Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van
het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013,
wat betreft de belasting op de spelen en weddenschappen en
op de automatische ontspanningstoestellen
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 de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, artikel 1.1.0.0.4,
artikel 3.3.1.0.14 tot en met 3.3.1.0.16, ingevoegd bij het decreet van (datum),
artikel 3.4.7.0.7, ingevoegd bij het decreet van (datum) en artikel 3.12.4.0.1,
tweede lid, ingevoegd bij het decreet van (datum);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening
betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, het laatst
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013, voor wat
betreft het Vlaamse Gewest;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2002 tot bepaling
van de nadere regels inzake teruggave van de belasting op de automatische
ontspanningstoestellen;
Gelet op het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013;
Gelet op het ministerieel besluit van 17 juli 1970 tot uitvoering van het Wetboek
van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, voor wat betreft
het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 18 december 2001
en 6 november 2008 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december
2013, voor wat betreft het Vlaamse Gewest;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting,
gegeven op 17 september 2018;
Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid
dat artikel 31 van het decreet van 19 december 2017 houdende bepalingen tot
verdere regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de
Vlaamse Gemeenschap en voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder
ressorteren, diverse fiscale bepalingen, en de overname van de dienst van de
belasting op spelen en weddenschappen, de automatische ontspanningstoestellen
en de openingsbelasting op slijterijen van gegiste dranken, bepaalt dat het Vlaamse
Gewest vanaf 1 januari 2019 de dienst van de belastingen, vermeld in artikel 3,
eerste lid, 1°, 2° en 3°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de
financiering van de gemeenschappen en de gewesten, overeenkomstig artikel 5, §
3, van dezelfde bijzondere wet, verzekert;
Overwegende dat het decreet van (datum) tot wijziging van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de belasting op de spelen en
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weddenschappen en op de automatische ontspanningstoestellen, in werking treedt
op 1 januari 2019;
Overwegende dat dit besluit bepaalt op welke wijze de belastingplichtigen dienen te
voldoen aan hun fiscale verplichtingen;
Gelet op advies xxxxx/x (adviesnummer) van de Raad van State, gegeven op ...
(datum), met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 3°, van de wetten op de
Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Artikel 1. Aan titel 2 van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december
2013, het laatst gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2018, wordt een hoofdstuk
12, dat bestaat uit artikel 2.12.1.0.1 tot en met 2.12.7.0.1, toegevoegd, dat luidt
als volgt:
“Hoofdstuk 12. Belasting op de spelen en weddenschappen
Afdeling 1. Belastbaar voorwerp
Art. 2.12.1.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 2. Belastingplichtigen
Art. 2.12.2.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 3. Belastbare grondslag
Art. 2.12.3.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 4. Tarieven
Art. 2.12.4.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 5. Verminderingen
Art. 2.12.5.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 6. Vrijstellingen
Art. 2.12.6.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 7. Wijze van heffing
Art. 2.12.7.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.”.
Art. 2. Aan titel 2 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het decreet van 22
juni 2018, wordt een hoofdstuk 13, dat bestaat uit artikel 2.13.1.0.1 tot en met
2.13.7.0.1, toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Hoofdstuk 13. Belasting op de automatische ontspanningstoestellen
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Afdeling 1. Belastbaar voorwerp
Art. 2.13.1.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 2. Belastingplichtigen
Art. 2.13.2.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 3. Belastbare grondslag
Art. 2.13.3.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 4. Tarieven
Art. 2.13.4.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 5. Verminderingen
Art. 2.13.5.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 6. Vrijstellingen
Art. 2.13.6.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.
Afdeling 7. Wijze van heffing
Art. 2.13.7.0.1. Voorbehouden voor toekomstig gebruik.”.
Art. 3. Aan titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de
besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 en 17 juli 2015, worden
een artikel 3.3.1.0.5 en 3.3.1.0.6. toegevoegd, die luiden als volgt:
“Art. 3.3.1.0.5. De voorafgaande aangifte van spelen en weddenschappen, vermeld
in artikel 3.3.1.0.14 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, en de
aangifte, vermeld in artikel 3.3.1.0.15, van hetzelfde decreet, worden gedaan door
middel van digitale formulieren die de bevoegde entiteit van de Vlaamse
administratie ter beschikking stelt.
De belastingplichtige dient de voorafgaande aangifte en de aangifte, vermeld
in het eerste lid, behoorlijk ingevuld en ondertekend in bij de bevoegde entiteit van
de Vlaamse administratie.
Art. 3.3.1.0.6. De aangifte van een automatisch ontspanningstoestel, vermeld in
artikel 3.3.1.0.16, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december
2013, de aangifte van een wijziging, vermeld in artikel 3.3.1.0.16, derde lid, van
hetzelfde decreet, en de aanvraag van een teruggave, vermeld in artikel 3.4.7.0.7
van hetzelfde decreet, worden gedaan door middel van digitale formulieren die de
bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie ter beschikking stelt.
De belastingplichtige dient de aangifte, de aangifte van wijziging en de
aanvraag van een teruggave, vermeld in het eerste lid, behoorlijk ingevuld en
ondertekend in bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie.”.
Art. 4. Aan titel 3, hoofdstuk 12, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van
de Vlaamse Regering van 19 december 2014, wordt een afdeling 4, die bestaat uit
artikel 3.12.4.0.1, toegevoegd, die luidt als volgt:
Afdeling 4. Verplichtingen van derden in het kader van de belasting op de
automatische ontspanningstoestellen
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Art. 3.12.4.0.1. Als de invoerder, de fabrikant of al wie rechtstreeks of
onrechtstreeks als dusdanig optreedt, geen aangifte tot rangschikking van een
model van automatisch ontspanningstoestel als vermeld in artikel 3.12.4.0.1,
tweede lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, indient bij de
federale belastingdiensten, wordt de aangifte behoorlijk ingevuld en ondertekend
ingediend bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie door middel van
een formulier dat wordt uitgereikt door die entiteit.”.
Art. 5. In artikel 3.13.2.0.1 van hetzelfde besluit wordt tussen de woorden “op te
sporen en om de” en het woord “processen-verbaal” de woorden “verslagen van
vaststelling of” ingevoegd.
Art. 6. In titel 4, hoofdstuk 1, van hetzelfde besluit wordt een artikel 4.1.0.0.1/1
ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 4.1.0.0.1/1. 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 belasting op de spelen en weddenschappen
en de belasting op de automatische ontspanningstoestellen 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, hoofdstuk IV, dat bestaat uit artikel 13, en hoofdstuk V, dat bestaat uit
artikel 14, opgeheven.”.
Art. 7. In titel 4, hoofdstuk 1, van hetzelfde besluit wordt een artikel 4.1.0.0.3/1
ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 4.1.0.0.3/1. In titel III van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het
decreet van 22 december 2006, worden, wat betreft het Vlaamse Gewest,
hoofdstuk I, dat bestaat uit artikel 35bis, hoofdstuk II, dat bestaat uit artikel 36 tot
en met 38, hoofdstuk IV, dat bestaat uit artikel 51 en 52, en hoofdstuk V, dat
bestaat uit artikel 53 tot en met 55, opgeheven.”.
Art. 8. In artikel 5.0.0.0.1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 19 december 2014, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° er wordt een punt 3°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“3°/1 het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2002 tot bepaling van
de nadere regels inzake teruggave van de belasting op de automatische
ontspanningstoestellen;”;
2° er wordt een punt 8°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“8°/1 hoofdstuk II, afdeling 1, dat bestaat uit artikel 3 tot en met 5, en afdeling 3,
dat bestaat uit artikel 7bis tot en met 7quinquies, van het ministerieel besluit van
17 juli 1970 tot uitvoering van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen
gelijkgestelde belastingen, voor wat betreft het Vlaamse Gewest;”.
Art. 9. In bijlage 2, concordantietabel 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de
besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 en 24 maart 2017,
wordt tabel 6 vervangen door de tabel die opgenomen is in bijlage 1, die bij dit
besluit is gevoegd.
Art. 10. In bijlage 2, concordantietabel 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de
besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 en 24 maart 2017,
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wordt tabel 6 vervangen door de tabel die opgenomen is in bijlage 2, die bij dit
besluit is gevoegd.
Art. 11. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.
Art. 12. De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, is
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
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Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van (datum) houdende de
wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat
betreft de belasting op de spelen en weddenschappen en op de automatische
ontspanningstoestellen
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
Art. 53
Art. 3.20.0.0.5

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van
(datum) houdende de wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20
december 2013, wat betreft de belasting op de spelen en weddenschappen en op
de automatische ontspanningstoestellen
Brussel, ... (datum).
De minister-president van de Vlaamse Regering,

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

Bart TOMMELEIN
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Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van (datum) houdende de
wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat
betreft de belasting op de spelen en weddenschappen en op de automatische
ontspanningstoestellen
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
Art. 3.20.0.0.5
Art. 53
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van
(datum) houdende de wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20
december 2013, wat betreft de belasting op de spelen en weddenschappen en op
de automatische ontspanningstoestellen
Brussel, ... (datum).
De minister-president van de Vlaamse Regering,

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

Bart TOMMELEIN
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