
VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken
[2013/207435]

13 DECEMBER 2013. — Autonoom Gemeentebedrijf. — Statutenwijziging. — Goedkeuring

Bij besluit van 13 december 2013 hecht de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand zijn goedkeuring aan de beslissingen van de raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf Puurs van 12 september 2013 en van de gemeenteraad van Puurs van 12 september 2013 houdende
wijziging van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Puurs.

De nieuwe statuten treden in werking op 1 januari 2014.

*
VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken
[2013/207424]

20 DECEMBER 2013. — Benoeming burgemeester

Wezembeek-Oppem. — Bij besluit van 20 december 2013 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand wordt de heer Frédéric Petit benoemd tot burgemeester
van de gemeente WEZEMBEEK-OPPEM, provincie VLAAMS-BRABANT, met ingang van 1 januari 2014.

*
VLAAMSE OVERHEID

Financiën en Begroting

[C − 2014/35047]
6 JANUARI 2014. — Besluit van de administrateur-generaal

tot vaststelling van de administratieve boete bij overtreding van de wetten op de verkeersbelasting

De administrateur-generaal van het agentschap Vlaamse Belastingdienst,

Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, artikel 3.18.0.0.1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de Vlaamse

Codex Fiscaliteit van 13 december 2013;
Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 25 februari 2011 tot vaststelling van de administratieve

boete bij overtreding van de wetten op de verkeersbelastingen,
Besluit :

HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op het agentschap Vlaamse Belastingdienst.

Art. 2. Overeenkomstig artikel 3.18.0.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 wordt de
administratieve boete die van toepassing is op de inbreuken op de bepalingen van titel 2, hoofdstuk 2 en 3 van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en van de uitvoeringsbesluiten, vastgesteld in de bijlage, die bij dit
besluit is gevoegd.

HOOFDSTUK II. — Opheffings- en inwerkingtredingsbepalingen

Art. 3. Het besluit van de administrateur-generaal van 25 februari 2011 tot vaststelling van de administratieve
boete bij overtreding van de wetten op de verkeersbelastingen wordt opgeheven.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

Brussel, 6 januari 2014.

De administrateur-generaal van het agentschap Vlaamse Belastingdienst,
D. Van Herreweghe

Bijlage

Tabel als vermeld in artikel 2, gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de administrateur-generaal
tot vaststelling van de administratieve boete bij overtreding van de wetten op de verkeersbelasting

soort overtreding administratieve boete

A. niet-betaling van de verkeersbelasting, vermeld in
titel 2, hoofdstuk 2, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
van 13 december 2013 en/of van de belasting op de
inverkeerstelling geheven conform de bepalingen
vermeld in titel 2, hoofdstuk 3, van de Vlaamse
Codex Fiscaliteit van 13 december 2013;

boete van 25 % van het niet-betaalde bedrag vanaf
een uitstaande hoofdsom van 100 euro, met een
minimumboete van 50 euro en een maximumboete
van 1.250 euro;
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soort overtreding administratieve boete

B. • niet-aangifte voor de voertuigen vermeld in arti-
kel 2.2.2.0.1, § 2, tweede lid van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit van 13 december 2013 die aanleiding
geven tot navordering van heffingen;

• niet of foutief ingeschreven voertuigen als ver-
meld in artikel 2.2.2.0.1, § 2, eerste lid en 2.3.2.0.1,
§ 1, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 decem-
ber 2013

• boete van 50 % van het niet-betaalde bedrag bij de
eerste inbreuk, met een minimumboete van 50 euro
en een maximumboete van 1.250 euro;

• in geval van recidivisme : boete van 150 % van het
niet-betaalde bedrag met een minimumboete van
50 euro en een maximumboete van 1.250 euro;

• valsheid in geschrifte en gebruik van valse stuk-
ken : boete van 300 % van het niet-betaalde
bedrag, met een minimumboete van 50 euro en
een maximumboete van 1.250 euro;

C. inbreuk op artikel 2.2.6.0.1, 3.5.3.0.2 en 2.3.6.0.1, § 1
van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 decem-
ber 2013, met uitzondering van artikel 2.2.6.0.1, § 1,
eerste lid, 13°, § 2, 2,° en § 3 van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit van 13 december 2013 (verkeerd gebruik
van een vrijstelling);

boete van eenmaal het niet-betaalde bedrag, met een
minimumboete van 50 euro en een maximumboete
van 1.250 euro;

D. inbreuk op artikel 2.2.6.0.1, § 1, eerste lid, 13°, § 2, 2°,
en § 3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van
13 december 2013
(verkeerd gebruik van rittenblad);

boete van driemaal het niet-betaalde bedrag, met
een minimumboete van 50 euro en een maximum-
boete van 1.250 euro;

E. andere inbreuken 250 euro boete

*
VLAAMSE OVERHEID

Onderwijs en Vorming

Agentschap voor Onderwijsdiensten
[2014/200247]

6 JANUARI 2014. — Besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten tot
wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten van
13 juli 2012 houdende de samenstelling van de kamer van beroep voor het gesubsidieerd vrij onderwijs

Bij besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten van 6 januari 2014 dat
uitwerking heeft met ingang van 28 januari 2014 worden de volgende wijzigingen in de samenstelling van de kamer
van beroep voor het gesubsidieerd vrij onderwijs doorgevoerd :

Artikel 1. In § 1, 1o, punt a van artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor
onderwijsdiensten van 13 juli 2012

houdende de samenstelling van de kamer van beroep voor het gesubsidieerd vrij onderwijs wordt de heer Paul
Wille als effectief lid vervangen door mevrouw Ann Verreth, vertegenwoordiger van het Vlaams Verbond van het
Katholiek Onderwijs, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 28 januari 2014.

*
VLAAMSE OVERHEID

Onderwijs en Vorming

Agentschap voor Onderwijsdiensten

[2014/200249]

6 JANUARI 2014. — Besluit van de administrateur-generaal tot wijziging van het besluit van de administrateur-
generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten van 27 april 2012 houdende de samenstelling van de
kamer voor het gesubsidieerd vrij onderwijs van het college van beroep

Bij besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten van 6 januari 2014 dat
uitwerking heeft met ingang van 28 januari 2014 worden de volgende wijzigingen in de samenstelling van de kamer
voor het gesubsidieerd vrij onderwijs van het college van beroep doorgevoerd :

Artikel 1. In § 1, 1o, punt a van artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor
onderwijsdiensten van 27 april 2012 houdende de samenstelling van de kamer voor het gesubsidieerd vrij onderwijs
van het college van beroep wordt de heer Paul Wille als effectief lid vervangen door mevrouw Ann Verreth,
vertegenwoordiger van het Vlaams Verbond van het Katholiek Onderwijs, Guimardstraat 1, te 1040 Brussel.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 28 januari 2014.
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