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Adviesvraag: Voorontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 wat 
betreft de belasting op de spelen en de weddenschappen en op de automatische ontspanningstoestellen 

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

Ontvangst adviesvraag: 9 april 2018 

Adviestermijn: 30 dagen 

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

Goedkeuring raad: 30 april 2018 

 

 

   

Contactpersoon:  Wim Knaepen - wknaepen@serv.be 

   Tim Buyse - tbuyse@serv.be 
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De heer Bart Tommelein  

Viceminister-president van de Vlaamse regering en  

Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie 

Kreupelenstraat 2 

B-1000 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Wim Knaepen SERV_20180430_VCF_spelen_weddenschappen_wk 30 april 2018 

wknaepen@serv.be   

Belasting op de spelen en weddenschappen en de automatische 
ontspanningstoestellen  

Mijnheer de minister 

 

U vroeg de SERV op 9 april 2018 om advies over het voorontwerp van decreet 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. 

Met voorliggend voorontwerp van decreet wordt uitvoering gegeven aan de beslissing van de 

Vlaamse regering om de belasting op de spelen en weddenschappen, de belasting op de 

automatische ontspanningstoestellen en de openingsbelasting op de slijterijen van geiste 

dranken in eigen beheer te nemen, met dien verstande dat de regelgeving inzake de slijterijen 

van gegiste dranken – waar het tarief van de openingsbelasting bij decreet van 7 december 

2001 op nul werd gezet – ongemoeid wordt gelaten. Er is dan ook geen behoefte om deze 

regelgeving te integreren in de Vlaamse Codex Fiscaliteit of in het besluit Vlaamse Codex 

Fiscaliteit. 

De belasting op de spelen en weddenschappen en de belasting op de automatische 

ontspanningsspelen worden conform de in de VCF reeds bestaande structuur herschreven en 

geïntegreerd. Aangezien de bepalingen daarbij in beginsel niet worden gewijzigd ten aanzien 

van de bepalingen in het Wetboek van 23 november 1965 van de met inkomstenbelastingen 

gelijkgestelde belastingen (WIGB), doch voornamelijk aangepast aan de structuur van de VCF 

en taalkundig gestroomlijnd, heeft de SERV geen inhoudelijke bemerkingen bij het 

voorontwerp van decreet. 
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Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


