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ADVIES 
Voorontwerp van ordonnantie met betrekking 

tot de belasting op de automatische 
ontspanningstoestellen verschuldigd voor het 
belastingjaar 2021 op grond van de COVID-19-

gezondheidscrisis 

Aanvrager Minister Sven Gatz 

Aanvraag ontvangen op 11 juni 2021 

Aanvraag behandeld door Commissie Economie - Werkgelegenheid - Fiscaliteit - 

Financiën  

 dringende aanhangigmaking  

Advies uitgebracht door de Raad van Bestuur van  18 juni 2021 

Advies bekrachtigd door de Plenaire zitting van 8 juli 2021 
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Vooraf 
De belasting op de automatische ontspanningstoestellen betreffende de speelautomatenhallen en de 

inrichtingen van de horecasector (cafés) is jaarlijks verschuldigd en heeft betrekking op het jaar waarin 

deze wordt betaald. 

Deze belasting werd dus begin 2020 door de betrokken inrichtingen betaald, hoewel zij gedurende 

verschillende maanden hebben moeten sluiten, van 24 maart tot 30 juni 2020 en opnieuw vanaf 

29 oktober 2020, zodat de Regering van het Gewest op 7 januari 2021 het besluit van bijzondere 

machten nr. 2020/053 heeft aangenomen, waarbij de geldigheidsduur van deze belasting met 

6 maanden kon worden verlengd. Aldus werd de geldigheid van het al in 2020 afgegeven fiscaal 

kenteken, waarmee de betaling van de genoemde belasting kan worden aangetoond, tot het einde 

van het tweede kwartaal van 2021 verlengd. 

Aangezien het jaar 2021 echter geen snelle heropening van deze inrichtingen mogelijk heeft gemaakt, 

die nochtans was voorzien op het ogenblik dat het besluit nr. 2020/053 werd aangenoem (gezien zij 

tot 9 juni 2021 gesloten moesten blijven), heeft de Regering voor de tweede maal besloten om de 

geldigheidsduur van het in 2020 afgegeven fiscaal kenteken te verlengen. Veel exploitanten van 

speelautomaten zijn immers niet in staat om op 1 juli 2021 het bedrag van 5.040 euro per automaat 

te betalen, zoals oorspronkelijk bij besluit nr. 2020/053 was voorzien. 

Het onderhavige ontwerp van ordonnantie, dat ter advies van Brupartners wordt voorgelegd, strekt 

dus tot het toekennen van een nieuwe verlenging van 3 maanden voor de geldigheid van begin 2020 

betaalde fiscale kentekens, teneinde de betalingsplichtigen in staat te stellen voldoende liquide 

middelen te vergaren om deze belasting te betalen, die dus op 1 oktober 2021 zal verschuldigd zijn. 

Advies 
Zoals Brupartners met name in zijn adviezen A-2021-009-BRUPARTNERS en A-2021-012-

BRUPARTNERS heeft aangegeven, herinnert hij eraan dat alle steunmaatregelen in verband met de 

gevolgen van COVID-19 en de herstelmaatregelen onder artikel 107(2)(b) en artikel 107(3)(b) van het 

« Verdrag betreffende de werking van de Unie » vallen. Ze zijn derhalve niet aan de wetgeving inzake 

staatssteun onderworpen. Daarom dringt Brupartners erop aan dat deze steunmaatregel niet onder 

de « de minimis-verordening » zou vallen. 

Brupartners neemt akte van de overige bepalingen in het ontwerp van ordonnantie en formuleert 

geen bijkomende opmerkingen. 
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https://www.brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners/par-date/2021/a-2021-009-brupartners/view
https://www.brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners/par-date/2021/a-2021-012-brupartners/view

