VRIJSTELLING BIJ EERSTE INDIENSTTREDING
MAATREGELEN GENOMEN IN HET KADER VAN DE COVID-19
CRISIS
SITUATIE
Op 18 maart 2020 heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist om alle niet-essentiële bedrijven en
winkels te sluiten. Deze mochten pas heropenen op 11 mei 2020. Deze sluiting heeft ertoe geleid dat
sommige ambtenaren tijdens deze periode hun recht op belastingvrijstelling niet konden laten gelden.

TIJDELIJKE MAATREGELEN
Twee tijdelijke maatregelen zijn ingesteld.

1. VERLENGING VAN DE EINDDATUM
Wie heeft recht op deze verlenging?
Ambtenaren met recht op de vrijstelling bij eerste indiensttreding en met een einddatum tussen 18
maart en 13 juli 2020.
Hoe lang?
9 extra weken (effectieve duur van de sluiting van de niet-essentiële bedrijven) na de initiële
einddatum, maar niet later dan 13 juli 2020.
Voorbeeld 1: Ambtenaar A heeft een einddatum van 15 maart 2020. Dit valt voor het begin van de
strikte lockdown en blijft dus ongewijzigd.
Voorbeeld 2: Ambtenaar B heeft een einddatum van 15 april 2020. Deze datum valt binnen de periode
tussen 18 maart en 13 juli 2020. De einddatum wordt daarom met 9 weken uitgesteld naar 17 juni
2020.
Voorbeeld 3: Ambtenaar C heeft een einddatum van 15 juni 2020. Deze datum valt binnen de periode
tussen 18 maart en 13 juli 2020. Indien de einddatum met 9 weken wordt uitgesteld, dan wordt dit 17
augustus 2020. De nieuwe einddatum kan echter niet na 13 juli 2020 vallen. De nieuwe einddatum
wordt dus 13 juli 2020.
Belangrijke opmerking: Alle andere voorwaarden voor de vrijstelling bij eerste indiensttreding blijven
van toepassing (bv. de lijst met voorwerpen die niet in aanmerking komen voor vrijstelling of het aantal
voertuigen dat kan aangekocht worden, blijven onveranderd, etc.).

2. AFWIJKING VAN DE INSCHRIJVINGSTERMIJN VOOR VOERTUIGEN
Om aanspraak te kunnen maken op de vrijstelling voor een voertuig bij eerste indiensttreding, moet
het voertuig voor de einddatum ingeschreven zijn. Er kan van deze regel worden afgeweken indien de
ambtenaar die de vrijstelling wenst aan te vragen, kan bewijzen dat de vertraging bij de levering van
het voertuig te wijten is aan de COVID-19 crisis (bv. verklaring van de fabrikant/autohandelaar).
Opgelet: Geen enkele andere uitzondering op de gewoonlijke regels van vrijstelling zal
aanvaard worden om reden van de COVID-19-crisis!
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