DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE,
DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN,
EN DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

- Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, de wijziging van
diverse bepalingen van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van
20 december 2013 en de heffing op directe lijnen
- Definitieve goedkeuring

1. INHOUDELIJK
1.1 Situering
Dit ontwerp van besluit bevat volgende inhoudelijke bepalingen:
 uitbreiding van de bevoegdheid van de Centrale Invorderingscel (hierna “CIC”) met de
gedwongen invordering van dossiers van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van
Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid en van het Fonds Culturele Infrastructuur;
 wijzigingen van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, met name met
betrekking tot:
o de wijze van aanvraag van de vrijstelling van de onroerende voorheffing die is
voorzien in artikel 2.1.6.0.2 VCF;
o de voertuigen die wegens hun aard slechts af en toe gebruik maken van de openbare
weg;
o de adviesprocedure voor een differentiëring van de gemeentelijke opcentiemen op de
onroerende voorheffing;
 verduidelijkingen m.b.t. de inkohiering van de heffing op de exploitatie van een directe lijn
in het Vlaamse Gewest (cf; decreet van 16 november 2018 houdende wijziging van het
Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft directe lijnen en directe leidingen) .
Voor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de nota aan de Vlaamse Regering bij
de principiële goedkeuring van het voorontwerp van besluit (VR 2018 2109 DOC. 1063/1).
In vergelijking met dat voorontwerp van besluit werden de bepalingen die betrekking hadden op
de belasting op de spelen en weddenschappen en de belasting op de automatische
ontspanningstoestellen verwijderd uit dit ontwerp van besluit (zie verder).
1.2 Advies van de Raad van State
De Raad van State heeft advies 64.530/3 uitgebracht op 21 november 2018. De bemerkingen
worden hierna besproken in de volgorde waarin ze in het advies zijn opgenomen:
 randnummers 3 en 4: de bepalingen waarover de Raad geen advies kan verstrekken wegens
het ontbreken van een reglementair karakter of die onontvankelijk zijn omdat de
rechtsgrond, met name het ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de belasting op de spelen en weddenschappen
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en op de automatische ontspanningstoestellen, op het ogenblik van het advies nog niet
door de decreetgever is aangenomen, werden uit dit ontwerp van besluit verwijderd en
zullen worden hernomen in een nieuw ontwerp van besluit;
randnummers 6.1, 6.2: en 7: de aanhef werd in overeenstemming gebracht met de tech nische
opmerkingen van de Raad;
randnummer 8: de inwerkingtreding van de artikelen 2, 4 en 8 die betrekking hebben op de
maatregelen die werden ingevoerd bij het decreet van 22 juni 2018 houdende de
rationalisering van fiscale gunstmaatregelen (met name de wijzigingen m.b.t. de vrij stelling
van onroerende voorheffing voor de ombouw van een handelspand tot een woning of
wegens vervangbouw (artikel 2 en 4) en de wijzing van de vrijstelling van occasioneel
vervoer (artikel 8)) werd afgestemd op de inwerkingtreding van het vermelde decreet.
Omwille van de correlatie met deze vrijstellingen wordt dit ook toegepast voor de artikelen
3, 5 en 6.

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
Dit punt werd behandeld in de nota aan de Vlaamse Regering bij de principiële goedkeuring van
het voorontwerp van besluit (VR 2018 2109 DOC.1063/1).

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Dit punt werd behandeld in de nota aan de Vlaamse Regering bij de principiële goedkeuring van
het voorontwerp van besluit (VR 2018 2109 DOC.1063/1).

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Dit punt werd behandeld in de nota aan de Vlaamse Regering bij de principiële goedkeuring van
het voorontwerp van besluit (VR 2018 2109 DOC.1063/1).

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
Dit punt werd behandeld in de nota aan de Vlaamse Regering bij de principiële goedkeuring van
het voorontwerp van besluit (VR 2018 2109 DOC.1063/1).
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6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist haar definitieve goedkeuring te hechten aan het bijgaande ontwerp
van besluit betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, de wijziging van diverse
bepalingen van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013 en de heffing op directe
lijnen en gelast de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begroting, met de uitvoering
van de beslissing.
De minister-president van de Vlaamse Regering

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie

Bart TOMMELEIN
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Jo VANDEURZEN
De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

Sven GATZ

Bijlagen:
- het goed te keuren ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering
- het advies van de Raad van State
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