
VLAAMSE OVERHEID 

8 DECEMBER 2017. - Decreet 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 (1) 

 

 

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, 

bekrachtigen hetgeen volgt: 

Decreet 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 

HOOFDSTUK 1. - Algemeen 

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. 

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling 

van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse 

Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren 

Art. 2. In het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet-

fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die 

eronder ressorteren, gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006 en 23 december 

2016, wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 

"Art. 1/1. In dit decreet wordt verstaan onder toebehoren: interesten, 

invorderingskosten, rechtsplegingsvergoedingen, gerechtskosten en 

betekeningskosten.". 

Art. 3. In artikel 2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006 

en 23 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1° het woord "ambtenaren" wordt telkens vervangen door het woord 

"personeelsleden"; 

2° in het eerste lid wordt tussen het woord "schuldvorderingen" en het woord "in" 

de zinsnede ", met de invordering van de administratieve geldboeten en met de 

invordering van de toebehoren" ingevoegd; 

3° in het tweede lid wordt tussen het woord "schuldvorderingen" en het woord 

"invorderen" de zinsnede ", administratieve geldboeten en toebehoren" ingevoegd; 

4° in het vierde lid worden de woorden "de daartoe door de Vlaamse regering 

aangewezen ambtenaar" vervangen door de woorden "het daartoe door de Vlaamse 

Regering aangewezen personeelslid"; 

5° er wordt een zesde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: 



"De personeelsleden van de Vlaamse Belastingdienst kunnen gebruikmaken van het 

identificatienummer, vermeld in artikel III.17 van het Wetboek van Economisch 

Recht, als het gaat om een rechtspersoon, en het rijksregisternummer of, bij gebrek 

daaraan, het identificatienummer, vermeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 

1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, als het gaat om een natuurlijk persoon, om de schuldenaar te 

identificeren.". 

Art. 4. In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 

1° in het eerste lid wordt het woord "ambtenaren" vervangen door het woord 

"personeelsleden"; 

2° in het eerste lid wordt tussen het woord "schuldvorderingen" en het woord "die" 

de zinsnede ", van administratieve geldboeten en van toebehoren" ingevoegd; 

3° in het tweede lid wordt de zinsnede "De op grond van artikel 2, vierde lid 

aangewezen ambtenaar" vervangen door de zinsnede "Het op grond van artikel 2, 

vierde lid, aangewezen personeelslid". 

HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling 

van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en 

de instellingen die eronder ressorteren 

Art. 5. In het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet-

fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder 

ressorteren, gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006 en 23 december 2016, 

wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 

"Art. 1/1. In dit decreet wordt verstaan onder toebehoren: interesten, 

invorderingskosten, rechtsplegingsvergoedingen, gerechtskosten en 

betekeningskosten.". 

Art. 6. In artikel 2 van het hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 16 juni 

2006 en 23 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1° het woord "ambtenaren" wordt telkens vervangen door het woord 

"personeelsleden"; 

2° in het eerste lid wordt tussen het woord "schuldvorderingen" en het woord "in" 

de zinsnede ", met de invordering van administratieve geldboeten en met de 

invordering van toebehoren" ingevoegd; 

3° in het tweede lid wordt tussen het woord "schuldvorderingen" en het woord 

"invorderen" de zinsnede ", administratieve geldboeten en toebehoren" ingevoegd; 

4° in het vierde lid worden de woorden "de daartoe door de Vlaamse regering 

aangewezen ambtenaar" vervangen door de woorden "het daartoe door de Vlaamse 

Regering aangewezen personeelslid"; 

5° er wordt een zesde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: 

"De personeelsleden van de Vlaamse Belastingdienst kunnen gebruikmaken van het 

identificatienummer, vermeld in artikel III.17 van het Wetboek van Economisch 

Recht, als het gaat om een rechtspersoon, en het rijksregisternummer of, bij gebrek 

daaraan, het identificatienummer, vermeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 

1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, als het gaat om een natuurlijk persoon, om de schuldenaar te 



identificeren.". 

Art. 7. In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 

1° in het eerste lid wordt het woord "ambtenaren" vervangen door het woord 

"personeelsleden"; 

2° in het eerste lid wordt tussen het woord "schuldvorderingen" en het woord "die" 

de zinsnede ", van administratieve geldboeten en van toebehoren" ingevoegd; 

3° in het tweede lid wordt de zinsnede "De op grond van artikel 2, vierde lid, 

aangewezen ambtenaar" vervangen door de zinsnede "Het op grond van artikel 2, 

vierde lid, aangewezen personeelslid". 

HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 

december 2013 

Art. 8. In artikel 1.1.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, 

het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, worden de volgende 

wijzigingen aangebracht: 

1° in het eerste lid wordt een punt 18° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 

"18° /1 schatter-expert: natuurlijk persoon die beroepsmatig schattingen en 

waarderingen van onroerende goederen uitvoert en daarvoor beschikt over de 

beroepskwalificatie, vermeld in artikel 3.3.1.0.9/1, § 2, 2° ;"; 

2° in het derde lid, 2°, worden de woorden "de maximaal toegelaten massa" 

vervangen door de woorden "het maximaal toegestane totaalgewicht"; 

3° in het zesde lid wordt een punt 1° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 

"1° /1 bouwgrond: een perceel grond dat stedenbouwkundig bestemd is tot 

woningbouw of een onroerend goed dat ermee wordt gelijkgesteld. Het geheel of 

het gedeelte van een gebouw dat, pas na de uitvoering van andere werken dan 

normale herstellings- of onderhoudswerken, kan dienen tot huisvesting van een 

gezin of een persoon, met in voorkomend geval de aanhorigheden die tegelijk met 

het gebouw worden verkregen, wordt met een bouwgrond gelijkgesteld;". 

Art. 9. In artikel 2.2.2.0.1, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het 

decreet van 19 december 2014, worden de woorden "een maximaal toegelaten 

massa" vervangen door de woorden "een maximaal toegestane totaalgewicht". 

Art. 10. In artikel 2.2.3.0.1 van hetzelfde decreet worden de woorden "de maximaal 

toegelaten massa" vervangen door de woorden "het maximaal toegestane 

totaalgewicht". 

Art. 11. In artikel 2.2.4.0.1 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 19 

december 2014, 18 december 2015 en 3 juli 2015, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 

1° in paragraaf 3 worden de woorden "de maximaal toegelaten massa" vervangen 

door de woorden "het maximaal toegestane totaalgewicht" en worden de woorden 

"500 kg maximaal toegelaten massa" vervangen door de woorden "500 kg 

maximaal toegestane totaalgewicht"; 

2° in paragraaf 7 worden de woorden "de maximaal toegelaten massa" vervangen 

door de woorden "het maximaal toegestane totaalgewicht"; 

3° in de tabel van paragraaf 8 wordt de afkorting "MTM" vervangen door de 

afkorting "MTT". 



Art. 12. In artikel 2.2.6.0.1, § 1, eerste lid, en § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet 

worden de woorden "een maximaal toegelaten massa" telkens vervangen door de 

woorden "het maximaal toegestane totaalgewicht". 

Art. 13. Aan artikel 2.7.2.0.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 

19 december 2014, wordt de zinsnede "of, in voorkomend geval, de onbeheerde 

nalatenschap" toegevoegd. 

Art. 14. Aan titel 2, hoofdstuk 7, afdeling 3, onderafdeling 2, van hetzelfde decreet, 

ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014, wordt een artikel 2.7.3.2.14 

toegevoegd, dat luidt als volgt: 

"Art. 2.7.3.2.14. Voor de inning van het successierecht worden andere 

schuldvorderingen dan de schuldvorderingen, vermeld in artikel 2.7.3.2.7, die 

voortkomen uit de toepassing van een beding in een huwelijksovereenkomst dat 

door de erflater en zijn partner is overeengekomen en dat betrekking heeft op de 

vereffening van hun huwelijksvermogensstelsel, niet in aanmerking genomen.". 

Art. 15. In artikel 2.7.3.4.1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het 

decreet van 19 december 2014, wordt punt 1° vervangen door wat volgt: 

"1° de schulden van de erflater die op de dag van zijn overlijden bestaan. Andere 

schulden dan de schulden, vermeld in artikel 2.7.3.2.7, die voortkomen uit de 

toepassing van een beding in een huwelijksovereenkomst dat door de erflater en 

zijn partner is overeengekomen en dat betrekking heeft op de vereffening van hun 

huwelijksvermogensstelsel worden niet beschouwd als schulden van de erflater die 

op de dag van zijn overlijden bestaan;". 

Art. 16. Artikel 2.7.7.0.3 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 

december 2014, wordt opgeheven. 

Art. 17. In artikel 2.8.3.0.3, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het 

decreet van 19 december 2014, wordt de zinsnede "en vóór die datum geregistreerd 

zijn of verplicht registreerbaar geworden zijn," opgeheven. 

Art. 18. In artikel 2.8.4.3.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 3 

juli 2015 en gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015, worden de volgende 

wijzigingen aangebracht: 

1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt punt 1° vervangen door wat volgt: 

"1° de begiftigden, een van hen of de schenker die zich het vruchtgebruik heeft 

voorbehouden, binnen vijf jaar vanaf de datum van de akte van schenking 

renovatiewerken laten uitvoeren aan het geschonken onroerend goed voor een 

totaalbedrag van minstens 10.000 euro, exclusief de belasting over de toegevoegde 

waarde, zoals blijkt uit facturen die uitgereikt zijn door aannemers van werken;"; 

2° aan paragraaf 2, eerste lid, wordt de volgende zin toegevoegd: 

"Noch de schenker, noch de begiftigden of een van hen mogen in de geregistreerde 

huurovereenkomst als huurder optreden."; 

3° aan paragraaf 2, derde lid, tweede zin, worden de woorden "binnen een termijn 

van vier maanden vanaf de beëindiging" toegevoegd. 

Art. 19. Aan artikel 2.8.4.4.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 

21 april 2017, wordt een paragraaf 7 toegevoegd, die luidt als volgt: 

" § 7. Voor de toepassing van dit artikel moet voldaan zijn aan de verplichtingen 

van artikel 3.12.3.0.1, § 1, 5°, en § 3, vijfde lid.". 



Art. 20. In artikel 2.9.6.0.2, eerste lid, 9°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het 

decreet van 19 december 2014 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, 

worden tussen de woorden "voornoemde wet" en de woorden "opgerichte 

verenigingen" de woorden "of decreet" ingevoegd. 

Art. 21. Artikel 2.10.3.0.2 van hetzelfde decreet wordt opgeheven. 

Art. 22. Aan artikel 3.3.1.0.8, § 1, eerste lid, 8°, van hetzelfde decreet, ingevoegd 

bij het decreet van 19 december 2014, wordt de volgende zin toegevoegd: 

"Als de erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden en iedereen die ertoe 

gehouden is een aangifte van nalatenschap in te dienen met toepassing van artikel 

3.3.1.0.9/1, een schatter-expert aanstellen om een schatting te maken van het geheel 

of een deel van de onroerende goederen die zich in België bevinden en die voor 

hun verkoopwaarde moeten of kunnen worden aangegeven, wordt het deskundige 

schattingsverslag bij de aangifte van nalatenschap gevoegd;". 

Art. 23. In hetzelfde decreet wordt een artikel 3.3.1.0.9/1 ingevoegd, dat luidt als 

volgt: 

"Art. 3.3.1.0.9/1. § 1. De erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden en 

iedereen die ertoe gehouden is een aangifte van nalatenschap in te dienen, kunnen 

een schatter-expert aanstellen om een schatting te maken van het geheel of een deel 

van de onroerende goederen die zich in België bevinden en die voor hun 

verkoopwaarde moeten of kunnen worden aangegeven. 

De schatting is alleen bindend voor de bevoegde entiteit van de Vlaamse 

administratie als: 

1° de schatter-expert op het moment van de schatting is opgenomen op de lijst van 

aan te stellen erkende schatters-experten, vermeld in paragraaf 2, na naleving van 

de voorwaarden daarvoor; 

2° de schatting deugdelijk wordt gemotiveerd in een deskundig schattingsverslag 

dat voldoet aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 3; 

3° het deskundige schattingsverslag wordt gevoegd bij de aangifte van 

nalatenschap, vermeld in artikel 3.3.1.0.5, binnen de termijnen, bepaald in dat 

artikel. 

Na de ontvangst van de schriftelijke aanvraag bevestigt de schatter-expert 

schriftelijk dat hij de aanvraag heeft ontvangen en meldt hij of hij de opdracht al 

dan niet aanvaardt. Hij werkt zijn opdracht af binnen een termijn die wordt bepaald 

in onderling overleg met de opdrachtgever, zonder dat daaraan rechten ontleend 

kunnen worden voor de verlenging van de aangiftetermijn, vermeld in artikel 

3.3.1.0.5. 

§ 2. De schatter-expert die opgenomen wil worden op een lijst van aan te stellen 

schatters-experten als vermeld in paragraaf 1, dient daarvoor een aanvraag in door 

een modelovereenkomst te ondertekenen die de bevoegde entiteit van de Vlaamse 

administratie ter beschikking stelt, waarbij de nodige bewijsstukken zijn gevoegd 

die aantonen dat: 

1° de aanvrager beroepsmatig schattingen en waarderingen van onroerende 

goederen uitvoert; 

2° de aanvrager over de beroepskwalificatie daarvoor beschikt door de opleiding 

die hij gevolgd heeft, en door permanente bijscholing. 



Om te voldoen aan het eerste lid, 2°, bezorgt hij een afschrift van relevante 

diploma's, getuigschriften of attesten. 

Het bevoegde personeelslid beoordeelt binnen een termijn van dertig werkdagen of 

aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, is voldaan. Als dat het geval is, kent 

het bevoegde personeelslid aan de schatter-expert een uniek identificatienummer 

toe en voegt hij de schatter-expert toe aan de lijst. 

Als aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, niet is voldaan, deelt het 

bevoegde personeelslid de beslissing van weigering tot opname op de lijst en de 

redenen daarvoor mee aan de aanvrager. Tegen die beslissing kan de aanvrager, op 

straffe van verval, binnen een maand na de weigering tot opname een gemotiveerd 

schriftelijk beroep instellen bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie. 

Het beroep wordt onderzocht door een besluitvormingsorgaan dat is samengesteld 

uit het afdelingshoofd van de afdeling van de bevoegde entiteit van de Vlaamse 

administratie, bevoegd voor de taxatie van de erf- en registratiebelastingen, en het 

afdelingshoofd van de afdeling Vastgoedtransacties. Ze beslissen over het beroep 

bij consensus en brengen de aanvrager schriftelijk op de hoogte van de 

gemotiveerde beslissing over het beroep. 

Als er geen beslissing wordt genomen over de aanvraag binnen de dertig 

werkdagen na de ontvangst van de aanvraag en de bijbehorende bewijsstukken, 

vermeld in het tweede lid, of van het beroep tegen de weigering tot opname, wordt 

de aanvrager voor een periode van maximaal zes maanden opgenomen op de lijst. 

Als binnen die periode een beslissing wordt genomen over de aanvraag, geldt die 

beslissing vanaf het ogenblik van de kennisgeving ervan. Als dan nog geen 

beslissing is genomen, vervalt de tijdelijke opname en moet een nieuwe aanvraag 

worden ingediend. 

Personeelsleden van de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie kunnen niet 

optreden als schatter-expert. 

De bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie publiceert de lijst, vermeld in 

het eerste lid, minstens maandelijks op haar publiek toegankelijke website als er 

schatters-experten toegevoegd of geschrapt worden. Op de lijst worden de voor- en 

achternaam van de schatter-expert opgenomen, het KBO-nummer waaronder zijn 

beroepsactiviteit is geregistreerd, het adres van de plaats van vestiging en, in 

voorkomend geval, de commerciële benaming waaronder de activiteiten worden 

uitgevoerd, de datum van opname op de lijst en de eventuele periodes van tijdelijke 

schorsing. 

§ 3. Het schattingsverslag wordt opgebouwd als een uitgebreid deskundig rapport 

en bestaat uit: 

1° een inleidend gedeelte, dat de volgende elementen omvat: 

a) de datum waarop het schattingsverslag is opgemaakt of het laatst is gewijzigd; 

b) de identificatie van de schatter-expert, namelijk voor- en achternaam, 

beroepstitel en het door de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie 

toegekende identificatienummer voor schatters-experten; 

c) de identificatie van de opdrachtgever, namelijk voor- en achternaam of 

benaming, rijksregister- of ondernemingsnummer, adres en, in voorkomend geval, 

de wettelijke vertegenwoordiger van de opdrachtgevende overheidsinstantie; 



d) het doel van de schatting, namelijk de volgende vermelding: "Dit 

schattingsverslag is opgemaakt met naleving van het kwaliteitscharter van de 

Vlaamse Belastingdienst voor schatters-experten en dient als waardering bij de 

aangifte van nalatenschap."; 

e) de referentiedatum van de schatting, namelijk de datum van overlijden van de 

erflater; 

f) de datum van het plaatsbezoek; 

g) de identificatie van het te schatten goed, namelijk: 

1) het postnummer en de gemeente, het dorp of gehucht, de straat en eventueel het 

huisnummer, en eventueel de CRAB-gegevens van het onroerend goed; 

2) de kadastrale gegevens, namelijk de kadastrale afdeling, de sectie, het 

perceelnummer en het partitienummer, de kadastrale oppervlakte, het kadastraal 

inkomen en, in voorkomend geval, de kadastrale detailidentificatie van een 

privatieve eigendom; 

3) de eigendomstoestand van het onroerend goed, met een beschrijving van de 

rechten van elke houder van een zakelijk recht, alsook van zijn aandeel in de 

volledige eigendomssituatie. Voor onroerende goederen in mede-eigendom worden 

de aandelen in het hele onroerend goed meegedeeld; 

2° de beschrijving van het te schatten goed, die de volgende elementen omvat, in 

voorkomend geval toegevoegd als bijlage: 

a) een algemene beschrijving, namelijk: 

1) de ligging in de straat en de ruimere omgeving, de toestand en uitrusting van de 

straat, de openbare nutsvoorzieningen; 

2) de voorzieningen in een ruimere omgeving, zoals scholen, zorgvoorzieningen, 

administratieve gebouwen en ontspanningsmogelijkheden; 

3) de bereikbaarheid met openbaar of privévervoer; 

4) zowel voor het terrein als de gebouwen: de bestemming en de aanwending; 

5) alleen voor het terrein: de volledige grondoppervlakte, de vorm, de breedte aan 

de straat, de rooilijnbreedte, de relatieve hoogteligging ten opzichte van de straat of 

omgeving, de oriëntatie en de bodemoccupatie; 

6) alleen voor de gebouwen: de bouwwijze, het aantal verdiepingen en 

bijgebouwen, de gevelbreedte, de plaatsing op het terrein, de bebouwde 

oppervlakte, de nuttige oppervlakte en de algemene toestand op het vlak van 

onderhoud, afwerking en comfort; 

b) een bijzondere beschrijving van de gebouwen, namelijk: 

1) het bouwjaar, de constructiewijze, de kwaliteit van de constructie en de 

gebruikte materialen voor gevels, vloeren, muren, plafonds, daken en schrijnwerk, 

en de algemene staat van onderhoud; 

2) de indeling en, volgens de indeling van de gebouwen, de afwerking, de 

uitrusting en voorzieningen op het vlak van comfort; 

c) de stedenbouwkundige ligging en voorschriften, de toestand op het vlak van 

onroerend erfgoed, van voorkooprecht en van de watertoets; 

d) de gegevens over de zakelijke rechten en de overeenkomstige datum en wijze 

van verwerving. Als het onroerend goed verhuurd is, wordt het type contract, de 

duurtijd ervan en de overeengekomen huurprijs weergegeven; 



e) de liggingsplannen en per verdieping schetsen van de indeling, waarbij een foto 

van de voorgevel is gevoegd, en, in voorkomend geval, bijkomende foto's als die 

noodzakelijk zijn om de waarde van het onroerend goed te bepalen en om de 

situatie op de datum van het plaatsbezoek vast te leggen; 

3° de beschrijving van de gebruikte vergelijkingspunten, vermeld in punt 4°, die 

telkens de volgende elementen omvat: 

a) algemene gegevens over de ligging en de kadastrale gegevens van het 

vergelijkingspunt, namelijk: 

1) het postnummer en de gemeente, het dorp of gehucht, de straat en, in 

voorkomend geval, het huisnummer; 

2) de kadastrale gegevens van het vergelijkingspunt, namelijk de kadastrale 

afdeling, de sectie, het perceelnummer, het partitienummer, de kadastrale 

oppervlakte, het kadastraal inkomen en, in voorkomend geval, de kadastrale 

detailidentificatie van een privé-eigendom; 

3) in voorkomend geval het bouwjaar van het vergelijkingspunt; 

b) de gegevens van de overdracht die aan de basis liggen van de opname als 

vergelijkingspunt: de aard en datum van de overdracht, en de belastbare grondslag 

ervan; 

c) bijzondere gegevens over de ligging, bestemming en eventuele bebouwing; 

4° de analyse die leidt tot de geschatte waarde. De analyse wordt in principe 

uitgevoerd aan de hand van een afweging ten opzichte van vergelijkingspunten. 

Uitzonderlijk en voor specifieke eigendommen waarvoor geen vergelijkingspunten 

beschikbaar zijn, geeft de schatter-expert weer hoe de waarde dan wel wordt 

bepaald. De schatter-expert motiveert die afwijking in zijn verslag; 

5° het besluit, dat de hoofdkenmerken van de analyse herneemt, de referentiedatum 

voor de waardebepaling en als finale conclusie de geschatte waarde; 

6° de eedformule "Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten getrouw heb 

vervuld", de dagtekening en de ondertekening. 

§ 4. De bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie organiseert het toezicht en 

de controle op de naleving van de bepalingen, vermeld in paragraaf 1 tot en met 3. 

Daarbij kan informatie uitgewisseld worden met beroepsverenigingen waarbij de 

schatter-expert is aangesloten. 

Bij vastgestelde inbreuken kan het bevoegde personeelslid beslissen tot schrapping 

van de schatter-expert van de lijst van schatters-experten. Die beslissing tot 

schrapping en de redenen daarvoor worden aan de schatter-expert meegedeeld. 

Tegen die beslissing kan de aanvrager, op straffe van verval, binnen een maand na 

de beslissing gemotiveerd schriftelijk beroep instellen bij de bevoegde entiteit van 

de Vlaamse administratie. 

Het beroep wordt onderzocht door een besluitvormingsorgaan dat is samengesteld 

uit het afdelingshoofd van de afdeling van de bevoegde entiteit van de Vlaamse 

administratie, bevoegd voor de taxatie van de erf- en registratiebelastingen, en het 

afdelingshoofd van de afdeling Vastgoedtransacties. Ze beslissen binnen de dertig 

werkdagen over het beroep bij consensus en brengen de aanvrager schriftelijk op de 

hoogte van de gemotiveerde beslissing over het beroep. Een gebrek aan consensus 

staat gelijk aan het uitblijven van een beslissing. 



Als er geen beslissing wordt genomen over het beroep binnen de dertig werkdagen 

na de ontvangst van het beroep, vermeld in het tweede lid, wordt de aanvrager voor 

een periode van maximaal zes maanden terug opgenomen op de lijst. Als binnen 

die periode een beslissing wordt genomen over het beroep, geldt die beslissing 

vanaf het ogenblik van de kennisgeving ervan. Als dan nog geen beslissing is 

genomen, blijft de aanvrager opgenomen op de lijst.". 

Art. 24. Aan artikel 3.4.2.0.5 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 

19 december 2014, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: 

"Het eerste lid is niet van toepassing op de aanvullende rechten op het 

verkooprecht, vermeld in artikel 2.9.3.0.2, § 2, tweede lid, artikel 2.9.3.0.3, § 2, 

tweede lid, artikel 2.9.4.2.1, § 6, artikel 2.9.4.2.3, tweede lid, en artikel 2.9.5.0.3, 

tweede lid, en de daaraan verbonden belastingverhogingen, vermeld in artikel 

3.18.0.0.11 en artikel 3.18.0.0.12.". 

Art. 25. In artikel 3.5.3.0.4 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "een bezwaar 

kon indienen met toepassing van artikel 32 van het decreet van 22 december 1995, 

of beroep kon aantekenen met toepassing van artikel 34bis van het voormelde 

decreet" vervangen door de zinsnede "beroep kon aantekenen met toepassing van 

artikel 28 van het decreet van 22 december 1995". 

Art. 26. In artikel 3.9.2.0.1, tweede lid, van hetzelfde decreet worden tussen de 

woorden "interest wordt" en het woord "per" de woorden "voor elke aanslag" 

ingevoegd. 

Art. 27. Artikel 3.10.3.1.6 en artikel 3.10.3.1.7 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij 

het decreet van 19 december 2014, worden opgeheven. 

Art. 28. Aan artikel 3.10.4.4.4 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 

19 december 2014, worden een tweede en derde lid toegevoegd, die luiden als 

volgt: 

"De aanvullende rechten inzake de registratiebelasting zijn in de volgende gevallen 

verschuldigd door elk van de contracterende partijen die aan de overtreding hebben 

deelgenomen: 

1° in geval van bewimpeling over de prijs en de lasten of de overeengekomen 

waarde; 

2° als de overeenkomst, vastgesteld in een akte, niet de overeenkomst is die door de 

partijen is gesloten, of als de akte betreffende een overeenkomst, vermeld in artikel 

19, eerste lid, 2° of 5°, van het federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en 

Griffierechten, onvolledig of onjuist is, met dien verstande dat ze al de 

bestanddelen van de overeenkomst niet weergeeft. 

In de gevallen, vermeld in het tweede lid, zijn de partijen die aan de overtreding 

hebben deelgenomen, hoofdelijk gehouden tot de betaling van de aanvullende 

rechten.". 

Art. 29. In artikel 3.12.1.0.6, § 2, tweede lid, en artikel 3.12.1.0.13, § 2, tweede lid, 

van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 5 van de wet van 16 januari 2003 

tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van 

het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende 

diverse bepalingen" telkens vervangen door de zinsnede "artikel III.17 van het 

Wetboek van Economisch Recht". 



Art. 30. In artikel 3.18.0.0.14 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 

19 december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1° aan het eerste lid, eerste zin, worden de woorden "die aan de overtreding hebben 

deelgenomen" toegevoegd; 

2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: 

"In de gevallen, vermeld in het eerste lid, zijn de partijen die aan de overtreding 

hebben deelgenomen, hoofdelijk gehouden tot de betaling van de 

belastingverhoging.". 

HOOFDSTUK 5. - Overname van de dienst van de belasting op spelen en 

weddenschappen, de automatische ontspanningstoestellen en de openingsbelasting 

op slijterijen van gegiste dranken 

Art. 31. Het Vlaamse Gewest verzekert 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. 

HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen 

Art. 32. Dit decreet treedt in werking tien dagen na de bekendmaking ervan in het 

Belgisch Staatsblad, met uitzondering van artikel 31, dat in werking treedt op 1 

december 2017. 

Artikel 8, 1°, artikel 22 en artikel 23 treden buiten werking op een door de Vlaamse 

Regering vast te stellen datum. 

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden 

bekendgemaakt. 

Brussel, 8 december 2017. 

De Minister-President van de Vlaamse Regering, 

G. BOURGEOIS 

De Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie, 

B. TOMMELEIN 

_______ 

Nota 

(1) Zitting 2017-2018 

Stukken: - Ontwerp van decreet : 1301 - Nr. 1 
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- Verslag : 1301 - Nr. 3 
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