
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Financiën en Begroting

[C − 2015/35036]

24 DECEMBER 2014. — Besluit van de administrateur-generaal
tot subdelegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de Vlaamse Belastingdienst

De administrateur-generaal van de Vlaamse Belastingdienst,

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid,
inzonderheid op artikel 19 en 20;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het agentschap Vlaamse
Belastingdienst, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse
administratie, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013;

Gelet op het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 1 juli 2011, hierna “het VPS” te noemen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein
Financiën en Begroting;

Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 25 juli 2006 houdende aanstelling van de houders van de
management- en projectleidersfuncties van N-niveau en van de functie van algemeen directeur overeenkomstig artikel
39, § 1 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 en de artikelen V 4 tot en met V 9 van het raamstatuut
van 13 januari 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2006 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake financiën
en begroting aan de leidend ambtenaren van het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting, inzonderheid op
artikel 4, laatst gewijzigd bij Ministerieel besluit van 29/05/2012;

Gelet op het besluit van 24 december 2014 van de administrateur-generaal tot hernieuwde indeling van het
agentschap Vlaamse Belastingdienst in subentiteiten en tot vaststelling van het organogram, hierna het organogram-
besluit te noemen;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 20 augustus 2014 tot subdelegatie van sommige
bevoegdheden aan personeelsleden van het agentschap Vlaamse Belastingdienst,

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de Vlaamse Belastingdienst.

Art. 2. De Vlaamse Belastingdienst voert zijn taken uit krachtens de bepalingen van onder meer:

— de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld, inzonderheid op artikel 14, 18, 21 en 26, gewijzigd
bij het decreet van 29 maart 2002, hierna wet KLG te noemen;

— het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de
Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren, gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2006, hierna het
decreet CIC Vlaamse Gemeenschap te noemen;

— het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het
Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren, gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2006, hierna het decreet
CIC Vlaamse Gewest te noemen;

— de gecoördineerde decreten van 15 mei 2009 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hierna VCRO te noemen;

— het decreet van 21 december 2012 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van
schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen, hierna decreet wederzijdse
invorderingsbijstand te noemen;

— het decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen, hierna
decreet administratieve samenwerking te noemen;

— het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, zoals gewijzigd bij decreet van
19 december 2014, hierna VCF te noemen;

— het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex, hierna Vastgoedcodex te noemen;

— het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale
schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren, laatst gewijzigd bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 6 mei 2011, hierna het BVR CIC Vlaamse Gemeenschap te noemen;
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— het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale
schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren, laatst gewijzigd bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009, hierna het BVR CIC Vlaamse Gewest te noemen;

— het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende sommige aspecten van de planbatenheffing,
hierna het BVR PBH te noemen;

— het besluit van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van
13 december 2013, hierna BVCF te noemen, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014;

— het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014, houdende de uitvoering van het decreet van
19 december 2014 houdende de Vlaamse vastgoedcodex, hierna BVR Vastgoedcodex te noemen;

— het ministerieel besluit van 4 augustus 1987 betreffende het kijk- en luistergeld, inzonderheid artikel 4, gewijzigd
bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 december 1999 en 23 juni 2006, hierna het MB KLG te noemen;

— het besluit van de administrateur-generaal van 6 januari 2014 tot vaststelling van de administratieve boete bij
overtreding van de wetten op de verkeersbelastingen.

Art. 3. Voor de toepassing van dit besluit worden volgende begrippen gehanteerd:

organisatorische begrippen:

1° afdeling: een onderdeel van de Vlaamse Belastingdienst, zoals vermeld in artikel 2 van het organogrambesluit,
onder leiding van een afdelingshoofd;

2° afdelingen taxatie: de afdeling coördinatie taxatie, en haar deelentiteiten afdeling taxatie registratie, afdeling
taxatie successie en dienst overige belastingen;

3° afdelingshoofd: het personeelslid dat belast is met de leiding van een afdeling, zij het door effectieve
dienstaanwijzing overeenkomstig artikel V 40 van het VPS en dan “afdelingshoofd” te noemen, zij het door
dienstaanwijzing als waarnemend titularis overeenkomstig artikel V 42, § 54 van het VPS en dan “waarnemend
afdelingshoofd” te noemen, zij het door een tijdelijke aanduiding door de leidend ambtenaar en dan “dienstdoend
afdelingshoofd” te noemen;

4° afdelingshoofd-coördinator: het personeelslid belast met de leiding van de afdeling coördinatie taxatie;

5° directeur: het personeelslid dat belast is met de leiding van een dienst, zij het door effectieve dienstaanwijzing
overeenkomstig artikel VI 39, § 8 van het VPS en dan “directeur” te noemen, zij het door tijdelijke dienstaanwijzing als
waarnemend titularis overeenkomstig artikel VI 83, § 2 van het VPS en dan “waarnemend directeur” te noemen;

6° functierol: de bundeling van taken en prestaties die een personeelslid van de Vlaamse Belastingdienst binnen
deze organisatie uitoefent en die resulteert in een functiebeschrijving;

7° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de fiscaliteit;

begrippen met betrekking tot de kerntaken van de Vlaamse Belastingdienst:

8° BIV: de belasting op de inverkeerstelling, zoals bedoeld in de VCF;

9° EB: de erfbelasting, zoals bedoeld in de VCF;

10° EUV: het eurovignet, zoals bedoeld in de VCF;

11° KLG: het kijk- en luistergeld, zoals bedoeld in de wet KLG;

12° LSB: de leegstandsheffing bedrijfsruimten zoals bedoeld in de VCF;

13° niet-fiscale schuldvorderingen: de schuldvorderingen bedoeld in artikel 2 van het decreet van 22 februari 1995
tot regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen
die eronder ressorteren en de schuldvorderingen bedoeld in artikel 2 van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling
van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder
ressorteren;

14° OV: de onroerende voorheffing, zoals bedoeld in de VCF;

15° overige belastingen: de BIV, het EUV, het KLG, de LSB, de OV, de PBH, de VHW en de VKB;

16° PBH: de planbatenheffing, zoals bedoeld in de VCRO;

17° RB: de registratiebelasting, zoals bedoeld in de VCF;

18° VHW: de verkrottingsheffing woningen en gebouwen, zoals bedoeld in de VCF;

19° VKB: de verkeersbelasting op de autovoertuigen, zoals bedoeld in de VCF;

Art. 4. In dit besluit wordt aangegeven welke bevoegdheden de administrateur-generaal delegeert aan de
houders van de hierna vermelde functierollen:

1° Functierollen binnen de afdeling coördinatie taxatie:

— het afdelingshoofd-coördinator;

— het afdelingshoofd van de afdeling taxatie registratie;

— het afdelingshoofd van de afdeling taxatie successie;

— de directeur taxatie;

— de dossierbehandelaar taxatie.

2° Functierollen binnen de afdeling taxatie registratie:

— de regiomanager taxatie;

— het diensthoofd taxatie;

— de dossierbehandelaar administratieve controles;

— de dossierbehandelaar taxatie;
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3° Functierollen binnen de afdeling taxatie successie:

— de regiomanager taxatie;

— het diensthoofd taxatie;

— de dossierbehandelaar taxatie;

4° Functierollen binnen de afdeling dossierbehandeling:

— het afdelingshoofd van de afdeling dossierbehandeling;

— de directeur van de afdeling dossierbehandeling;

— de dossierbehandelaar aanvragen en bezwaren;

5° Functierollen binnen de afdeling inning en regelgeving:

— het afdelingshoofd van de afdeling inning en regelgeving;

— de directeur van de afdeling inning en regelgeving;

— de dossierbehandelaar inning en invordering;

— de financieel beheerder;

— de specialist financieel beheer;

— de specialist geschillen en advies;

6° Functierollen binnen de afdeling klantenmanagement:

— het afdelingshoofd van de afdeling klantenmanagement;

— de controleur gewestbelastingen;

— de coördinator controle;

— de dossierbehandelaar klantenmanagement;

— de directeur van de afdeling klantenmanagement;

7° Functierollen binnen de afdeling vastgoedtransacties:

— het afdelingshoofd van de afdeling vastgoedtransacties;

— de regiomanager vastgoedtransacties;

— de Vlaams commissaris.

8° Andere functierollen:

— de managementondersteuner.

Art. 5. Personeelsleden die tijdelijk – zij het voltijds, zij het deeltijds – ter beschikking worden gesteld aan een
andere afdeling dan degene waar zij deel van uitmaken, oefenen aanvullend de bevoegdheden uit die krachtens de
bepalingen van dit besluit verbonden zijn aan de functierol die zij tijdelijk binnen die andere afdeling opnemen.

In afwijking van het eerste lid kan het personeelslid inzake eenzelfde dossier van een of meerdere
belastingplichtigen geen bevoegdheden uitoefenen die de principes van functiescheiding en onpartijdigheid in het
gedrang zouden kunnen brengen.

Art. 6. Als bijlage 1 bij dit besluit wordt een lijst gevoegd van de personeelsleden van de Vlaamse Belastingdienst,
hun standplaats en de functierol die ze opnemen.

De bijlage 2 omvat een afzonderlijke lijst van personeelsleden bedoeld in artikel 5.

Art. 7. § 1. De bij dit besluit aan eender welk personeelslid gedelegeerde beslissingsbevoegdheden worden
uitgeoefend binnen de perken en met inachtname van de voorwaarden en modaliteiten die zijn vastgelegd in de
bepalingen van de relevante wetten, decreten, besluiten, omzendbrieven, dienstorders en andere vormen van
reglementeringen, instructies, richtlijnen en beslissingen.

§ 2. De bij dit besluit aan een afdelingshoofd gedelegeerde beslissingsbevoegdheden kunnen enkel uitgeoefend
worden inzake aangelegenheden die tot de taken van de betrokken afdeling behoren.

§ 3. In afwijking van § 2 kunnen het afdelingshoofd en de regiomanager van de afdelingen taxatie de bij dit besluit
aan hen gedelegeerde bevoegdheden uitoefenen zowel met betrekking tot erfbelasting als registratiebelastingen.

De bij dit besluit aan het afdelingshoofd taxatie gedelegeerde beslissingsbevoegdheden kunnen te allen tijde
worden uitgeoefend door het afdelingshoofd-coördinator.

Art. 8. De bij dit besluit verleende delegaties hebben zowel betrekking op de apparaatskredieten als op de
beleidskredieten.

De in dit besluit vermelde bedragen zijn bedragen exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.
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HOOFDSTUK II. — Delegatie inzake de uitvoering van de begroting

Art. 9. De managementondersteuners zijn gemachtigd om bestuurlijke uitgaven te verrichten zowel n.a.v.
familiale gebeurtenissen in het leven van personeelsleden als n.a.v. formele en informele overlegmomenten met
personeelsleden.

Geen enkele van deze uitgaven kan het bedrag van 250 EUR te boven gaan.

HOOFDSTUK III. — Delegatie inzake interne organisatie, personeelsmanagement en facilitair management

Art. 10. Het afdelingshoofd heeft delegatie om de beslissingen te nemen in verband met de organisatie van de
werkzaamheden en het goed functioneren van de afdeling, met inbegrip van het procesmanagement.

Art. 11. Inzake personeelsmanagement heeft het afdelingshoofd delegatie om de beslissingen te nemen in
verband met:

1° de toewijzing van de functie aan de personeelsleden;

2° het toestaan van de verloven en dienstvrijstellingen die het Vlaams Personeelsstatuut voorziet, inclusief de
verloven zoals voorzien in deel X, titel 5, titel 6, titel 8, titel 10 en titel 11 van het Vlaams Personeelsstatuut, doch
behoudens de verloven waarvoor het Vlaams Personeelsstatuut bepaalt dat ze door de minister worden toegestaan.

HOOFDSTUK IV. — Delegatie inzake openbaarheid van bestuur

Art. 12. Voor de toepassing van artikel 19, 3° van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur worden de afdelingshoofden en de directeurs van de Vlaamse Belastingdienst, gemachtigd te beslissen over de
aanvragen tot openbaarheid van bestuur en dit overeenkomstig de modaliteiten bepaald in artikel 20 van hetzelfde
decreet.

Art. 13. De in artikel 12 vermelde personen staan tevens in voor de uitvoering van de beslissing tot inwilliging
van een aanvraag tot openbaarheid van bestuur.

HOOFDSTUK V. — Delegatie inzake het ondertekenen van briefwisseling

Art. 14. § 1. Het afdelingshoofd heeft delegatie voor de ondertekening van de briefwisseling van de afdeling met
andere diensten van de Vlaamse overheid en met derden.

§ 2. Onverminderd het bepaalde in § 1 worden volgende categorieën van briefwisseling, alvorens aan de
bestemmeling te worden verzonden, aan het visum van de administrateur-generaal of zijn vervanger voorgelegd:

— briefwisseling van beleidsmatige aard, tenzij deze een louter informatief karakter heeft;

— andere briefwisseling die het niveau van individuele dossiers overstijgt, tenzij deze een louter informatief
karakter heeft;

— antwoorden op vragen om uitleg, interpellaties en schriftelijke vragen van Vlaamse volksvertegenwoordigers;

— antwoorden op brieven van het Rekenhof, van de Vlaamse Ombudsdienst en van leden van de Vlaamse
Regering.

Art. 15. De administrateur-generaal kan, bij eenvoudige beslissing, instructies uitvaardigen die ertoe strekken:

— bijkomende categorieën van briefwisseling aan zijn voorafgaand visum te onderwerpen;

— briefwisseling betreffende bepaalde individuele dossiers aan zijn voorafgaand visum te onderwerpen;

— de bedoelde categorieën van briefwisseling nader te omschrijven.

HOOFDSTUK VI. — Delegatie inzake de diverse heffingen en niet-fiscale schuldvorderingen

Afdeling 1. — Aaangifte, vestiging, inning en invordering

Onderafdeling 1. — Aangiftes en ambtshalve aanslag

Art. 16. Het afdelingshoofd en de directeurs van de afdeling dossierbehandeling of de afdeling klantenmanage-
ment, de dossierbehandelaars aanvragen en bezwaren en de dossierbehandelaars klantenmanagement zijn gemachtigd
om aangiftes te verwerken. Zij oefenen in dat verband hun bevoegdheden uit krachtens:

VKB art. 3.3.1.0.1 VCF

EUV art. 3.3.1.0.3 VCF

Art. 17. Het afdelingshoofd, de regiomanagers, de directeurs taxatie van de afdelingen taxatie, en de
diensthoofden en dossierbehandelaars taxatie zijn gemachtigd om bij gebreke aan aangifte een ambtshalve aanslag te
vestigen of stopzetting uit te voeren. Zij oefenen in dat verband hun bevoegdheden uit krachtens:

VKB art. 3.3.1.0.2 VCF

EUV art. 3.3.1.0.3 VCF

Art. 18. Het afdelingshoofd, de regiomanagers, de directeurs taxatie van de afdelingen taxatie, en de
diensthoofden en dossierbehandelaars taxatie zijn gemachtigd om bij gebreke aan spontane aangifte het verzoek tot
aangifte te verzenden. Zij beslissen desgevallend over de verlenging van de aangiftetermijn. Zij oefenen in dat verband
hun bevoegdheden uit krachtens:

EB art. 3.3.1.0.5 en 3.3.1.0.7 VCF
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Onderafdeling 2. — Inkohiering

Art. 19. Het afdelingshoofd, de regiomanagers, de directeurs taxatie van de afdelingen taxatie zijn gemachtigd om
in geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering van de administrateur-generaal de bevoegdheden inzake
inkohiering uit te oefenen, dit zowel voor de basisheffing als de eventuele opcentiemen en opdeciemen. Zij oefenen in
dat verband hun bevoegdheden uit krachtens:

OV, LSB, VHW, VKB, BIV, EUV, EB, RB art. 3.2.2.0.1 en 3.7.0.0.2 VCF

VKB, BIV, EUV art. 3.18.0.0.3 VCF

PBH art. 2.6.13 en 2.6.18 VCRO

Onderafdeling 3. — Betalingsfaciliteiten en kwijtschelding intresten

Art. 20. Het afdelingshoofd en de directeurs van de afdeling inning en regelgeving, de afdeling dossierbehande-
ling of de afdeling klantenmanagement, de dossierbehandelaars inning en invordering, de dossierbehandelaars
aanvragen en bezwaren en de dossierbehandelaars klantenmanagement zijn gemachtigd om beslissingen te nemen
omtrent verzoeken tot uitstel van betaling, omtrent aanvragen voor afbetalingsplannen en omtrent kwijtschelding van
intresten en kosten. Zij oefenen in dat verband hun bevoegdheden uit krachtens:

OV, LSB, VHW, VKB, BIV, EUV, EB, RB art. 3.4.8.0.1 en 3.9.1.0.2 VCF
en art. 3.4.8.0.1 BVCF

PBH art. 2.6.18 VCRO

KLG art. 14 wet KLG

Art. 21. Het afdelingshoofd en de directeurs van de afdeling inning en regelgeving en de dossierbehandelaars
inning en invordering zijn inzake niet-fiscale schuldvorderingen gemachtigd om beslissingen te nemen omtrent
verzoeken tot uitstel van betaling, omtrent aanvragen voor afbetalingsplannen en omtrent kwijtschelding van intresten
en kosten. Zij oefenen daartoe hun bevoegdheden uit krachtens:

CIC art. 2 CIC decreet Vlaams Gewest en art. 2 CIC
decreet Vlaamse Gemeenschap

Onderafdeling 4. — Herinneringen

Art. 22. Het afdelingshoofd, de regiomanagers en de directeurs van de afdeling dossierbehandeling, de afdeling
klantenmanagement, de afdelingen taxatie of de afdeling inning en regelgeving, de specialisten geschillen en advies,
de dossierbehandelaars aanvragen en bezwaren, de dossierbehandelaars klantenmanagement, de diensthoofden en
dossierbehandelaars taxatie en de dossierbehandelaars inning en invordering zijn gemachtigd om herinneringen,
laatste herinneringen en aangetekende herinneringen te sturen. Zij oefenen in dat verband hun bevoegdheden uit
krachtens:

OV, LSB, VHW, VKB, BIV, EUV, EB, RB art. 3.10.2.0.1 VCF

PBH art. 2.6.18 VCRO

Onderafdeling 5. — Dwangschriften en gerechtelijke vervolging

Art. 23. Het afdelingshoofd en de directeurs van de afdeling inning en regelgeving, de specialisten geschillen en
advies, de specialisten financieel beheer, de financieel beheerders en de dossierbehandelaars inning en invordering zijn
gemachtigd om dwangschriften uit te vaardigen en uitvoerbaar te verklaren wanneer de heffing, de opcentiemen en
opdeciemen op deze heffing, de verwijlinteresten, de administratieve geldboete en de innings- en vervolgingskosten
niet voldaan worden. Zij oefenen in dat verband hun bevoegdheden uit krachtens:

OV, LSB, VHW, VKB, BIV, EUV, EB, RB art. 3.10.3.2.1 VCF

PBH art. 2.6.18 VCRO

CIC art. 2 CIC decreet Vlaamse Gewest en art. 2 CIC
decreet Vlaamse Gemeenschap

KLG art. 26 wet KLG

Onderafdeling 6. — Wettelijke hypotheken, zekerheden en borgstellingen

Art. 24. § 1. Het afdelingshoofd en de directeurs van de afdeling inning en regelgeving, de specialisten geschillen
en advies en de dossierbehandelaars inning en invordering zijn gemachtigd om een wettelijke hypotheek te vestigen,
handlichting te verlenen en aanslagbiljetten voor echt te verklaren met het oog op het nemen van een wettelijke
hypotheek. Zij kunnen tevens een zakelijke zekerheid of een persoonlijke borgstelling eisen. Zij oefenen in dat verband
hun bevoegdheden uit krachtens:

OV, LSB, VHW, VKB, BIV, EUV, EB, RB art. 3.10.5.1.1, 3.10.5.1.2 en 3.10.5.3.3 tot en met
3.10.5.3.7. VCF

PBH art. 2.6.18 VCRO
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§ 2. Het afdelingshoofd, de regiomanagers, de directeurs taxatie van de afdelingen taxatie, en de diensthoofden en
dossierbehandelaars taxatie zijn gemachtigd om zekerheid of borgstelling te eisen. Zij oefenen in dat verband hun
bevoegdheden uit krachtens:

EB 3.10.5.5.1 VCF

RB 3.10.5.1.3 VCF

Onderafdeling 7. — Notificaties

Art. 25. Het afdelingshoofd en de directeurs van de afdeling inning en regelgeving, de specialisten geschillen en
advies en de dossierbehandelaars inning en invordering zijn gemachtigd om de nodige kennisgevingen te doen in het
kader van de aansprakelijkheid en plichten van sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere
personen. Zij oefenen in dat verband hun bevoegdheden uit krachtens:

OV, LSB, VHW, VKB, BIV, EUV, EB, RB art. 3.12.1.0.1 tot en met 3.12.1.0.3, art. 3.12.1.0.8.
tot en met 3.12.1.0.11 en art. 3.12.1.0.17 VCF

PBH art. 2.6.18 VCRO

Onderafdeling 8. — Openbare verkopen, rangregelingen, opname schuldvorderingen en reorganisatieplannen

Art. 26. Het afdelingshoofd en de directeurs van de afdeling inning en regelgeving of de afdeling klantenmana-
gement, de specialisten geschillen en advies, de dossierbehandelaars inning en invordering, de coördinatoren controle
en de controleurs gewestbelastingen zijn, voor alle door de Vlaamse Belastingdienst geïnde heffingen alsook voor de
niet-fiscale schuldvorderingen, gemachtigd om:

1° als vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest in toepassing van artikel 1642 Ger.
W. verzet op prijs te doen bij wege van verklaring voor de benoemde notaris;

2° als vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest het proces-verbaal van verdeling
van de opbrengst van de verkoop of van rangregeling in te zien, het te aanvaarden en de gelden te innen of, als daartoe
grond bestaat, het proces-verbaal tegen te spreken;

3° in geval van openbare verkoop van onroerende goederen aanwezig te zijn bij de toewijzing en om in toepassing
van artikel 1586 Ger. W. en artikel 1588 Ger. W. de notaris te verzoeken om de verkoop te laten plaatsvinden indien de
vervolgende schuldeiser hier niet langer zou toe verzoeken of om een tweede zitdag te organiseren;

4° als vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest een akte houdende rangafstand of
een daartoe dienende volmacht te ondertekenen;

5° met toepassing van art. 3.8.0.0.3 van de VCF en van artikel 706 van het gerechtelijk wetboek, in naam van het
Vlaamse Gewest in persoon voor de hoven en rechtbanken te verschijnen inzake geschillen en de opname van een
schuldvordering te vorderen.

Art. 27. Het afdelingshoofd en de directeurs van de afdeling klantenmanagement, de coördinatoren controle en
de controleurs gewestbelastingen zijn gemachtigd om:

1° in toepassing van artikel 54 van de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen in naam van het
Vlaamse Gewest in persoon te verschijnen op de terechtzittingen over de stemming en de homologatie van een
reorganisatieplan en deel te nemen aan de stemming over een reorganisatieplan;

2° in toepassing van artikel 79 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 in naam van het Vlaamse Gewest in
persoon te verschijnen op de sluitingsvergadering van een faillissement en deel te nemen aan de bespreking van de
rekening van de curator(s) en, als daartoe grond bestaat, betwistingen betreffende de rekening te formuleren. Zij
kunnen tevens advies geven over de verschoonbaarheid van de gefailleerde natuurlijke persoon.

Onderafdeling 9. — Oninbaarstellingen

Art. 28. Het afdelingshoofd, de regiomanagers en de directeurs van de afdeling dossierbehandeling, de afdeling
klantenmanagement, de afdelingen taxatie of de afdeling inning en regelgeving zijn gemachtigd om over te gaan tot
oninbaarstelling van de door de Vlaamse Belastingdienst te innen heffingen.

Art. 29. Het afdelingshoofd en de directeurs van de afdeling inning en regelgeving zijn gemachtigd om over te
gaan tot oninbaarstelling van de door de Vlaamse Belastingdienst te innen niet-fiscale schuldvorderingen. Zij dienen
evenwel vooraf het akkoord van de opdrachtgever te verkrijgen indien de vraag tot oninbaarstelling uitgaat van de
debiteur.

Onderafdeling 10. — Overige bevoegdheden inzake inning en invordering

Art. 30. § 1. Het afdelingshoofd, de regiomanagers en de directeurs van de afdeling inning en regelgeving, de
afdelingen taxatie of de afdeling klantenmanagement, de specialisten geschillen en advies, de specialisten financieel
beheer, de financieel beheerders, de dossierbehandelaars inning en invordering en de diensthoofden en dossierbehan-
delaars taxatie, de coördinatoren controle en de controleurs gewestbelastingen zijn gemachtigd om de bevoegdheden
uit te oefenen inzake de inning en invordering van de heffing, de opcentiemen en/of opdeciemen op deze heffing, de
administratieve geldboete, de verwijlinteresten en de innings- en vervolgingskosten voor zover deze bevoegdheden
niet expliciet in dit besluit zouden zijn opgenomen, en dit in toepassing van de volgende bepalingen:

OV, LSB, VHW, VKB, BIV, EUV, EB, RB art. 3.1.0.0.1, 3.1.0.0.4 en 3.10.3.2.1 VCF en
art. 3.10.3.1.1. tot en met art. 3.10.3.3.2 BVCF

PBH art. 2.6.7 en 2.6.18 VCRO

CIC art. 2 CIC decreet Vlaams Gewest en art. 2 CIC
decreet Vlaamse Gemeenschap
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§ 2. Het afdelingshoofd en de directeurs van de afdeling inning en regelgeving en de dossierbehandelaars inning
en invordering zijn gemachtigd om de taken uit te oefenen in toepassing van het decreet wederzijdse invorderings-
bijstand;

§ 3. Het afdelingshoofd en de directeurs van de afdeling inning en regelgeving en de dossierbehandelaars inning
en invordering zijn gemachtigd om de taken uit te oefenen in toepassing van het decreet administratieve
samenwerking;

Afdeling 2. — Aanvragen en Bezwaren, ontheffing en nietigverklaring

Onderafdeling 1. — Aanvragen en bezwaren

Art. 31. Het afdelingshoofd en de directeurs van de afdeling dossierbehandeling of de afdeling klantenmanage-
ment, de dossierbehandelaars aanvragen en bezwaren en de dossierbehandelaars klantenmanagement zijn gemachtigd
om bezwaarbeslissingen of beslissingen omtrent aanvragen tot vrijstelling, vermindering of teruggave inzake heffingen
en administratieve geldboetes te nemen. Desgevallend vragen zij de nodige inlichtingen en horen zij de
belastingplichtige of diens vertegenwoordigers. Zij oefenen in dat verband hun bevoegdheden uit krachtens:

OV, LSB, VHW, VKB, BIV, EUV, EB, RB art. 3.5.3.0.1, 3.5.4.0.1, 3.5.6.0.1 en 3.5.8.0.1 VCF

VKB, BIV art. 2.2.6.0.1 en 2.3.6.0.1 VCF

EUV art. 3.4.7.0.5. VCF

PBH art. 2.6.16, § 1 tot en met § 4 VCRO

Tevens kunnen deze personen eensluidend verklaarde afschriften van deze beslissingen afleveren.

Art. 32. Het afdelingshoofd, de regiomanagers, de directeurs taxatie van de afdeling taxatie registratie, de
diensthoofden en dossierbehandelaars taxatie en de dossierbehandelaars administratieve controles zijn gemachtigd om
beslissingen omtrent specifieke aanvragen tot vrijstelling of verminderingen te nemen. Zij zijn tevens gemachtigd om
de periodieke controle uit te voeren met betrekking tot het behoud van verlaagde tarieven of verminderingen
Desgevallend vragen zij de nodige inlichtingen en horen zij de belastingplichtige of diens vertegenwoordigers. Zij
oefenen in dat verband hun bevoegdheden uit krachtens:

RB art. 2.8.6.0.1, 2.8.6.0.7, 2.9.6.0.3 en 2.10.6.0.3 VCF

EB art. 2.7.4.2.4 en 2.7.5.0.4. VCF

Art. 33. Het afdelingshoofd en de directeurs van de afdeling dossierbehandeling en de dossierbehandelaars
aanvragen en bezwaren, zijn gemachtigd om inzake successierechten te beslissen over bezwaren tegen de beslissing
waarbij de aflevering van een attest als bedoeld in art. 55ter, 60bis, 60/1 tot en met 60/7 WSucc en art. 140bis tot en met
140octies WRef, zoals van toepassing op 31 december 2014, geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd.

Desgevallend vragen zij de nodige inlichtingen en horen zij de belastingplichtige of diens vertegenwoordigers.

Onderafdeling 2. — Ambtshalve en decretale ontheffingen

Art. 34. Het afdelingshoofd, de regiomanagers en de directeurs van de afdeling dossierbehandeling, de afdeling
klantenmanagement, de afdelingen taxatie of de afdeling inning en regelgeving, de dossierbehandelaars administra-
tieve controles, de specialisten geschillen en advies, de dossierbehandelaars aanvragen en bezwaren, de dossierbehan-
delaars klantenmanagement, de diensthoofden en dossierbehandelaars taxatie en de dossierbehandelaars inning en
invordering zijn gemachtigd op aanvraag of op eigen initiatief ambtshalve ontheffingen te verlenen. Zij oefenen in dat
verband hun bevoegdheden uit krachtens:

OV, LSB, VHW, VKB, BIV, EUV, EB, RB art. 3.6.0.0.1 en 3.6.0.0.2. VCF

LSB art. 3.5.2.0.5 VCF

EB art. 3.6.0.0.4 VCF

RB art. 3.6.0.0.6 VCF

PBH art. 2.6.14 § 3, 2.6.15 en 2.6.18 VCRO en art. 4 BVR
PBH

Tevens kunnen deze personen eensluidend verklaarde afschriften van deze beslissingen afleveren.

Art. 35. Het afdelingshoofd en de directeurs van de afdeling dossierbehandeling of de afdeling klantenmanage-
ment, de dossierbehandelaars aanvragen en bezwaren en de dossierbehandelaars klantenmanagement zijn gemachtigd
om verzoeken tot teruggave en terugbetaling te verwerken. Zij oefenen in dat verband hun bevoegdheden uit
krachtens:

VKB Titel 3, hoofdstuk 9 VCF

EUV Titel 3, hoofdstuk 9 VCF

8560 MONITEUR BELGE — 02.02.2015 — BELGISCH STAATSBLAD



Onderafdeling 3. — Nietigverklaringen

Art. 36. Het afdelingshoofd, de regiomanagers en de directeurs van de afdeling dossierbehandeling, de afdeling
klantenmanagement, de afdelingen taxatie of de afdeling inning en regelgeving, de specialisten geschillen en advies,
de dossierbehandelaars aanvragen en bezwaren, de dossierbehandelaars klantenmanagement, de diensthoofden en
dossierbehandelaars taxatie en de dossierbehandelaars inning en invordering zijn gemachtigd om aanslagen nietig te
verklaren. Zij oefenen in dat verband hun bevoegdheden uit krachtens:

OV, LSB, VHW, VKB, BIV, EUV, EB, RB art. 3.7.0.0.1 VCF

PBH art. 2.6.18 VCRO

Onderafdeling 4. — Overige verzoeken van belastingplichtigen of derde partijen

Art. 37. Het afdelingshoofd en de directeurs van de afdeling dossierbehandeling of de afdeling klantenmanage-
ment, de dossierbehandelaars aanvragen en bezwaren en de dossierbehandelaars klantenmanagement zijn gemachtigd
om, voor alle door de Vlaamse Belastingdienst geïnde heffingen, te beslissen over:

— vragen tot opsplitsing,

— aanvragen van duplicaten of vertalingen,

— aanvragen van attesten en certificaten,

— afschriften of uittreksels van de successieaangiften

conform art. 3.10.5.4.1, derde lid, art. 3.12.1.0.9, art. 3.12.1.0.14, art. 3.12.2.0.1 en art. 3.20.0.0.1 van de Vlaamse
Codex Fiscaliteit.

Zij beantwoorden eveneens de vragen om informatie en vragen om briefwisseling naar andere personen te
verzenden.

Afdeling 3. — Onderzoeks- en controlebevoegdheden

Art. 38. Het afdelingshoofd, de regiomanagers en de directeurs van de afdeling inning en regelgeving, de afdeling
klantenmanagement en de afdelingen taxatie, de specialisten geschillen en advies, de dossierbehandelaars inning en
invordering en de diensthoofden en dossierbehandelaars taxatie zijn gemachtigd om alle onderzoeksbevoegdheden
bepaald in de Vlaamse Fiscale Codex uit te oefenen teneinde de vermogenssituatie van de schuldenaar te bepalen. Zij
oefenen daartoe hun bevoegdheden uit krachtens:

OV, LSB, VHW, VKB, BIV, EUV, EB, RB art. 3.13.1.1.1 tot en met 3.13.1.4.2 en art. 3.17.0.0.6
VCF en art. 3.13.2.0.1 tot en met 3.13.2.0.4. BVCF

PBH art. 2.6.18 VCRO

Art. 39. Het afdelingshoofd en de directeurs van de afdeling klantenmanagement, de coördinatoren controle en
de controleurs gewestbelastingen zijn gemachtigd om een onderzoek of controle te verrichten, processen-verbaal op te
stellen en de administratieve geldboetes of verhogingen opleggen. Zij oefenen daartoe de volgende bevoegdheden uit:

OV, LSB, VHW art. 3.13.1.1.1 tot en met 3.13.1.4.2 VCF en
art. 3.13.2.0.1 tot en met 3.13.2.0.4. BVCF

PBH art. 2.6.18 VCRO

VKB, BIV, EUV art. 3.13.2.0.1 tot en met 3.13.2.0.5, art. 3.13.2.0.5,
art. 3.17.0.0.1 en art. 3.18.0.0.3 VCF en art.
3.13.2.0.1 tot en met 3.13.2.0.4. BVCF

Art. 40. De leidend ambtenaar van de Vlaamse Belastingdienst, het afdelingshoofd en de directeurs van de
afdeling klantenmanagement, de coördinatoren controle en de controleurs gewestbelastingen hebben de hoedanigheid
van officier van gerechtelijke politie en zijn gemachtigd om de taken uit te oefenen in het kader van Titel 3 van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Afdeling 4. — Boetes en geschillen

Onderafdeling 1. — Opleggen administratieve geldboetes

Art. 41. Het afdelingshoofd, de regiomanagers en de directeurs van de afdeling klantenmanagement, de afdeling
inning en regelgeving of de afdelingen taxatie, de specialisten geschillen en advies, de coördinatoren controle, de
controleurs gewestbelastingen en de dossierbehandelaars inning en invordering zijn gemachtigd een administratieve
geldboete op te leggen. Zij oefenen daartoe hun bevoegdheden uit krachtens:

OV, LSB, VHW, VKB, BIV, EUV, EB, RB art. 3.18.0.0.1 VCF

PBH art. 2.6.18 VCRO

KLG art. 18 wet KLG

Onderafdeling 2. — Delegatie inzake rechtsgedingen

Art. 42. Het afdelingshoofd van de afdeling inning en regelgeving en de specialisten geschillen en advies zijn
gemachtigd om advocaten aan te stellen. Zij hebben verder delegatie om de rechtsgedingen te voeren, als eiser,
verweerder of tussenkomende partij, voor de hoven en rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Rekenhof,
met uitzondering van de rechtsgedingen voor het Grondwettelijk Hof.

Deze delegatie omvat:

a) het verrichten van alle noodzakelijke proceshandelingen, met uitzondering van het instellen van rechtsgedingen;

b) het instellen van rechtsmiddelen tegen vonnissen of arresten, of desgevallend het berusten erin.
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Onderafdeling 3. — Bevoegdheden inzake strafzaken

Art. 43. Het afdelingshoofd en de directeurs van de afdeling inning en regelgeving of de afdeling klantenmana-
gement en de specialisten geschillen en advies zijn gemachtigd om aangifte te doen, klacht in te dienen of advies te
geven aan de procureur des Konings. Zij oefenen daartoe hun bevoegdheden uit krachtens:

OV, LSB, VHW, VKB, BIV, EUV, EB, RB art. 3.15.1.0.1 en 3.15.1.0.2 VCF

PBH art. 2.6.18 VCRO

Onderafdeling 4. — Verval recht vertegenwoordiging belastingplichtigen

Art. 44. In het kader van het verval van het recht op vertegenwoordiging van de belastingplichtigen kan de
specialist geschillen en advies de betrokken lasthebbers horen in toepassing van de volgende bepalingen:

OV, LSB, VHW, VKB, BIV, EUV, EB, RB art. 3.16.0.0.2 VCF

PBH art. 2.6.18 VCRO

Onderafdeling 5. — Verklaring van derde-beslagene

Art. 45. Het afdelingshoofd en de directeurs van de afdeling inning en regelgeving, de specialisten financieel
beheer, de financieel beheerders en de dossierbehandelaars inning en invordering zijn gemachtigd om, overeenkomstig
artikelen 1452, 1539 en 1542 van het Ger. W. en artikel 3.10.3.3.1 BVCF, de verklaring van derde-beslagene af te leggen,
als bij het Vlaamse Gewest bewarend of uitvoerend beslag wordt gelegd op de door de Vlaamse Belastingdienst aan
een belastingplichtige verschuldigde of toebehorende sommen ingevolge herberekeningen van belastingen.

Afdeling 5. — Boekhoudkundige verwerking

Onderafdeling 1. — Aanrekening van betalingen, aanwending en aanzuivering

Art. 46. Het afdelingshoofd en de directeurs van de afdeling inning en regelgeving, de specialisten financieel
beheer en de financieel beheerders zijn gemachtigd om de volgorde van aanrekening te bepalen. Zij oefenen daartoe
hun bevoegdheden uit krachtens:

OV, LSB, VHW, VKB, BIV, EUV, EB, RB art. 3.4.7.0.1 en 3.4.7.0.2, § 1 tot en met § 3 VCF

EB art. 3.4.7.0.2 § 4 VCF

Onderafdeling 2. — Inhoudelijke ordonnateurs

Art. 47. § 1. Het afdelingshoofd en de directeurs van de afdeling inning en regelgeving, de specialisten financieel
beheer en de financieel beheerders kunnen optreden als inhoudelijk ordonnateur voor wat betreft de uitbetaling van
moratoriumintresten, fondsenbewegingen, doorstortingen naar gemeenten en terugbetalingen met betrekking tot alle
fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.

§ 2. Het afdelingshoofd en de directeurs van de afdeling inning en regelgeving kunnen optreden als inhoudelijk
ordonnateur voor wat betreft de uitbetaling van reguliere innings- en geschilkosten rechtstreeks verbonden aan de
inning van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. Met reguliere innings- en geschilkosten wordt bedoeld:

1° kosten verbonden aan het nemen van bewarende maatregelen tot zekerheid van fiscale of niet-fiscale
schuldvorderingen, zoals de inschrijving van een wettelijke hypotheek op onroerende goederen;

2° niet op de belastingplichtige verhaalde kosten van rechtstreekse of onrechtstreekse vervolgingen, al dan niet
door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder of een andere instrumenterende ambtenaar en al dan niet in het kader
van internationale invorderingsbijstand;

3° erelonen van voor de Vlaamse Belastingdienst optredende advocaten;

4° gerechtskosten en rechtsplegingsvergoedingen waartoe de Vlaamse Belastingdienst wordt veroordeeld;

5° de kosten verbonden aan het drukken en verzenden van de innings- en invorderingsdocumenten;

6° de kosten verbonden aan het telefonisch behandelen van vragen van belastingplichtigen;

7° de kosten verbonden aan het betalingsverkeer als dusdanig, zoals de huur en transactiekosten van
betaalterminals of voor het ophalen en verwerken van in speciën ontvangen bedragen.

§ 3. Voor alle andere financiële verrichtingen zijn het afdelingshoofd en de directeurs van de afdeling inning en
regelgeving bevoegd om als inhoudelijk ordonnateur op te treden enkel in geval van verhindering van de leidend
ambtenaar.

Onderafdeling 3. — Annulatie vastgesteld recht

Art. 48. Het afdelingshoofd en de directeurs van de afdeling inning en regelgeving, de specialisten financieel
beheer en de financieel beheerders zijn gemachtigd om op voorstel van de overeenkomstig dit besluit daartoe bevoegde
personeelsleden, annulaties van vastgestelde rechten uit te voeren, naar aanleiding van:

— bezwaarbeslissingen, ambtshalve ontheffingen, nietigverklaringen of gerechtelijke beslissingen;

— oninbaarstellingen;

— de vaststelling dat voldaan is aan de opschortings- of schorsingsvoorwaarden waaraan een heffing is
onderworpen.

8562 MONITEUR BELGE — 02.02.2015 — BELGISCH STAATSBLAD



HOOFDSTUK VII. — Delegatie inzake vastgoedtransacties en het optreden als authentificerende derde

Art. 49. Het afdelingshoofd van de afdeling vastgoedtransacties wordt krachtens art. 5 van het BVR Vastgoed-
codex gemachtigd het repertorium te viseren en jaarlijks af te sluiten.

Art. 50. § 1. Het afdelingshoofd en de regiomanagers van de afdeling vastgoedtransacties, het afdelingshoofd en
de directeurs van de afdeling inning en regelgeving en de Vlaamse commissarissen, kunnen optreden als inhoudelijk
ordonnateur voor wat betreft de betaling van volgende uitgaven:

1° de geldelijke transacties die gepaard gaan met de vereffening van de aan de afdeling vastgoedtransacties
toevertrouwde opdrachten;

2° de reguliere werkings- en dossierkosten die gepaard gaan met de aan de afdeling vastgoedtransacties
toevertrouwde opdrachten. Hiermee worden onder meer bedoeld:

— kosten verbonden aan het verzamelen van de nodige inlichtingen of documenten en attesten;

— nemen van bewarende maatregelen, zoals de inschrijving van een wettelijke hypotheek op onroerende
goederen;

— erelonen van voor de afdeling vastgoedtransacties optredende advocaten;

— gerechtskosten en rechtsplegingsvergoedingen waartoe de Vlaamse Belastingdienst wordt veroordeeld.

HOOFDSTUK VIII. — Commissie Vrijstellingen Leegstand Woningen

Art. 51. De Vlaamse Belastingdienst kan in de Commissie Vrijstellingen Leegstand Woningen vertegenwoordigd
worden door de specialisten geschillen en advies en de dossierbehandelaars aanvragen en bezwaren.

HOOFDSTUK IX. — Gemengd adviescomité

Art. 52. De Vlaamse Belastingdienst kan in het Gemengd adviescomité, opgericht in uitvoering van artikel 18 van
de samenwerkingsovereenkomst tussen het agentschap Vlaamse Belastingdienst en de Nationale Kamer van
Gerechtsdeurwaarders van België inzake gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen in
beheer bij het agentschap Vlaamse Belastingdienst, vertegenwoordigd worden door het afdelingshoofd en de directeurs
van de afdeling inning en regelgeving, de specialisten geschillen en advies, de specialisten financieel beheer, de
financieel beheerders en de dossierbehandelaars inning en invordering.

HOOFDSTUK X. — Overlegorgaan Wederzijdse Invorderingsbijstand

Art. 53. Het afdelingshoofd en de directeurs van de afdeling inning en regelgeving en de specialisten geschillen
en advies worden gemachtigd om de leidend ambtenaar te vertegenwoordigen in het overlegorgaan, opgericht in
uitvoering van artikel 11 van het samenwerkingsakkoord van 26 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse
Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de 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 en in het kader van de gemengde bilaterale en multilaterale
verdragen tussen het Koninkrijk België en een andere Staat of andere Staten die voorzien in een wederzijdse bijstand
inzake de invordering van belastingvorderingen.

HOOFDSTUK XI. — Regeling bij vervanging

Art. 54. § 1. De bij dit besluit in hoofdstukken II, III, IV en V verleende delegaties worden tevens verleend aan het
personeelslid dat het afdelingshoofd vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering. In geval van tijdelijke
afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken personeelslid, boven de vermelding van zijn graad en handtekening,
de formule ″voor het afdelingshoofd van... [naam van de afdeling], afwezig″.

§ 2. De bij dit besluit in hoofdstuk IV en VI verleende delegaties worden tevens verleend aan het personeelslid dat
de directeur vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering. In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering
plaatst het betrokken personeelslid, boven de vermelding van zijn graad en handtekening, de formule ″voor de
directeur van... [naam van de afdeling], afwezig″.

§ 3. Met uitzondering van wat bepaald is in § 1 en § 2, kunnen de delegaties zoals opgesomd in hoofdstuk VI bij
afwezigheid of verhindering niet uitgeoefend worden door hun vervanger.

§ 4. De bij dit besluit in de hoofdstukken II tot en met VIII verleende delegaties, kunnen bij eenvoudige instructie
van de administrateur-generaal tijdelijk of definitief terug ingetrokken worden.

§ 5. De bij dit besluit in artikel 10, artikel 11, 2° en artikel 14, § 1 verleende delegaties kunnen door het
afdelingshoofd verder gedelegeerd worden aan ambtenaren binnen de betrokken afdeling, voor zover hiervan
voorafgaandelijk kennis wordt gegeven aan de administrateur-generaal.

§ 6. De administrateur-generaal van de Vlaamse Belastingdienst kan te allen tijde de delegaties die door hem zijn
verleend zelf uitoefenen.

HOOFDSTUK XII. — Gebruik van de delegaties en verantwoording

Art. 55. De administrateur-generaal van de Vlaamse Belastingdienst kan op ieder ogenblik aan eender welk
personeelslid verantwoording vragen betreffende het gebruik van eender welke delegatie in een bepaalde
aangelegenheid.

HOOFDSTUK XIII. — Opheffings- en inwerkingtredingsbepalingen

Art. 56. Het besluit van de administrateur-generaal van 20 augustus 2014 tot subdelegatie van sommige
bevoegdheden aan personeelsleden van het agentschap Vlaamse Belastingdienst wordt opgeheven.

Art. 57. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Brussel, 24 december 2014.

De administrateur-generaal van de Vlaamse Belastingdienst,
D. VAN HERREWEGHE
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