikel 23 en 24, hoofdstuk IV, dat bestaat uit artikel 25 en 26, en hoofdstuk VI, dat
bestaat uit artikel 30, opgeheven.
Art. 4.1.0.0.4. Titel V van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 14 april 1993 en het besluit van
de Vlaamse Regering van 10 december 2010, die bestaat uit artikel 58 en 58bis, wordt opgeheven.
Hoofdstuk 2. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter
bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen
Art. 4.2.0.0.1. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter
bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
23 juli 1998, 30 juni 2006, 10 juli 2009 en 20 mei 2011, wordt punt 1° vervangen door wat volgt :
“1° decreet: titel 2, hoofdstuk 5, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.”.
Art. 4.2.0.0.2. Artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006,
wordt opgeheven.
Art. 4.2.0.0.3. In hoofdstuk IV van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 12 juli 2013, worden artikel 10, § 1, eerste en tweede lid, artikel 10, § 2, artikel 11 en artikel 12 opgeheven.
Art. 4.2.0.0.4. Hoofdstuk V van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
30 juni 2006, dat bestaat uit artikel 13, wordt opgeheven.
Art. 4.2.0.0.5. Hoofdstuk VI van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
30 juni 2006, dat bestaat uit artikel 14, wordt opgeheven.
Art. 4.2.0.0.6. Hoofdstuk VII van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
10 juli 2009, dat bestaat uit artikel 15, 16 en 18, wordt opgeheven.
Art. 4.2.0.0.7. Hoofdstuk VIII van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
30 juni 2006, dat bestaat uit artikel 19, wordt opgeheven.
Art. 4.2.0.0.8. Artikel 19ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
14 juli 2004, wordt opgeheven.
Hoofdstuk 3. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van
19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
Art. 4.3.0.0.1. Hoofdstuk 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet
van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van
bedrijfsruimten, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013, dat bestaat uit
artikel 14, 15, 16, 18, 18bis, 18ter en 19, wordt opgeheven.
Art. 4.3.0.0.2. In artikel 31, 1°, van hetzelfde besluit, wordt de zinsnede “artikel 18” vervangen door de zinsnede
“artikel 2.6.7.0.1 van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013”.
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HOOFDSTUK 4. — Kruisverwijzingen
Art. 4.4.0.0.1. Kruisverwijzingen naar de bepalingen die naar aanleiding van deze codificatie zijn opgeheven,
moeten worden gelezen overeenkomstig concordantietabel 1 van bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

TITEL 5. — Opheffingsbepalingen en overgangsmaatregelen
Art. 5.0.0.0.1. De volgende regelingen worden opgeheven :
1° het Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,
zoals van toepassing op de onroerende voorheffing voor wat betreft het Vlaamse Gewest, het laatst gewijzigd bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013;
2° het Koninklijk besluit van 9 januari 1995 ter uitvoering van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van
het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens,
ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken,
de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering
van een Eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van
25 oktober 1993, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 en 7 december 2012;
3° het Koninklijk besluit van 19 december 2001 ter uitvoering van de artikelen 8, 12 en 13, van de wet van
27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen
door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het
Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der
Nederlanden, en tot invoering van een eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 25 oktober 1993, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011;
4° het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 tot regeling van de modaliteiten waaronder de in
artikel 253, eerste lid, 7° en 8°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde vrijstellingen van de
onroerende voorheffing worden aangevraagd, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006;
5° het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot oprichting van een Vlaamse controle-instantie
voor de naleving van de wetten op de verkeersbelastingen en houdende wijziging van diverse bepalingen;
6° het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 houdende uitvoering van de compensatie voor de gederfde
opbrengsten uit de gemeentelijke en de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing op materieel en
outillage en op energiezuinige gebouwen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013;
7° het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot vaststelling van de schalen van de administratieve
boete inzake eurovignet;
8° hoofdstuk I van het ministerieel besluit van 17 juli 1970 tot uitvoering van het Wetboek van de met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen;
9° het ministerieel besluit van 9 januari 1995 ter uitvoering van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van
het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens,
ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken,
de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering
van een Eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van
25 oktober 1993, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 20 december 2002.

TITEL 6. — Citeertitel
Art. 6.0.0.0.1. Dit besluit wordt aangehaald als: besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013.

TITEL 7. — Inwerkingtredings- en uitvoeringsbepalingen
Art. 7.0.0.0.1. Titel 1, 3, 4, 5, 6 en 7 van dit besluit treden in werking op 1 januari 2014, met uitzondering van titel 4,
hoofdstuk 1 en artikel 5.0.0.0.1, 2°, 3° en 8° die in werking treden vanaf aanslagjaar 2014 voor wat betreft de bepalingen
van de verkeersbelasting op de autovoertuigen, de belasting op de inverkeerstelling en het eurovignet die
overeenkomstig de concordantietabel 1 uit bijlage 1 een corresponderende bepaling hebben in titel 2 van dit besluit.
Titel 2 treedt in werking vanaf aanslagjaar 2014.
Art. 7.0.0.0.2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 20 december 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
Ph. MUYTERS
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Bijlage 1. — Belastingverhogingen die van toepassing zijn op inbreuken tegen titel 2,
hoofdstuk 4 met betrekking tot het eurovignet.
soort overtreding

niveau boete

A.

c eurovignet al meer dan een maand vervallen;

eenmaal het niet-betaalde bedrag, met een minimum
van 250 euro en een maximum van 1550 euro

B.

c geen eurovignet;
c te lage tariefcategorie voor het eurovignet;
c eurovignet betaald in het buitenland voor een in
België ingeschreven voertuig;

tweemaal het niet-betaalde bedrag, met een minimum
van 250 euro en een maximum van 3100 euro

C.

c inbreuk op artikel 2.4.6.0.1, § 1, 2°, of § 2 van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013
(misbruik van het rittenblad);
c valsheid in geschrifte en gebruik van valse
stukken;

driemaal het niet-betaalde bedrag, met een minimum
van 250 euro en een maximum van 4650 euro

D.

c eurovignet minder dan een maand vervallen;
c in afwijking van de boete, bepaald in B, bij
vaststelling van de overtreding wegens het nalaten
van een nieuwe aangifte bij wijziging van de
kentekenplaat met betrekking tot hetzelfde voertuig op naam van dezelfde belastingplichtige,
voorzover aan volgende voorwaarden cumulatief
is voldaan :
u de overtreding wordt vastgesteld voor het einde
van de tweede maand die volgt op de maand van
de schrapping van de vorige kentekenplaat voor
hetzelfde voertuig en dezelfde belastingplichtige;
u op het ogenblik van de schrapping van de vorige
kentekenplaat uit het repertorium van het
Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid was er een geldig eurovignet voor hetzelfde
voertuig en dezelfde belastingplichtige;
u binnen dertig dagen na de vaststelling van de
overtreding wordt er een nieuwe aangifte ingediend voor een eurovignet voor hetzelfde voertuig
door dezelfde belastingplichtige op basis van de
nieuwe kentekenplaat.

250 euro

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de
uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.
Brussel, 20 december 2013.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
Ph. MUYTERS

Bijlage 2. — Concordantietabellen
Concordantietabel 1
Tabel 1 : WIB 92
Bepaling WIB 92

Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Art. 300

Art. 3.2.1.0.1

Art. 300

Art. 3.2.1.0.2

Art. 300

Art. 3.2.3.0.1

Art. 300

Art. 3.2.5.0.1

Art. 300

Art. 3.4.1.0.1

Art. 300

Art. 3.4.3.0.1

Art. 300

Art. 3.4.3.0.2

Art. 300

Art. 3.4.4.0.1

Art. 300

Art. 3.4.5.0.1

Art. 300

Art. 3.4.6.0.1

Art. 300

Art. 3.10.3.1.1

Art. 300

Art. 3.10.3.2.1

Art. 300

Art. 3.10.3.2.2
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Bepaling WIB 92

Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Art. 300

Art. 3.10.3.2.3

Art. 300

Art. 3.10.3.2.4

Art. 300

Art. 3.10.3.2.5

Art. 300

Art. 3.10.3.2.6

Art. 300

Art. 3.10.3.2.7

Art. 300

Art. 3.10.3.3.1

Art. 300

Art. 3.10.3.3.2

Art. 300

Art. 3.10.3.4.1

Art. 300

Art. 3.10.3.4.2

Art. 300

Art. 3.10.3.4.3

Art. 300

Art. 3.10.3.5.1

Art. 300

Art. 3.10.5.1.1

Art. 300

Art. 3.10.5.1.2

Art. 300

Art. 3.10.5.1.3

Art. 300

Art. 3.10.5.1.4

Art. 300

Art. 3.10.5.1.5

Art. 300

Art. 3.10.5.1.6

Art. 300

Art. 3.10.5.1.7

Art. 300

Art. 3.12.2.0.1

Art. 300

Art. 3.12.2.0.2

Art. 300

Art. 3.12.2.0.3

Art. 300

Art. 3.12.2.0.4

Art. 300

Art. 3.13.2.0.1

Tabel 2 : Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
(KB/WIB 92)
Bepaling KB/WIB 92

Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Art. 128

Art. 3.2.1.0.1

Art. 129

Art. 3.2.1.0.2

Art. 130

Art. 3.2.1.0.2

Art. 133, § 1

Art. 3.2.1.0.3

Art. 133, § 2

Art. 3.2.3.0.1

Art. 133, § 3

Art. 3.2.3.0.1

Art. 134

Art. 3.2.5.0.1

Art. 135

Art. 3.2.5.0.1

Art. 136

Art. 3.3.4.0.1

Art. 137

Art. 3.4.1.0.1

Art. 138

Art. 3.4.1.0.1

Art. 139, § 1

Art. 3.4.3.0.1

Art. 139, § 2

Art. 3.4.4.0.1

Art. 139, § 3

Art. 3.4.5.0.1

Art. 141

Art. 3.4.3.0.2

Art. 142

Art. 3.4.6.0.1

Art. 146

Art. 3.10.3.1.1

Art. 147

Art. 3.10.3.1.1

Art. 148

Art. 3.10.3.2.1

Art. 151

Art. 3.10.3.2.2

Art. 153

Art. 3.10.3.2.3

Art. 154

Art. 3.10.3.2.4

Art. 161

Art. 3.10.3.2.5

Art. 162

Art. 3.10.3.2.6
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Bepaling KB/WIB 92

Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Art. 163

Art. 3.10.3.2.7

Art. 164

Art. 3.10.3.3.1

Art. 165

Art. 3.10.3.3.2

Art. 167

Art. 3.10.3.5.1

Art. 172

Art. 3.10.3.4.1

Art. 173

Art. 3.10.3.4.2

Art. 174

Art. 3.10.3.4.3

Art. 176

Art. 3.13.2.0.1

Art. 211

Art. 3.10.5.1.1

Art. 213

Art. 3.10.5.1.2

Art. 214

Art. 3.10.5.1.3

Art. 215

Art. 3.10.5.1.4

Art. 217

Art. 3.10.5.1.5

Art. 218

Art. 3.10.5.1.6

Art. 219

Art. 3.10.5.1.7

Art. 221

Art. 3.12.2.0.1

Art. 222

Art. 3.12.2.0.2

Art. 223

Art. 3.12.2.0.3

Art. 224

Art. 3.12.2.0.4

Tabel 3 : Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 tot regeling van de modaliteiten waaronder de in
artikel 253, eerste lid, 7° en 8°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde vrijstellingen van de
onroerende voorheffing worden aangevraagd
Bepaling besluit 18 juli 2003

Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Art. 1

Art. 2.1.6.0.1

Art. 2

Art. 2.1.6.0.2

Art. 3

Art. 2.1.6.0.3

Art. 4

Art. 2.1.6.0.4

Tabel 4 : Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 houdende uitvoering van de compensatie voor de
gederfde opbrengsten uit de gemeentelijke en de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing op materieel
en outillage en op energiezuinige gebouwen
Bepaling besluit 23 juli 2010

Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Art. 1

Art. 3.1.0.0.3

Art. 2

Art. 3.1.0.0.4

Art. 4

Art. 3.1.0.0.5

Tabel 5 : Wetboek van 23 november 1965 van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (WIGB)
Bepaling WIGB

Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Art. 2

Art. 3.2.1.0.1

Art. 2

Art. 3.2.1.0.2

Art. 2

Art. 3.2.3.0.1

Art. 2

Art. 3.2.5.0.1

Art. 2

Art. 3.4.1.0.1

Art. 2

Art. 3.4.3.0.1

Art. 2

Art. 3.4.3.0.2

Art. 2

Art. 3.4.4.0.1

Art. 2

Art. 3.4.5.0.1

Art. 2

Art. 3.4.6.0.1

Art. 2

Art. 3.10.3.1.1

Art. 2

Art. 3.10.3.2.1

Art. 2

Art. 3.10.3.2.2

Art. 2

Art. 3.10.3.2.3
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Bepaling WIGB

Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Art. 2

Art. 3.10.3.2.4

Art. 2

Art. 3.10.3.2.5

Art. 2

Art. 3.10.3.2.6

Art. 2

Art. 3.10.3.2.7

Art. 2

Art. 3.10.3.3.1

Art. 2

Art. 3.10.3.3.2

Art. 2

Art. 3.10.3.4.1

Art. 2

Art. 3.10.3.4.2

Art. 2

Art. 3.10.3.4.3

Art. 2

Art. 3.10.3.5.1

Art. 2

Art. 3.10.5.1.1

Art. 2

Art. 3.10.5.1.2

Art. 2

Art. 3.10.5.1.3

Art. 2

Art. 3.10.5.1.4

Art. 2

Art. 3.10.5.1.5

Art. 2

Art. 3.10.5.1.6

Art. 2

Art. 3.10.5.1.7

Art. 2

Art. 3.12.2.0.1

Art. 2

Art. 3.12.2.0.2

Art. 2

Art. 3.12.2.0.3

Art. 2

Art. 3.12.2.0.4

Art. 2

Art. 3.13.2.0.1

Tabel 6 : Koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (KB/WIGB)
Bepaling KB/WIGB

Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Art. 2

Art. 3.2.1.0.1

Art. 2

Art. 3.2.1.0.2

Art. 3, tweede zinsdeel

Art. 3.2.1.0.2

Art. 5

Art. 3.2.3.0.1

Art. 6

Art. 3.2.5.0.1

Art. 7

Art. 3.3.4.0.1

Art. 10

Art. 3.4.3.0.1

Art. 10

Art. 3.4.3.0.2

Art. 10

Art. 3.4.4.0.1

Art. 10

Art. 3.4.5.0.1

Art. 10

Art. 3.4.6.0.1

Art. 11

Art. 3.4.4.0.1

Art. 13

Art. 3.10.3.1.1

Art. 14/1

Art. 3.13.2.0.1

Art. 15, § 3

Art. 2.2.6.0.1

Art. 16

Art. 2.2.6.0.2

Art. 25

Art. 3.3.1.0.1

Art. 26

Art. 3.3.1.0.2

Art. 30

Art. 2.2.6.0.3
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Tabel 7 : Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot oprichting van een Vlaamse controle-instantie
voor de naleving van de wetten op de verkeersbelastingen en houdende wijziging van diverse bepalingen
Bepaling besluit 10 december 2010

Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Art. 1

Art. 3.13.2.0.1

Art. 2, eerste lid

Art. 3.13.2.0.1

Art. 4

Art. 3.13.2.0.2

Art. 5

Art. 3.13.2.0.3

Art. 3

Art. 3.13.2.0.4

Tabel 8 : Wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik
van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het
Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het
Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad
van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 (Eurovignetwet)
Bepaling Eurovignetwet

Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Art. 2

Art. 3.2.1.0.1

Art. 2

Art. 3.2.1.0.2

Art. 2

Art. 3.2.3.0.1

Art. 2

Art. 3.2.5.0.1

Art. 2

Art. 3.4.1.0.1

Art. 2

Art. 3.4.3.0.1

Art. 2

Art. 3.4.3.0.2

Art. 2

Art. 3.4.4.0.1

Art. 2

Art. 3.4.5.0.1

Art. 2

Art. 3.4.6.0.1

Art. 2

Art. 3.10.3.1.1

Art. 2

Art. 3.10.3.2.1

Art. 2

Art. 3.10.3.2.2

Art. 2

Art. 3.10.3.2.3

Art. 2

Art. 3.10.3.2.4

Art. 2

Art. 3.10.3.2.5

Art. 2

Art. 3.10.3.2.6

Art. 2

Art. 3.10.3.2.7

Art. 2

Art. 3.10.3.3.1

Art. 2

Art. 3.10.3.3.2

Art. 2

Art. 3.10.3.4.1

Art. 2

Art. 3.10.3.4.2

Art. 2

Art. 3.10.3.4.3

Art. 2

Art. 3.10.3.5.1

Art. 2

Art. 3.10.5.1.1

Art. 2

Art. 3.10.5.1.2

Art. 2

Art. 3.10.5.1.3

Art. 2

Art. 3.10.5.1.4

Art. 2

Art. 3.10.5.1.5

Art. 2

Art. 3.10.5.1.6

Art. 2

Art. 3.10.5.1.7

Art. 2

Art. 3.12.2.0.1

Art. 2

Art. 3.12.2.0.2

Art. 2

Art. 3.12.2.0.3

Art. 2

Art. 3.12.2.0.4

Art. 2

Art. 3.13.2.0.1
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Tabel 9 : Koninklijk besluit van 9 januari 1995 ter uitvoering van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van
het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens,
ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken,
de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering
van een Eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van
25 oktober 1993
Bepaling besluit 9 januari 1995

Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Art. 1

Art. 3.13.2.0.1

Art. 2/1

Art. 2.4.6.0.1

Tabel 10 : Koninklijk besluit van 8 september 1997 tot bepaling van het wegennet waarop het eurovignet van
toepassing is
Bepaling besluit 8 september 1997

Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Art. 1

Art. 2.4.7.0.1

Tabel 11 : Koninklijk besluit van 19 december 2001 ter uitvoering van de artikelen 8, 12 en 13, van de wet van
27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen
door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het
Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der
Nederlanden, en tot invoering van een eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 25 oktober 1993
Bepaling besluit 19 december 2001

Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Art. 1

Art. 3.4.8.0.1

Art. 2

Art. 3.4.7.0.1

Tabel 12 : Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot vaststelling van de schalen van de administratieve
boete inzake eurovignet
Bepaling besluit 18 maart 2011

Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Art. 3

Art. 3.18.0.0.1

Bijlage

Bijlage 1

Tabel 13 : Decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 (decreet
verkrottingsheffing woningen en gebouwen)
Bepaling decreet verkrottingsheffing woningen en
gebouwen

Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Art. 40bis

Art. 3.2.1.0.1

Art. 40bis

Art. 3.2.1.0.2

Art. 40bis

Art. 3.2.3.0.1

Art. 40bis

Art. 3.2.5.0.1

Art. 40bis

Art. 3.4.1.0.1

Art. 40bis

Art. 3.4.3.0.1

Art. 40bis

Art. 3.4.3.0.2

Art. 40bis

Art. 3.4.4.0.1

Art. 40bis

Art. 3.4.5.0.1

Art. 40bis

Art. 3.4.6.0.1

Art. 40bis

Art. 3.10.3.1.1

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.1

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.2

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.3

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.4

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.5

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.6

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.7

Art. 40bis

Art. 3.10.3.3.1

Art. 40bis

Art. 3.10.3.3.2

Art. 40bis

Art. 3.10.3.4.1

Art. 40bis

Art. 3.10.3.4.2

Art. 40bis

Art. 3.10.3.4.3
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Bepaling decreet verkrottingsheffing woningen en
gebouwen

Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Art. 40bis

Art. 3.10.3.5.1

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.1

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.2

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.3

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.4

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.5

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.6

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.7

Art. 40bis

Art. 3.12.2.0.1

Art. 40bis

Art. 3.12.2.0.2

Art. 40bis

Art. 3.12.2.0.3

Art. 40bis

Art. 3.12.2.0.4

Art. 40bis

Art. 3.13.2.0.1

Tabel 14 : Besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van verkrotting
van gebouwen en/of woningen
Bepaling besluit 2 april 1996

Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Art. 11, eerste lid

Art. 3.3.4.0.1

Art. 12, § 1

Art. 3.2.5.0.1

Art. 12, § 2

Art. 3.10.3.4.2

Art. 15

Art. 2.5.6.0.1

Art. 19

Art. 3.1.0.0.2

Tabel 15 : Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en
verwaarlozing van bedrijfsruimten (decreet leegstandsheffing bedrijfsruimten)
Bepaling decreet leegstandsheffing bedrijfsruimten

Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Art. 33

Art. 3.2.1.0.1

Art. 33

Art. 3.2.1.0.2

Art. 33

Art. 3.2.3.0.1

Art. 33

Art. 3.2.5.0.1

Art. 33

Art. 3.4.1.0.1

Art. 33

Art. 3.4.3.0.1

Art. 33

Art. 3.4.3.0.2

Art. 33

Art. 3.4.4.0.1

Art. 33

Art. 3.4.5.0.1

Art. 33

Art. 3.4.6.0.1

Art. 33

Art. 3.10.3.1.1

Art. 33

Art. 3.10.3.2.1

Art. 33

Art. 3.10.3.2.2

Art. 33

Art. 3.10.3.2.3

Art. 33

Art. 3.10.3.2.4

Art. 33

Art. 3.10.3.2.5

Art. 33

Art. 3.10.3.2.6

Art. 33

Art. 3.10.3.2.7

Art. 33

Art. 3.10.3.3.1

Art. 33

Art. 3.10.3.3.2

Art. 33

Art. 3.10.3.4.1

Art. 33

Art. 3.10.3.4.2

Art. 33

Art. 3.10.3.4.3

Art. 33

Art. 3.10.3.5.1

Art. 33

Art. 3.10.5.1.1

MONITEUR BELGE — 31.12.2013 — BELGISCH STAATSBLAD
Bepaling decreet leegstandsheffing bedrijfsruimten

Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Art. 33

Art. 3.10.5.1.2

Art. 33

Art. 3.10.5.1.3

Art. 33

Art. 3.10.5.1.4

Art. 33

Art. 3.10.5.1.5

Art. 33

Art. 3.10.5.1.6

Art. 33

Art. 3.10.5.1.7

Art. 33

Art. 3.12.2.0.1

Art. 33

Art. 3.12.2.0.2

Art. 33

Art. 3.12.2.0.3

Art. 33

Art. 3.12.2.0.4

Art. 33

Art. 3.13.2.0.1

Tabel 16 : Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995
houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
Bepaling besluit 1 juli 1997

Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Art. 14

Art. 3.1.0.0.1

Art. 18

Art. 2.6.7.0.1

Art. 18bis

Art. 2.6.7.0.2

Art. 18ter

Art. 2.6.7.0.3

Art. 19

Art. 2.6.7.0.4

Concordantietabel 2
Tabel 1 : WIB 92
Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Bepaling WIB 92

Art. 3.2.1.0.1

Art. 300

Art. 3.2.1.0.2

Art. 300

Art. 3.2.3.0.1

Art. 300

Art. 3.2.5.0.1

Art. 300

Art. 3.4.1.0.1

Art. 300

Art. 3.4.3.0.1

Art. 300

Art. 3.4.3.0.2

Art. 300

Art. 3.4.4.0.1

Art. 300

Art. 3.4.5.0.1

Art. 300

Art. 3.4.6.0.1

Art. 300

Art. 3.10.3.1.1

Art. 300

Art. 3.10.3.2.1

Art. 300

Art. 3.10.3.2.2

Art. 300

Art. 3.10.3.2.3

Art. 300

Art. 3.10.3.2.4

Art. 300

Art. 3.10.3.2.5

Art. 300

Art. 3.10.3.2.6

Art. 300

Art. 3.10.3.2.7

Art. 300

Art. 3.10.3.3.1

Art. 300

Art. 3.10.3.3.2

Art. 300

Art. 3.10.3.4.1

Art. 300

Art. 3.10.3.4.2

Art. 300

Art. 3.10.3.4.3

Art. 300

Art. 3.10.3.5.1

Art. 300

Art. 3.10.5.1.1

Art. 300

Art. 3.10.5.1.2

Art. 300

Art. 3.10.5.1.3

Art. 300

Art. 3.10.5.1.4

Art. 300
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Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Bepaling WIB 92

Art. 3.10.5.1.5

Art. 300

Art. 3.10.5.1.6

Art. 300

Art. 3.10.5.1.7

Art. 300

Art. 3.12.2.0.1

Art. 300

Art. 3.12.2.0.2

Art. 300

Art. 3.12.2.0.3

Art. 300

Art. 3.12.2.0.4

Art. 300

Art. 3.13.2.0.1

Art. 300

Tabel 2 : Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
(KB/WIB 92)
Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Bepaling KB/WIB 92

Art. 3.2.1.0.1

Art. 128

Art. 3.2.1.0.2

Art. 129

Art. 3.2.1.0.2

Art. 130

Art. 3.2.1.0.3

Art. 133, § 1

Art. 3.2.3.0.1

Art. 133, § 2

Art. 3.2.3.0.1

Art. 133, § 3

Art. 3.2.5.0.1

Art. 134

Art. 3.2.5.0.1

Art. 135

Art. 3.3.4.0.1

Art. 136

Art. 3.4.1.0.1

Art. 137

Art. 3.4.1.0.1

Art. 138

Art. 3.4.3.0.1

Art. 139, § 1

Art. 3.4.3.0.2

Art. 141

Art. 3.4.4.0.1

Art. 139, § 2

Art. 3.4.5.0.1

Art. 139, § 3

Art. 3.4.6.0.1

Art. 142

Art. 3.10.3.1.1

Art. 146

Art. 3.10.3.1.1

Art. 147

Art. 3.10.3.2.1

Art. 148

Art. 3.10.3.2.2

Art. 151

Art. 3.10.3.2.3

Art. 153

Art. 3.10.3.2.4

Art. 154

Art. 3.10.3.2.5

Art. 161

Art. 3.10.3.2.6

Art. 162

Art. 3.10.3.2.7

Art. 163

Art. 3.10.3.3.1

Art. 164

Art. 3.10.3.3.2

Art. 165

Art. 3.10.3.4.1

Art. 172

Art. 3.10.3.4.2

Art. 173

Art. 3.10.3.4.3

Art. 174

Art. 3.10.3.5.1

Art. 167

Art. 3.10.5.1.1

Art. 211

Art. 3.10.5.1.2

Art. 213

Art. 3.10.5.1.3

Art. 214

Art. 3.10.5.1.4

Art. 215

Art. 3.10.5.1.5

Art. 217

Art. 3.10.5.1.6

Art. 218

Art. 3.10.5.1.7

Art. 219

Art. 3.12.2.0.1

Art. 221
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Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Bepaling KB/WIB 92

Art. 3.12.2.0.2

Art. 222

Art. 3.12.2.0.3

Art. 223

Art. 3.12.2.0.4

Art. 224

Art. 3.13.2.0.1

Art. 176

Tabel 3 : Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 tot regeling van de modaliteiten waaronder de in
artikel 253, eerste lid, 7° en 8°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde vrijstellingen van de
onroerende voorheffing worden aangevraagd
Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Bepaling besluit 18 juli 2003

Art. 2.1.6.0.1

Art. 1

Art. 2.1.6.0.2

Art. 2

Art. 2.1.6.0.3

Art. 3

Art. 2.1.6.0.4

Art. 4

Tabel 4 : Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 houdende uitvoering van de compensatie voor de
gederfde opbrengsten uit de gemeentelijke en de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing op materieel
en outillage en op energiezuinige gebouwen
Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Bepaling besluit 23 juli 2010

Art. 3.1.0.0.3

Art. 1

Art. 3.1.0.0.4

Art. 2

Art. 3.1.0.0.5

Art. 4

Tabel 5 : Wetboek van 23 november 1965 van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (WIGB)
Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Bepaling WIGB

Art. 3.2.1.0.1

Art. 2

Art. 3.2.1.0.2

Art. 2

Art. 3.2.3.0.1

Art. 2

Art. 3.2.5.0.1

Art. 2

Art. 3.4.1.0.1

Art. 2

Art. 3.4.3.0.1

Art. 2

Art. 3.4.3.0.2

Art. 2

Art. 3.4.4.0.1

Art. 2

Art. 3.4.5.0.1

Art. 2

Art. 3.4.6.0.1

Art. 2

Art. 3.10.3.1.1

Art. 2

Art. 3.10.3.2.1

Art. 2

Art. 3.10.3.2.2

Art. 2

Art. 3.10.3.2.3

Art. 2

Art. 3.10.3.2.4

Art. 2

Art. 3.10.3.2.5

Art. 2

Art. 3.10.3.2.6

Art. 2

Art. 3.10.3.2.7

Art. 2

Art. 3.10.3.3.1

Art. 2

Art. 3.10.3.3.2

Art. 2

Art. 3.10.3.4.1

Art. 2

Art. 3.10.3.4.2

Art. 2

Art. 3.10.3.4.3

Art. 2

Art. 3.10.3.5.1

Art. 2

Art. 3.10.5.1.1

Art. 2

Art. 3.10.5.1.2

Art. 2

Art. 3.10.5.1.3

Art. 2

Art. 3.10.5.1.4

Art. 2

Art. 3.10.5.1.5

Art. 2
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Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Bepaling WIGB

Art. 3.10.5.1.6

Art. 2

Art. 3.10.5.1.7

Art. 2

Art. 3.12.2.0.1

Art. 2

Art. 3.12.2.0.2

Art. 2

Art. 3.12.2.0.3

Art. 2

Art. 3.12.2.0.4

Art. 2

Art. 3.13.2.0.1

Art. 2

Tabel 6 : Koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (KB/WIGB)
Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Bepaling KB/WIGB

Art. 2.2.6.0.1

Art. 15, § 3

Art. 2.2.6.0.2

Art. 16

Art. 2.2.6.0.3

Art. 30

Art. 3.2.1.0.1

Art. 2

Art. 3.2.1.0.2

Art. 2

Art. 3.2.1.0.2

Art. 3, tweede zinsdeel

Art. 3.2.3.0.1

Art. 5

Art. 3.2.5.0.1

Art. 6

Art. 3.3.1.0.1

Art. 25

Art. 3.3.1.0.2

Art. 26

Art. 3.3.4.0.1

Art. 7

Art. 3.4.3.0.1

Art. 10

Art. 3.4.3.0.2

Art. 10

Art. 3.4.4.0.1

Art. 10

Art. 3.4.4.0.1

Art. 11

Art. 3.4.5.0.1

Art. 10

Art. 3.4.6.0.1

Art. 10

Art. 3.10.3.1.1

Art. 13

Art. 3.13.2.0.1

Art. 14/1

Tabel 7 : Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot oprichting van een Vlaamse controle-instantie
voor de naleving van de wetten op de verkeersbelastingen en houdende wijziging van diverse bepalingen
Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Bepaling besluit 10 december 2010

Art. 3.13.2.0.1

Art. 1

Art. 3.13.2.0.1

Art. 2, eerste lid

Art. 3.13.2.0.2

Art. 4

Art. 3.13.2.0.3

Art. 5

Art. 3.13.2.0.4

Art. 3

Tabel 8 : Wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik
van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het
Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het
Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad
van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 (Eurovignetwet)
Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Bepaling Eurovignetwet

Art. 3.2.1.0.1

Art. 2

Art. 3.2.1.0.2

Art. 2

Art. 3.2.3.0.1

Art. 2

Art. 3.2.5.0.1

Art. 2

Art. 3.4.1.0.1

Art. 2

Art. 3.4.3.0.1

Art. 2

Art. 3.4.3.0.2

Art. 2

Art. 3.4.4.0.1

Art. 2
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Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Bepaling Eurovignetwet

Art. 3.4.5.0.1

Art. 2

Art. 3.4.6.0.1

Art. 2

Art. 3.10.3.1.1

Art. 2

Art. 3.10.3.2.1

Art. 2

Art. 3.10.3.2.2

Art. 2

Art. 3.10.3.2.3

Art. 2

Art. 3.10.3.2.4

Art. 2

Art. 3.10.3.2.5

Art. 2

Art. 3.10.3.2.6

Art. 2

Art. 3.10.3.2.7

Art. 2

Art. 3.10.3.3.1

Art. 2

Art. 3.10.3.3.2

Art. 2

Art. 3.10.3.4.1

Art. 2

Art. 3.10.3.4.2

Art. 2

Art. 3.10.3.4.3

Art. 2

Art. 3.10.3.5.1

Art. 2

Art. 3.10.5.1.1

Art. 2

Art. 3.10.5.1.2

Art. 2

Art. 3.10.5.1.3

Art. 2

Art. 3.10.5.1.4

Art. 2

Art. 3.10.5.1.5

Art. 2

Art. 3.10.5.1.6

Art. 2

Art. 3.10.5.1.7

Art. 2

Art. 3.12.2.0.1

Art. 2

Art. 3.12.2.0.2

Art. 2

Art. 3.12.2.0.3

Art. 2

Art. 3.12.2.0.4

Art. 2

Art. 3.13.2.0.1

Art. 2

Tabel 9 : Koninklijk besluit van 9 januari 1995 ter uitvoering van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van
het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens,
ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken,
de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering
van een Eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van
25 oktober 1993
Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Bepaling besluit 9 januari 1995

Art. 2.4.6.0.1

Art. 2/1

Art. 3.13.2.0.1

Art. 1

Tabel 10 : Koninklijk besluit van 8 september 1997 tot bepaling van het wegennet waarop het eurovignet van
toepassing is
Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Bepaling besluit 8 september 1997

Art. 2.4.7.0.1

Art. 1

Tabel 11 : Koninklijk besluit van 19 december 2001 ter uitvoering van de artikelen 8, 12 en 13, van de wet van
27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen
door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het
Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der
Nederlanden, en tot invoering van een eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 25 oktober 1993
Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Bepaling besluit 19 december 2001

Art. 3.4.7.0.1

Art. 2

Art. 3.4.8.0.1

Art. 1
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Tabel 12 : Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot vaststelling van de schalen van de administratieve
boete inzake eurovignet
Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Bepaling besluit 18 maart 2011

Art. 3.18.0.0.1

Art. 3

Bijlage 1

Bijlage

Tabel 13 : Decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 (decreet
verkrottingsheffing woningen en gebouwen)
Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Bepaling decreet verkrottingsheffing woningen en
gebouwen

Art. 3.2.1.0.1

Art. 40bis

Art. 3.2.1.0.2

Art. 40bis

Art. 3.2.3.0.1

Art. 40bis

Art. 3.2.5.0.1

Art. 40bis

Art. 3.4.1.0.1

Art. 40bis

Art. 3.4.3.0.1

Art. 40bis

Art. 3.4.3.0.2

Art. 40bis

Art. 3.4.4.0.1

Art. 40bis

Art. 3.4.5.0.1

Art. 40bis

Art. 3.4.6.0.1

Art. 40bis

Art. 3.10.3.1.1

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.1

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.2

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.3

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.4

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.5

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.6

Art. 40bis

Art. 3.10.3.2.7

Art. 40bis

Art. 3.10.3.3.1

Art. 40bis

Art. 3.10.3.3.2

Art. 40bis

Art. 3.10.3.4.1

Art. 40bis

Art. 3.10.3.4.2

Art. 40bis

Art. 3.10.3.4.3

Art. 40bis

Art. 3.10.3.5.1

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.1

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.2

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.3

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.4

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.5

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.6

Art. 40bis

Art. 3.10.5.1.7

Art. 40bis

Art. 3.12.2.0.1

Art. 40bis

Art. 3.12.2.0.2

Art. 40bis

Art. 3.12.2.0.3

Art. 40bis

Art. 3.12.2.0.4

Art. 40bis

Art. 3.13.2.0.1

Art. 40bis
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Tabel 14 : Besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van verkrotting
van gebouwen en/of woningen
Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Bepaling besluit 2 april 1996

Art. 2.5.6.0.1

Art. 15

Art. 3.1.0.0.2

Art. 19

Art. 3.2.5.0.1

Art. 12, § 1

Art. 3.3.4.0.1

Art. 11, eerste lid

Art. 3.10.3.4.2

Art. 12, § 2

Tabel 15 : Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en
verwaarlozing van bedrijfsruimten (decreet leegstandsheffing bedrijfsruimten)
Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Bepaling decreet leegstandsheffing bedrijfsruimten

Art. 3.2.1.0.1

Art. 33

Art. 3.2.1.0.2

Art. 33

Art. 3.2.3.0.1

Art. 33

Art. 3.2.5.0.1

Art. 33

Art. 3.4.1.0.1

Art. 33

Art. 3.4.3.0.1

Art. 33

Art. 3.4.3.0.2

Art. 33

Art. 3.4.4.0.1

Art. 33

Art. 3.4.5.0.1

Art. 33

Art. 3.4.6.0.1

Art. 33

Art. 3.10.3.1.1

Art. 33

Art. 3.10.3.2.1

Art. 33

Art. 3.10.3.2.2

Art. 33

Art. 3.10.3.2.3

Art. 33

Art. 3.10.3.2.4

Art. 33

Art. 3.10.3.2.5

Art. 33

Art. 3.10.3.2.6

Art. 33

Art. 3.10.3.2.7

Art. 33

Art. 3.10.3.3.1

Art. 33

Art. 3.10.3.3.2

Art. 33

Art. 3.10.3.4.1

Art. 33

Art. 3.10.3.4.2

Art. 33

Art. 3.10.3.4.3

Art. 33

Art. 3.10.3.5.1

Art. 33

Art. 3.10.5.1.1

Art. 33

Art. 3.10.5.1.2

Art. 33

Art. 3.10.5.1.3

Art. 33

Art. 3.10.5.1.4

Art. 33

Art. 3.10.5.1.5

Art. 33

Art. 3.10.5.1.6

Art. 33

Art. 3.10.5.1.7

Art. 33

Art. 3.12.2.0.1

Art. 33

Art. 3.12.2.0.2

Art. 33

Art. 3.12.2.0.3

Art. 33

Art. 3.12.2.0.4

Art. 33

Art. 3.13.2.0.1

Art. 33
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Tabel 16 : Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995
houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
Bepaling Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit

Bepaling besluit 1 juli 1997

Art. 2.6.7.0.1

Art. 18

Art. 2.6.7.0.2

Art. 18bis

Art. 2.6.7.0.3

Art. 18ter

Art. 2.6.7.0.4

Art. 19

Art. 3.1.0.0.1

Art. 14

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de
uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
Ph. MUYTERS

TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
[C − 2013/36202]
20 DECEMBRE 2013. — Arrêté du Gouvernement flamand
portant exécution du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 20, modifié par la loi spéciale
du 16 juillet 1993;
Vu le décret du 13 décembre 2013 portant le Code flamand de la Fiscalité;
Vu l’arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel que
d’application à la taxe de circulation et à la taxe de mise en circulation sur les véhicules, en ce qui concerne la Région
flamande;
Vu l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne le
précompte immobilier en Région flamande;
Vu l’arrêté royal du 9 janvier 1995 portant exécution de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l’Accord
relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé
à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la
République fédérale d’Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une
Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993,
en ce qui concerne la Région flamande;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement
de bâtiments et/ou d’habitations;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des
mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l’abandon de sites d’activité économique;
Vu l’arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le réseau routier auquel l’Eurovignette s’applique, en ce qui concerne
la Région flamande;
Vu l’arrêté royal du 19 décembre 2001 portant exécution des articles 8, 12 et 13 de la loi du 27 décembre 1994
portant assentiment de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des
véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du
Royaume du Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des
Pays-Bas et instaurant une euro-vignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communauté
européennes du 25 octobre 1993;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 établissant les modalités de demande des exonérations du
précompte immobilier visées à l’article 253, alinéa premier, 7° et 8° du Code des impôts sur les revenus 1992;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010 portant exécution de la compensation pour la perte de
produits des centimes additionnels communaux et provinciaux sur le précompte immobilier sur le matériel et
l’outillage et sur les bâtiments peu énergivores;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant la création d’une instance de contrôle
flamande du respect des lois sur les taxes de circulation et portant modification de diverses dispositions;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 flamand fixant les échelles de l’amende administrative
relative à l’Eurovignette;
Vu l’arrêté ministériel du 17 juillet 1970 d’exécution du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;
Vu l’arrêté royal du 9 janvier 1995 portant exécution de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l’Accord
relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé
à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la
République fédérale d’Allemagne, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une
Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993;
Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 octobre 2013;
Vu l’avis 54.433/3 du Conseil d’Etat, donné le 16 décembre 2013, en application de l’article 84, § 1er, premier alinéa,
1°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
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Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l’Aménagement du Territoire et des
Sports;
Après délibération,
Arrête :
TITRE 1er. — Dispositions introductives
CHAPITRE 1er. — Dispositions générales et définitions
Article 1.1.0.0.1. Les notions utilisées dans le titre 2, chapitre 5, sont interprétées conformément aux dispositions
de l’arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de
bâtiments et/ou d’habitations.
Les notions utilisées dans le titre 2, chapitre 5, sont interprétées conformément aux dispositions de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret 19 avril 2005 portant des mesures visant à lutter
contre et à prévenir la désaffectation et l’abandon de sites d’activité économique.
TITRE 2. — Perception des impôts
CHAPITRE 1er. — Précompte immobilier
Section 1re. — Objet imposable
Art. 2.1.1.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 2. — Contribuables
Art. 2.1.2.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 3. — Base imposable
Art. 2.1.3.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 4. — Tarifs
Art. 2.1.4.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 5. — Réductions
Art. 2.1.5.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 6. — Exonérations
Art. 2.1.6.0.1. La demande d’exonération du précompte immobilier, cité dans l’article 2.1.6.0.2, alinéa premier, 1°
et 2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est introduite par écrit auprès de l’entité compétente de
l’Administration flamande.
La demande de remboursement mentionne les données suivantes :
1° le nom du contribuable;
2° l’adresse du contribuable;
3° la localisation du bien immobilier.
La demande, citée dans les alinéas premier et deux, est signée par le redevable.
Art. 2.1.6.0.2. Le demandeur doit joindre les documents suivants à sa demande en vue d’obtenir l’exonération du
précompte immobilier, citée dans l’article 2.1.6.0.2, alinéa premier, 1°, du Code flamand de la Fiscalité du
13 décembre 2013 :
1° une copie de l’autorisation urbanistique;
2° une copie des plans de transformation établis par l’architecte;
3° une copie du procès-verbal de la réception provisoire des travaux de transformation, dressée entre le maître
d’ouvrage et l’entrepreneur ou l’architecte.
Art. 2.1.6.0.3. Le demandeur doit joindre les documents suivants à sa demande en vue d’obtenir l’exonération du
précompte immobilier, citée dans l’article 2.1.6.0.2, alinéa premier, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du
13 décembre 2013 :
1° une copie de l’autorisation urbanistique pour les travaux de rénovation, telle que citée dans l’article 2.5.7.0.3 du
Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013;
2° une copie du procès-verbal de la réception provisoire des travaux de rénovation, dressée entre le maître
d’ouvrage et l’entrepreneur ou l’architecte.
3° une attestation dont il ressort que le bien immobilier pour lequel l’exonération du précompte immobilier est
demandé, a été rayé au plus tôt à partir du 1er janvier 2013 de l’inventaire des bâtiments ou habitations délabrés, ou
de l’inventaire d’habitation inadaptées ou inhabitables.
Art. 2.1.6.0.4. Lorsque le bien immobilier pouvant faire l’objet d’une exonération et un autre bien immobilier
adjacent sont transformés en un seul immeuble à un seul revenu cadastral, la demande doit être introduite en
deux phases, par dérogation aux articles 2.1.6.0.2 et 2.1.6.0.3 :
1° en une première phase, les documents cités respectivement dans l’article 2.1.6.0.2, 1° et 2°, et dans
l’article 2.1.6.0.3, 1°, doivent être présentés dès qu’ils sont disponibles;
2° en une première phase, les documents cités respectivement dans l’article 2.1.6.0.2, 3° et dans l’article 2.1.6.0.3,
2° et 3°, doivent être présentés dès qu’il peut être prouvé :
a) que le bien immobilier en question est effectivement habité, en application de l’article 2.1.6.0.2;
b) que le bien immobilier en question a été rayé de l’inventaire des bâtiments ou habitations délabrés, ou de
l’inventaire d’habitation inadaptées ou inhabitables, en application de l’article 2.1.6.0.3.
Section 7. — Modalités de perception
Art. 2.1.7.0.1. Réservé pour un usage futur
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CHAPITRE 2. — Taxe de circulation
Section 1re. — Objet imposable
Art. 2.2.1.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 2. — Contribuables
Art. 2.2.2.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 3. — Base imposable
Art. 2.2.3.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 4. — Tarifs
Art. 2.2.4.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 5. — Réductions
Art. 2.2.5.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 6. — Exonérations
Art. 2.2.6.0.1. Conformément à l’article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa trois, du Code flamand de la Fiscalité du
13 décembre 2013, les exonérations, citées dans l’article 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa premier, 13°, et dans l’article 2.2.6.0.1, § 2,
2°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, peuvent être prouvée à l’aide d’une feuille de route actualisée.
Les prescriptions formelles et obligations suivantes s’appliquent à la feuille de route, visée à l’alinéa premier :
1° la feuille de route est un document imprimé qui est délivré sur demande explicite par l’entité compétente de
l’administration flamande au contribuable. La feuille de route est pourvue d’un sceau sec par l’entité compétente de
l’administration flamande et d’une période de validité. A défaut, la feuille de route n’est pas valable et ne peut pas
servir de preuve de l’exonération;
2° la feuille de route comprend un tableau de trente cases séparées, numérotées de un à trente. Avant le début de
chaque jour de route, le contribuable mentionne, à l’encre indélébile, la date d’utilisation, en toutes lettres, dans la
première case libre. La modification, correction, complétion ou suppression de la date inscrite et tout acte permettant
l’utilisation d’une case pour des jours différents, rendent cette case nulle;
3° conformément à l’article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa trois, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, la feuille
de route doit se trouver en permanence dans le véhicule. En cas de contrôle, l’utilisateur doit en out temps pouvoir
présenter la feuille de route entièrement complétée;
4° le contribuable qui ne répond plus aux conditions de l’exonération, visées à l’article 2.4.6.0.1, § 1er, 2°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, et telles que définies au présent arrêté, doit explicitement arrêter son
exonération auprès de l’entité compétente de l’administration flamande;
5° la feuille de route ne peut pas être remplacée et un duplicata ne peut pas non plus être délivré. En cas de perte,
de destruction ou de vol, le contribuable doit payer la taxe de circulation à partir du début de la période imposable.
Les dispositions suivantes s’appliquent à la feuille de route, citée dans l’alinéa premier, en ce qui concerne le début
et la durée de validité :
1° conformément à l’article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa quatre, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, la
durée de validité d’une feuille de route est limitée à douze mois consécutifs au maximum, à compter de la date de début
de la feuille de route. Lorsque la période imposable comprend moins de douze mois, la durée de validité de la feuille
de route est réduite conséquemment. Une seule feuille de route ne peut qu’être obtenue pour le même véhicule par le
même redevable dans une période de douze mois suivant la date de début de la feuille de route. Cette condition
s’applique également lorsque le véhicule serait inscrit sous une autre plaque d’immatriculation par le même
contribuable dans cette période de douze mois;
2° conformément à l’article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa cinq, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le
contribuable qui arrêté sa déclaration ou son inscription et qui fait ensuite à nouveau déclaration du même véhicule
dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valable, ne pourra pas demander
de nouvelle feuille de route;
3° le contribuable qui, au cours de la période imposable, arrête la feuille de route sans arrêter en même temps sa
déclaration en ce qui concerne les taxes de circulation, sera imposé à partir du début de la période imposable;
4° conformément à l’article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa cinq, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le
redevable qui demande une feuille de route qui est refusée en raison de demande tardive, ne pourra pas demander de
nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de sa période imposable en cours pour laquelle
la demande d’une feuille de route a été refusée.
Par dérogation à l’alinéa trois, 1°, en ce qui concerne les véhicules, visées à l’article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux, du
Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, pour lesquelles la période imposable ne prend pas cours le
er
1 janvier, mais au cours de l’année calendaire, une feuille de route peut être demandée au cours de cette
année calendaire pour la période imposable suivante;
Lorsqu’un redevable utilise la feuille de route incorrectement ou abuse de la feuille de route, visée à
l’alinéa premier, et ne répond pas aux exigences imposées au présent arrêté, l’exonération pour l’année d’imposition
concernée sera annulée et la taxe sera due pour la période imposable pour laquelle la feuille de route a été demandée.
Art. 2.2.6.0.2. Le conducteur doit, sur demande du membre du personnel compétent, fournir tous les
renseignements relatifs à l’utilisation du véhicule.
Art. 2.2.6.0.3. § 1er. Le remboursement (T), cité dans l’article 2.2.6.0.4, du Code flamand de la Fiscalité du
13 décembre 2013, peut être calculé suivant les formules suivantes :
1° pour les véhicules, cités dans l’article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de la Fiscalité du
13 décembre 2013 :
T = t * n/30
Les paramètres sont définis comme suit :
a) t = la taxe de circulation qui a été payée pour le véhicule;
b) n = le nombre de tranches de 5500 kilomètres, compris dans le trajet que le véhicule a parcouru par chemin de
fer pendant la période imposable dans le cadre du transport combiné rail-route entre des états de l’Espace économique
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européen avec départ ou arrivée en Belgique ou en transit sur le territoire belge.
La valeur du facteur n ne peut pas être supérieure à 24.
Les parties de tranches relatives aux trajets de plus de 5500 kilomètres comptent pour une tranche entière si elles
dépassent 2750 kilomètres, ou sont omises si elles comptent 2750 kilomètres ou moins.
2° pour les remorques et semi-remorques, citées dans l’article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de la
Fiscalité du 13 décembre 2013 :
T = t * n/(d + v) * 30
Les paramètres sont définis comme suit :
a) t = le montant total de la taxe de circulation payé par le contribuable à l’exception de la taxe relative aux
remorques et semi-remorques qui servent au transport routier de choses contre indemnisation et pour lequel aucun
permis général pour le transport national, tel que cité dans l’article 15 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de
choses par route, n’a été délivré.
b) n = le nombre de tranches de 5500 kilomètres, compris dans le trajet que chaque remorque ou semi-remorque
a parcouru par chemin de fer pendant la période imposable dans le cadre du transport combiné rail-route entre des
états de l’Espace économique européen avec départ ou arrivée en Belgique ou en transit sur le territoire belge. La valeur
du facteur n ne peut pas être supérieure à 24 fois la valeur du facteur v. Les parties de tranches relatives aux trajets de
plus de 5500 kilomètres par remorque ou semi-remorque comptent pour une tranche entière si elles dépassent
2750 kilomètres, ou sont omises si elles comptent 2750 kilomètres ou moins.
c) d = le nombre de déclarations sur la base desquelles la taxe de circulation, comprise dans le facteur t, a été payée
par le contribuable;
d) v = le nombre de remorques et semi-remorques qui prises en considération pour déterminer le facteur n.
§ 2. La demande de remboursement est introduite par écrit auprès de l’entité compétente de l’administration
flamande.
La demande de remboursement mentionne les données suivantes :
1° le nom du contribuable;
2° l’adresse du contribuable;
3° le numéro de compte en vue du remboursement;
4° plaque d’immatriculation du véhicule concerné :
La demande est introduite après écoulement de l’année pour laquelle le remboursement est demandé, sous peine
d’échéance, au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
La demande, citée dans les alinéas premier à trois inclus, est signée par le contribuable.
Section 7. — Modalités de perception
Art. 2.2.7.0.1. Réservé pour un usage futur
CHAPITRE 3. — Taxe de mise en circulation
Section 1re. — Objet imposable
Art. 2.3.1.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 2. — Contribuables
Art. 2.3.2.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 3. — Base imposable
Art. 2.3.3.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 4. — Tarifs
Art. 2.3.4.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 5. — Réductions
Art. 2.3.5.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 6. — Exonérations
Art. 2.3.6.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 7. — Modalités de perception
Art. 2.3.7.0.1. Réservé pour un usage futur
CHAPITRE 4. — Eurovignette
Section 1re. — Objet imposable
Art. 2.4.1.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 2. — Contribuables
Art. 2.4.2.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 3. — Base imposable
Art. 2.4.3.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 4. — Tarifs
Art. 2.4.4.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 5. — Réductions
Art. 2.4.5.0.1. Réservé pour un usage futur
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Section 6. — Exonérations
Art. 2.4.6.0.1. Conformément à l’article 2.4.6.0.1, § 2, alinéa trois, du Code flamand de la Fiscalité du
13 décembre 2013, les exonérations, citées dans l’article 2.4.6.0.1, § 1er, 2°, du Code flamand de la Fiscalité du
13 décembre 2013, peuvent être prouvées à l’aide d’une feuille de route actualisée.
Les prescriptions formelles et obligations suivantes s’appliquent à la feuille de route, visée à l’alinéa premier :
1° la feuille de route est un document imprimé qui est délivré sur demande explicite par l’entité compétente de
l’administration flamande au contribuable. La feuille de route est pourvue d’un sceau sec par l’entité compétente de
l’administration flamande et d’une période de validité. A défaut, la feuille de route n’est pas valable et ne peut pas
servir de preuve de l’exonération;
2° la feuille de route comprend un tableau de trente cases séparées, numérotées de un à trente. Avant le début de
chaque jour de route, le contribuable mentionne, à l’encre indélébile, la date d’utilisation, en toutes lettres, dans la
première case libre. La modification, correction, complétion ou suppression de la date inscrite et tout acte permettant
l’utilisation d’une case pour des jours différents, rendent cette case nulle;
3° conformément à l’article 2.4.6.0.1, § 2, alinéa trois, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, la feuille
de route doit se trouver en permanence dans le véhicule. En cas de contrôle, l’utilisateur doit en out temps pouvoir
présenter la feuille de route entièrement complétée;
4° le contribuable qui ne répond plus aux conditions de l’exonération, visées à l’article 2.4.6.0.1, § 1er, 2°, du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, et telles que définies au présent arrêté, doit explicitement arrêter son
exonération auprès de l’entité compétente de l’administration flamande;
5° la feuille de route ne peut pas être remplacée et un duplicata ne peut pas non plus être délivré. En cas de perte,
de destruction ou de vol, le contribuable doit payer la taxe de circulation à partir du début de la période imposable.
Les dispositions suivantes s’appliquent à la feuille de route, citée dans l’alinéa premier, en ce qui concerne le début
et la durée de validité :
1° conformément à l’article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa quatre, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, la
durée de validité d’une feuille de route est limitée à douze mois consécutifs au maximum, à compter de la date de début
de la feuille de route. Lorsque la période imposable comprend moins de douze mois, la durée de validité de la feuille
de route est réduite conséquemment. Une seule feuille de route ne peut qu’être obtenue pour le même véhicule par le
même redevable dans une période de douze mois suivant la date de début de la feuille de route. Cette condition
s’applique également lorsque le véhicule serait inscrit sous une autre plaque d’immatriculation par le même
contribuable dans cette période de douze mois;
2° conformément à l’article 2.4.6.0.1, § 2, alinéa cinq, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le
contribuable qui arrêté sa déclaration ou son inscription et qui fait ensuite à nouveau déclaration du même véhicule
dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valable, ne pourra pas demander
de nouvelle feuille de route;
3° le contribuable qui, au cours de la période imposable, arrête la feuille de route sans arrêter en même temps sa
déclaration en ce qui concerne les taxes de circulation, sera imposé à partir du début de la période imposable;
4° conformément à l’article 2.2.6.0.1, § 3, alinéa cinq, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le
redevable qui demande une feuille de route qui est refusée en raison de demande tardive, ne pourra pas demander de
nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de sa période imposable en cours pour laquelle
la demande d’une feuille de route a été refusée.
Par dérogation à l’alinéa trois, 1°, en ce qui concerne les véhicules, pour lesquels une feuille de route combinée a
été délivrée en application de l’article 2.2.6.0.1, § 2, 2°, et de l’article 2.4.6.0.1, § 1er, 2°, du Code flamand de la Fiscalité
du 13 décembre 2013, et dont la période imposable ne prend pas cours le 1er janvier, mais au cours de l’année calendaire,
une feuille de route peut être demandée au cours de cette année calendaire pour la période imposable suivante.
Lorsqu’un redevable utilise la feuille de route incorrectement ou abuse de la feuille de route, visée à l’alinéa
premier, et ne répond pas aux exigences imposées au présent arrêté, l’exonération pour l’année d’imposition concernée
sera annulée et la taxe sera due pour la période imposable pour laquelle la feuille de route a été demandée.
Section 7. — Modalités de perception
Art. 2.4.7.0.1. Conformément à l’article 1er de l’arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le réseau routier auquel
l’Eurovignette s’applique, le réseau routier, cité dans l’article 2.4.7.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du
13 décembre 2013, comprend les parties des routes situées sur le territoire belge qui sont définies conformément à
l’annexe de l’arrêté roylal du 8 septembre 1997 désignant le réseau routier sur lequel l’Eurovignette est applicable
CHAPITRE 5. — Taxe contre le délabrement d’habitations et de bâtiments
Section 1re. — Objet imposable
Art. 2.5.1.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 2. — Contribuables
Art. 2.5.2.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 3. — Base imposable
Art. 2.5.3.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 4. — Tarifs
Art. 2.5.4.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 5. — Réductions
Art. 2.5.5.0.1. Réservé pour un usage futur
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Section 6. — Exonérations
Art. 2.5.6.0.1. Le détenteur d’un droit réel qui pense être éligible à l’exonération de la taxe, citée dans
l’article 2.5.6.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, doit déposer une déclaration sur l’honneur qu’il
est inscrit la adresse mentionnée, qu’il y a son domicile principal et qu’il ne dispose pas d’une autre habitation.
Cette déclaration peut être déposée jusqu’au plus tard à la fin du délai de réclamation, cité dans l’article 3.5.2.0.1
du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. La déclaration vaut jusqu’à ce qu’elle est révoquée par le
détenteur du droit réel. Le détenteur du droit réel doit révoquer sa déclaration dès qu’il ne répond plus aux conditions
d’exonération de la taxe.
Tant que le détenteur du droit réel n’a pas reçu une feuille d’imposition, la déclaration doit être présentée à
l’agence, ou , le cas échéant, à l’unité administrative, citée dans l’article 2, § 2, de l’arrêté du Gouvernement flamand
du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d’habitations. Après
réception de la feuille d’imposition, la déclaration doit être transmise à l’entité compétente de l’administration
compétente.
Une déclaration incomplète ou inexacte ainsi qu’une révocation tardive seront considérées comme fraude fiscale.
Section 7. — Modalités de perception
Art. 2.5.7.0.1. Réservé pour un usage futur
CHAPITRE 6. — Taxe sur les sites d’activité économique désaffectés
Section 1re. — Objet imposable
Art. 2.6.1.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 2. — Contribuables
Art. 2.6.2.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 3. — Base imposable
Art. 2.6.3.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 4. — Tarifs
Art. 2.6.4.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 5. — Réductions
Art. 2.6.5.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 6. — Exonérations
Art. 2.6.6.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 7. — Modalités de perception
Art. 2.6.7.0.1. § 1er. Le propriétaire envoie la proposition de rénovation ou la demande de prolongation du délai de
suspension, cité dans les articles 2.6.7.1.1 et 2.6.7.1.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, au
département par lettre recommandé.
§ 2. La proposition de rénovation contient les documents suivants :
1° une esquisse de la situation qui permet de définir la localisation du site d’activités économiques par rapport aux
constructions avoisinantes;
2° une description de la nature et de l’ampleur des travaux envisagés qui devraient abroger l’inscription dans
l’inventaire, ainsi qu’une estimation du coût;
3° une description succincte des travaux de (ré)affectation envisagés;
4° la date de début envisagée et le délai d’exécution des travaux;
5° l’autorisation urbanistique et écologique, si requises, suivant la nature des travaux.
La demande de suspension de la taxe est également jointe.
§ 3. La demande de prolongation de suspension est motivée par les pièces nécessaires justifiant :
1° que la demande de subventionnement en application de l’article 42, § 1er, du décret, ne peut pas être acceptée
pour des raisons budgétaires;
2° que la rénovation acceptée comprend des travaux tellement extraordinaires qu’elle ne peut pas être achevée
dans le délai de suspension, cité dans l’article 2.6.7.1.1, alinéa deux, du Code flamand de la Fiscalité du
13 décembre 2013;
3° la rénovation acceptée est tellement complexe, pour des raisons économiques, spatiales, juridiques et/ou
(éco)techniques, qu’elle ne peut pas être achevée dans le délai de suspension, cité dans l’article 2.6.7.1.1, alinéa deux,
du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.
La demande de prolongation de la taxe suspension de la taxe est également jointe.
§ 4. Le département examine si la proposition de rénovation ou la demande de prolongation de la suspension est
complète, conformément aux paragraphes 2 et 3.
Si la proposition ou la demande de prolongation de la suspension se révèle être incomplète, le département en
informe le demandeur dans les quinze jours civils suivant la notification de la proposition ou de la demande de
prolongation du délai de la suspension par lettre recommandée, avec mention des renseignements manquants.
Si la demande de prolongation de la suspension se révèle être complète, le département en informe l’auteur dans
les quinze jours civils par lettre recommandée.
Si le département n’a pas notifié une décision dans les quinze jours civils, la proposition est réputée être complète.
§ 5. Le département notifie sa décision sur l’acceptation ou non de la proposition de rénovation ou de la demande
de prolongation du délai de la suspension, conjointement avec la mention éventuelle de la suspension, soit après la date
en matière de la complétude de la proposition de rénovation, soit après le jour qui suit l’échéance du délai cité dans
le paragraphe 4, alinéa trois, dans le cas où le département n’a pas notifié une lettre relative à la complétude.
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§ 6. Si le département n’a pas encore notifié de décision dans le délai de trente jours civils, cité dans le paragraphe
5, la proposition ou la demande de prolongation de la suspension est réputée être acceptée. Dans ce cas, le département
accorde une suspension au demandeur.
Art. 2.6.7.0.2. Le propriétaire envoi la demande de suspension pour les sites d’activités économiques faisant l’objet
d’une convention Brownfield définitivement conclue par lettre recommandée au département. La demande de
suspension doit être appuyée par une copie de la convention Brownfield, définitivement conclue en application du
chapitre III du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield.
Le département doit notifier l’acceptation ou non de la proposition de suspension à l’auteur de la demande dans
un délai de trente jours calendaires suivant la date d’envoi de la lettre recommandée en matière de la demande de
suspension pour des sites d’activités économiques faisant l’objet d’une convention Brownfield définitivement conclue.
Lorsque, dans le délai, cité dans l’alinéa deux, aucune décision n’a été notifiée, la décision est réputée être
favorable. Dans ce cas, le département accorde une suspension de la taxe au demandeur.
Art. 2.6.7.0.3. Le propriétaire envoi la demande de suspension pour les sites d’activités économiques faisant l’objet
d’un projet d’assainissement de sol déclaré conforme par OVAM par lettre recommandée au département. La demande
de suspension doit être appuyée par une copie du projet d’assainissement du sol déclaré conforme par l’OVAM, en
application du titre III, chapitre V, du décret du 27 octobre 2006 relatif à l’assainissement du sol et à la protection du
sol.
Le département doit notifier l’acceptation ou non de la proposition de suspension à la personne ayant introduit la
demande dans un délai de trente jours calendaires suivant la date d’envoi du courrier en matière de la demande de
suspension pour des biens immobiliers faisant l’objet d’un projet d’assainissement du sol déclaré conforme par
l’OVAM.
Lorsque, dans le délai, cité dans l’alinéa deux, aucune décision n’a été notifiée, la décision est réputée être
favorable. Dans ce cas, le département accorde une suspension de la taxe au demandeur.
Art. 2.6.7.0.4. Le propriétaire envoi la demande de suspension pour les sites d’activités économiques
temporairement abandonnés pour des raisons d’entreprise économiques mais non délabrés, par lettre recommandée au
département. La demande de suspension doit être motivée par un rapport d’une société de développement provinciale
agréée de la province dans laquelle la commune se situe.
Le département peut accepter la demande de suspension s’il ressort du rapport, dressé par la société de
développement provinciale agréée de la province dans laquelle la commune se situe, que le site d’activités économiques
peut immédiatement être réutilisé.
Le département doit notifier l’acceptation ou non de la proposition de suspension à l’auteur de la demande dans
un délai de trente jours calendaires suivant la date d’envoi de la lettre recommandée en matière de la demande de
suspension pour des sites d’activités économiques temporairement abandonnés pour des raisons d’entreprise
économiques mais non délabrés.
Lorsque le département n’a pas notifié de décision dans le délai, cité dans l’alinéa trois, la proposition est réputée
être favorable. Dans ce cas, le département accorde une suspension au demandeur.
TITRE 3. — Perception et recouvrement
er

CHAPITRE 1 . — Dispositions préliminaires, centimes additionnels, décime additionnel et indemnisations administratives
Art. 3.1.0.0.1. Un montant de 20 % de la redevance annuellement perçue sur l’abandon de sites d’activités
abandonnés, à l’exception des centimes additionnels communaux, des intérêts de retard, des amendes administratives
et des frais, est versé à la commune comme indemnité pour les frais administratifs qu’elle doit faire dans le cade de la
redevance sur l’abandon de sites d’activités abandonnés situés sur son territoire.
En cas d’exonération entières ou partielles, le montant d’indemnités de frais payé en trop est imputé aux
indemnités de frais et aux centimes additionnels.
Art. 3.1.0.0.2 Les communes reçoivent pour les frais administratifs qu’elles doivent faire pour la perception de la
taxe contre le délabrement d’habitations et de bâtiments :
1° une indemnité unique de 15 % du produit du premier impôt relatif aux biens immobiliers qui se situent sur le
territoire de la commune, avec un maximum de 125 euros par habitation ou bâtiment imposé, pour chaque bâtiment
ou habitation dont la commune a communiqué le données et indications correctes, citées dans l’article 4 de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l’inoccupation et le délabrement de
bâtiments et/ou d’habitations, à l’agence.
2° à partir de la première perception, 6 % du produit annuel de la taxe relative aux biens immobiliers situés sur
le territoire de la commune en ce qui concerne la gestion de l’inventaire, y compris les frais de détection et de
constatation, à condition que les bâtiments ou habitations ont été signalés conformément à l’article 4 de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l’inoccupation et le délabrement de
bâtiments et/ou d’habitations.
Les centimes additionnels communaux, les intérêts de retard, les amendes administratives et les frais ne sont pas
pris en considération pour le calcul du produit de la taxe citée dans l’alinéa précédent.
L’indemnité des frais est calculée sur les redevances perçues.
Les indemnités, citées dans l’alinéa premier, 1° et 2°, sont attribuées quelque soit le moment auquel les données
sont communiquées, à condition que la taxe de l’année à laquelle les données ont trait, a pu être enrôlée en temps voulu.
En cas d’exonération entières ou partielles, le montant d’indemnités de frais payé en trop est imputé aux
indemnités de frais et aux centimes additionnels.
Art. 3.1.0.0.3 L’indemnité, visée à l’article 3.1.0.0.6 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est
calculée, au plus tard le 31 mai de l’année qui suit l’année d’imposition en question, sur la base de l’information fournie
par le cadastre sur le matériel et l’outillage, et sur la base de l’information fournie par l’Agence flamande de l’Energie
sur les bâtiments et habitations peu énergivores, suite à l’application de l’article 2.1.5.0.1, § 2, et l’article 2.1.6.0.1,
alinéa premier, 4°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.
Art. 3.1.0.0.4 L’indemnité, visée à l’article 3.1.0.0.3, est payée avec le solde des centimes additionnels, cités dans
l’article 3.1.0.0.4, § 5, 5°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et est versée au plus tard le dernier jour
ouvrable bancaire du mois de juillet de l’année suivant l’année d’imposition en question.
Art. 3.1.0.0.5 Les produits perdus après le moment, cité dans l’article 3.1.0.0.3, sont versé semestriellement, au plus
tard le dernier jour ouvrable bancaire du mois de décembre et du mois de juin.
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CHAPITRE 2. — Enrôlement
Section 1re. — Généralités
Art. 3.2.1.0.1. Les rôles sont constitués, soit par impôt séparé, soit conjointement pour différents impôts.
Art. 3.2.1.0.2 Les rôles peuvent avoir trait à une ou plusieurs années d’imposition. Les tarifs et éventuellement les
centimes additionnels et le décime additionnel relatifs aux années d’imposition respectives s’appliquent.
Art. 3.2.1.0.3. Les impositions sont portées au rôle au nom des contribuables concernés.
Section 2. — Exequatur
Art. 3.2.2.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 3. — Personnes décédées et indivisions
Art. 3.2.3.0.1. Les impositions à charge de contribuables décédés sont portées au rôle à leur nom, précédé par le mot
« Succession ».
Lorsqu’un bien immobilier en indivision appartient à plusieurs contribuables, l’imposition est portée au rôle dans
le précompte immobilier soit au nom de tous les contribuables, soit au nom d’un ou de plusieurs d’entre eux, suivi par
la mention « et ayants droit ». ».
Section 4. — Impôt pour la société reprenante ou attributaire
Art. 3.2.4.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 5. — Calcul et mode d’arrondissement
Art. 3.2.5.0.1. Les impôts et accessoires sont fixés en euros et arrondis au centime dans chaque stade du calcul.
CHAPITRE 3. — Procédure d’imposition
Section 1re. — Généralités
Art. 3.3.1.0.1. La déclaration d’un véhicule, cité dans l’article 3.3.1.0.1 of 3.3.1.0.3 du Code flamand de la Fiscalité
du 13 décembre 2013, se fait à l’aide d’un formulaire, délivré par l’entité compétente de l’administration flamande.
Le redevable introduit la déclaration dûment complétée et signée auprès de l’entité compétente de l’administration
flamande.
Art. 3.3.1.0.2. Le contribuable signale toute modification des éléments de la déclaration avant d’utiliser le véhicule
dans son état modifié.
Section 2. — Année d’imposition et période imposable
Art. 3.3.2.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 3. — Délai d’imposition
Art. 3.3.3.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 4. — Feuille d’imposition
Art. 3.3.4.0.1. Dès que les rôles sont déclarés exécutoires, une feuille d’imposition est envoyée aux redevables
concernés.
Section 5. — Envoi
Art. 3.3.5.0.1. Réservé pour un usage futur
CHAPITRE 4. — Paiements
Section 1re. — Généralités
Art. 3.4.1.0.1. Les impôts sont payés à l’entité compétente de l’administration flamande.
Le paiement des impôts ne peut être exigé que lorsqu’ils sont dus selon une déclaration ou un rôle déclaré
exécutoire.
Section 2. — Délai de paiement
Art. 3.4.2.0.1 Réservé pour un usage futur
Section 3. — Mode de paiement
Art. 3.4.3.0.1. Les impôts et accessoires doivent être payés :
1° soit par versement ou virement sur le compte de l’entité compétente de l’administration flamande;
2° soit par un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, tiré au profit de l’entité compétente de
l’administration flamande sur une institution financière affiliée ou représentée à un système de paiement garantissant
l’accessibilité pour toutes les banques;
3° soit par un paiement électronique effectué avec une carte de débit à un terminal de paiement dans les bureaux
de l’entité compétente de l’administration flamande disposant d’un terminal de paiement.
Dans l’alinéa premier, on entend par carte de débit : la carte en plastique émise par une institution financière qui,
au moyen de données sur la puce, permet d’effectuer un paiement par voie électronique au profit de l’entité compétente
de l’administration flamande.
Le membre du personnel compétent peut autoriser d’autres modes de paiement dans des circonstances
particulières.
Art. 3.4.3.0.2. Les impôts pour lesquels un huissier instaure des poursuite sur ordre de l’entité compétente de
l’administration flamande, peuvent être payés entre les mains du dit huissier en dérogation aux articles 3.4.1.0.1 en
3.4.3.0.1.
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Section 4. — Mentions sur le formulaire de paiement
Art. 3.4.4.0.1. Lors du paiement, le redevable doit mentionner la communication structurée indiquée par l’entité
compétente de l’administration flamande.
Section 5. — Preuve de paiement
Art. 3.4.5.0.1. Sauf preuve du contraire, font foi de paiement :
1° pour des versements, les récépissés signés et datés par la société anonyme de droit public bpost ou par
l’institution financière;
2° pour des virements, des chèques et des paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un terminal
de paiement dans les bureaux de l’entité compétente de l’administration flamande, les extraits de compte et les
documents y afférents.
Section 6. — Date d’effet du paiement
Art. 3.4.6.0.1. Les paiements des impôts et accessoires produisent leurs effets :
1° pour les versements et les virements, à la date à laquelle le compte de la Région flamande est crédité;
2° pour les paiements au moyen d’un chèque certifié ou garanti, à la date à laquelle le l’entité compétente de
l’administration flamande a reçu le chèque;
3° pour les paiements, visés à l’article 3.4.3.0.2, à la date de la remise des fonds entre les mains de l’huissier de
justice;
4° pour les paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un terminal de paiement dans les bureaux
de l’entité compétente de l’administration flamande, effectués par le titulaire du compte lui-même, à la date effective
de l’opération.
Section 7. — Mode d’imputation de paiement, d’utilisation et d’apurement
Art. 3.4.7.0.1 La demande de remboursement proportionnelle de l’impôt, citée dans l’article 3.4.7.0.5 du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, doit être motivée par des documents dont ressort directement ou
indirectement l’inactivité du véhicule.
Les documents pouvant prouver l’inactivité sont, entre autres :
1° documents dans le cadre de la règlementation du travail;
2° documents dans le cadre de la législation sociale;
3° documents dans le cadre des temps de course et de repos;
4° lettres de voiture;
5° documents en matière de réparations au véhicule.
Section 8. — Facilités de paiement
Art. 3.4.8.0.1. Si un redevable en application de l’article 3.4.8.0.1, § 2, du Code flamand de la Fiscalité du
13 décembre 2013, demande un paiement étalé de l’Eurovignette, le membre du personnel compétent doit, en cas de
radiation de la plaque d’immatriculation, d’une modification des paramètres fiscaux (nombre d’essieux, normes
d’émission du moteur) ou en cas de remplacement du véhicule, sur demande du redevable, respectivement rembourser
ou imputer suivant la formule suivante : B = [Euv’ – (Euv × n/360)] – 25 euro, dans laquelle :
1° B = le montant total à rembourser ou à imputer;
2° Euv’ = le montant de l’Eurovignette qui a déjà été payé pour le véhicule dans le cadre d’un paiement étalé;
3° Euv = le montant annuel dû pour le véhicule;
4° n = les jours entiers commencés de la période imposable, chaque mois étant considéré comme étant un ensemble
de 30 jours. Ce chiffre doit toujours être arrondi au multiple supérieur de 30.;
5° 25 euros : le montant légalement fixé des frais administratifs.
CHAPITRE 5. — Réclamation
Section 1re. — Notification de réception
Art. 3.5.1.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 2. — Délai de réclamation
Art. 3.5.2.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 3. — Personnes physiques et les personnes morales pouvant introduire une réclamation
et mode d’introduction de la réclamation
Art. 3.5.3.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 4. — Compétences d’enquête
Art. 3.5.4.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 5. — Temps de traitement
Art. 3.5.5.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 6. — Mode de décision en cas de réclamation
Art. 3.5.6.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 7. — Décision collective
Art. 3.5.7.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 8. — Audition
Art. 3.5.8.0.1. Réservé pour un usage futur
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Section 9. — Notification
Art. 3.5.9.0.1. Réservé pour un usage futur
CHAPITRE 6. — Exonération d’office
Art. 3.6.0.0.1. Réservé pour un usage futur
CHAPITRE 7. — Annulation
Art. 3.7.0.0.1. Réservé pour un usage futur
CHAPITRE 8. — Recours judiciaire
Art. 3.8.0.0.1. Réservé pour un usage futur
CHAPITRE 9. — Intérêts
Section 1re. — Intérêts de retard
Art. 3.9.1.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 2. — Intérêts moratoires
Art. 3.9.2.0.1. Réservé pour un usage futur
CHAPITRE 10. — Recouvrement
Section 1re. — Rappel
Art. 3.10.1.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 2. — Dernier rappel
Art. 3.10.2.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 3. — Poursuite
Sous-section 1re. — Généralités
Art. 3.10.3.1.1. Les impôts qui n’ont pas étés réglés dans les délais légaux sont recouvrés par poursuite directe ou
indirecte.
La poursuite directe s’adresse aux redevables ou à leur représentant. La poursuite indirecte est instaurée vis-à-vis
de tiers. La poursuite par laquelle l’entité compétente de l’administration flamande demande assistance à un huissier
de justice, est instaurée suite à des contraintes personnelles ou communes émanant des membres du personnel
compétents qui sont en possession des rôles.
Sous-section 2. — Poursuite directe.
Art. 3.10.3.2.1. Les poursuites directes comprennent :
1° la contrainte;
2° la saisie-exécution de biens mobiliers;
3° la saisie-brandon;
4° la saisie-exécution de navires de mer et de bateaux de navigation intérieure;
5° la saisie-exécution de biens immobiliers.
Art. 3.10.3.2.2. Si le délai, cité dans l’article 3.10.3.2.1, alinéa 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013,
est écoulé, il peut être procédé à la saisie-exécution du bien mobilier.
Art. 3.10.3.2.3. La saisie-exécution du bien mobilier est effectuée nonobstant l’opposition contre la contrainte, sauf
si l’huissier de justice juge utile d’en demander l’opinion du membre du personnel compétent qui, selon le cas, ordonne
la suspension ou la continuation de poursuites ultérieures.
Seule l’opposition en matière de la forme des actes suspend l’exécution, à condition que la vente des objets saisis
ne peut se faire qu’après une décision judiciaire.
Art. 3.10.3.2.4. Le membre du personnel compétent peut, vis-à-vis des redevables qui par enlèvement de biens
mobiliers ou par d’autres moyens tentent de faire disparaître ou simplement de diminuer les garanties de la Trésorerie,
ordonner la saisie-exécution directe des biens mobiliers sans notification préalable d’une contrainte.
Dans ce cas, l’exploit de saisie comprend la contrainte avant saisie ainsi que les diverses mentions, citées dans
l’article 3.10.3.2.1, alinéa trois, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, et les motifs de la non notification
préalable de la contrainte.
Art. 3.10.3.2.5. Il est interdit aux membres du personnel compétents d’acheter ou de faire acheter pour soi-même,
directement ou indirectement, quelconque objet dont ils gèrent sous peine de nullité de la vente et avec imposition de
punitions disciplinaires, fixées dans le Statut du Personnel flamand.
Art. 3.10.3.2.6. Si aucun autre créancier a procédé à la saisie ou à l’opposition, le produit brute dela vente est versé
dans les mains de l’entité compétente de l’administration flamande.
Cependant, l’huissier de justice déduit préalablement les frais de poursuite qui lui reviennent.
Si d’autres créanciers ont procédé à la saisie ou à l’opposition, l’huissier de justice assure la répartition
proportionnelle, telle que fixée aux articles 1627 à 1638 inclus, du Code judiciaire.
Art. 3.10.3.2.7. L’entité compétente de l’administration flamande impute les sommes qui lui ont été versées suivant
les règles, citées dans l’article 3.4.7.0.1, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, et rembourse le reste
éventuelle au redevable.
Sous-section 3. — Poursuite indirecte
Art. 3.10.3.3.1. § 1er. Le membre du personnel compétent peut imposer par lettre recommandée une
saisie-exécution entre tiers des sommes et effets dues ou appartenant à un redevable, à concurrence du montant,
entièrement ou partiellement, dû par ce dernier du chef des impôts et accessoires. Cette saisie est également remise au
redevable par lettre recommandée à la poste. Lorsque le redevable ne dispose pas d’un domicile, d’une résidence ou
d’une résidence connue ou choisie, ni en Belgique, ni à l’étranger, la saisie est remise par lettre recommandée à la poste
au procureur du Roi compétent en application de l’article 40 du Code judiciaire.
Cette saisie produit ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.
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Le redevable peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au membre du personnel
compétent dans les 15 jours à compter à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date du dépôt à la poste de la
dénonciation de la saisie. Le redevable doit en informer le tiers saisi dans le même délai par lettre recommandée à la
poste.
Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la
dénonciation contient, sous peine de nullité, le formulaire de déclaration d’enfant à charge dont le modèle est arrêté par
le Ministre de la Justice, conformément à l’article 1409ter, § 1er, du Code judiciaire.
§ 2. La saisie-arrêt, citée dans le paragraphe 1er, donne lieu à l’établissement et l’envoi, par le membre du personnel
compétent chargé du recouvrement, de l’avis de saisie instauré par l’article 1390 du Code judiciaire.
§ 3. Sous réserve de ce qui est prévu au § 1er, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas premier et deux,
et 1543, du Code judiciaire sont applicables à cette saisie, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait
entre les mains du membre du personnel compétent.
§ 4. Les frais engagés pour les lettres recommandées à la poste, visées aux paragraphes 1er et 3, sont à charge du
redevable.
§ 5. Le redevable est informé de la destination des paiements et du solde après les paiements.
Art. 3.10.3.3.2. La saisie-arrêt-exécution entre les mains d’un tiers doit être pratiquée par exploit d’huissier, de la
manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu’il apparaît :
1° que le redevable s’oppose à la saisie-arrêt citée dans l’article 3.10.3.3.1, § 1er;
2° que le tiers saisi conteste sa dette à l’égard du redevable;
3° que les sommes et effets font l’objet d’une opposition ou d’une saisie-arrêt entre tiers antérieure à la saisie visée
à l’article 3.10.3.3.1, § 1er;
4° que les effets doivent être réalisés.
Dans les cas, cités dans l’alinéa premier, la saisie-arrêt pratiquée par le membre du personnel compétent
conformément à l’article 3.10.3.3.1, § 1er, garde ses effets conservatoires si une saisie-exécution entre les mains du tiers
par exploit de huissier de justice dans le mois qui suit le dépôt à la poste de l’opposition du redevable prévue à
l’article 164, § 1er, alinéa 3, ou de la déclaration prévue à l’article 1452 du Code judiciaire.
Sous-section 4. — Frais de poursuite
Art. 3.10.3.4.1. Les frais de poursuite sont fixés suivant les règles qui s’appliquent aux actes des huissiers de justice
en matières civiles et commerciales.
Art. 3.10.3.4.2. Les frais de poursuite sont à la charge du titulaire des redevables.
Art. 3.10.3.4.3. Les frais de poursuite qui ne peuvent pas être récupérés des redevables, sont portés par l’entité
compétente de l’administration flamande.
Les frais suivants ne peuvent pas être récupérés, ni auprès des redevables, ni auprés de l’entité compétente de
l’administration flamande :
1° les frais des actes qui ne peuvent pas être motivés à l’aide de pièces originales;
2° les frais résultant de poursuites effectuées arbitrairement, sans contrainte ou contradictoirement à la présente
réglementation;
3° les frais, faits vis-à-vis de redevables manifestement insolvables.
Sous-section 5. — Personnes chargées de la poursuite
Art. 3.10.3.5.1. Les poursuites sont instaurées par des huissiers de justice qui sont chargés de la notification des
contraintes et qui effectuent les saisies et les ventes.
Pour ces poursuites, les huissiers de justice ne peuvent pas prétendre à des frais ou droits supérieurs autres que
ceux fixés dans l’article 3.10.3.4.1, sous peine de remboursement et d’indemnisation.
Section 4. — Cas particuliers
Sous-section 1re. — Recouvrement auprès d’époux ou ex-époux et auprès des cohabitants légaux
ou les ex-cohabitants légaux
Art. 3.10.4.1.1. Réservé pour un usage futur
Sous-section 2. — Recouvrement auprès de sociétés.
Art. 3.10.4.2.1. Réservé pour un usage futur
Sous-section 3. — Recouvrement auprès des héritiers.
Art. 3.10.4.3.1. Réservé pour un usage futur
Sous-section 4. — Recouvrement auprès d’autres personnes tenues de payer les dettes
Art. 3.10.4.4.1. Réservé pour un usage futur
Sous-section 5. — Recouvrement de l’Eurovignette auprès de débiteurs d’impôts autres que le propriétaire
Art. 3.10.4.5.1. Réservé pour un usage futur
Sous-section 6. — Recouvrement d’impôts contestés
Art. 3.10.4.6.1. Réservé pour un usage futur
Section 5. — Sûretés
Sous-section 1re. — Garantie
Art. 3.10.5.1.1. L’ampleur de la garantie, prescrite dans l’article 3.10.5.1.1, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du
13 décembre 2013, est fixée par décision du membre du personnel compétent. Elle doit être égale au montant probable
des obligations qui peuvent être imposées sur une année à la personne physique ou morale sur la base du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, après déduction de la valeur vénale nette de ses biens qui constituent le
gage de la Région flamande et qui se situent en Belgique ou dans un pays avec lequel la Belgique a conclu un accord
réglant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des impôts auxquels l’intéressé est soumis ou dans un pays
auquel s’applique la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de
recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.
La garantie ne peut en aucun cas être supérieure à 750 euros.
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Art. 3.10.5.1.2. La garantie à constituer consiste, soit d’une sûreté réelle sous forme d’une hypothèque ou d’une
caution en espèces, soit d’une caution personnelle.
Le membre du personnel compétent peut accepter d’autres modalités de cautionnement.
Si nécessaire, les modalités précitées peuvent être appliquées simultanément afin d’assurer la sûreté totale.
Art. 3.10.5.1.3. Les biens immobiliers qui sont offerts comme garantie hypothécaire doivent se situer en Belgique.
S’il s’agit de bâtiments, la preuve d’une assurance incendie suffisante sera fournie avant l’acceptation de
l’utilisation hypothécaire. L’acte doit mentionner que le paiement régulier de la prime annuelle sera prouvé sous peine
d’échéance de l’acceptation.
Dans tous les cas, la preuve de propriété et de l’état hypothécaire du bien immobilier sera fournie, et sa valeur sera
fixée au frais du redevable par tous les moyens satisfaisants et entre autres par une estimation d’un expert compétent
généralement agréé, si tel est exigé par le membre u personnel compétent.
Art. 3.10.5.1.4. Les cautions en espèces sont versées ou virées sur le compte au nom de la Caisse des Dépôts et
Consignations. Elles sont assimilées en tout au dépôts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, notamment en
ce qui concerne l’intérêt dû au déposant.
Art. 3.10.5.1.5. La caution personnelle doit être compétente suivant la loi belge de conclure des engagements et être
acceptée par le membre du personnel compétent.
Art. 3.10.5.1.6. Si la sûreté réelle ou la solvabilité de la caution personnelle est considérée comme étant insuffisante
en raison de quelconque diminution de valeur des biens immobiliers servant de sûreté ou d’une diminution de la
fortune de la caution, le redevable doit constituer une nouvelle sûreté réelle ou une nouvelle caution réelle sur la
première demande du membre du personnel compétent.
Art. 3.10.5.1.7. Dans l’acte, l’administration est représentée par le membre du personnel compétent.
Conjointement avec les informations et pièces justificatives et dans le délai fixé dans l’article 3.10.5.1.2 du Code
flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le redevable remet à ce membre du personnel, soit le projet de l’acte de
l’hypothèque, de la mise en gage d’une inscription nominale ou d’un engagement de caution personnelle, soit la preuve
de versement ou la preuve de dépôt des cautions en espèces
Sous-section 2. — Privilège
Art. 3.10.5.2.1. Réservé pour un usage futur
Sous-section 3. — Hypothèque légale
Art. 3.10.5.3.1. Réservé pour un usage futur
CHAPITRE 11. — Assistance internationale mutuelle
Art. 3.11.0.0.1. Réservé pour un usage futur
CHAPITRE 12. — Obligations de tiers
Section 1re. — Obligations de notification de tiers
Art. 3.12.1.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 2. — Obligations des établissements ou structures de crédit
Art. 3.12.2.0.1. L’attestation, citée dans l’article 3.12.2.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est
délivrée après l’introduction d’une demande par la personne physique ou morale intéressée.
L’attestation est délivrée dans les huit jours de l’introduction.de la demande.
Art. 3.12.2.0.2. Par crédit, emprunt ou avance pour lesquels un avantage en matière d’expansion économique a été
demandé, les institutions — et établissements de crédit, cités dans l’article 3.12.2.0.1 du Code flamand de la Fiscalité
du 13 décembre 2013, ne doivent en principe être en possession que d’une attestation.
La date de la délivrance ne peut pas être antérieure à un mois avant la date de la demande d’obtention de
l’avantage et ne peut pas être ultérieure à cette date.
Une nouvelle attestation doit cependant être présentée si la décision d’attribution de l’avantage n’a pas été prise
dans les six mois, à compter à partir de l’attestation.
Art. 3.12.2.0.3. Un exemplaire de l’attestation, citée dans l’article 3.12.2.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du
13 décembre 2013, est envoyé par le membre du personnel compétent à l’autorité citée dans la demande de l’attestation.
S’il ressort de cette attestation qu’un montant de taxe et accessoires est dû pour lequel le délai de paiement est échu
et qui a été établi au nom de la personne physique ou morale qui a demandée un avantage en matière d’expansion
économique, la décision d’attribution de l’avantage stipule que l’institution ou établissement de crédit ne peut pas
entièrement libérer les fonds, sauf si le redevable a payé sa dette fiscale.
Art. 3.12.2.0.4. § 1er. S’il ressort de l’attestation délivrée qui a été présentée à l’institution — ou établissement de
crédit qu’un montant de taxe et accessoires est dû pour lequel le délai de paiement est échu et qui a été établi au nom
de la personne physique ou morale à laquelle un crédit, emprunt ou avance a été accordé pour lequel un avantage en
matière d’expansion économique a été demandé, les fonds provenant du crédit, de l’emprunt ou de l’avance ne peuvent
pas être libérés à concurrence de ce montant, sauf si la personne physique ou morale présente une attestation dans
laquelle le membre du personnel compétent déclare que ces impôts et accessoires ont été payés.
Moyennant le consentement du redevable, l’institution ou l’établissement de crédit peut cependant directement
transférer ces fonds à l’entité compétente de l’administration flamande.
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§ 2. Dans le cas, cité dans l’article 3.12.2.0.2, alinéa trois, l’institution — ou établissement de crédit ne doit tenir
compte des données de la nouvelle attestation que si les fonds n’ont pas encore été libérés avant l’échéance du délai
de six mois mentionné dans cette disposition.
CHAPITRE 13. — Enquête et contrôle
Section 1re. — Contrôle administratif
Sous-section 1re. — Généralités
Art. 3.13.1.1.1. Réservé pour un usage futur
Sous-section 2. — Obligations du contribuable
Art. 3.13.1.2.1. Réservé pour un usage futur
Sous-section 3. — Obligations de tiers
Art. 3.13.1.3.1. Réservé pour un usage futur
Sous-section 4. — Obligations des organismes publics
Art. 3.13.1.4.1. Réservé pour un usage futur
Section 2. — Contrôle sur place
Art. 3.13.2.0.1. Sans préjudice des compétences confiées aux autres officiers ou agents de la police judiciaire et aux
membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, aux fonctionnaires de l’administration de la douane et
accises et aux fonctionnaires du cadastre, les membres du personnel compétents sont autorisés à détecter des infractions
sur le territoire de la Région flamande et à dresser des procès-verbaux pour violation du Code flamand de la Fiscalité
du 13 décembre 2013 ainsi qu’à immédiatement percevoir le montant de l’impôt éludé, majoré de l’amende
administrative.
Art. 3.13.2.0.2. Le membre du personnel compétent se légitime à l’aide d’une carte de légitimation délivrée par le
fonctionnaire dirigeant de l’entité compétente de l’administration flamande conformément à l’arrêté du Gouvernement
flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités
flamandes chargés de compétences d’inspection et de contrôle.
Art. 3.13.2.0.3. A l’expiration de sa désignation, le membre du personnel compétent rend immédiatement la carte
de légitimation au fonctionnaire dirigeant ou à son préposé au sein de l’entité compétente de l’administration flamande.
Le membre du personnel compétent doit immédiatement signaler la perte de la carte de légitimation au fonctionnaire
dirigeant.
Art. 3.13.2.0.4. En vue de l’application des articles 3.13.2.0.1, 3.13.2.0.2 et 3.13.2.0.4 du Code flamand de la Fiscalité
du 13 décembre 2013, les membres du personnel compétents portent un uniforme dont le modèle est fixé par le
fonctionnaire dirigeant de l’entité compétente de l’administration flamande.
CHAPITRE 14. — Prescription
Section 1re. — Délai
Art. 3.14.1.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 2. — Interruption
Art. 3.14.2.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 3. — Suspension
Art. 3.14.3.0.1. Réservé pour un usage futur
CHAPITRE 15. — Poursuite pénale
Section 1re. — Dispositions générales
Art. 3.15.1.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 2. — Détection d’infractions
Art. 3.15.2.0.1. Réservé pour un usage futur
Section 3. — Sanctions pénales
Art. 3.15.3.0.1. Réservé pour un usage futur
CHAPITRE 16. — Echéance du droit de représentation
Art. 3.16.0.0.1. Réservé pour un usage futur
CHAPITRE 17. — Moyens justificatifs de l’administration
Art. 3.17.0.0.1. Réservé pour un usage futur
CHAPITRE 18. — Augmentations d’impôts et amendes administratives
Art. 3.18.0.0.1. Conformément à l’article 3.18.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013,
l’augmentation d’impôt qui s’applique aux infractions au titre 2, chapitre 4, du Code flamand de la Fiscalité du
13 décembre 2013 ou au présent arrêté, est réglée suivant l’échelle reprise dans l’annexe 1re au présent arrêté.
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CHAPITRE 19. — Secret professionnel
Art. 3.19.0.0.1. Réservé pour un usage futur
TITRE 4. — Dispositions modificatives
CHAPITRE 1er. — Modification de l’arrêté royal du 8 juillet 1970
portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;
Art. 4.1.0.0.1. Au titre Ier de l’arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux
impôts sur les revenus, tel qu’applicable à la taxe de circulation sur les véhicules et à la taxe de mise en circulation en
ce qui concerne la Région flamande, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du
10 décembre 2010, le chapitre Ier, comportant les articles 1er à 7 inclus, le chapitre II, comportant les articles 8, 10 et 11,
le chapitre III, comportant l’article 12 et le chapitre IV, comportant l’article 13, sont abrogés.
Art. 4.1.0.0.2. L’article 14/1 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010,
est abrogé.
Art. 4.1.0.0.3. Au titre II, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du
7 décembre 2012, le chapitre Ier, comportant les articles 15 et 16, le chapitre II, comportant les articles 17 à 22 inclus, le
chapitre III, comportant les articles 23 et 24, le chapitre IV, comportant les articles 25 et 26 et le chapitre IV, comportant
l’article 30, sont abrogés.
Art. 4.1.0.0.4. Le titre V du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 14 avril 1993 et l’arrêté du Gouvernement
flamand du 10 décembre 2010, comportant les articles 58 et 58bis, est abrogé.
CHAPITRE 2. — Modifications de l’arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996
portant la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d’habitations
Art. 4.2.0.0.1. A l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à
lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d’habitations, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand des
23 juillet 1998, 30 juin 2006, 10 juillet 2009 et 20 mai 2011, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
« 1° décret : titre 2, chapitre 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. ».
Art. 4.2.0.0.2. L’article 3 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 30 juin 2006,
est abrogé.
Art. 4.2.0.0.3. Au chapitre IV du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du
12 juillet 2013, l’article 10, § 1er, alinéas premier et deux, l’article 10, § 2, l’article 11 et l’article 12, sont abrogés.
Art. 4.2.0.0.4. Le chapitre V du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du vendredi
30 juin 2006, comportant l’article 13, est abrogé.
Art. 4.2.0.0.5. Le chapitre VI du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006,
comportant l’article 14 inclus, est abrogé.
Art. 4.2.0.0.6. Le chapitre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du
10 juillet 2009, comportant les articles 15, 16 et 18, est abrogé.
Art. 4.2.0.0.7. le chapitre VIII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du
30 juin 2006, comportant l’article 19, est abrogé.
Art. 4.2.0.0.8. L’article 19ter du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est
abrogé.
CHAPITRE 3. — Modification de l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret
du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l’abandon de sites d’activité économique
Art. 4.3.0.0.1. Le chapitre 3 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret
du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l’abandon de sites d’activité
économique, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013, comportant les
articles 14, 15, 16, 18, 18bis, 18ter et 19, est abrogé.
Art. 4.3.0.0.2. A l’article 31, 1°, du même arrêté, la partie de phrase « l’article 18 » est remplacée par la partie de
phrase « l’article 2.6.7.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ».
CHAPITRE 4. — Références mutuelles
Art. 4.4.0.0.1. Les références mutuelles abrogées suite à la présente codification, doivent être lues conformément au
tableau de concordance 1er de l’annexe 2 jointe au présent arrêté.
TITRE 5. — Dispositions abrogatoires et mesures transitoires
Art. 5.0.0.0.1. Les règlements suivants sont abrogés :
1° l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du code des impôts sur les Revenus 1992, tel qu’il s’applique au
précompte immobilier en ce qui concerne la Région flamande, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement
flamand du 15 mars 2013;
2° l’arrêté royal du 9 janvier 1995 portant exécution de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l’Accord
relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé
à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark,de la
République fédérale d’Allemagne, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une
Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993,
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2010 et 7 décembre 2012;

103861

103862

MONITEUR BELGE — 31.12.2013 — BELGISCH STAATSBLAD
3° l’arrêté royal du 19 décembre 2001 portant exécution des articles 8, 12 et 13 de la loi du 27 décembre 1994 portant
assentiment de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules
utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume
du Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas
et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communauté européennes du
25 octobre 1993, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011;
4° l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 établissant les modalités de demande des exonérations du
précompte immobilier visées à l’article 253, alinéa premier, 7° et 8° du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié
par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006;
5° l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant la création d’une instance de contrôle flamande
du respect des lois sur les taxes de circulation et portant modification de diverses dispositions;
6° l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010 portant exécution de la compensation pour la perte de
produits des centimes additionnels communaux et provinciaux sur le précompte immobilier sur le matériel et
l’outillage et sur les bâtiments peu énergivores, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013;
7° l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 flamand fixant les échelles de l’amende administrative
relative à l’Eurovignette;
8° l’arrêté ministériel du 17 juillet 1970 d’exécution du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;
9° l’arrêté royal du 9 janvier 1995 portant exécution de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l’Accord
relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé
à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la
République fédérale d’Allemagne, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une
Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993,
modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2002.

TITRE 6. — Titre de citation
Art. 6.0.0.0.1. Le présent arrêté est cité comme : arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

TITRE 7. — Dispositions d’entrée en vigueur et d’exécution
Art. 7.0.0.0.1. Les titres 1er, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2014, à l’exception du
titre 4, chapitre 1er, et l’article 5.0.0.0.1, 2°, 3° et 8° qui entrent en vigueur à partir de l’année d’imposition 2014 en ce
qui concerne les dispositions relatives à la taxe de circulation, à la taxe de mise en circulation et à l’Eurovignette qui
ont une disposition concordante au titre 2 du présent arrêté conformément au tableau de concordance 1er de
l’annexe 1re.
Le Titre 2 entre en vigueur à partir de l’année d’imposition 2014.
Art. 7.0.0.0.2. Le Ministre flamand qui a les finances dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Bruxelles, 20 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget,
du Travail, de l’Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS
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Vu pour être joint à l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant exécution du Code flamand
de la Fiscalité du 13 décembre 2013.
Bruxelles, le 20 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l’Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS
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Vu pour être joint à l’arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant exécution du Code flamand
de la Fiscalité du 13 décembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l’Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS

