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SYNTHESE BELEIDSNOTA FINANCIËN EN BEGROTING 2014-2019 

 

1 FISCAAL 

 Vlaamse Codex Fiscaliteit 

Er zal worden ingezet op een coherent, standvastig en kwalitatief sterk fiscaal kader. Constante 

wijzigingen resulteren immers in onzekerheid en hebben een negatief effect op de consumptie en op 

investeringen. Dit kader zal worden gerealiseerd binnen de Vlaamse Codex Fiscaliteit. 

De Vlaamse decreten die ingrijpen op de personenbelasting worden in eerste instantie niet 

geïntegreerd in de VCF. Dit zou leiden tot een versnippering van de regelgeving. Een integratie in een 

afzonderlijk onderdeel kan wel overwogen worden wanneer de Vlaamse hefbomen inzake de 

personenbelasting nog verder zouden toenemen. 

 De regelgeving blijft aldus vervat in het WIB92 dat naar het model van het Wetboek 

Registratierechten voor bepaalde artikelen (o.a. 145/37 e.v.) verschillende versies zal kennen 

voor de afzonderlijke gewesten. 

Vanaf 2015 zal Vlaanderen  de inning van de registratierechten en de successierechten in eigen 

beheer nemen. De regelgeving uit het Wetboek Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten wordt 

geïntegreerd in de VCF via het decreet van 17 december 2014 tot wijziging van de Vlaamse Codex 

Fiscaliteit van 13 december 2013. Dit decreet is op heden nog niet gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad maar treedt bij publicatie retrospectief in werking vanaf 1 januari 2015. Omdat de 

Belastingdienst de inning zoveel mogelijk wil afstemmen op de inning van de andere door het 

Vlaamse gewest geïnde belastingen wordt gekozen voor de inkohiering en de daaraan gekoppelde 

klassieke bezwaarprocedure. 

 Fiscale vrijstellingen, aftrekken en verminderingen 

Gezien de noodzakelijke besparingsinspanningen is het volgens de minister logisch dat fiscale 

uitgaven op hun effectiviteit en maatschappelijke relevantie worden beoordeeld. Daarbij wordt niet 

alleen verwezen naar de directe uitgaven maar ook naar de verschillende fiscale vrijstellingen, 

aftrekken en verminderingen. De beleidsnota stelt dat de noodzakelijke administratieve 

inspanningen vaak niet in verhouding staan tot de inspanningen vanwege burgers en administratie 

die vereist zijn om de maatregel te verwerken. 
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 Deze passage zet de deur open voor een evaluatie en afschaffing van diverse fiscale uitgaven. 

Zo is de overgehevelde belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen 

inbraak en brand afgeschaft d.m.v. het programmadecreet 2015. De kans bestaat dat ook 

andere aanpassingen zullen volgen, bijvoorbeeld m.b.t. de verminderingen in de OV. 

In deze passage wordt ook verwezen naar de integratie van de provinciale opcentiemen op de 

onroerende voorheffing in de Vlaamse basisheffing. 

 Globale benadering woonfiscaliteit 

Net als het regeerakkoord stelt de beleidsnota dat de 6de staatshervorming het uitgelezen moment 

biedt voor een grondige evaluatie en hervorming van de woonfiscaliteit. De administratie zal de 

opdracht krijgen deze evaluatie uit te voeren, in overleg met de minister bevoegd voor Wonen. 

Fiscale verminderingen, vrijstellingen en bestaande ondersteuningssystemen moeten maximaal 

geïntegreerd worden. De tegemoetkomingen vanwege de overheid moeten niet alleen eenduidiger 

en transparanter maar ook efficiënter worden. 

 In de opsomming wordt onder meer verwezen naar het feit dat de onroerende voorheffing 

een zakelijke belasting is die toch heel wat gunstregimes bevat die persoonsgebonden zijn. In 

het kader van de registratierechten wordt verwezen naar het klein beschrijf, de 

abattementen en de meeneembaarheid; binnen de schenkingsrechten naar het verlaagd 

tarief voor bouwgronden. Deze passage sluit dus naadloos aan bij de voorgaande aangezien 

ook hier duidelijk wordt dat de regering kritisch de bestaande fiscale uitgaven en 

gunstmaatregelen binnen de woonfiscaliteit onder de loep zal nemen teneinde een 

vereenvoudiging van het fiscaal stelsel en de daaraan gekoppelde besparingen te realiseren. 

Bij de hervorming van de woonfiscaliteit zal het stimuleren van eigendomsverwerving het 

uitgangspunt blijven, rekening houdend met de impact van dit beleid en met de budgettaire 

betaalbaarheid. 

De beleidsnota verwijst naar de wijzigingen aan het stelsel van de woonbonus. Buiten de 

verduidelijking dat de regering voorlopig verdere analyses afwacht rond de beperking van de 

toepasbaarheid tot maximaal 2x voor hetzelfde goed, bevat deze passage geen nieuwe elementen. 

 De concrete wijzigingen aan de woonbonus en de relevante artikelen van het WIB92 (145/37 

e.v.) zijn uitgeschreven in het programmadecreet ter begeleiding van de begroting 2015. In 

de Memorie van Toelichting is verduidelijkt dat er geen garanties zijn dat de federale 

administratie effectief kan toezien op de beperking van het gebruik van de woonbonus. 

Indien uit nadere analyse zou blijken dat dit principe toch uitvoerbaar is, zal dit vanaf een 

later aanslagjaar worden ingevoerd. Dat bevestigt de beleidsnota. 

In de beleidsnota wordt de passage uit het regeerakkoord rond een budgetneutrale hervorming van 

de registratierechten herhaald. De bestaande gunstmaatregelen zullen hierbij geheroriënteerd 

worden naar een globaal lager tarief voor de enige en eigen gezinswoning. De filosofie van de 

meeneembaarheid blijft behouden. De administratie zal onderzoeken of een keuzemogelijkheid kan 

worden ingevoerd voor ofwel de toepassing van de woonbonus ofwel een verminderd 

registratierecht. 
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 Een budgetneutrale hervorming van de registratierechten, waarbij wordt tegemoetgekomen 

aan de kritiek op de vertekeningen die voortvloeien uit het gebruik van het KI bij de fiscale 

definiëring van een bescheiden woning, is al sinds 2004 opgenomen in de regeerakkoorden. 

In de voorbije legislaturen is er ook reeds onderzoek rond verricht. De moeilijkheid van de 

oefening schuilt uiteraard in het beperken van het aantal verliezers. Opmerkelijk in deze was 

wel het interview met de bevoegde minister in het VRT-journaal van 29 oktober 2014 waarin 

zij aangaf dat het werken met twee lagere tarieven tot de mogelijkheden moest behoren.  

Voor de vastgoedmakelaardij ligt de focus bij deze hervorming op de realisatie van een 

verlaging van het effectieve tarief. Het afstappen van de definiëring van een bescheiden 

woning aan de hand van een grens van 745 euro niet-geïndexeerd K.I. is een principe dat kan 

worden ondersteund, indien de vooropgestelde hervorming aan de voorwaarde voldoet dat 

er effectief een verlaging van de fiscale druk op het moment van aankoop mee wordt 

gerealiseerd. Gezien de context van de besparingen op de woonbonus – waardoor deze 

minder kan worden beschouwd als een recurrente terugbetaling van de transitieve 

belastingdruk – is deze prioriteit belangrijker dan ooit. 

De passage dat de filosofie van de meeneembaarheid blijft behouden verdient verdere 

opvolging. Het is immers mogelijk de filosofie van een maatregel te behouden en 

tegelijkertijd het voordeel ernstig in te perken. 

Bij de bespreking in de Commissie kwam de minister terug op de interpretatie van de beleidsnota in 

de media, inzonderheid met betrekking tot de verlaging van de tarieven van de registratierechten. De 

formulering in de beleidsnota bevat geen concrete beslissing maar eerder een indicatie dat zal 

worden gezocht naar manieren om binnen een budgetneutraal kader te komen tot lagere, meer 

transparante, helderdere en eenvoudigere tarieven. Het is evenwel nooit de bedoeling geweest van 

de minister om het klein en groot beschrijf gelijk te schakelen aangezien dit volgens haar geen 

volwassen beleid is. 

In het kader van de media-berichtgeving werd bij de bespreking vanuit de verschillende fracties sterk 

gehamerd op het belang van een gerichte communicatie en het vermijden van een 

aankondigingspolitiek inzake fiscale materies, teneinde speculatieve gedragseffecten te vermijden. 

De minister bevestigt dat het best is om pas te communiceren nadat een beslissing is genomen. De 

minister zat evenwel gewrongen tussen de noodzaak het parlement te informeren en haar beleid ten 

gronde te schetsen. Inzake het onderzoek rond de registratierechten zullen de resultaten ervan 

evenwel pas worden bekendgemaakt als de regering een beslissing heeft genomen. 

 Hervorming van het schenkingsrecht 

De beleidsnota vermeldt de verlenging van het verlaagde tarief voor schenkingen van bouwgronden, 

zoals opgenomen in het programmadecreet 2015. Door de goedkeuring van het programmadecreet 

is deze gunstmaatregel – die eind 2014 zou aflopen – verlengd tot 2019. 

 Het betreft een zuivere verlenging, zonder verdere inhoudelijke aanpassingen aan art. 

140nonies, eerste lid Vl. Wb. Reg. De bouwverplichting blijft dus gelden (via de verplichte 

opname in of onderaan de schenkingsakte dat de begiftigden of één van hen binnen de vijf 

jaar te rekenen vanaf de akte van de schenking hun hoofdverblijfplaats zullen vestigen op het 

adres van de geschonken bouwgrond). Logischerwijs moet de bouwgrond binnen het 

Vlaamse gewest liggen. 
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Naast de verlenging van het verlaagde tarief voor de schenking van bouwgronden bevat de 

beleidsnota wat meer gedetailleerde informatie over de in het regeerakkoord vooropgestelde 

hervorming van de schenkingsrechten (‘Daarnaast vereenvoudigen we de schenkingsrechten voor 

onroerende goederen. We zorgen voor eenvoudige tarieven die mensen minder aanzetten om via 

allerhande constructies de belasting te ontwijken. We houden rekening met mogelijke aantrekkings- 

en volume-effecten.’). Zo wordt expliciet de vergelijking gemaakt met de invoering van sterk 

verlaagde schenkingstarieven voor roerende goederen (decreet van 19 december 2003). Deze 

overschakeling wordt als een groot succes beschouwd aangezien sinds 1 januari 2004 al meer dan 

111.000 akten tegen het voordelige vlakke tarief werden geregistreerd. Belangrijke roerende 

kapitalen werden zo sneller geactiveerd en geïnjecteerd in de economie, naast uiteraard een 

belangrijke budgettaire bonus voor de overheid in vergelijking met gewone hand- of bankgiften. 

Omwille van het behoud van de progressieve tarieven voor de schenking van onroerende goederen 

die oplopen tot 30, 65, 70 of 80% worden er weinig schenkingen van onroerende goederen verricht. 

Een erfenis met betaling van successierechten is immers voordeliger. De motivatie van de 

vooropgestelde verlaging en vereenvoudiging van de schenkingsrechten voor onroerende goederen 

lijkt dus vooral ingegeven door het verlangen van de regering om een dynamiek in de onroerende 

schenkingen op gang te brengen (en aldus via volume-effecten een budgettaire meeropbrengst te 

genereren). De administratie zal onderzoeken hoe de tarieven best zouden worden vastgelegd om dit 

te realiseren, rekening houdend met het stringent budgettair kader. 

 Voor de vastgoedmakelaardij kan deze hervorming in elk geval aansluiten bij het pleidooi 

inzake de ongelijke fiscale behandeling van roerend en onroerend kapitaal in de 

schenkingsrechten en de nefaste gevolgen daarvan op het aanbod aan private huurwoningen 

omwille van de vroegtijdige omzetting van het onroerend in roerend kapitaal als onderdeel 

van de successieplanning. 

Bij de bespreking in de Commissie gaf de minister aan een concreet voorstel klaar te hebben dat 

evenwel nog budgettair moet worden doorgerekend. Na het uitvoeren van de berekeningen zal het 

besproken worden door de Vlaamse regering. Elke communicatie zal worden uitgesteld tot dat 

moment. 

 Verlaging verdeelrecht voor scheidende koppels 

In uitvoering van het regeerakkoord wordt het tarief voor het verdeelrecht voor scheidende koppels 

in het programmadecreet 2015 teruggebracht op 1%. Deze verlaging van het verdeelrecht is evenwel 

enkel van toepassing voor scheidende koppels en geldt dus niet voor andere omstandigheden zoals 

bijvoorbeeld deze waarbij erfgenamen uit onverdeeldheid treden of bij uitbetaling van het 

vruchtgebruik van de langstlevende in geld, eigendom of rente.  

 Modernisering schenk- en erfbelasting 

Het traject uit de voorgaande legislatuur m.b.t. de aanpassing van de schenkings- en 

successierechten aan moderne famiale ontwikkelingen en nieuwe samenlevingsvormen wordt 

verdergezet. 

 Fiscale stimuli onroerend erfgoed 
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Via de 6de staatshervorming is het Vlaamse gewest bevoegd geworden voor de 

belastingvermindering voor uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde monumenten 

en landschappen. Deze vermindering blijkt evenwel amper te worden gebruikt. Daarom zal de 

minister de administratie te laten bekijken welke maatregelen kunnen worden getroffen om de 

effectiviteit van de vermindering in het garanderen van het behoud van erfgoed te verhogen. 

 Bijsturing leegstandsheffing bedrijfsruimten 

In de komende legislatuur zal het fiscaal kader voor de leegstandsheffingen op bedrijfsruimten 

ingrijpend gewijzigd worden. Één van de motieven hiervoor is het onevenwicht tussen het 

sanctionerend (de leegstandsheffing op bedrijfsruimten) en het stimulerend luik (subsidiëring van 

werkzaamheden tot hergebruik met de middeling van de heffing). In het aanslagjaar 2012 werden 

slechts 29 subsidies verstrekt tegenover 939 ingekohierde sites. Sinds 1 januari 2014 is de 

regelgeving reeds aangepast. De impact van deze wijzigingen zullen worden opgevolgd om te kunnen 

evalueren of de bestaande problemen effectief zijn weggewerkt. Een bijkomend issue is de interactie 

tussen de leegstandsheffing voor bedrijfsruimten en de verlaging van de onroerende voorheffing 

wegens improductiviteit. Tegen het aanslagjaar 2017 moet er klaarheid zijn over hoe deze beide 

instrumenten geïntegreerd kunnen worden tot een beleidsmatig coherent geheel. 

 Het stimulerende luik kan alleen worden aangewend door openbare actoren. De subsidies 

(30% van de kostprijs) die kunnen dienen ter financiële ondersteuning voor de verwerving en 

de saneringswerkzaamheden worden alleen verstrekt aan OCMW’s, gemeentes, 

intercommunales, erkende SHM’s, POM’s en het VWF. De subsidies vormen dan ook een vrij 

groot competitief voordeel voor deze actoren ten opzichte van de private 

projectontwikkelaars. Dezen hebben in het verleden dan ook verscheidene malen gepleit 

voor een gelijke toegang tot de subsidies i.h.k.v. een level-playing field. Deze passage uit de 

beleidsnota kan een aanleiding vormen om dit pleidooi te herhalen, mede gestoeld op een 

passage op pagina 23 van de beleidsnota waarin het algemene principe van het level-playing 

field wordt verwoord : ‘Momenteel bestaat er een grote verscheidenheid in fiscale regimes 

voor publieke, semi-publieke en niet-publieke instellingen. Ik wil, conform het Vlaams 

regeerakkoord, laten onderzoeken hoe deze verschillende regimes kunnen worden 

gestroomlijnd en vereenvoudigd. Daarbij wil ik fiscale verschillen die niet langer gefundeerd 

zouden zijn hervormen, met het oog op het creëren van een gelijk speelveld voor instellingen.’ 

 Alternatieve grondslag onroerende voorheffing 

In navolging van eerdere beleidsnota’s problematiseert ook de nota voor 2014-2019 het verouderde 

karakter van het kadastraal inkomen. De nota stelt dat de oproep om vanuit Vlaanderen zelf het 

kadastraal inkomen te bepalen logischerwijs steeds luider klinkt. De diverse studies die hieromtrent 

zijn uitgevoerd wijzen echter uit dat er heel wat hinderpalen zijn bij het overstappen op een 

alternatieve grondslag. Daarom concludeert de nota dat een alternatieve grondslag op korte termijn 

niet haalbaar is. De minister stelt wel te willen vooruitkijken naar nieuwe opportuniteiten, 

bijvoorbeeld via de eigen inning van de registratierechten (waardoor meer informatie over de 

waarde van woningen kan worden verworven) en via het recente samenwerkingsakkoord rond de 

uitwisseling van patrimoniale informatie. 
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Voorlopig is het dus duidelijk dat men zal blijven vasthouden aan het kadastraal inkomen. In de 

toekomst zou de invoering van een alternatieve grondslag overwogen kunnen worden als dit 

praktisch haalbaar is en als de diverse neveneffecten – bijvoorbeeld op de prijsvorming en de lokale 

financiën – grondig zijn onderzocht. 

 Het kadastraal inkomen zal ook tijdens deze legislatuur de basis blijven voor o.a. de 

onroerende voorheffing. Desgevallend zou het K.I. wel kunnen worden uitgeschakeld bij de 

bepaling van de kortingen in de registratierechten (klein beschrijf). Daarvoor is het uiteraard 

afwachten welke concrete voorstellen zullen volgen binnen de ‘globale hervorming van de 

registratierechten’. Het belang van de opname van deze passage in de beleidsnota situeert 

zich dan ook voornamelijk op het vlak van dataverzameling. Deze passage biedt immers de 

basis waarop de administratie zich kan stoelen om de beschikbare data en databronnen 

inzake onroerend goed die vanuit fiscaal oogpunt kunnen worden gehanteerd uit te breiden. 

 Datamodel en versterking van informatie-uitwisseling 

De overname van de inning van de registratie- en de successierechten is volgens de beleidsnota een 

mooi opportuniteit om de set van beleidsrelevante data verder uit te breiden. Hierbij wordt 

verwezen naar de implementatie van simulatiemodellen voor de ontvangsten uit de 

registratierechten en de successierechten, een lopend onderzoekspoor binnen het Steunpunt 

Fiscaliteit en Begroting II. Vanaf de overname van de inning van de registratierechten en de 

schenkingsrechten zal VLABEL de data zoals de verkoopprijs en het aantal verrichtingen verzamelen 

in een datamodel. Dit model moet de regering toestaan de impact van hervormingen beter in te 

schatten. Naast de uitbreiding van het globaal datamodel wil de minister tevens de relaties met de 

belangrijkste stakeholders versterken. De informatie-uitwisseling die hieruit voortvloeit, moet 

bijdragen tot een versterkt Vlaams fiscaal beleid. 

 

2 FINANCIEEL BEHEER 

 Fusie van de aankoopcomités en de dienst Vastgoedakten 

De aankoopcomités zullen worden ondergebracht bij de Vlaamse Belastingdienst; hetzelfde geldt 

voor de Dienst Vastgoedakten. Om de functies van de aankoopcomités te kunnen uitoefenen heeft 

de Belastingdienst nood aan gegevens die door de AAPD zullen worden aangeleverd. Omgekeerd zal 

de Vlaamse Belastingdienst gegevens aanleveren aan de AAPD zodat deze in staat is de onroerende 

documentatie actueel te houden. 

 Deze samenwerking situeert zich binnen de samenwerkingsovereenkomst die op 15 juli werd 

afgesloten tussen de gewesten en de federale staat. 

Deze gegevensuitwisseling wordt tevens georganiseerd met de Vlaamse commissarissen die vanuit 

de Belastingdienst toegang zullen krijgen tot databanken als het rijksregister en het KBO en die 

omgekeerd de door hen verleden akten ter registratie en ter overschrijving of inschrijving zullen 

aanbieden bij de AAPD. Bij de overname van de inning van de registratie- en successierechten plant 
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de Belastingdienst de uitbouw van gespecialiseerde diensten die zich concentreren op het bepalen 

van de venale waarde van o.m. (en voornamelijk) onroerende goederen. 

De beleidsnota stelt dat moet worden ingezet op samenwerking om de efficiëntie te verhogen. Zoals 

het regeerakkoord stelt is het inschakelen van zelfstandige landmeters, schatters en onderhandelaars 

de logische volgende stap. Dit moet evenwel worden bekeken vanuit het kerntakendebat. Een 

gezonde mix tussen eigen dienstverlening en dienstverlening door derden is het doel. 

 Deze passage vormt een verdere verduidelijking van het regeerakkoord. In eerste instantie 

omdat nu duidelijk wordt verwezen naar zelfstandige landmeters (in het regeerakkoord was 

de meer generieke term zelfstandige schatters gebruikt). De vraag blijft of na de 

aanpassingen in de voorbije legislatuur via het decreet Sauwens en de invoering van art. 

27bis VWC de nieuwe regering ruimte zal voorzien voor dienstverlening door 

vastgoedmakelaars en architecten. 

De minister stelt in de beleidsnota het beleid te willen ondersteunen met de nodige informatica. Dit 

impliceert twee zaken : (1) de uitbouw van een toepassing op maat voor de verschillende 

patrimoniale handelingen waar het aankoopcomité voor bevoegd is en (2) het opzetten van een 

databank van vergelijkingspunten waar de prijzen van schattingen en eigendommen van de Vlaamse 

overheid in worden bijgehouden. Deze laatste databank wordt gecoördineerd of geïntegreerd in de 

vastgoeddatabank die vanuit het beleidsveld Bestuurszaken is opgericht. 

Het reglementair kader hiervoor wordt uitgewerkt in de vorm van een Vlaamse vastgoedcodex, 

waarin in een eerste fase vooral de bepalingen inzake de bevoegdheden van de commissarissen 

zullen worden opgenomen. Het decreet houdende de Vlaamse vastgoedcodex van 17 december 

2014 is ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal uiterlijk op 1 maart 2015 in 

werking treden. 

 

3 REGELGEVINGSAGENDA 

 

Decreet Status

Decreet codificatie VCF (overname inning 

registratie- en successierechten)

Lopend (ontwerp van decreet ingediend bij 

het Vlaams parlement)

Programmadecreet 2015
Lopend (ontwerp van decreet ingediend bij 

het Vlaams parlement)

Decreet houdende diverse fiscale bepalingen Lopend

Besluit codificatie VCF (overname inning 

registratie- en successierechten)

Lopend (goedkeuring na parlementaire 

procedure ontwerp van decreet)


