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Adviesvraag: adviesaanvraag voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord 
tussen de federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare 
bedragen. 

Adviesvrager: Bart Tommelein - Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie 

Ontvangst adviesvraag: 21 december 2016 

Adviestermijn: 10 dagen 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie) 

Goedkeuring raad: 9 januari 2017 

 

   

Contactpersoon:  Erwin Eysackers - eeysackers@serv.be 
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De heer Bart TOMMELEIN 

Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie  

Kreupelenstraat 2 

1000 BRUSSEL 

  

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Erwin Eysackers SERV_BR_20170109_SA_niet-uitsplitsbare bedragen 9 januari 2017 

eeysackers@serv.be   

Samenwerkingsakkoord regularisatie niet-uitsplitsbare bedragen 

Mijnheer de minister 

 

De SERV ontving op 21 december 2016 een adviesvraag betreffende het voorontwerp van 

decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en 

het Vlaams gewest met betrekking tot de regularisatie van de zogenaamde niet-uitsplitsbare 

bedragen. Met ‘niet-uitsplitsbare bedragen’ worden fiscale regularisaties bedoeld waarvan niet 

kan nagegaan worden in welke mate zij aan de federale dan wel aan de Vlaamse overheid 

toekomen: het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst stelt voor om die niet-opsplitsbare 

bedragen voor 50% toe te wijzen aan de federale overheid en voor 50% aan de regionale 

overheid. Het betreft een volgende stap in de realisatie van een tijdelijke fiscale regularisatie op 

intra-Belgisch niveau, waarover de SERV een verdeeld advies (werkgevers- versus 

werknemersorganisaties) uitbracht op 26 oktober 2016. Er wordt geen raming qua impact op de 

begroting gegeven, maar die kan enkel positief zijn gezien in het verleden deze mogelijkheid tot 

regularisatie niet bestond.  

De SERV zal in dit dossier geen advies formuleren gezien de beperkte sociaaleconomische 

relevantie. 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen  

administrateur-generaal  voorzitter  

 

 


