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ADVIES 
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van 
het Wetboek van de met inkomstenbelastingen 

gelijkgestelde belastingen ten gevolge van de 
nieuwe federale regelgeving inzake de 
inschrijving van de motorvoertuigen en 

aanhangwagens  

 

 

 

Aanvrager Minister Sven Gatz 

Aanvraag ontvangen op 4 september 2020 

Aanvraag behandeld door Commissies Economie - Werkgelegenheid - Fiscaliteit - 

Financiën en Ruimtelijke Ordening - Mobiliteit 

Advies uitgebracht door de plenaire 

zitting op  

17 september 2020 
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Vooraf 
Dit voorontwerp van ordonnantie heeft als voorwerp de wijziging van de fiscale wetgeving van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de verkeersbelasting op autovoertuigen en de belasting op 

inverkeerstelling, ingevolge een wijziging van de federale reglementering met betrekking tot de 

inschrijving van voertuigen. 

Immers, bij koninklijk besluit van 15 december 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 

1996  tot regeling van de inschrijving van de commerciële kentekenplaten voor motorvoertuigen en 

aanhangwagens en bij ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen 

werden twee tijdelijke nummerplaten ingevoerd : de beroepsplaat en de nationale plaat. 

Deze platen gelden voor een kalenderjaar en beide laten toe om de volgende formaliteiten te 

verrichten : 

- De levering van het voertuig; 

- De aanbieding van het voertuig met het oog op de verkrijging van een individuele homologatie; 

- De aanbieding van het voertuig bij een organisme belast met de technische controle van 

voertuigen die aan het verkeer deelnemen. 

De beroepsplaat maakt  bovendien de controle van het voertuig na een herstelling mogelijk.   

De beroepsplaat, die uitsluitend aan koetswerkstellers en andere herstellers wordt uitgereikt, is 

hernieuwbaar maar mag slechts gedurende vijf – niet noodzakelijk opeenvolgende - dagen per voertuig 

en per jaar worden gebruikt. 

De nationale plaat, die aan elk natuurlijk of rechtspersoon kan worden uitgereikt, is niet hernieuwbaar 

en mag slechts gedurende twintig opeenvolgende dagen worden gebruikt.  

Het voorontwerp van ordonnantie wijzigt het Wetboek van de met inkomstenbelastingen 

gelijkgestelde belastingen opdat de voertuigen met een beroepsplaat en deze met een nationale plaat 

van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling zouden worden vrijgesteld.   

Advies 
Brupartners formuleert geen opmerkingen over dit voorontwerp van ordonnantie. 
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