
Provinciebelastingen West-Vlaanderen digitaal vanaf het aanslagjaar 2018 

Provincie West-Vlaanderen zet, zoals aangekondigd, een stap vooruit in de digitalisering van 
documenten. Zo kun je binnenkort je documenten van de provinciebelastingen via het online 
administratieplatform Doccle ontvangen en bewaren. Je kan er op een veilige en eenvoudige manier 
documenten ontvangen, verwerken én bewaren. 
Vanaf 2018 kan je het aanslagbiljet voor de provinciebelasting op tweede verblijven ook digitaal 
ontvangen. 

Wie kan digitale belastingdocumenten aanvragen? 

Iedereen die een inlichtingenformulier ontvangt voor de provinciebelasting op tweede verblijven, 
kan een aanvraag indienen. 
Het enige dat je hiervoor moet doen is onderstaande aanvraagprocedure doorlopen. 

Hoe kan ik mijn belastingdocument digitaal ontvangen? 

Om te registreren heb je de toegangscodes nodig, die voorgedrukt zijn op het inlichtingenformulier 
dat je via de post hebt ontvangen (belastingplichtigenummer – feitnummer – controlenummer). 
Klik op onderstaande knop “Aanvraag indienen” en volg de stappen. 

AANVRAAG INDIENEN 

Vul je persoonlijke toegangscodes in dit scherm en klik op <Aanmelden>. 

 Je gegevens worden automatisch opgehaald.

 Vul je e-mail adres in en klik op <Volgende>.

 Je krijgt nog een overzicht van jouw gegevens.
Als je op <Voltooien> klikt is je aanvraag ingediend.

 Ter bevestiging van je aanvraag ontvang je een e-mail.

Na de afhandeling van je aanvraag zal je een tweede e-mail ontvangen waarmee je kan: 
• Registreren op Doccle of aanmelden als je reeds een account hebt aangemaakt
• Verbinding maken met Provincie West-Vlaanderen

https://start.cevi.be/eloket/Formulier.aspx?FormId=2551644&tnr_site=44


Wanneer je in Doccle de verbinding met Provincie West-Vlaanderen maakt voor 24/11/2018 ontvang 
je vanaf het aanslagjaar 2018 het aanslagbiljet digitaal via Doccle. Er wordt vanaf dat ogenblik geen 
aanslagbiljet meer via de post verstuurd. Indien je echter jouw aanslagbiljet opnieuw enkel via de 
post wenst te ontvangen ga je naar het aanvraagformulier en vink je aan dat je de betaaldocumenten 
niet meer digitaal wenst te ontvangen. 

Wat als je geen aanvraag indient? 

Wanneer je geen aanvraag indient, ontvang je het aanslagbiljet op papier via de post. 

Heb je vragen? 

Contacteer Provinciebestuur West-Vlaanderen 
Koning Leopold-III-laan 41 
8200 Sint-Andries 
Telefoon: 050/40.72.40  elke werkdag tussen 8u30 en 12u15 
e-mail: provinciebelastingen@west-vlaanderen.be 
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