
 

 
ADVIES 

Voorontwerp van ordonnantie houdende de 

wijziging van de procedurele bepalingen in het 

kader van de overname van de dienst van de 

verkeersbelastingen en houdende diverse 

bepalingen 

 

Aanvrager Minister Sven Gatz 

Aanvraag ontvangen op 30 september 2019 

Aanvraag behandeld door Commissie Economie - Werkgelegenheid - Fiscaliteit - 

Financiën en Commissie Ruimtelijke ordening-Mobiliteit 

Advies uitgebracht door de Plenaire zitting op 17 oktober 2019 
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Vooraf  
In het kader van de zesde Staatshervorming werd een reeks fiscale bevoegdheden van de federale 

entiteit naar de Gewesten overgeheveld. 

In dat verband zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten instaan voor het beheer van de dienst 

van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inverkeerstelling. De effectieve 

overname van de voornoemde bevoegdheden is gepland vanaf 1 januari 2020. 

Om de overname van deze twee bevoegdheden voor te bereiden, werden bepaalde wijzigingen aan 

de Brusselse Codex Fiscale Procedure aangebracht. Deze hebben betrekking op de aanpassing van 

het toepassingsgebied van deze Codex en op de beschrijving van de specifieke bevoegdheden die 

zullen worden toegekend aan de ambtenaren die met de controle van de verkeersbelasting op de 

autovoertuigen en van de belasting op de inverkeerstelling zijn belast. 

Advies 
Om de overname van deze bevoegdheid zo goed mogelijk voor te bereiden, vestigt de Raad de 

aandacht van de Regering op de moeilijkheden die het Waalse Gewest in 2014 bij de overname van 

de dienst van de verkeersbelastingen heeft ondervonden. 

De Raad wenst dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een bijzondere aandacht zou besteden aan :  

 het verkrijgen van de toelatingen van de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de informatie die in het Rijksregister is 

vervat, waardoor het gemakkelijker wordt om een signaletiek van de belastingplichtigen 

ter beschikking te stellen die van fundamenteel belang is voor een goed beheer van de 

verschillende toepassingen ; 

 de onderschatting van de problematiek van de overname van het uitstaande bedrag van 

de dossiers en schulden afkomstig van de FOD Financiën ; 

 de complexiteit van de verhoudingen tussen het operationele en het informatica-niveau, 

die voornamelijk het gevolg is van het ontbreken van duidelijke richtlijnen en een 

opvolging van de prioriteiten die de verschillende diensten verwachten. 

* 
* * 


