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Het regent de laatste tijd decreten die wijzigingen aanbrengen 

in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Tijdens de eindejaarsperiode 
van 2017 werden we verrast door het decreet dat het finaal 
verrekenbeding, het verblijvingsbeding en het keuzebeding 

onder last plots veel minder interessant maakt. Reactie volgde 
vrijwel meteen: een beroep tot vernietiging werd ingesteld bij 

het Grondwettelijk Hof. De zaak is nog steeds hangende.  
 
Vervolgens trad op 1 september 2018 het Decreet tot 

modernisering van de erf- en schenkbelasting, aangepast aan 
het nieuwe erfwet in werking. En op 28 december 2018 werd 

het decreet van 21 december 2018 houdende diverse fiscale 
bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  
 

Op procedureel vlak valt artikel 33 van het decreet op dat een 
bepaling toevoegt aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit, namelijk 

artikel 3.3.3.0.3. Dit artikel is in werking getreden op 7 januari 
2019. 
 

Voormeld artikel voorziet in een verplichte kennisgeving indien 
de Vlaamse Belastingdienst meent dat de waarde van de 

aangegeven goederen voor de berekening van de erfbelasting 
te laag is. Eenzelfde verplichting geldt voor de 
registratiebelasting. De Vlaamse Belastingdienst beschikt over 

een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de indiening van 
de aangifte (erfbelasting) of vanaf de registratie van de 

akte/het geschrift dat aanleiding geeft tot de heffing van de 
registratiebelasting, om de belastingplichtige schriftelijk in 
kennis te stellen van hun intentie om aanvullende rechten en 

een belastingverhoging te vestigen. Zij moeten telkens de 
redenen vermelden die hun intentie verantwoorden.  

 
Deze nieuwigheid zou tegemoet moeten komen aan de 
bekommernissen met betrekking tot de lange aanslagtermijn 

waarover de Vlaamse fiscus beschikt om de bijkomende 
aanslag te vestigen (artikel 3.3.3.0.1 §4/1 en §4/2). De 



voorziene aanslagtermijn van 5 jaar zou langs de zijde van de 
belastingplichtige aanleiding geven tot immobilisme aangezien 

zij gedurende deze periode onzeker blijven over het al dan niet 
verschuldigd zijn van de aanvullende belasting. Langs de zijde 

van de administratie zou de (te) lange aanslagtermijn de 
oorzaak zijn van de inefficiënte controles.  

 
Hoewel de Vlaamse Belastingdienst de kennisgeving in de 
praktijk reeds hanteerde, valt het af te wachten of er door de 

codificatie werkelijk aan deze aan deze bekommernissen is 
tegemoetgekomen. Er wordt immers geen uitdrukkelijke 

sanctie gekoppeld aan de niet-naleving van de verplichte 
kennisgeving.  
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