VR 2018 3011 DOC.1338/1BIS

DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE,

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

- Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de
wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20
december 2013, wat betreft de belasting op de spelen en
weddenschappen en op de automatische ontspanningstoestellen
- Principiële goedkeuring

1. INHOUDELIJK
1.1. Situering
Met het decreet van (datum) tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december
2013, wat betreft de belasting op de spelen en weddenschappen en op de automatische
ontspanningstoestellen werden naar aanleiding van de overname van de dienst van de belasting
op de spelen en weddenschappen en de belasting op de automatische ontspanningstoestellen de
wettelijke bepalingen m.b.t. deze belastingen geïntegreerd in de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13
december 2013 (VCF).
Dit ontwerp van besluit bevat de wijzigingen aan het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20
december 2013 (BVCF) die hieromtrent nodig zijn. Deze bepalingen werden reeds eerder door de
Vlaamse Regering principieel goedgekeurd op 21 september 2018 (VR 2018 2109 DOC. 1063/1).
Aangezien de Raad van State in dat ontwerpbesluit de artikelen m.b.t. de belasting op de spelen
en weddenschappen en de belasting op de automatische ontspanningstoestellen (art. 9, 101, 102,
112, 12 tot en met 17) onontvankelijk verklaarde omdat de rechtsgrond (het voormelde decreet van
(datum)) op het ogenblik van het advies nog niet door de decreetgever was aangenomen,
worden ze in dit nieuwe ontwerp van besluit integraal hernomen.
1.2. Bespreking van de artikelen
Het BVCF bevat, net zoals de VCF, een logische indeling met een onderscheid tussen materiële
bepalingen (in titel 2) en procedurele bepalingen (in titel 3). Gelet op de ove rname in eigen
beheer van de dienst van de belasting op de spelen en weddenschappen en de belasting op
automatische ontspanningstoestellen, worden ook die belastingen in het BVCF geïntegreerd.
In titel 2 hoeft daarvoor voorlopig niets te worden bepaald. Artikel 1 en 2 van het
ontwerpbesluit voegen dus enkel een hoofdstuk 12 en 13, ingedeeld in afdelingen, toe die indien
nodig later kunnen ingevuld worden.
Artikel 3 van het ontwerpbesluit voert in titel 3 een artikel 3.3.1.0.5 en 3.3.1.0.6 in die bepalen dat
de voorafgaande aangifte voor spelen en weddenschappen, de aangifte voor spelen en
weddenschappen, de aangifte van een automatisch ontspanningstoestel, de wijziging van de
aangifte en aanvraag voor een teruggave dienen te worden gedaan door middel van een
formulier van de Vlaamse Belastingdienst, dat behoorlijk ingevuld en ondertekend bij deze dienst
moet worden ingediend.

Pagina 1 van 4

Artikel 4 van het ontwerpbesluit voegt een gelijkaardige bepaling in voor de invoerders en
fabrikanten van automatische ontspanningstoestellen die moeten worden aangegeven met het
oog op een fiscale rangschikking. Er wordt evenwel van uitgegaan dat een nieuw model in de
meeste gevallen zal worden aangegeven bij de federale belastingdiensten aangezien dan met één
aanvraag de rangschikking voor alle gewesten kan worden verkregen (cf. artikel 3.12.4.0.1 VCF).
Met artikel 50 en 51 van het decreet van (datum) tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
van 13 december 2013, wat betreft de belasting op de spelen en weddenschappen en op de
automatische ontspanningstoestellen werd een onderscheid gemaakt tussen overtredingen
waarvoor een verslag van vaststelling wordt opgemaakt en overtredingen die leiden tot een
proces-verbaal. Met artikel 5 van het ontwerpbesluit wordt dit onderscheid doorgetrokken in het
BVCF.
Artikel 6 en 7 van het ontwerpbesluit heft de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 juli 1970
houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde
belastingen op die in de VCF of BVCF werden geïntegreerd.
Artikel 8 doet hetzelfde m.b.t. het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2002 tot
bepaling van de nadere regels inzake teruggave van de belasting op de automatische
ontspanningstoestellen en het ministerieel besluit van 17 juli 1970 tot uitvoering van het
Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen.
In artikel 9 en 10 tenslotte worden de concordantietabellen m.b.t. het koninklijk besluit van 8 juli
1970 aangepast.
Artikel 11 bepaalt de inwerkingtreding van het ontwerp van besluit. Het Vlaamse Gewest is
bevoegd voor de dienst van beide belastingen vanaf 1 januari 2019 (cf. artikel 31 van het decreet
van 19 december 2017 houdende bepalingen tot verdere regeling van de invordering van niet fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en voor het Vlaamse Gewest en de
instellingen die eronder ressorteren, diverse fiscale bepalingen, en de overname van de dienst
van de belasting op spelen en weddenschappen, de automatische ontspanningstoestellen e n de
openingsbelasting op slijterijen van gegiste dranken). Ook de integratie van de wettelijke
bepalingen in de VCF treedt in werking op die datum (cf. decreet van (datum) tot wijziging van
de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de belasting op de spelen en
weddenschappen en op de automatische ontspanningstoestellen).
De inwerkingtreding van het ontwerp van besluit sluit hier best bij aan aangezien dit besluit de
wijze bepaalt waarop de belastingplichtige aan zijn fiscale verplichtingen dient te voldoen.

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
De budgettaire impact van de integratie van de bepalingen m.b.t. de belasting op de spelen en
weddenschappen en de belasting op automatische ontspanningstoestellen in de VCF werd
opgenomen in de nota aan de Vlaamse Regering m.b.t. het decreet van (datum) tot wijziging
van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 wat betreft de belasting op de spelen en
weddenschappen en op de automatische ontspanningstoestellen (VR 2018 3003 DOC.0313/1BIS).
De uitvoeringsmaatregelen in artikel 9, 10, 12 tot en met 19 van dit ontwerpbesluit hebben geen
bijkomende budgettaire impact.
Het (gunstig) advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 14 september 2018.
Het begrotingsakkoord werd verleend op 17 september 2018.
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3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Het voorstel heeft geen weerslag op het gebied van personeelsinzet, werkingsuitgaven,
investeringen en schuld en ontvangsten van de lokale besturen.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
De integratie van de wetgeving m.b.t. de belasting op de spelen en weddenschappen en de
belasting op de automatische ontspanningstoestellen heeft geen weerslag op het personeelsbestand
en de personeelsbudgetten.
De weerslag van de overname van de dienst op zich werd toegelicht in de nota aan de Vlaamse
Regering m.b.t. de ‘Overname in eigen beheer van de dienst van de belasting op de spelen en
weddenschappen, op de automatische ontspanningstoestellen en van de openingsbelasting op
slijterijen van gegiste dranken’ (VR 2017 1512 DOC.1285/1BIS).

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
Het bijgaande ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering werd aangepast aan het
wetgevingstechnisch en taalkundig advies nr. 2018/337 van 30 augustus 2018.
Het ontwerp van besluit heeft geen wijziging van gedrag als doelstelling of betreft de werking van
de overheid zelf en is bijgevolg vrijgesteld van een RIA.
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6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:
1° haar principiële goedkeuring te hechten aan het bijgaande ontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering houdende de wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013,
wat betreft de belasting op de spelen en weddenschappen en op de automatische
ontspanningstoestellen;
2° de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, te gelasten over voornoemd besluit
van de Vlaamse Regering het advies in te winnen van de Raad van State, met verzoek het advies
mee te delen binnen een termijn van ten hoogste vijf werkdagen, met toepassing van artikel 84,
§1, eerste lid, 3°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gemotiveerd door de
omstandigheid dat artikel 31 van het decreet van 19 december 2017 houdende bepalingen tot
verdere regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse
Gemeenschap en voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren, diverse
fiscale bepalingen, en de overname van de dienst van de belasting op spelen en
weddenschappen, de automatische ontspanningstoestellen en de openingsbelasting op slijterijen
van gegiste dranken, bepaalt dat het Vlaamse Gewest vanaf 1 januari 2019 de dienst van de
belastingen, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°, 2° en 3°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989
betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, overeenkomstig artikel 5, §
3, van dezelfde bijzondere wet, verzekert.

De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie

Bart TOMMELEIN

Bijlagen:
- het principieel goed te keuren ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering
- het advies van de Inspectie van Financiën
- het begrotingsakkoord
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