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ADVIES 
Voorontwerp van ordonnantie waarbij de Brusselse 

Codex Fiscale Procedure toepasselijk wordt verklaard 
op de belastingen op het verbranden van afvalstoffen 

en op de milieubelasting  

 

 

 

Aanvrager Minister Sven Gatz 

Aanvraag ontvangen op 9 mei 2022 

Aanvraag behandeld door Commissie Economie - Werkgelegenheid - 

Fiscaliteit - Financiën  

Advies aangenomen door de Plenaire vergadering van 16 juni 2022 
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Vooraf 
Dit voorontwerp van ordonnantie strekt ertoe de Brusselse Codex Fiscale Procedure van toepassing te 

maken op de belastingen op het verbranden van afvalstoffen en op de belasting op overtollige 

parkeerplaatsen (officiële benaming (« de milieubelasting »). 

De Brusselse Codex Fiscale Procedure voorziet in vereenvoudigde procedures voor alle bevoegdheden 

van Brussel Fiscaliteit. Het betreft voornamelijk de modaliteiten inzake uniforme aangifte van de 

belastingplichtigen, de wijze waarop de belastingen door de belastingautoriteiten worden vastgesteld 

en berekend, de betalingsmodaliteiten en de middelen waarover het Gewest beschikt om de 

verschuldigde bedragen te innen. Brupartners heeft op 5 juli 2018 hierover een advies uitgebracht1. 

Vanwege het advies nr. 70.397/4 van de Raad van State van 29 november 2021 is de Codex echter nog 

niet van toepassing op de belastingen op het verbranden van afvalstoffen, noch op de milieubelasting. 

Dit voorontwerp van ordonnantie heeft dan ook tot doel de Brusselse Codex Fiscale Procedure op deze 

belastingen van toepassing te verklaren.  

Deze procedurewijziging vindt plaats naar aanleiding van de wijziging van het computersysteem voor 

het beheer van de gewestelijke belastingen. De integratie van de belastingen in de Brusselse Codex 

Fiscale Procedure zal het toelaten om de harmonisatie van de informaticahulpmiddelen voor het 

beheer van de gewestbelastingen en van de gewestelijke fiscale procedure voort te zetten. 

Advies 
Brupartners stond positief tegenover de inspanningen tot harmonisatie en vereenvoudiging van de 

procedures, die door de invoering van de Brusselse Codex Fiscale Procedure werden geleverd. Volgens 

hem was deze actie noodzakelijk voor de ontwikkeling van een duidelijk, homogeen en geïntegreerd 

Brussels belastingbeleid. Hij is er dan ook voorstander van dat de twee betrokken belastingen in de 

Codex worden opgenomen.  

* 
* * 

 
1 A-2018-051-ESR 

https://brupartners.brussels/sites/default/files/advices/Advies_Brusselse_Codex_fiscale_procedure.pdf

