Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de invordering
van niet-fiscale schuldvorderingen, de wijziging van diverse
bepalingen van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20
december 2013 en de heffing op directe lijnen
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 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van nietfiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die
eronder ressorteren, artikel 2, eerste lid, gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006
en 8 december 2017, en tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 8 december
2017;
Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 14.3.5, ingevoegd bij het
decreet van 16 november 2018;
Gelet op de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, artikel 1.1.0.0.4,
artikel 2.1.6.0.2, vervangen bij het decreet van 22 juni 2018 en artikel 2.2.6.0.1,
§3, tweede lid, 1°, gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2018;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41,
vierde lid;
Gelet op 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;
Gelet op het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013;
Gelet op het schriftelijk verzoek van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van
Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid aan het agentschap Vlaamse
Belastingdienst, waaraan de Vlaamse Regering op 21 september 2018 haar akkoord
heeft verleend;
Gelet op het schriftelijk verzoek van het Fonds Culturele Infrastructuur aan het
agentschap Vlaamse Belastingdienst, waaraan de Vlaamse Regering op 21
september 2018 haar akkoord heeft verleend;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting,
gegeven op 17 september 2018;
Gelet op advies 64.530/3 van de Raad van State, gegeven op 21 november 2018,
met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van
State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
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Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, de
Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en de Vlaamse minister
van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Hoofdstuk 1. Wijzigingen van 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
Artikel 1. In artikel 1 van 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, het laatst gewijzigd bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in het achtste lid wordt de zinsnede “en het Vlaams Agentschap voor
Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg,” vervangen door
de zinsnede “, het Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling
tussen de Actoren in de Zorg en het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van
Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid,”;
2° er wordt een dertiende lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“De onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen als gevolg van de taken
van het Fonds Culturele Infrastructuur worden ingevorderd door personeelsleden
van de Vlaamse Belastingdienst.”.
Hoofdstuk 2. Wijzigingen van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december
2013
Art. 2. In artikel 2.1.6.0.1, eerste lid, van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van
20 december 2013 wordt de zinsnede “artikel 2.1.6.0.2, eerste lid, 1° en 2°”
vervangen door de zinsnede “artikel 2.1.6.0.2, eerste lid, 1°, 2° en 3°”.
Art. 3. In artikel 2.1.6.0.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 27 november 2015, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° tussen de zinsnede “artikel 2.1.6.0.2, eerste lid, 1°” en de zinsnede “, van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit” wordt de zinsnede “en 2°” ingevoegd;
2° in punt 1° worden de woorden “stedenbouwkundige vergunning of” opgeheven;
3° er wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“4° een afschrift van de stedenbouwkundige verordening of het ruimtelijk
uitvoeringsplan dat het kernwinkelgebied of het winkelarm gebied afbakent waarin
het onroerend goed ligt.”
Art. 4. Artikel 2.1.6.0.3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de
Vlaamse Regering van 27 november 2015 en 24 maart 2017, wordt vervangen door
wat volgt:
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“Art. 2.1.6.0.3. De aanvrager voegt de volgende documenten bij zijn aanvraag om
de vrijstelling van de onroerende voorheffing, vermeld in artikel 2.1.6.0.2, eerste
lid, 3°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, te verkrijgen:
1° een afschrift van de omgevingsvergunning of meldingsakte voor de
sloopwerkzaamheden en de vervangbouw;
2° een afschrift van het proces-verbaal van voorlopige oplevering van de
vervangbouw dat is 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 2018
is geschrapt uit een inventaris, vermeld in artikel 2.1.6.0.2, eerste lid, 3°, van
de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.”.
Art. 5. Artikel 2.1.6.0.4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 24 maart 2017, wordt opgeheven.
Art. 6. In artikel 2.2.6.0.1, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt tussen de
zinsnede “Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013,” en de woorden
“worden bewezen” de zinsnede “voor de voertuigen die niet beschikken over een
elektronische registratievoorziening als vermeld in artikel 3.3.1.0.13 van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en die maximaal dertig dagen op
de openbare weg worden gebruikt,” ingevoegd.
Art. 7. In artikel 2.2.6.0.3, §1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van
de Vlaamse Regering van 3 februari 2017, wordt het vierde lid opgeheven.
Art. 8. Aan titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 6, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2017, wordt een artikel 2.2.6.0.4
toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 2.2.6.0.4. De voertuigen, vermeld in artikel 2.2.6.0.1, §3, tweede lid, 1°, van
de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, zijn de volgende:
1° kermis- of circuswagens die dienen voor het vervoer van kermis- of
circusmateriaal of -dieren en de bijbehorende woonwagens, en die uiterlijk als
dusdanig herkenbaar zijn;
2° opleidingsvoertuigen die ingeschreven zijn door een rijschool, het Sociaal Fonds
voor Transport en Logistiek of een gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst en
die uitsluitend gebruikt worden om te leren rijden;
3° terminaltrekkers die specifiek zijn uitgerust voor de handling van containers die
worden gebruikt voor logistieke opdrachten in havengebieden en in distributieen overslagcentra en die niet worden ingezet voor transport op de openbare
weg;
4° marktwagens die op duurzame wijze zijn ingericht om als winkel te dienen en
een toog of vaste kassa bevatten of worden gebruikt als toonzaal en de
vrachtwagens en de trekkers die uitsluitend gebruikt worden in combinatie met
een marktwagen.”.
Art. 9. Aan titel 3, hoofdstuk 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten
van de Vlaamse Regering van 24 maart 2017 en 15 september 2017, wordt een
artikel 3.1.0.0.6 toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 3.1.0.0.6. §1. Het voorstel van een gemeenteraadsbesluit dat vrijstellingen,
verminderingen of differentiëring van de gemeentelijke opcentiemen op de
onroerende voorheffing vaststelt en de motiveringsnota, vermeld in artikel 41,
derde lid, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, worden
schriftelijk ingediend bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie.
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Bij de documenten, vermeld in het eerste lid, wordt een formulier gevoegd
dat de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie ter beschikking stelt en dat
de volgende gegevens bevat:
1° de naam en het adres van een contactpersoon van de gemeente;
2° een voorstel van criteria om vrijstellingen van, verminderingen op of een
differentiëring van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
toe te passen;
3° de waarden van de criteria, vermeld in punt 2°, die de vrijstelling, vermindering
of differentiëring bepalen en de toe te passen opcentiemen die daarmee
overeenstemmen.
De gemeente duidt op het formulier, vermeld in het tweede lid, aan welke
toepassing zij verkiest:
1° de toepassing van criteria die door de gemeente worden gekozen uit een lijst
van criteria die de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie voorstelt op
het formulier, vermeld in het tweede lid, en op basis waarvan de vrijstelling,
vermindering of differentiëring met zekerheid kan worden toegepast;
2° de toepassing van andere criteria, voorgesteld door de gemeente, waarvoor de
gemeente door middel van een bijlage bij het formulier, vermeld in het tweede
lid, een overzicht aanlevert van de perceelcodes van de onroerende goederen
waarvoor de vrijstellingen, verminderingen of differentiëring zouden moeten
worden toegepast. De lijst met perceelcodes en de toe te passen opcentiemen
die daarmee overeenstemmen wordt door de gemeente op een
gestandaardiseerde wijze per elektronische informatiedrager aangeleverd op
een formulier dat de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie ter
beschikking stelt;
3° de toepassing van andere criteria, voorgesteld door de gemeente.
In deze paragraaf wordt verstaan onder perceelcode: de code die de
diensten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
toekennen aan een perceel en die bestaat uit cijfers en letters die een afdeling, een
sectie, een grondnummer, een letterexponent, een cijferexponent, een bisnummer
en een partitienummer aanduiden.
§2. De bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie onderzoekt of het voorstel
en het dossier, vermeld in paragraaf 1, volledig en conform artikel 41, derde lid,
van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur zijn.
Als het formulier, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, onvolledig of niet
conform wordt bevonden of de gevraagde perceelgegevens, vermeld in paragraaf 1,
derde lid, 2°, niet in het juiste formaat worden aangeleverd, brengt ze de gemeente
daarvan op de hoogte binnen de vijftien kalenderdagen na de ontvangst van het
formulier, met vermelding van de ontbrekende of onjuiste gegevens.
§3. De bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie bezorgt het advies over de
technische uitvoerbaarheid, vermeld in artikel 41, derde lid, 3°, van het decreet van
22 december 2017 over het lokaal bestuur, aan de gemeente binnen de volgende
termijn volgend op de ontvangst van het volledige en conforme dossier:
1° een maand, als het voorstel van de gemeente beperkt is tot de mogelijkheden,
vermeld in paragraaf 1, derde lid, 1° of 2°;
2° drie maanden, als het voorstel van de gemeente criteria bevat als vermeld in
paragraaf 1, derde lid, 3°.”.
Hoofdstuk 3. Heffing op de exploitatie van een directe lijn in het Vlaamse Gewest
Art. 10. De kohieren, vermeld in artikel 14.3.5, §1, van het Energiedecreet van 8
mei 2009, ingevoegd bij het decreet van 16 november 2018, worden opgemaakt en
uitvoerbaar verklaard door de leidend ambtenaar van de bevoegde entiteit van de
Vlaamse administratie.
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Art. 11. De bepalingen van titel III, hoofdstuk 5, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
van 13 december 2013, zijn van overeenkomstige toepassing op het administratief
beroep, vermeld in 14.3.5, §2, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, ingevoegd
bij het decreet van 16 november 2018, voor zover er niet van wordt afgeweken
door titel XIV van het Energiedecreet van 8 mei 2009.
Hoofdstuk 4. Inwerkingtredings- en uitvoeringsbepalingen
Art. 12. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019, met uitzondering van
artikelen 2 tot en met 6 en 8 die in werking treden vanaf aanslagjaar 2019.
Art. 13. De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, de
Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, en de Vlaamse minister,
bevoegd voor de culturele aangelegenheden, zijn, ieder wat hem of haar betreft,
belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, ... (datum).
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,

Bart TOMMELEIN
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN
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De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel,

Sven GATZ
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