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Adviesvraag: adviesaanvraag voorontwerp van decreet 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 
onder hen ressorteren, diverse fiscale bepalingen, en de overname van de dienst van de belasting op spelen en 
weddenschappen, de automatische ontspanningstoestellen en de openingsbelasting op de slijterijen van gegiste 
dranken 

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

Ontvangst adviesvraag: 20 juli 2017 

Adviestermijn: 30 dagen 

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

Goedkeuring raad: 31 juli 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_20170731_diverse_fiscale_bepalingen_2017 31 juli 2017 

eeysackers@serv.be   

Adviesvraag: Diverse fiscale bepalingen, zomer 2017 

Mijnheer de minister 

 

De SERV ontvangt op woensdag 19 juli 2017 een adviesvraag over het voorontwerp van decreet 

houdende een grote verscheidenheid aan fiscale bepalingen. Naar jaarlijkse gewoonte worden 

hiermee technische aanpassingen aan de Vlaamse Fiscale Codex en verwante wetgeving in één 

ontwerp van decreet voor de zomervakantie samengebracht. 

Het merendeel van de aanpassingen volgt uit opmerkingen van de Raad van State dan wel 

betreffen technische aanvullingen of verbeteringen. De inhoudelijk belangrijkste bepalingen zijn 

erop gericht te vermijden dat de belastbare materie van de erfbelasting wordt uitgehold door het 

creëren, via bedingen in een (wijzigend) huwelijkscontract, van schulden en schuldvorderingen 

waarvan de waarachtigheid niet in alle situaties duidelijk blijkt. Ook worden de belastingen op 

spelen en weddenschappen evenals automatische ontspanningstoestellen en de 

openingsbelasting op slijterijen van gegiste dranken overgenomen door VLABEL.  

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

relevantie. 

 

Hoogachtend 

  

Ann Vermorgen  

voorzitter   

 

 


