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ADVIES 

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

gelijkgestelde belastingen in het kader van de 
overname van de dienst van de verkeersbelasting op 

de autovoertuigen, van de belasting op de 
inverkeerstelling en van het eurovignet door het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

16 mei 2019 
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Aanvrager Minister Guy Vanhengel 

Aanvraag ontvangen op 30 april 2019 

Aanvraag behandeld door Commissie Economie - Werkgelegenheid - 
Fiscaliteit - Financiën en Commissie Ruimtelijke 
ordening - Mobiliteit  

Advies uitgebracht door de Plenaire zitting op 16 mei 2019 
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Vooraf 
In de nasleep van de zesde Staatshervorming werd een aantal bevoegdheden, met name op het 
fiscaal vlak, van de federale entiteit naar de gewestelijke entiteiten overgeheveld. 

In dit kader zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de dienst van de verkeersbelasting op de 
autovoertuigen en van de belasting op de inverkeerstelling moeten integreren. De effectieve 
overname van de voornoemde bevoegdheden is vanaf 1 januari 2020 gepland. 

Om een aantal bepalingen te verduidelijken en om tot meer samenhang in een aantal bepalingen te 
komen, zijn verscheidene wijzigingen aangebracht, waaronder de harmonisatie van de vrijstellingen 
tussen de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting en de invoering van een specifiek 
tarief voor kampeerwagens. 

Advies 
De Raad formuleert geen opmerkingen betreffende het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging 
van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in het kader van de 
overname van de dienst van de verkeersbelasting op de autovoertuigen, van de belasting op de 
inverkeerstelling en van het eurovignet door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.   

* 
* * 
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