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 Alternatieven? 
 
DEEL 4: GOVERNANCE – PER MAATREGEL  
 
 Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder bureaucratie 

en overhead leiden? (administratieve vereenvoudiging) 
o Kwalitatieve omschrijving van de beheerskosten 
o Pijnpunten voor administratie en andere stakeholders 

 Alternatieven?  
 
 
Voor elke maatregel werd er een apart rapport opgesteld waarin de antwoorden op de vragen in 
delen 2, 3 en 4 opgenomen werden.  Hieronder volgen per beleidsveld en maatregelen de 
verwijzingen naar de rapporten en de belangrijkste conclusies. 
 

1 FINANCIËLE OPERATIES  

1.1 FINANCIERINGSBELEID 

Zie bijlage 1_Financieringsbeleid 
 
Besluit:  

 Diverse potentiële maatregelen werden geëvalueerd om de rentekost, op kortere en op langere 
termijn, structureel te verminderen zonder dat hierbij de risico's voor de Vlaamse Gemeenschap 
stijgen. Binnen deze voorwaarde kon geen van de gesuggereerde potentiële maatregelen op korte 
termijn leiden tot een significante daling, deels omdat veel van de suggesties reeds ten dele in 
uitvoering zijn. Op halflange termijn zijn wel significante reducties mogelijk, door in te gaan op 
het voorstel om systematisch een deel van de nieuw op te nemen schuld aan te gaan én aan te 
houden in variabele rente. In het verleden (t.t.z. voor de invoering van de euro) was reeds 
vastgesteld dat de verhouding rentekost/(1- rentevolatiliteit) minimaal was bij verhoudingen 
vast-variabele rente tussen 60 (vast)-40 (variabel) en 80 (vast)-20 (variabel). Omdat nog 
nauwelijks nieuwe schuld werd opgebouwd tussen de invoering van de euro en de financiële 
crisis 2008-2009, werden deze analyses stopgezet. In de bijlage 1 is een analyse doorgevoerd van 
2009 tot heden, wat het effect was geweest op kost en volatiliteit, indien voor een hogere 
verhouding variabel was gekozen vanaf 2009. De besparingen waren duidelijk aanzienlijk (-30% 
en meer) geweest, zonder dat op enerlei ogenblik er onaanvaardbaar grote sprongen waren in de 
te betalen rente, zelfs al werd het vast gedeelte op 0 gesteld. Dergelijk agressief beleid wordt niet 
voorgesteld: de volatiliteit van de rente (en van de rentecurve) is immers geen constante in de 
tijd. In afwachting van verdere onderbouwing, wordt daarom voorgesteld een verhouding 70% 
vast en 30% vlottend voor de nieuw op te nemen schuld aan te gaan. Bij een verhouding 70% vast 
en 30% vlottend zou dit op basis van de simulatie een rentebesparing kunnen opleveren van 
74.000 à 75.000 euro op een schuld van 1 miljoen euro. 
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 Zoals aangegeven, is de vaststelling over de periode 1990-2020 van de beste verhouding die de 
kost /(1-volatiliteit) optimaliseert geen garantie voor de toekomst. Dit houdt in dat – zelfs al 
zullen de rentekosten over de verschillende jaren beduidend lager liggen, er tekorten kunnen 
ontstaan voor korte periodes. Het zou ongepast zijn, hiervoor de verantwoordelijkheid te leggen 
bij de bevoegde minister en in afgeleide orde, bij de administratie. 

 Ter permanente monitoring en bijstelling van deze kritische verhouding, wordt daarom 
voorgesteld een strategisch, wetenschappelijk comité aan te stellen, dat op een 
wetenschappelijke, onderbouwde wijze het kader en de strategische doelstellingen van het 
schuldbeleid halfjaarlijks bijstelt, binnen de welke de administratie operationeel de 
financieringsoperaties uitvoert. 

 Er werden contacten gelegd voor een verder doorgedreven benchmarking met de andere 
gewesten. Uit een aantal gegevens blijkt dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (die met een 
verhoudingsgewijs beduidend grotere ploeg werkt) marges bekomt die (rekening houdend met 
de rating) beter zijn dan deze van de Vlaamse Gemeenschap. Dit kan het gevolg zijn van de 
ruimere capaciteiten, aanwezig binnen dit Gewest; evenzeer kan dit evenwel het gevolg zijn van 
de momenteel beduidend lagere financieringsnood van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er 
wordt niet gepleit voor een capaciteitsuitbreiding bij de Vlaamse administratie. Maar, indien de 
andere gewesten bereid zijn om deel te nemen, kan deze benchmarking wel nuttige informatie 
opleveren voor verdere (kleinere) margeverbeteringen. 

 

1.2 PARTICIPATIES  

Zie bijlage 2_Vlaanderen Participaties  
 
Omwille van de koersgevoelige data werd het document beveiligd met een paswoord. Het besluit wordt 
niet opgenomen in het eindrapport. 
 

1.3 PARTICIPATIEREGISTER 

De nuttige info i.v.m. participaties zit op dit moment nog versnipperd bij de entiteiten van de Vlaamse 
Overheid die de participaties in beheer hebben. Er werd een ontwerp van participatiesjabloon opgesteld 
dat door de entiteiten ingevuld kan worden. Deze info zal voorwerp uitmaken van het participatieregister 
in beheer bij het departement Financiën en Begroting. In de toekomst beschikt de Vlaamse Overheid 
daardoor over een permanent, geactualiseerd register, dat toelaat na te gaan of de initiële doelstelling, om 
een uitvoeringsorgaan op afstand te plaatsen, zinvol blijft. 
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2 BUDGETTERING 

2.1 BUDGETTERING 

Zie bijlage 3_budgettering 
 
Besluit: 

 Pendeldotatie-compensatie: is vastgelegd in de bijzondere financieringswet en aangepast in de 
zesde staatshervorming. Vlaanderen is niet bevoegd om hierin een wijziging door te voeren. 

 VFLD: het Rampenfonds valt niet onder de inhoudelijke bevoegdheid van het beleidsdomein FB. 
De regelgeving i.v.m. weersverzekering werd pas recent ingevoerd. Hierover zijn er nog geen data 
beschikbaar voor verdere analyse. 
 

2.2 DEA ANALYSE 

Zie bijlage 3_budgettering 
 
Besluit: Na overleg met de experts is gebleken dat het DEA-instrument geen bruikbaar instrument vormt 
om na te gaan of het algemeen budgettair beleid van de Vlaamse Gemeenschap al dan niet effectiever kan 
gevoerd worden. DEA-analyse is wellicht mogelijk in verschillende beleidsdomeinen maar hoort dan door 
deze te worden uitgevoerd. 
 
 
 
 
 

3 FISCALITEIT 

3.1 DIENSTENCHEQUES 

Zie bijlage 4_Fiscale regeling dienstencheques 
 
Besluit: 

 Als besparingsoptie kan het percentage van de belastingvermindering voor dienstencheques 
worden verlaagd. In dit hoofdstuk wordt het percentage verder verlaagd naar 15%, 10% en ten 
slotte 0%: 

o Verlaging naar 15%: daling van de fiscale uitgaven met ongeveer 32 miljoen euro. 
o Verlaging naar 10%: daling van de fiscale uitgaven met ongeveer 65 miljoen euro. 
o Verlaging naar 0%: daling van de fiscale uitgaven met ongeveer 129 miljoen euro. 
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o Omdat de vraag het aanbod ruim overtreft, werd in de simulaties aangenomen dat de 
fiscale elasticiteit 0 bedraagt. Er wordt dus vanuit gegaan, dat er nauwelijks enige 
gedragsverandering zal plaatsvinden bij de vooropgestelde wijzigingen (de aankoopprijs 
van de dienstencheques blijft immers onveranderd; de fiscale inperking heeft pas effect ca. 
1,5 jaar na de aanschaf van de dienstencheques). Hoewel de analyse van het effect van de 
daling van het fiscaal voordeel van 30 naar 20% werd bekeken (vergelijking 2019-2020), 
werd de daaruit resulterende (overigens, zeer lage) elasticiteit niet meegenomen in de 
hogervermelde simulaties. Het is uit deze analyse immers onmogelijk af te leiden welk 
aandeel daarin de impact van de fiscale wijzing is en welk aandeel de COVID-19-pandemie 
daarin neemt. 

 Indien de inkomensvoorwaarde voor het terugbetaalbaar belastingkrediet op gezinsniveau wordt 
bekeken in plaats van op het niveau van de belastingplichtige met het lage inkomen (waarbij - ter 
fiscale optimalisatie - de partner met het lage inkomen instaat voor de aanschaf van de 
dienstencheques en niet – zoals logisch zou kunnen verwacht worden – de partner met het 
hoogste inkomen) dalen de fiscale uitgaven met circa 0,34 miljoen euro. 

 Indien de verdeling onder partners verwijderd wordt en enkel de partner die de uitgaven aan 
dienstencheques doet de vermindering kan ontvangen, zal dit geen besparingen opleveren: de 
fiscale uitgaven stijgen met 0,33 miljoen euro, omdat er iets meer gezinnen winnen dan er 
gezinnen zijn die verliezen. 

 Zoals aangegeven werd in dit onderzoek enkel de fiscale elasticiteit bekeken. Gedetailleerd 
onderzoek naar de diverse elasticiteiten heeft op korte termijn nauwelijks of geen zin: de voorbije 
periode kan immers onmogelijk als referentie worden gebruikt, omdat de COVID-19-pandemie 
(thuiswerk/ vrees voor besmetting) de vraag naar dienstencheques tijdelijk fors heeft doen 
afnemen. 

 
 

3.2 MEENEEMBAARHEID VAN VERKOOPRECHT 

Zie bijlage 5_Meeneembaarheid verkooprecht 
 
Besluit: 

 De projectgroep adviseert om de maatregel af te schaffen.  Er is geen bewijs dat deze maatregel 
effectief heeft bijgedragen tot de oorspronkelijke doelstelling, met name verhoging van de 
woonmobiliteit. Zij is complex en leidt (vooral bij het notariaat) tot een groot aantal tijdrovende 
opzoekingen en controles. De afschaffing ervan zal gemiddeld ongeveer 141 miljoen euro per jaar 
opleveren (zonder rekening te houden met eventuele gedragseffecten).  

 In ondergeschikte orde acht de projectgroep de vervanging van de meeneembaarheid door een 
andere fiscale gunstmaatregel eenvoudiger, transparanter en met lagere administratieve kost 
inzetbaar. Hierbij stelt de projectgroep voor dat de alternatieve maatregel (tariefverlaging, 
rechtenvermindering of abattement) zich exclusief zou richten tot de (enige) gezinswoning (in 
tegenstelling tot de huidige meeneembaarheid). Niet alleen heeft de enting op de bestaande 
voorwaarde voor het verlaagd tarief een lage administratieve (handhavings)prijs zonder extra 
complexiteit, maar ook kan selectiviteit het risico op een kapitalisatie‐ of verdisconteringseffect 
helpen beperken.  
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De projectgroep heeft daartoe een aantal alternatieven voorgesteld en berekend (zonder rekening 
te houden met eventuele gedragseffecten). Zo kan concreet bijvoorbeeld een tariefverlaging met 1 
procentpunt (bv. van 6% naar 5%) of een forfaitaire rechtenvermindering van circa 2025 euro ter 
compensatie van de afschaffing van de meeneembaarheid, nog steeds een besparing op de fiscale 
uitgaven uitmaken van 25,62 miljoen euro ten aanzien van de budgettaire kost van de 
meeneembaarheid voor aanslagjaar 2020. Ofschoon de projectgroep deze alternatieven als valabel 
aanmerkt, acht zij een aanvullende spending review nuttig als de afschaffing zonder meer van de 
meeneembaarheid niet politiek haalbaar is. Binnen het huidige beperkte tijdskader kon immers 
niet worden voorzien in de nodige simulaties, om de budgettaire impact van de alternatieven te 
ramen naargelang de gewenste modaliteiten en vooropgestelde besparing.  

 

3.3 MOBILITEITSFISCALITEIT 

Zie bijlage 6_Mobiliteitsfiscaliteit 
 
Besluit: De projectgroep adviseert om de volgende gunstregimes inzake de jaarlijkse verkeersbelasting af 
te schaffen: 

 forfaitair tarief voor oldtimers: de fiscale uitgave bedraagt voor 2020 ongeveer 30,5 miljoen euro. 
Argumenten hierbij zijn divers: 

o De historische reden (deze voertuigen worden nauwelijks nog in het verkeer gebracht) is 
volkomen achterhaald: in België reden er op 31 december 2020 maar liefst 243.896 
voertuigen die minstens dertig jaar geleden voor de eerste keer in het verkeer gesteld 
werden  

o Het lage forfait van 31,61 euro (niet geïndexeerd) rijmt moeilijk met het feit dat oldtimers 
veel meer milieubelastend zijn dan recentere voertuigen. 

o Het forfait heeft een omgekeerd herverdelend effect: oldtimers zijn een (vaak ook 
speculatief) investeringsobject en de meeste oldtimer-eigenaars bezitten bovendien nog 
een ander voertuig binnen hun gezin. 

Wel moet men er rekening mee houden dat de afschaffing van de gunstmaatregel wellicht tot een 
zekere gedragsverandering aanleiding kan geven. Een aantal eigenaars zal mogelijk de 
inverkeerstelling stopzetten, zodat de besparing lager kan uitvallen (maar gelijktijdig wordt het 
leefmilieu minder belast). 

 belastingverminderingen voor autocars (10 en 25%): de fiscale uitgave bedraagt voor 2020 
ongeveer 179.700 euro. De oorspronkelijke bedoeling (maatregel ingevoerd in 1923) “stimulering 
van de automobielnijverheid” is intussen volkomen achterhaald. De belastingvermindering 
begunstigt grotere bedrijven (en vergroot dus de concurrentiekloof met kleinere bedrijven) en 
stimuleert het bezit van oudere (meer milieubelastende) voertuigen. Het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest heeft deze belastingverminderingen ook al afgeschaft.  

 vrijstelling voor occasioneel vervoer (o.m. via het rittenblad): de fiscale uitgave (simulatie 2020) 
bedraagt ongeveer 290.000 euro. De administratieve kost is onevenredig hoog, zeker voor de 70 
gevallen die nog gebruik maken van een papieren rittenblad. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
heeft deze vrijstelling ook al afgeschaft. 

 belastingvermindering voor LPG-voertuigen (forfait van 100 euro): de fiscale uitgave  bedraagt 
voor 2020 986.815 euro. Gelet op de klimaatdoelstellingen is het moeilijk verdedigbaar om fossiele 
brandstoffen, zelfs als overgangsregimes, te blijven stimuleren. Het is ook moeilijk uitlegbaar om 
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de belastingvermindering voor LPG te behouden, terwijl de vrijstelling voor voertuigen, 
aangedreven met aardgas (die minder CO2 uitstoten) wordt uitgedoofd. 

 
De projectgroep wijst erop dat (behalve de laatste maatregel, die autonoom door het Vlaamse Gewest 
werd ingevoerd in 2015) het Vlaamse Gewest niet bij machte is om deze afschaffingen toe te passen op de 
lease-voertuigen als niet eerst een interregionaal samenwerkingsakkoord kan worden afgesloten. Voor 
bestaande voertuigen lijkt het evenwel weinig waarschijnlijk dat belastingplichtigen zich zouden 
omvormen tot  leasing-bedrijf  om van het fiscaal gunstregime te kunnen blijven genieten.  

3.4 VERDERE VERGROENING ONROERENDE VOORHEFFING 

Zie bijlage 7_Vergroening onroerende voorheffing 
 
Besluit: De projectgroep stelt voor om de bestaande maatregelen af te schaffen. Het is een heel dure 
maatregel die aan zijn doel voorbij gaat. Het heeft geen zin fiscale begunstiging te voorzien voor zaken die 
wettelijk verplicht zijn of dit op korte termijn worden (ingevolge de continue daling van het wettelijk 
verplichte E-peil). Studies geven aan dat de doelstelling – namelijk de energieprestaties van het 
woningpark verbeteren door mensen te stimuleren energiezuinig te (ver)bouwen – onvoldoende wordt 
bereikt. De maatregel is nauwelijks een stimulans en bovendien zeggen de energieprestaties van een 
woning niets over het energieverbruik van de bewoners. Zo wordt de energiebesparing in sommige 
gevallen geneutraliseerd door het (p)re-bound effect (waarbij zorgelozer wordt omgesprongen met het 
energieverbruik en/of de comforttemperatuur omhooggaat). Tenslotte richt de maatregel zich nauwelijks 
naar de lagere decielen en heeft het een avers effect op het rechtvaardigheidsbeginsel. De afschaffing leidt 
op termijn tot een besparing van 24 miljoen euro.  
De projectgroep ziet evenmin een onmiddellijk (t.t.z. binnen de huidige gewestbevoegdheden) beter 
alternatief voorstel. 
 

3.5 BEGUNSTIGING VAN OVERDRACHT VAN FAMILIEBEDRIJVEN IN SCHENK- EN 
ERFBELASTING 

Zie bijlage 8_Fiscale begunstiging familiebedrijven 
 
Besluit: Er kan geen uitsluitsel gegeven worden of de initiële doelstelling (continuïteit van familiale 
ondernemingen en vennootschappen garanderen) bereikt werd.  
De maatregel werd in 1997 ingevoerd en omwille van de beperkte populariteit grondig herzien in 2012, 
waarbij ook de voorwaarden ervan werden verlicht. Maar uit de beschikbare gegevens blijkt niet dat die 
grondige herziening leidde tot de verwachte verhoging van het aantal aanvragen. Uit recent onderzoek 
blijkt bovendien dat de successieplanning rond de bedrijfsoverdracht slechts in beperkte mate wordt 
afgerond. De effectiviteit van de gunstregimes moet dus zeker kritisch benaderd worden. 
Bovendien geven internationale studies aan, dat een verderzetting binnen de familie ook een negatieve 
impact kan hebben op de rendabiliteit van de betrokken onderneming. Bovendien zou het voordeel 
vooral worden genoten door de hogere inkomenscategorieën, waar een betalingsuitstel in plaats van een 
belastingvermindering of -vrijstelling ook soelaas kan bieden. De huidige regimes zijn dus niet per 
definitie de meest (kosten)efficiënte regimes om het beoogde resultaat te bereiken. Door het beperkt 
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aantal dossiers in Vlaanderen, waardoor outliers het resultaat sterk kunnen beïnvloeden en het 
momenteel onbeschikbaar zijn van koppelingen met o.m. de inkomensgegevens van de begunstigden, is 
het actueel niet mogelijk de conclusies van die internationale studies zomaar door te trekken naar de 
Vlaamse situatie.  
De projectgroep stelt daarom voor om een spending review op te starten. Die spending review kan inzicht 
verschaffen of de beoogde continuïteit en rendabiliteit van de familieondernemingen duurzaam wordt 
gerealiseerd (effectiviteit), en of via alternatieven hetzelfde resultaat kan worden bereikt (efficiëntie). 
Daarbij kan het onderscheid worden nagegaan tussen de dossiers die reëel voldoen aan de economische 
bedoeling van de regelgeving en deze waarbij de fiscale optimalisatie veeleer het oogmerk vormt. Op 
basis van de resultaten van de spending review kunnen voorstellen worden geformuleerd om de 
effectiviteit en efficiëntie van de huidige, hoge fiscale uitgave (meer dan 100 miljoen euro) op te drijven. 
 
 

3.6 BENCHMARKING BELASTINGSDIENSTEN 

Zie bijlage 9_Benchmarking Inningskosten 
 
Besluit:  

 Er zijn onvoldoende vergelijkingspunten aanwezig voor een DEA analyse van de 
gewestbelastingen. De internationale productiviteitsgegevens  inzake fiscaliteit concentreren zich 
op personenbelasting, vennootschapsbelasting en btw.  

 Binnen Vlabel zelf zijn er weinig decentrale eenheden met gelijkaardige functies die met elkaar 
vergeleken kunnen worden in een DEA analyse. 

 M.b.t. inningskosten brengt Vlabel inputs (direct toewijsbare kosten) en outputs in kaart, in 2021 
in testfase, vanaf 2022 worden ze geregistreerd voor gans Vlabel. Deze data kunnen vanaf 2022 
voorwerp uitmaken van een DEA analyse (afhankelijk van het oordeel van DEA-experten) of 
klassieke benchmark met de andere gewesten indien deze bereid zijn om hieraan mee te werken. 

 

4 BOEKHOUDING 

4.1 VERGELIJKING EX-ANTE EN EX-POST KOSTEN INKANTELING 

Zie bijlage 10a_boekhouding_soc_dienst en bijlage 10b_boekhouding_soc_dienst.  
 
Deze interne studie wordt nog verder gevalideerd door een externe firma of door de Inspectie van 
Financiën.  Tenzij deze validatie tot kritische bemerkingen zou leiden, geeft de vergelijking aan dat 
verdere inkantelingen tot besparingen leiden. Echter, vermits de afdeling momenteel niet beschikt over 
de capaciteit, om extra-inkantelingen te begeleiden, wordt de potentiële besparing niet in rekening 
genomen. 
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4.2 BENCHMARKING  

Zie bijlage 11_Vergelijking_FED ACC - DCB 
 
Besluit: Hoewel de inhoudelijke processen gelijklopend zijn, zijn er achterliggend grote verschillen in de 
opzet van het systeem. Dit maakt een vergelijking niet eenvoudig.  
Met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn principiële afspraken gemaakt voor vergelijking, maar nog 
niet doorgevoerd. 
 

4.3 PARTIËLE OUTSOURCING 

Deloitte zal een studie uitvoeren. De focus ligt op de beoordeling van efficiëntie. De studie wordt 
opgeleverd tegen eind 2021. 
 
 
 
 
DEEL 5: BESPARINGSOPTIES – GEAGGREGEERD  
 
 Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% 

worden gerealiseerd? 
o Welke parameters bepalen de grootte van de uitgaven / inkomsten? 
o Welke parameters kunnen worden aangepast met welk vermoedelijk effect? 
o Beleidsmatige aandachtspunten / haalbaarheid 

 
Om een besparing van 5% respectievelijk 15% te realiseren kunnen volgende maatregelen in 
overweging genomen worden: 
 

 Beleidskredieten 
2021 

Maatregel mogelijke besparing Bedrag mogelijke 
besparing 

budgettair 
beleid 

52.176  geen 

fiscaliteit 2.024.709 Verlaging 20% belastingvermindering 
voor dienstencheques naar 0% 
 

129.000 

  Afschaffen meeneembaarheid 
registratierechten  

141.000 (te 
verminderen indien 
andere, meer effectief 
beoordeelde fiscale 
uitgaven worden 
ingevoerd) 
 

  Afschaffen gunstregimes inzake 
jaarlijkse verkeersbelasting 

31.455 
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Afschaffing verdere vergroening OV 
 

 
20.000 

financiële 
operaties 

161.119 Groter aandeel van vlottende schuld 
(op termijn) 

Op korte termijn 0. Op 
langere termijn, bij 
behoud van schuld op 
huidige niveau (en dus 
schuld-hernieuwing) 
kunnen de rentelasten 
dalen met 30-40 
miljoen euro t.o.v. de 
toekomstige rente-
uitgaven. 

  Participaties 
 
Participatieregister 

Besloten document 
 
Geen directe 
besparing 

boekhouding 6.191  klein 
Totaal 2.244.195  321.455 

(in duizend euro). 
 
De vraag om tot 15% besparingsopties aan te geven, werd op een fractie na, dus beantwoord. 
Zeker, omdat de maatregel inzake de dienstencheques moduleerbaar is, is het perfect mogelijk 
om de voorgestelde besparingsmogelijkheden tot 5% te beperken. 
De besluiten van de maatregel i.v.m. participaties werden niet in rekening gebracht. 
 
 
DEEL 6: SPENDING REVIEW – GEAGGREGEERD  
 
 Fiscaliteit:  

o (gebeurlijk) Alternatief voor meeneembaarheid verkooprecht 
 

o begunstiging van overdracht van familiebedrijven in schenk- en erfbelasting 
 

 
 
 
 
 
DEEL 7: CONCLUSIES – VERVOLGTRAJECT – GEAGGREGEERD  
 
 
 Financiële operaties: 

o Financieringsbeleid: benchmarking met andere gewesten 
 

 Fiscaliteit: 
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BIJLAGE 3: VOOROPGESTELDE PLANNING 
 
 
 
 
BIJLAGE 4: STUDIES EN REFERENTIES 

 
 

De studies en referenties die bijgedragen hebben tot het eindresultaat, worden vermeld in de 
rapporten in bijlage bij dit eindverslag. 
 

 

  
  









Voor School Invest was er een margebesparing van 80 bp in 2016 tot 40 bp op kruissnelheid. 
De verlaging van de margebesparing heeft te maken met het feit dat er in 2017 een 
aanpassing was voorzien in het PPS contract van 40 bp. 
Al deze margebesparingen leverden sinds 2015 al volgende rentebesparingen op voor de 
Vlaamse begroting. 
 

VMSW-
VWF Bedrag Marge 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2015 800,00 0,20% 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
2016 920,00 0,20%   1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
2017 1.100,00 0,20%     2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
2018 920,00 0,20%       1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 
2019 1.330,00 0,20%         2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 
2020 1.330,00 0,20%           2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Totaal     1,6 3,4 5,6 7,5 10,1 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 

             
2021 1.555,00 0,20%             3,1 3,1 3,1 3,1 
2022 1.512,00 0,20%               3,0 3,0 3,0 
2023 1.481,00 0,20%                 3,0 3,0 
2024 1.410,00 0,20%                   2,8 

Totaal                 3,1 6,1 9,1 11,9 
Bron: departement F&B 
 

Bij de VMSW en het VWF levert dit al een jaarlijkse rentebesparing op van 12,8 miljoen euro 
in 2020 die verder kan oplopen tot 24,7 miljoen euro in 2024. 
 

School 
Invest Bedrag Marge 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2016 435,89 0,80%   3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
2017 450,89 0,64%     2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 
2018 79,84 0,40%       0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
2019 46,00 0,40%         0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
2020 14,06 0,40%           0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Totaal     0,0 3,5 6,4 6,7 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

             
2021 91,00 0,40%             0,4 0,4 0,4 0,4 
2022 37,00 0,40%               0,1 0,1 0,1 
2023 0,00 0,40%                     
2024 0,00 0,40%                     

Totaal                 0,4 0,5 0,5 0,5 
Bron: departement F&B 

Voor School Invest was er al een besparing van 6,9 miljoen euro in 2020 die verder kan 
oplopen tot 7,4 miljoen euro in 2024. 
 
De gegevens van 2015 dateren reeds van een aantal jaren geleden en de vraag rijst hoe groot 
de margebesparing vandaag zou zijn. Uiteraard kan dit niet meer voor de VMSW en het VWF 



nagegaan worden vermits deze entiteiten niet meer op de markt gaan. Daarom is er gekeken 
naar Aquafin om een actualisatie te maken van het verschil in marge tussen beide. 

Op basis van gegevens ontvangen van Aquafin zaten zij voor hun leningen op 30 jaar aan 
volgende jaarlijkse gemiddelde marges boven OLO. 

Jaar OLO marge 
2020 68,1 bp 
2019 62,0 bp 
2018 73,8 bp 

Bron: Aquafin 

Hieruit blijkt op het eerste zicht dat het nog steeds interessant is om centraal te lenen op de 
kapitaalmarkt. Hierbij dient evenwel opgemerkt te worden, dat de impliciete waarborg, die 
Aquafin geniet verre van onvoorwaardelijk is en dus zeker geen direct opvraagbare waarborg 
vormt, zodat de vergelijking met de nodige omzichtigheid moet worden bekeken. Een 
correcte vergelijking zou impliceren dat de waarborg expliciet is een sterker 
onvoorwaardelijk karakter zou krijgen, hetgeen echter ook het risico op een ESR-
herclassificatie van Aquafin zou verhogen. Het financieringsmodel van Aquafin aanpassen en 
deze schuld centraal gaan financieren zoals het geval is in de sociale huisvesting is op dit 
ogenblik wegens het ESR effect nog niet wenselijk. Niettemin dient dit de volgende jaren 
verder opgevolgd te worden. 

Ook in het Waals Gewest wordt er een verschil opgemerkt tussen het centraal financieren en 
afzonderlijk financieren van regionale entiteiten. In het Waals Gewest wordt dit verschil zelf 
geraamd op 50 à 100 bp, onder andere afhankelijk van het tijdstip van ontlenen. Daarom 
wordt in het Waals Gewest ook nagedacht om over te gaan tot centrale financiering voor 
publieke entiteiten. 

 
2) Marge tegenover OLO: 

 
Voor de verschillende Gewesten en Gemeenschappen is de OLO rentecurve de natuurlijke 
referentierente waarmee ze zich vergelijken. 
Omdat voor de PP’s de marge tov OLO waartegen de obligatie in de markt wordt gezet niet 
altijd publiekelijk bekend wordt gemaakt, beperken we ons hier tot een vergelijking van de 
BM uitgiftes waar deze informatie wel bekend is. 
 

Vlaamse Gemeenschap        

Bedrag Startdatum Einddatum Looptijd Yield 

Marge 
boven 
OLO       

750.000.000 11/04/2019 11/04/2044 25 1,567% 24 EMTN Fixed Rate Sustainable Bond 
1.250.000.000 15/04/2020 15/04/2030 10 0,455% 35 EMTN Fixed Rate Sustainable Bond 
1.000.000.000 23/06/2020 23/06/2027 7 0,008% 28 EMTN Fixed Rate   
1.000.000.000 23/06/2020 23/01/2051 30,61 1,029% 34 EMTN Fixed Rate   
1.000.000.000 15/10/2020 15/10/2035 15 0,182% 23 EMTN Fixed Rate   
1.000.000.000 15/10/2020 23/01/2051 30,29 0,630% 23 EMTN Fixed Rate   

         
Waals Gewest         



Bedrag Startdatum Einddatum Looptijd Yield 

Marge 
boven 
OLO       

500.000.000 3/05/2019 3/05/2026 7 0,360% 30 EMTN Fixed Rate Sustainable Bond 
500.000.000 3/05/2019 3/05/2034 15 1,250% 36 EMTN Fixed Rate Sustainable Bond 
500.000.000 8/04/2020 8/04/2030 10 0,519% 45 EMTN Fixed Rate Sustainable Bond 
200.000.000 8/04/2020 3/05/2034 14,08 0,777% 48 EMTN Fixed Rate Sustainable Bond 

1.000.000.000 22/06/2020 22/06/2025 5 0,061% 40 EMTN Fixed Rate   
1.000.000.000 22/06/2020 22/06/2040 20 1,118% 55 EMTN Fixed Rate Social Bond 
1.000.000.000 25/11/2020 16/01/2051 30,16 0,703% 38 EMTN Fixed Rate   

         
Franse Gemeenschap        

Bedrag Startdatum Einddatum Looptijd Yield 

Marge 
boven 
OLO       

600.000.000 30/11/2020 29/06/2029 8,58 -0,196% 26 EMTN Fixed Rate   
 
We merken tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waals Gewest een verschil op tussen de 
10 bp en 20 bp. Dit kan verklaard worden door het verschil in rating tussen beide entiteiten. 
Het verschil tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap is op het eerste  
zicht minder groot, al zijn er hier minder vergelijkingspunten mogelijk tussen beide. Grosso 
modo kan het verschil vermoedelijk op een 4 à 5 bp ingeschat worden. Dit is ook logisch 
gezien hun rating tussen de rating van de Vlaamse Gemeenschap en het Waals Gewest ligt. 
 
Het Waals Gewest schat het verschil tussen de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest op 
een 10 bp. Wat in lijn ligt met onze bevindingen hierboven. 
 
De vraag rijst in hoeverre het opkoopprogramma (PSPP en PEPP) van de ECB (NBB) op deze 
marge een invloed heeft. Op basis van de lijst van 8/03/2021 stellen we vast dat de NBB 
zowel van de federale overheid als van de verschillende Gewesten en Gemeenschappen 
obligaties heeft opgekocht onder deze programma’s. Dus als er al een invloed is op de rente 
en marge zal zich dit voorgedaan hebben voor al de Gewesten en Gemeenschappen en ook 
voor de federale OLO’s. 
 

Securities purchased under PSPP and PEPP available for securities lending as of 08/03/2021: 
 

ISIN_CODE ISSUER_NAME MATURITY_DATE 
BE0312775472 Central government: Kingdom of Belgium 11/03/2021 
BE0312776488 Central government: Kingdom of Belgium 13/05/2021 
BE0312777494 Central government: Kingdom of Belgium 15/07/2021 
BE0312778500 Central government: Kingdom of Belgium 9/09/2021 
BE0000321308 Central government: Kingdom of Belgium 28/09/2021 
BE0312779516 Central government: Kingdom of Belgium 11/11/2021 
BE0312780522 Central government: Kingdom of Belgium 13/02/2022 
BE0000308172 Central government: Kingdom of Belgium 28/03/2022 
BE0000325341 Central government: Kingdom of Belgium 28/09/2022 
BE0000328378 Central government: Kingdom of Belgium 22/06/2023 



BE0000339482 Central government: Kingdom of Belgium 22/10/2023 
BE0000332412 Central government: Kingdom of Belgium 22/06/2024 
BE0000342510 Central government: Kingdom of Belgium 22/10/2024 
BE0000334434 Central government: Kingdom of Belgium 22/06/2025 
BE0000324336 Central government: Kingdom of Belgium 28/03/2026 
BE0000337460 Central government: Kingdom of Belgium 22/06/2026 
BE0000341504 Central government: Kingdom of Belgium 22/06/2027 
BE0000351602 Central government: Kingdom of Belgium 22/10/2027 
BE0000291972 Central government: Kingdom of Belgium 28/03/2028 
BE0000345547 Central government: Kingdom of Belgium 22/06/2028 
BE0000347568 Central government: Kingdom of Belgium 22/06/2029 
BE0000349580 Central government: Kingdom of Belgium 22/06/2030 
BE0000335449 Central government: Kingdom of Belgium 22/06/2031 
BE0000352618 Central government: Kingdom of Belgium 22/10/2031 
BE0000326356 Central government: Kingdom of Belgium 28/03/2032 
BE0000346552 Central government: Kingdom of Belgium 22/04/2033 
BE0000333428 Central government: Kingdom of Belgium 22/06/2034 
BE0000304130 Central government: Kingdom of Belgium 28/03/2035 
BE0000344532 Central government: Kingdom of Belgium 22/06/2037 
BE0000336454 Central government: Kingdom of Belgium 22/06/2038 
BE0000350596 Central government: Kingdom of Belgium 22/06/2040 
BE0000320292 Central government: Kingdom of Belgium 28/03/2041 
BE0000331406 Central government: Kingdom of Belgium 22/06/2045 
BE0000338476 Central government: Kingdom of Belgium 22/06/2047 
BE0000348574 Central government: Kingdom of Belgium 22/06/2050 
BE0001740910 VLAAMSE GEMEENSCHAP 12/06/2025 
BE0001764183 VLAAMSE GEMEENSCHAP 13/10/2026 
BE0002718998 VLAAMSE GEMEENSCHAP 23/06/2027 
BE0001796508 VLAAMSE GEMEENSCHAP 15/04/2030 
BE0001767210 VLAAMSE GEMEENSCHAP 10/11/2031 
BE0002622034 VLAAMSE GEMEENSCHAP 21/11/2033 
BE0002736172 VLAAMSE GEMEENSCHAP 15/10/2035 
BE0001765198 VLAAMSE GEMEENSCHAP 13/10/2036 
BE0001784389 VLAAMSE GEMEENSCHAP 12/07/2038 
BE0002284538 VLAAMSE GEMEENSCHAP 2/06/2042 
BE0001790444 VLAAMSE GEMEENSCHAP 11/04/2044 
BE0002708890 REGION WALLONNE 22/06/2025 
BE0001795492 REGION WALLONNE 8/04/2030 
BE0001715664 REGION WALLONNE 21/10/2030 
BE0001716670 REGION WALLONNE 21/10/2036 
BE0002709906 REGION WALLONNE 22/06/2040 
BE0001728790 REGION WALLONNE 7/11/2044 
BE6237806276 Wallonne, Région 11/05/2022 
BE6313645127 Wallonne, Région 3/05/2026 
BE6313647149 Wallonne, Région 3/05/2034 
BE6308844610 Wallonne, Région 19/10/2043 
BE6252463375 SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL 26/04/2023 



BE6264546928 SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL 30/01/2030 
BE6318635552 Communauté française Belgique 23/01/2030 
BE6246336216 Communauté française Belgique 15/11/2036 
BE6253136319 Communauté française Belgique 21/05/2040 
BE6235350939 COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 10/12/2024 
BE0002750314 COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 22/06/2029 
BE6241500352 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 20/12/2024 
BE6233230109 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 27/02/2032 
BE6246287690 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 6/12/2032 

BE6260605314 
BRUSSELS MUNICIPALITIES REGIONAL 
FUND 29/03/2028 

Bron: NBB 

Veruit het grootste deel van de opkoop betreft federale OLO’s, gevolgd door obligaties van 
de Vlaamse overheid en het Waals Gewest. 
 

3) Looptijd en verhouding vast/vlottend directe schuld: 
 
Overheden hebben de tendens om te snel hun schuld te consolideren op lange termijn. De 
Vlaamse overheid is hier geen uitzondering op. Het gevolg hiervan is dat er relatief weinig 
vlottende schuld zit in de directe schuld. Voor de Vlaamse overheid was dit 9% eind 2020. Uit 
vroegere studies is gebleken dat een hogere verhouding vlottende schuld1 op lange termijn 
kan leiden tot gemiddeld een lagere rentevoet en dus lagere rentekosten zonder dat het 
risico verhoogt. 

Het lijkt daarom zinvol om op Vlaams niveau opnieuw een soort “strategisch comité” op te 
richten. Het vroeger bestaand strategisch comité werd niet meer noodzakelijk geacht, toen 
de Vlaamse schuld rond de eeuwwisseling snel afnam. Dit comité kan dan, op 
wetenschappelijke onderbouwde parameters, die transparant horen gecommuniceerd te 
worden (ook naar het Vlaams Parlement toe), de strategische doelstellingen en het kader 
(waaronder de optimale vast/vlottende schuld ratio voor de volgende jaren) vaststellen, 
jaarlijks bijstellen en opvolgen, waarbinnen de administratie dan het dagelijks schuldbeheer 
met voldoende vrijheid kan uitvoeren. 

Zowel het Waals Gewest als de Franstalige Gemeenschap hebben een strategisch comité 
waarbij ze deze zelfs hebben geïntegreerd in een “Conseil Commun du Trésor” om het 
strategisch schuldbeleid van beide samen te bespreken en te bepalen. 
“With a view to optimise the management of Regional and Community finances, 
organisational synergies were set up between Wallonia and the Federation Wallonia-Brussels, 
in particular through the creation of a Joint Treasury Council which can debate on the main 
orientations taken for the management of the debt and treasury, the coordination of the 
Community and regional financing policies, the establishment of the joint principles governing 
financial risk management, and the intensification of synergies in the light of the institutional 
frameworks.” 
 

                                                           
1 afhankelijk van de steilheid van de rentecurve en van de marktverwachtingen ter zake (dewelke via de prijs 
van opties vast te stellen is, kan deze verhouding vermoedelijk opgetrokken wordt tot 20 a 40 procent, zonder 
gemiddelde risico-verhoging. Daarbij moet ook een correlatie gemaakt worden met de inflatie-gebondenheid 
van de inkomsten. Variabele rentevoeten vertonen immers een duidelijke band met de inflatie/HICP 









We hebben ons beperkt om deze verschillen grafisch weer te geven voor de afgelopen 2 jaar. 
We zien duidelijk dat die dagelijkse variaties in de rentevoet minder groot zijn voor de 
Euribor rentevoet dan voor de OLO rentevoet. Er is dus veel minder fluctuatie in de Euribor 
rente dan op het eerste zicht verwacht. De invoering van de euro en de Euribor heeft met 
andere woorden een zekere stabiliteit gebracht in de kortetermijnrentevoet, die er vroeger 
met de BIBOR niet was. Niettemin zitten we met een uitzonderlijke rentesituatie, waarbij de 
kortetermijnrente de laatste 6 jaar negatief was en ook de 10-jarige OLO de laatste 2,5 jaar 
heel regelmatig negatief stond. 
 
We hebben deze berekening met een verhouding 70/30 ook eens toegepast op de schulden 
die werden opgenomen vanaf 2009. Eind 2008 had de Vlaamse overheid zo goed als geen 
directe schuld meer. De nieuwe schulden die sindsdien werden opgenomen waren voor het 
overgrote deel leningen met vaste rentevoeten. Af en toe werd er voor beperkte periodes (3 
of 6 maanden) gebruik gemaakt van CP om tijdelijke cashsituaties op te vangen om diverse 
redenen zoals bijvoorbeeld een vertraging in de inning van de onroerende voorheffing, maar 
nooit structureel voor een lange termijn. In deze berekeningen wordt geen rekening 
gehouden met de schulden die werden overgenomen in het kader van de vismijn, de 
Gemeentelijke holding en de fusies van gemeenten. Deze schulden zijn heel beperkt en de 
leningen zijn niet nieuw maar worden overgenomen aan de bestaande voorwaarden. 
We berekenen per opname de rentekost voor een 100% vaste rentevoet (wat de realiteit 
was) en de rentekost indien we 70% aan een vaste rentevoet en 30% aan een vlottende 
rentevoet (Euribor 6 maanden) hadden opgenomen. We doen dit voor alle opnames vanaf 
2009 tot en met eind 2019. 
 

 

 100 70/30 Verschil 

2009 0,00 
            
7.038.366,58             7.038.366,58  

2010 
       
155.324.513,70         124.218.308,82  -       31.106.204,88  

2011 
       
170.727.700,00         140.032.374,05  -       30.695.325,95  

2012 
       
177.391.700,00         147.038.500,22  -       30.353.199,78  

 100 70/30 Verschil 
2009 0,00             7.038.366,58             7.038.366,58  
2010        155.324.513,70          124.218.308,82  -        31.106.204,88  
2011        170.727.700,00          140.032.374,05  -        30.695.325,95  
2012        177.391.700,00          147.038.500,22  -        30.353.199,78  
2013        156.668.384,43          115.830.253,92  -        40.838.130,51  
2014        130.308.200,00            94.480.918,38  -        35.827.281,62  
2015           83.308.200,00            59.864.910,65  -        23.443.289,35  
2016           89.173.671,16            62.118.848,43  -        27.054.822,73  
2017           56.492.934,79            36.709.502,52  -        19.783.432,28  
2018           76.838.000,00            50.064.978,54  -        26.773.021,46  
2019           64.248.417,53            41.092.146,28  -        23.156.271,25  
2020           76.219.600,00            49.025.613,59  -        27.193.986,41  

Totaal     1.236.701.321,61         927.514.721,99  -     309.186.599,62  



2013 
       
156.668.384,43         115.830.253,92  -       40.838.130,51  

2014 
       
130.308.200,00  

          
94.480.918,38  -       35.827.281,62  

2015          83.308.200,00  
          
59.864.910,65  -       23.443.289,35  

2016          89.173.671,16  
          
62.118.848,43  -       27.054.822,73  

2017          56.492.934,79  
          
36.709.502,52  -       19.783.432,28  

2018          76.838.000,00  
          
50.064.978,54  -       26.773.021,46  

2019          64.248.417,53  
          
41.092.146,28  -       23.156.271,25  

2020          76.219.600,00  
          
49.025.613,59  -       27.193.986,41  

Totaal 
    
1.236.701.321,61         927.514.721,99  -     309.186.599,62  

 

 100 70/30 Verschil 

2009 0,00 
            
7.038.366,58             7.038.366,58  

2010 
       
155.324.513,70         124.218.308,82  -       31.106.204,88  

2011 
       
170.727.700,00         140.032.374,05  -       30.695.325,95  

2012 
       
177.391.700,00         147.038.500,22  -       30.353.199,78  

2013 
       
156.668.384,43         115.830.253,92  -       40.838.130,51  

2014 
       
130.308.200,00  

          
94.480.918,38  -       35.827.281,62  

2015          83.308.200,00  
          
59.864.910,65  -       23.443.289,35  

2016          89.173.671,16  
          
62.118.848,43  -       27.054.822,73  

2017          56.492.934,79  
          
36.709.502,52  -       19.783.432,28  

2018          76.838.000,00  
          
50.064.978,54  -       26.773.021,46  

2019          64.248.417,53  
          
41.092.146,28  -       23.156.271,25  

2020          76.219.600,00  
          
49.025.613,59  -       27.193.986,41  

Totaal 
    
1.236.701.321,61         927.514.721,99  -     309.186.599,62  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In bovenstaande tabel vind je het resultaat van deze oefening. In totaal werd er vanaf 2009 
tot en met 2020 voor deze schulden een totaal bedrag van 1.236,7 miljoen euro betaald. Met 
een verhouding 70/30 zou er over deze periode slechts een bedrag van 927,5 miljoen euro 
aan rente betaald geweest zijn. Wat een besparing zou opgeleverd hebben van 309,2 miljoen 
euro. 
 
Dezelfde oefening werd gedaan met dezelfde gegevens maar hier wordt de Euribor 6 
maanden op 0% indien deze negatief zou zijn. Zelfs in dit geval zou er nog steeds een bedrag 
van 294 miljoen euro bespaard geweest zijn over de periode 2009 – 2020. 
 

 100 70/30 Verschil 

2009 0,00  
            
7.038.366,58             7.038.366,58  

2010 
       
155.324.513,70         124.218.308,82  -       31.106.204,88  

2011 
       
170.727.700,00         140.032.374,05  -       30.695.325,95  

2012 
       
177.391.700,00         147.038.500,22  -       30.353.199,78  

2013 
       
156.668.384,43         115.830.253,92  -       40.838.130,51  

2014 
       
130.308.200,00  

          
94.480.918,38  -       35.827.281,62  

2015          83.308.200,00  
          
59.868.632,14  -       23.439.567,86  

2016          89.173.671,16  
          
62.485.414,74  -       26.688.256,42  

2017          56.492.934,79  
          
39.545.054,36  -       16.947.880,44  

2018          76.838.000,00  
          
53.786.600,00  -       23.051.400,00  

2019          64.248.417,53  
          
44.973.892,27  -       19.274.525,26  

2020          76.219.600,00  
          
53.353.720,00  -       22.865.880,00  

Totaal 
    
1.236.701.321,61         942.652.035,49  -     294.049.286,13  

 



Dit zijn uiteraard analyses op basis van historische rentevoeten en biedt geen zekerheid naar 
toekomstige rente-evoluties en potentiële winsten. 
 

4) Liquiditeit obligaties: 
 
Ook liquiditeit kan een belangrijke invloed hebben op de rentevoet en marge van obligaties. 
Het kan dus nuttig zijn om grotere lijnen op te zetten om zo de liquiditeit en 
verhandelbaarheid te verhogen en dit ook transparant te communiceren naar de 
investeerders. Al dient men hier ook andere risico’s zoals spreiding van vervaldagen rekening 
te houden. 
 

5) Mobilisatie van interne middelen: 
 
Een interne mobilisatie van middelen bij verschillende entiteiten die nauw afhangen van de 
Vlaamse overheid kan ook nuttig zijn in het kader van het schuldbeheer. 
Sinds eind 2018 zijn alle ESR geconsolideerde entiteiten, waarvan de Vlaamse overheid 
minimum 50% van de aandelen in bezit heeft, decretaal verplicht om hun lange termijn2 
middelen bij de Vlaamse overheid te beleggen. Voor korte termijn beleggingen is er nog wel 
een zekere vrijheid voor zover het rendement hoger is als wat de Vlaamse overheid aanbiedt 
en de korte termijn rating minimaal A-2, F2 of P-2 is. 
 
Op deze manier is er meer dan 1 miljard euro gemobiliseerd binnen de Vlaamse overheid wat 
een positief effect heeft gehad op de schuldevolutie. 
 

in miljoen euro 2018 2019 2020 

Interne financieringen 
  
1.116,30  

  
1.311,79    1.318,90  

Bron: departement F&B 
 
De vraag kan hier gesteld worden of de Vlaamse overheid hier nog verder in moet gaan? Al 
dient hier dan ook rekening gehouden te worden met andere (fiscale) neveneffecten. 
Hier stelt zich vooral de problematiek van de roerende voorheffing (RV). In tegenstelling tot 
de federale overheid en de RSZ die geen RV zijn verschuldigd op hun beleggingen is de 
Vlaamse overheid enkel in sommige gevallen vrijgesteld van RV. Op basis van een KB dat 
ingevoerd is in aanloop naar de euro zijn de Gewesten en Gemeenschappen enkel vrijgesteld 
van RV als ze beleggen in een gedematerialiseerd effect (dat loopt via het X/N stelsel van de 
NBB) van een andere ESR geconsolideerde entiteit. Dit maakt het voor de Vlaamse overheid 
moeilijk om flexibel met zijn eigen publieke entiteiten te werken in het kader van een 
cashpooling of interne leningen/beleggingen. De Vlaamse Gemeenschap en andere publieke 
entiteiten die onder de rechtspersonenbelasting vallen verliezen bij iedere interne 
renteopbrengst immers de RV. Voor publieke entiteiten die onder de 
vennootschapsbelasting vallen is deze problematiek minder relevant omdat zij deze RV 
kunnen verrekenen in hun vennootschapsbelasting. Het zou dus nuttig zijn mocht deze RV 
afgeschaft worden voor alle publieke entiteiten, zoals het geval is op federaal niveau. Op die 
manier zou er steeds kunnen gekozen worden voor de beste oplossing voor de 

                                                           
2 Korte termijn <= 1 jaar 
   Lange termijn > 1 jaar 



geconsolideerde Vlaamse overheid in zijn geheel en dient men niet te werken met 
suboptimale oplossingen. 
 
In het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap is men ook de mogelijkheid aan het 
bekijken om interne middelen van publieke entiteiten meer te mobiliseren. 
 

6) Overname van gemeentelijke schuld, mits evenredige vermindering van de dotatie van 
betrokken gemeente in het Gemeentefonds 

In het verleden heeft de Vlaamse Gemeenschap reeds verschillende schuldovernames 
gedaan, waarbij vastgesteld werd dat er soms aanzienlijke margeverschillen waren op de 
gemeentelijke leningen en deze van de Vlaamse Overheid, hetgeen vanzelfsprekend logisch 
is, gezien de schaalgrootte (wat ook de reden is, waarom de Vlaamse Overheid – ondanks 
haar gunstiger rating – toch een hogere marge betaalt dan federaal) op haar leningen. Het 
kan dus op eerste zicht voordelig lijken, om een nieuwe schuldovername voor te stellen, 
waarbij de overname van schuld en daarbij horende rente-uitgaven omgezet wordt in een 
(via annuïteiten) berekenbare daling van de dotatie, waarbij de winst op het margeverschil 
b.v. gedeeld wordt, zodat de operatie, zowel voor de Vlaamse Gemeenschap als de 
betrokken gemeente batig is. Daarbij moet echter rekening mee gehouden te worden, dat de 
grote schuldovername in 2008 gebeurde op een ogenblik dat nagenoeg alle 
kredietinstellingen een bijzonder groot liquiditeitstekort hadden en dus sterk geneigd waren, 
om hun uitstaande leningen vervroegd te kunnen innen. Thans zijn we in de omgekeerde 
situatie, zodat het onzeker is of veel gemeentelijke schulden vervroegd terug betaalbaar zijn, 
zonder al te grote penalisatie.  

 

 

Besluit: 
Het belangrijkste besluit is dat het nuttig zou zijn om binnen de Vlaamse overheid een comité samen 
te stellen om op een wetenschappelijke, onderbouwde wijze het kader en de strategische 
doelstellingen van het schuldbeleid (t.t.z. maximalisatie van de verhouding Zekerheid/Kostprijs) uit te 
tekenen. Ook andere topics zoals de gewaarborgde schuld en/of overname van gemeenteschulden 
kunnen binnen dit comité besproken worden. Door zo’n strategisch kader moet het waarschijnlijk 
mogelijk zijn om nog bijkomede efficiëntie winsten te realiseren op de marge, zonder toename van 
het risico.  
Op basis van de simulatie is het duidelijk dat een groter aandeel van vlottende schuld in de 
portefeuille een rentebesparing kan opleveren. Bij een verhouding 70% vast en 30% vlottend zou dit 
op basis van de simulatie zou dit de afgelopen jaren een rentebesparing kunnen opgeleverd hebben 
van 74.000 à 75.000 euro op een schuld van 1 miljoen euro. Uiteraard is het verleden niet altijd een 
goede indicator voor de toekomst en zal dit dan ook regelmatig moeten bekeken en besproken 
worden in dit strategisch comité. 



Voor wat het beleidsveld Budgettering betreft, is gebleken dat : 

- het DEA-instrument geen bruikbaar instrument vormt om na te gaan of het algemeen 
budgettair beleid van de Vlaamse Gemeenschap al dan niet effectiever kan gevoerd worden; 

-  wat het beleidsveld Budgettering zelf betreft, zijn er twee grote uitgavenposten : 
 het, sinds 2018, als uitgave ingeschreven bedrag voor de pendeldotatie-compensatie 

die het Brussels Gewest ontvangt (ca. 26,8 mln Euro). In praktijk wordt deze door de 
Fod Financiën ingehouden, op de middelen die de Fod doorstort aan de Vlaamse 
Gemeenschap. Aangezien deze extra-dotatie aan het Brussels Gewest met 2/3 
meerderheid vastgesteld in de bijzondere financieringswet, aangepast in de zesde 
staatshervorming, heeft het weinig zin deze in overweging te brengen binnen de 
VBH. De Vlaamse Gemeenschap is immers niet bevoegd om een wijziging hierin door 
te voeren. 

 Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD). Dit Fonds financiert enerzijds de 
betalingen, ten gevolge van schade, erkend als ramp (Vlaams Rampenfonds). 
Inhoudelijk valt de regelgeving evenwel onder het Departement Kanselarij 
Buitenlandse Zaken (niet vallende onder beleidsdomein F&B) en anderzijds de recent 
ingevoerde regelgeving inzake de weersverzekering. Aangezien het eerste gedeelte 
(Rampenfonds) niet onder de inhoudelijke bevoegdheid valt van het beleidsdomein 
F&B en het tweede gedeelte pas recent werd ingevoerd en dus bij gebrek aan 
gegevens niet vatbaar voor analyse, heeft het weinig zin op het VFLD een 
heroverweging toe te passen. 

- de efficiëntie – en effectiviteitsanalyse van de inningskosten van de gewestbelastingen 
(gebeurlijk onder de vorm van een DEA-analyse) wordt best geïntegreerd met de analyse van 
de fiscale uitgaven. Deze kunnen immers mee (al dan niet in sterke mate) aanleiding zijn voor 
een efficiëntieverlaging in de inning van deze belastingen. 

Conclusie : het beleidsveld Budgettering wordt niet verder meegenomen in de VBH. De efficiëntie-
benchmarking van de gewestbelastingen, gebeurlijk via DEA-analyse wordt geïntegreerd in de 
subwerkgroep Fiscale Uitgaven. 



   

  www.vlaanderen.be 
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1 FISCALE REGELING DIENSTENCHEQUES 

1.1 ALGEMEEN 

1.1.1 Praktische info 

Trekker: Departement FB in samenwerking met WSE (  
) 

Leden van de werkgroep: 
- Experten  
- VO:  

 
Timing: Tussentijdse resultaten tegen eind maart, eindrapport tegen begin mei.  

1.1.2 Te verwerken onderzoeken/studies 

- “The employment effects of the service voucher scheme for household services in Belgium”, 
research commissioned by the Department of Finance and Budget in February 2019 by Sam 
Desiere, Tim Goesaert en Ludo Struyven (KULeuven HIVA onderzoeksinstituut voor Arbeid en 
Samenleving).  

- “Measuring the demand-elasticity of service vouchers with respect to a change in the taks 
reduction” by Toon Vanheukelom (KULeuven, Department of Economics), 18 maart 2019.  

- “De terugverdieneffecten van het dienstenchequestelsel” uitgevoerd door IDEA Consult in opdracht 
van VIONA/WSE, juni 2019, https://publicaties.vlaanderen.be/download-file/36716   

- “The pilot spending review on service vouchers” uitgevoerd door SRSS (heden ‘DG REFORM’), juli 
2019, link   

- Covernota “Wat weten we over Dienstencheques anno 2020”, dep WSE 
11/06/2020; https://publicaties.vlaanderen.be/download-file/37162  

- Verschillende rendabiliteitsstudies: Idea Consult iov Viona, 2015; Idea Consult iov Federgon, 2018; 
interne analyse van WSE 2020 (resultaten in covernota)  

1.1.3 Onderzoeksvragen 

Algemeen:  
- Is de fiscale maatregel nog voldoende efficiënt, doelmatig en beheersbaar ingericht?  

 
Concreet:  

- In hoeverre heeft de belastingvermindering al dan niet aanleiding gegeven tot een (verhoopte) 
verhoging van de werkgelegenheidsgraad en de (daarmee gepaard gaande) verlaging van illegale 
arbeid? 

 
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, worden hieronder de volgende elementen nader uitgewerkt:  

1) Beschrijving van de maatregel met inbegrip van de historische context en de toen vooropgestelde 
doelstellingen 
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2) Evolutie van de fiscale uitgaven met verdeling over de inkomensgroepen van de huidige fiscale 
voordelen 

3) Benchmarking: situatie in de andere gewesten 
4) Simulaties verlagen fiscaal voordeel tot 15%, 10% en 0%: berekenen van de netto opbrengst 
5) Bepaling van de vraagelasticiteit, met het oog op het in kaart brengen van gebeurlijke neveneffecten 

(met inbegrip van de mogelijke impact op het Vlaamse doelgroepenbeleid) 
 

1.2 BESCHRIJVING MAATREGEL 

1.2.1 Beschrijving van de maatregel 

De materiële bepalingen inzake de belastingvermindering en het belastingkrediet voor dienstencheques 
zijn voorzien in de artikelen 14521 en 14523 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.  
 
Natuurlijke personen kunnen met overheidssteun dienstencheques gebruiken als betaalmiddel voor de 
aankoop van prestaties van buurtwerken en -diensten. De overheid draagt daarbij het verschil tussen het 
bedrag van de cheque en de normale kostprijs per arbeidsuur.  
 
Buurtwerken of -diensten zijn activiteiten om personen bij te staan in hun individuele, persoonlijke of 
familiale noden in het dagdagelijkse leven. Zij hebben in principe betrekking op thuishulp van 
huishoudelijke aard, bijvoorbeeld schoonmaken, wassen, strijken, bereiden van maaltijden en occasionele 
naaiwerken. Bepaalde activiteiten buiten de woonplaats van de gebruiker worden eveneens beoogd, zoals 
de dagdagelijkse boodschappen doen, begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit en strijken.  
 
De prestaties worden geleverd door bij wet erkende ondernemingen.  
 
Voor aankopen sinds 1 januari 2014 kan de gebruiker dienstencheques kopen tegen 9 euro per cheque 
voor de eerste 400 cheques en 10 euro per cheque boven 400 cheques. Dienstencheques hebben een 
geldigheidsduur van 12 maanden. Het uitgiftebedrijf betaalt een tegemoetkoming per cheque aan de 
erkende onderneming die de dienstencheques doorstuurt. Deze tegemoetkoming bedraagt tussen 1 januari 
2014 en 31 december 2020 13,04 euro voor cheques met een aankoopprijs van 9 euro en 12,04 voor 
cheques met een aankoopprijs van 10 euro. Sinds 1 januari 2021 zijn de tegemoetkomingen verhoogd tot 
respectievelijk 14,48 euro en 13,48 euro.  
 
Onder bepaalde voorwaarden verlenen de gewesten een belastingvermindering op de uitgaven voor 
dienstencheques die tijdens het belastbaar tijdperk zijn betaald.  
 
De belastingvermindering bedraagt 20% van de uitgaven voor het Vlaamse Gewest vanaf aanslagjaar 2021. 
Voordien bedroeg de belastingvermindering 30%. De maximale uitgaven voor dienstencheques en wijk-
werkcheques samen die in aanmerking komen voor een belastingvermindering, bedragen 1.520 euro per 
jaar én per belastingplichtige voor aanslagjaar 2021 (1.530 euro per jaar voor aanslagjaar 2022). Het fiscaal 
niet benutte deel boven het grensbedrag is niet overdraagbaar naar de partner. Dit betekent dat op 
gezinsniveau tot 3.040 euro aan dienstencheques in aanmerking kan komen voor belastingvermindering 
indien elke partner afzonderlijk het maximale bedrag van 1.520 euro per jaar aan dienstencheques heeft 
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aangekocht. Indien slechts 1 partner alle dienstencheques aankoopt, kan maar voor 1.520 euro worden 
opgenomen in de gezamenlijke aangifte.  
 
Bij een gemeenschappelijke aangifte voor gehuwden of wettelijk samenwonende partners wordt het 
bedrag van de belastingvermindering evenredig omgedeeld over de inkomsten van beide echtgenoten of 
wettelijk samenwonende partners naargelang ieders inkomen. De belastingvermindering van 20% van het 
maximale totaalbedrag van 3.040 euro op gezinsniveau van aangekochte dienstencheques, zij het dat elke 
partner afzonderlijk slechts maximaal 1.520 euro kan inbrengen, wordt bijgevolg over beide partners 
verdeeld naargelang ieders inkomen, ongeacht wie de aankoop heeft gedaan.  
 
De belastingvermindering voor dienstencheques levert enkel een belastingvoordeel op voor zover er 
verschuldigde belastingen zijn waarop de vermindering kan worden aangerekend. Wanneer iemand geen 
of onvoldoende belastingen betaalt omwille van bijvoorbeeld een laag inkomen, is de brutokostprijs van 9 
euro meteen ook de nettokostprijs. Om te vermijden dat personen met een laag inkomen niet ten volle van 
de belastingvermindering gebruik kunnen maken en de kostprijs van een dienstencheque voor hun hoger 
ligt dan voor personen met een hoger inkomen, heeft men in 2009 een terugbetaalbaar belastingkrediet 
ingevoerd.  
 
Indien een belastingplichtige beroepsinkomsten ontvangt die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en niet in 
aanmerking komen voor de berekening van de belasting op zijn andere inkomsten, kan het belastingkrediet 
niet worden toegepast.  
 
Een andere voorwaarde om gebruik te kunnen maken van het belastingkrediet, is dat het belastbaar 
inkomen van de belastingplichtige lager moet zijn dan (het niet-geïndexeerd bedrag van) 28.605 euro (na 
indexatie: 47.360 euro voor aanslagjaar 2021 en 47.710 euro voor aanslagjaar 2022).  

1.2.2 Regelgeving 

Artikel 14521 WIB 92: 
 
Onder de voorwaarden bepaald in artikel 14522 WIB 92, wordt een belastingvermindering verleend die wordt 
berekend op de uitgaven tot ten hoogste 920 EUR per belastingplichtige die geen beroepskosten zijn en die 
tijdens het belastbaar tijdperk werkelijk zijn betaald voor prestaties, te verrichten door een werknemer in het 
kader van het wijk-werken of voor prestaties betaald met dienstencheques bedoeld in de wet van 20 juli 
2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, andere dan sociale dienstencheques. 
 
De belastingvermindering is gelijk aan 20 pct. van de in het eerste lid bedoelde uitgaven. 
Voor het bepalen van het bedrag van de in het eerste lid vermelde uitgaven wordt alleen rekening gehouden 
met de nominale waarde van de wijk-werkcheques, vermeld in de reglementering over wijk-werken of met de 
nominale waarde van de in het eerste lid bedoelde dienstencheques. 
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Artikel 14523 WIB 92:  
 
§ 1 In geval van een gemeenschappelijke aanslag wordt de in artikel 14521 vermelde belastingvermindering 
evenredig omgedeeld in functie van het overeenkomstig artikel 130 belaste inkomen van elk der echtgenoten 
ten opzichte van de som van de overeenkomstig artikel 130 belaste inkomens van de beide echtgenoten. 
 
§ 2 Het deel van de in artikel 14521 vermelde belastingvermindering dat betrekking heeft op uitgaven gedaan 
voor prestaties betaald met dienstencheques en dat niet kan worden aangerekend op de gewestelijke 
opcentiemen en gewestelijke belastingvermeerderingen of op het saldo van de federale personenbelasting, 
wordt omgezet in een terugbetaalbaar gewestelijk belastingkrediet. 
 
Deze paragraaf is niet van toepassing van zodra het belastbare inkomen van de belastingplichtige, met 
uitsluiting van de inkomsten die overeenkomstig artikel 171 worden belast, het bedrag van 28.605 euro 
overschrijdt. 
 
Deze paragraaf is evenmin van toepassing op een belastingplichtige die beroepsinkomsten heeft die bij 
overeenkomst zijn vrijgesteld en die niet in aanmerking komen voor de berekening van de belasting op zijn 
andere inkomsten. 

1.2.3 Ratio legis bij de invoering 

Bij Wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en –banen werd de fiscale regeling voor 
dienstencheques ingevoerd.  
 
Het doel voor de invoering van de belastingvermindering was de ontwikkeling van de buurtdiensten te 
bevorderen en de creatie van banen die nodig zijn voor hun werking aan te moedigen. De invoering kaderde 
in het actieplan tegen illegale arbeid. Vele buurtdiensten werden op het moment van invoering door niet 
aangegeven arbeid uitgevoerd.  
 
Buurtwerken of -diensten werden initieel omschreven als thuishulp van huishoudelijke aard, 
kinderopvang en hulp aan bejaarden, zieken of gehandicapten aan huis. Bij de Programmawet van 22 
december 2003 werd de omschrijving van de buurtwerken of -diensten vervangen door de 
banenscheppende activiteiten, met of zonder handelskarakter, die inspelen op individuele, persoonlijke of 
familiale noden die zich in het raam van het dagelijkse leven laten gevoelen en die betrekking hebben op 
thuishulp van huishoudelijke aard. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, 
bepalen wat kan beschouwd worden als thuishulp van huishoudelijke aard. De Koning heeft onder meer 
bij KB van 26 januari 2010, ingevoegd in het KB van 12 december 2001, in detail bepaald wat als thuishulp 
van huishoudelijke aard kan worden beschouwd (zie omschrijving in punt 1.2.1).  
 
De doelstellingen van de regering waren samengevat de volgende:  
 

1. Verhoging van de werkgelegenheidsgraad, in het bijzonder de vrouwelijke werkgelegenheidsgraad, 
alsook die van lager geschoolden en oudere werkzoekenden 

2. Bestrijding van illegale arbeid 
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3. Bevrediging van behoeften die niet of niet volledig worden ingevuld, voornamelijk behoeften die 
deel uitmaken van hun dagelijks leven 

4. Ondersteuning van economische groei door het scheppen van nieuwe activiteiten 
 
Het terugverdieneffect van de financiële tussenkomst werd ingeschat in de vorm van de banencreatie en 
de bijhorende daling van de werkloosheid en in de vorm van positieve externaliteiten die de efficiënte 
bestrijding van illegale arbeid mogelijk maken.  
 
Deze materie werd na de zesde staatshervorming overgeheveld naar de gewesten, van toepassing sinds 
aanslagjaar 2015.  
 
Memorie van toelichting bij de Wet van 20 juli 2001:  
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/50/1281/50K1281001.pdf  
Memorie van toelichting bij de Wet van 8 mei 2014:  
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/3427/53K3427001.pdf  
 
Het terugbetaalbaar belastingkrediet werd ingevoerd door de Programmawet van 8 juni 2008 en is van 
toepassing sinds aanslagjaar 2011. Zoals reeds gesteld, wenste men te zorgen dat personen met een laag 
inkomen geen hogere nettokostprijs zouden betalen voor een dienstencheque dan anderen. Bij de 
invoering van het belastingkrediet opteerde men voor een belastingkrediet in plaats van 2 verschillende 
aankoopprijzen van de dienstencheques.  
 
Memorie van toelichting bij de Programmawet van 8 juni 2008: 
https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/52/1011/52K1011001.pdf  
 

1.3 BENCHMARKING: SITUATIE IN ANDERE GEWESTEN 

Het tarief van de belastingvermindering is in het Waalse Gewest nog steeds 30%. In Vlaanderen werd het 
tarief verlaagd naar 20% vanaf het huidige aanslagjaar 2021. In Brussel werd het tarief reeds verlaagd naar 
15% sinds aanslagjaar 2017.  
 
Het maximale bedrag dat recht geeft op een belastingvermindering is voor het Vlaamse en het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest de nominale waarde, met een  maximum van 1.520 euro (geïndexeerd voor 
aanslagjaar 2021) per belastingplichtige per jaar.  
Sinds aanslagjaar 2016 verlaagde het Waalse Gewest de belastingvermindering drastisch. Het bedrag dat 
nog recht geeft op een belastingvermindering wordt bepaald op het bedrag van de dienstencheques 
vermenigvuldigd met factor 3 en gedeeld door de prijs van 1 cheque. Dat resultaat wordt verder beperkt 
door te vermenigvuldigen met een coëfficiënt verkregen door de breuk van het jaarlijkse aantal cheques 
met een maximum van 150 (teller) en het jaarlijkse aantal cheques (noemer). Bijvoorbeeld: men koopt 400 
dienstencheques voor 9 euro per cheque. Het maximale bedrag dat recht geeft op een 
belastingvermindering is 450 euro: (400 x 9 = 3.600) x (3/9) x (150/400). In de aangifte dienen inwoners 
van het Waalse Gewest daardoor niet enkel het aankoopbedrag aan te geven maar ook het aantal 
aangekochte cheques.  
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In tegenstelling tot het Vlaamse Gewest, hebben het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse 
Gewest de voorwaarde dat het inkomen van de belastingplichtige een bepaalde grens niet mag 
overschrijden om gebruik te kunnen maken van het belastingkrediet geschrapt. Deze schrapping is van 
toepassing sinds aanslagjaar 2018 voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en sinds aanslagjaar 2020 
voor het Waalse Gewest. Als gevolg van de schrapping zal iedere belastingplichtige die niet voldoende 
inkomsten heeft om van de belastingvermindering gebruik te maken, effectief gebruik kunnen maken van 
het belastingkrediet.   

1.4 BEVOEGDHEIDSVERDELING TUSSEN OVERHEDEN EN PRIVATE SECTOR 
VOOR VERBETERING VATBAAR? ALTERNATIEVEN? 

Sinds aanslagjaar 2015 zijn de gewesten exclusief bevoegd voor de fiscale voordelen voor dienstencheques 
en wijk-werkcheques. Uiteraard neemt dit niet weg dat de personenbelasting ook nog steeds onderhevig is 
aan belangwekkende federale bevoegdheden (grondslag, dienst,…). 
 
Vanaf 1 januari 2015 dragen de gewesten de financiële verantwoordelijkheid van het dienstencheque-
systeem. Deze laatste verantwoordelijkheid werd in Vlaanderen overgeheveld van de RVA naar het Vlaams 
departement voor Werk en Sociale Economie (hierna ‘WSE’).  
 
De gebruikers kopen dienstencheques aan van Sodexo. Zij betalen per gewerkt uur één dienstencheque aan 
de erkende onderneming die hun huishoudhulp tewerkstelt. Deze erkende ondernemingen staan in voor 
de coördinatie en administratieve werkzaamheden die bij het hele proces komen kijken. De 
dienstencheques die zij ontvangen, worden overgedragen aan Sodexo, die per dienstencheque bovenop de 
aankoopprijs van 9 of 10 euro door de consument 14,48 of 13,48 euro bijpast. De financiële middelen 
hiervoor worden door WSE beschikbaar gemaakt.  
 
Om als onderneming personeel met dienstencheques te kunnen tewerkstellen, moet je als zodanig worden 
erkend door het Vlaamse Gewest. Indien men (ook) in een ander gewest wil worden erkend, dient men 
daar opnieuw een erkenningsprocedure te doorlopen.  
 
Ter conclusie is het de Vlaamse Overheid die instaat voor het juridisch en financieel kader van de 
dienstencheques, alsook voor de erkenning van de ondernemingen die mensen tewerkstellen met 
dienstencheques. De coördinerende, werkgevende en administratieve rol wordt opgenomen door de 
private sector.   
 
Een alternatieve mogelijkheid bestaat erin dat de Vlaamse Overheid zelf de coördinerende en 
administratieve rol zou overnemen van de private sector. Dit is evenwel een alternatief dat buiten het 
bestek van dit rapport ligt aangezien dit rapport beperkt blijft tot de fiscale behandeling van 
dienstencheques wat nog steeds een overheidsprerogatief vormt. Dat de fiscale bevoegdheden inzake 
personenbelasting versnipperd zijn over het Vlaamse en federale niveau vormt in deze geen belemmering. 
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1.5 GOVERNANCE 

Zoals hierboven aangehaald, zijn de fiscale bevoegdheden verspreid over het Vlaamse en federale niveau. 
Dit betekent dat voor de uitvoering steeds moet worden nagegaan of de betrokken maatregel uitvoerbaar 
is voor de federale overheid. Een loutere reductie van het fiscaal voordeel door middel van een 
percentageaanpassing stelt evenwel geen problemen qua uitvoerbaarheid. Er zijn evenmin andere 
problemen bekend rond de governance van de fiscale behandeling inzake dienstencheques.  
 
Ter informatie kunnen we nog het volgende meegeven:  
 
Sodexo staat centraal voor heel Vlaanderen in voor de aankoopprocedure van dienstencheques door de 
consumenten. Via het Sodexo platform kunnen de consumenten de gepresteerde uren ook elektronisch 
goedkeuren.  
 
De erkende ondernemingen staan in voor de administratie en coördinatie inzake de dienstencheques. Sinds 
2012 is het aantal ondernemingen dat mensen met dienstencheques tewerkstelt aan het dalen. Het 
opschalen van deze bedrijven kan de efficiëntie verhogen. Er moet hierbij alleen bewaakt worden dat er 
geen probleem rijst van een monopoliepositie bij een bedrijf. Dit is evenwel een problematiek die buiten 
het bestek van dit rapport ligt.  
 

1.6 EVOLUTIE FISCALE UITGAVEN 

1.6.1 Fiscale uitgaven 
Tabel 1 

  AJ2015 AJ2016 AJ2017 AJ2018 AJ2019 

Vlaams Gewest        
157.459.950  

       
172.601.936  

   
181.202.335 

       
189.882.510  

       
198.399.551  

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

         
23.301.845  

         
25.166.386  

       
12.592.795  

         
13.230.225  

         
13.476.129  

Waals Gewest          
66.139.743  

         
22.494.992  

       
22.267.873  

         
22.577.068  

         
23.230.365  

Bron: realisaties FOD      

1.6.2 Fiscale data 

Naast de realisatie van fiscale uitgaven beschikt het departement Financiën en Begroting ook over IPCAL-
data. Deze data bevatten alle aangiften personenbelasting 1 en kunnen dus gebruikt worden om de 
aangegeven uitgaven voor dienstencheques te analyseren. Deze data geven niet het gebruik van 
dienstencheques weer, maar enkel de uitgaven die in de aangiften personenbelasting werden opgenomen. 
Het gebruik van dienstencheques is dus enkel zichtbaar tot het maximaal aan te geven bedrag. 
  

                                                             
1 Met uitzondering van de belasting niet-inwoners 
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In onderstaande tabel wordt het maximaal aan te geven bedrag per aanslagjaar weergegeven. Dit maximum 
werd in 2013 sterk verlaagd. Dit komt ook terug in de samenvattingen van de aangegeven uitgaven 
doorheen de jaren. De data worden weergegeven in functie van de inkomstenjaren. Daarnaast wordt ook 
het gemiddeld aangegeven bedrag per belastingplichtige en per gezin weergegeven.  

Tabel 2 

  

In dit deel worden enkel de aangegeven bedragen weergegeven, in het volgende hoofdstuk wordt het 
belastingvoordeel onderzocht. In het eerste deel worden enkel de belastingplichtigen meegenomen die 
dienstencheques kopen en hun uitgaven opnemen in hun aangifte, in het tweede deel worden ook hun 
partners meegenomen aangezien het belastingvoordeel verdeeld wordt tussen beide partners.  
 
In Grafiek 1 wordt de evolutie van de gemiddelden van de aangegeven uitgaven voor dienstencheques 
weergegeven voor de drie verschillende gewesten. In de drie gewesten is er een terugval te zien vanaf 2013. 
Deze is het gevolg van het verlagen van het maximum aan te geven bedrag per persoon. In 2015 zakt het 
gemiddeld aangegeven bedrag verder in Wallonië door de hervorming van de fiscale voordelen die werd 
doorgevoerd.  
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Grafiek 1 

 

 

1.6.3 Belastingvoordelen 

In dit deel worden alle belastingplichtigen die een belastingvoordeel ontvangen geanalyseerd. In 
tegenstelling tot het vorige deel, worden de belastingplichtigen die geen dienstencheques aangeven, maar 
wel een belastingvoordeel ontvangen omdat hun partner wel dienstencheques aangeeft, wél meegenomen. 
Daarnaast worden de belastingplichtigen die wel dienstencheques aangeven, maar geen belastingvoordeel 
ontvangen omdat zij een te laag inkomen hebben in dit deel niet meegenomen.  
 
Het belastingvoordeel wordt berekend op basis van het microsimulatiemodel FANTASI. Dit draait op data 
van het inkomstenjaar 2017 – die worden geprojecteerd naar inkomstenjaar 2021 – en regelgeving van het 
aanslagjaar 2018. In aanslagjaar 2018 is de verlaging van de belastingvermindering van 30% naar 20% 
nog niet doorgevoerd. Deze aanpassing is voor deze oefening wel in het model doorgevoerd. De overige 
regelgeving is wel nog deze van aanslagjaar 2018. Alle tabellen worden per belastingplichtige berekend.  
 
Om het inkomen van koppels met het inkomen van alleenstaanden te kunnen vergelijken wordt een 
gewogen inkomen gedefinieerd op basis van de wegingscoëfficiënt van de OESO2. In het verder verloop van 

                                                             
2 Deze maakt gebruik van een coëfficiënt voor kinderen tot 14 jaar, namelijk 0,3. In de fiscale data zitten echter kinderen ten laste ouder dan 14 jaar. Daarom wordt de 
wegingscoëfficiënt voor kinderen aangepast. De wegingscoëfficiënt voor een extra volwassene in het huishouden is 0,5, voor een extra kind 0,3689325 
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de tekst wordt naar dit inkomensconcept verwezen met ‘gewogen inkomen’. De decielen werden opgesteld 
op basis van het gewogen totaal belastbaar inkomen per gezin.  
 
Uit Tabel 3  blijkt dat het totaal belastingvoordeel per deciel stijgt met het inkomen. Daarnaast stijgt ook 
het aantal belastingplichtigen die een belastingvoordeel ontvangen per deciel. Er zijn in de hoogste decielen 
dus meer belastingplichtigen die belastingvoordelen ontvangen dan in de lagere decielen. 
 

Tabel 3 - Percentage van aantal is het aantal belastingplichtigen per deciel die belastingvoordeel ontvangen ten opzichte het 
totaal aantal belastingplichtigen in dit deciel.

 

  



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
15.06.2021 VBH WG Fiscaliteit - Onderzoeksrapport pagina 13 van 37 

Tabel 4 geeft het mediaan en maximum belastingvoordeel per leeftijdsgroep weer. Hieruit blijkt dat 
voornamelijk belastingplichtigen die zich in een leeftijdsgroep bevinden waarvan verondersteld kan 
worden dat ze onder de actieve bevolking vallen belastingvoordelen ontvangen. Daarnaast zitten binnen 
deze bevolkingsgroep ook de meeste belastingplichtigen die belastingvoordelen voor dienstencheques 
ontvangen.  
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Tabel 4 - Percentage van aantal is het aantal belastingplichtigen per leeftijdsgroep die belastingvoordeel ontvangen ten opzichte 
het totaal aantal belastingplichtigen in deze leeftijdsgroep. 

 

In Tabel 5 blijkt dat voornamelijk de actieve bevolking en de gepensioneerden belastingvoordelen door 
dienstencheques ontvangen. 
 

Tabel 5 - Percentage van aantal is het aantal belastingplichtigen per statuut die belastingvoordeel ontvangen ten opzichte het 
totaal aantal belastingplichtigen met dit statuut. 

  

In Tabel 6 wordt het belastingvoordeel op basis van het aantal kinderen ten laste weergegeven. In deze 
tabel worden zowel kinderen die volledig ten laste zijn als kinderen in co-ouderschap meegenomen. Omdat 
kinderen in co-ouderschap bij beide ouders worden meegeteld, worden deze kinderen bij elk van de ouders 
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voor de helft meegenomen. Hierdoor komen in de tabel ook ‘halve’ kinderen voor. Uit de tabel blijkt dat het 
mediaan belastingvoordeel stijgt naargelang het aantal kinderen ten laste (met uitzondering van groepen 
met ‘halve kinderen’ omdat deze groepen kleiner zijn). Het aantal belastingplichtigen zonder kinderen is 
evenwel het meest vertegenwoordigd.  
 

Tabel 6 - Percentage van aantal is het aantal belastingplichtigen met dit aantal kinderen ten laste die belastingvoordeel 
ontvangen ten opzichte het totaal aantal belastingplichtigen met dit aantal kinderen ten laste. 

 

1.7 VERLAGING OF AFSCHAFFING VAN HET FISCAAL VOORDEEL 

Als besparingsoptie kan het percentage van de belastingvermindering voor dienstencheques worden 
verlaagd. In dit hoofdstuk wordt het percentage verder verlaagd naar 15%, 10% en ten slotte 0%. 
 
De simulaties zijn net zoals het vorige deel gebaseerd op het micro-simulatiemodel FANTASI met data van 
inkomstenjaar 2017  geprojecteerd naar inkomstenjaar 2022 en regelgeving van aanslagjaar 20183.  
In alle analyses wordt er geen rekening gehouden met gedragseffecten. De prijselasticiteit wordt in deze 
analyses dus niet meegenomen. Deze keuze is gemaakt omdat de prijselasticiteit met betrekking tot de 
consumptieprijs niet gebruikt kan worden om het fiscaal voordeel te beoordelen. De consumptieprijs is de 
prijs die betaald wordt op het moment van aankoop van dienstencheques (momenteel 9 euro voor de 
eerste 400 cheques). Het fiscale voordeel zal pas een jaar later financiële gevolgen hebben. Binnen de 
spending review is er getracht om een prijselasticiteit te schatten met betrekking tot het fiscale voordeel 
in plaats van de consumptieprijs4. Deze schatting is gebeurd op basis van de hervormingen met betrekking 
tot de belastingvermindering in de andere gewesten. Deze schatting bedroeg een elasticiteit van -0.18, 
maar met veel differentiatie over de bevolking. Vlaanderen heeft voor aanslagjaar 2020 de 
belastingvermindering verlaagd. Dit zou het perfecte moment geweest zijn om deze elasticiteit met meer 
zekerheid te schatten, maar door de coronacrisis is dit niet mogelijk. In 2020 zijn er namelijk veel minder 
dienstencheques aangekocht, voornamelijk als gevolg van de coronacrisis, maar het is niet te achterhalen 
                                                             
3 Met uitzondering van de vermindering voor uitgaven aan dienstencheques in het Vlaams Gewest. Deze is wel verlaagd tot 20%. 
4 Vanheukelom Toon. Measuring the demand-elasticity of service vouchers with respect to a change in the tax reduction (2019) 
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welk deel van de daling het gevolg is van de hervorming. Mogelijks zijn de gedragseffecten voor 
belastingplichtigen met een lager inkomen groter dan voor belastingplichtigen met een hoger inkomen. Het 
kan dan ook interessant zijn om de elasticiteit ten opzichte van het fiscale voordeel gedifferentieerd ten 
opzichte van het inkomen in de toekomst te schatten. Het ideale moment om deze elasticiteiten te schatten 
zou op basis van een natuurlijk experiment, zonder externe factoren zoals de coronacrisis, zijn.  
 
Een verlaging van het fiscale voordeel zal enkel minder aangegeven dienstencheques als gevolg hebben 
voor belastingplichtigen die momenteel niet het maximum bedrag aangeven. Belastingplichtigen die 
momenteel wel het maximale bedrag aan dienstencheques aangeven kunnen uiteraard ook 
gedragseffecten vertonen en dus minder dienstencheques aangeven, maar dit zal hoogstwaarschijnlijk 
weinig effect hebben op hun aangegeven bedrag. Momenteel zijn er 147.002 belastingplichtigen die het 
maximale bedrag aangeven wat ongeveer 20% van de belastingplichtigen zijn die dienstencheques 
aangeven. 

1.7.1 Verlaging naar 15%  

Wanneer de belastingvermindering verlaagd wordt van 20% naar 15%, worden de totale gewestelijke 
belastingen verhoogd met ongeveer 32 miljoen euro. 
 
In Tabel 7 wordt het mediaan en het maximum verlies als gevolg van deze maatregel per deciel 
weergegeven voor belastingplichtigen die uitgaven voor dienstencheques aangeven in hun 
belastingaangifte. Net zoals het totaal belastingvoordeel in Tabel 3 stijgt het totaal verlies per deciel.  
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Tabel 7 - Percentage verliezers in deciel zijn het aantal verliezers in dit deciel ten opzichte van het totaal aantal personen in dit 
deciel. 

 

In Tabel 8 wordt het verlies verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen. Enkel de belastingplichtigen 
die in de baseline een belastingvoordeel ontvingen worden meegenomen. Uit deze tabel blijkt dat het 
grootste mediaan verlies in de leeftijdsgroepen 41-50, 51-60 en 80+ voorkomt, al is het verschil met de 
andere leeftijdsgroepen redelijk klein.  
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Tabel 8 - Percentage verliezers in leeftijdsgroep zijn het aantal verliezers in deze leeftijdsgroep ten opzichte van het totaal aantal 
personen in deze leeftijdsgroep. 

In Tabel 9 wordt het gemiddeld verlies per statuut weergegeven. Zoals bij het gemiddeld belastingvoordeel 
hebben de actieven (bedrijfsleider, zelfstandig of loontrekkend) en de gepensioneerden een hoger 
gemiddeld verlies dan de inactieven. 

 

Tabel 9 - Percentage verliezers per statuut zijn het aantal verliezers met dit statuut ten opzichte van het totaal aantal met dit 
statuut. 
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In Tabel 10 wordt het verlies verdeeld over de belastingplichtigen, afhankelijk van het aantal kinderen ten 
laste, die in de baseline een belastingvoordeel voor dienstencheques ontvangen. Voor het bepalen van het 
aantal kinderen bij co-ouderschap wordt dezelfde systematiek toegepast als hierboven reeds uiteengezet 
werd.  
 

Tabel 10 - Percentage verliezers zijn het aantal verliezers per aantal kinderen ten laste ten opzichte van het totaal aantal 
personen met dit aantal kinderen ten laste. 

 

1.7.2 Verlaging naar 10% en naar 0% 

Een verlaging van de belastingvermindering naar 10% geeft ongeveer 65 miljoen euro extra inkomsten in 
de totale gewestelijke belastingen in vergelijking met een vermindering van 20%. De analyse van de 
effecten van deze maatregel kan teruggevonden worden in bijlage2.1.1.  
 
Ten slotte wordt er bekeken wat de effecten zijn van een totale afschaffing van de vermindering voor 
uitgaven voor dienstencheques. Hierbij stijgen de totale gewestelijke belastingen met ongeveer 129 
miljoen euro. De analyse van de effecten van de afschaffing van het fiscale voordeel kan teruggevonden 
worden in bijlage 2.1.2.  

1.7.3 Belastingkrediet 

Als gevolg van de voorwaarde dat het belastingkrediet enkel kan worden ontvangen door personen 
waarvan het individueel belastbaar inkomen lager is dan 29.090 euro (voor aanslagjaar 2022), kunnen 
enkele mogelijks onbedoelde groepen genieten van het belastingkrediet.  

Ten eerste wordt het individueel belastbaar inkomen van de belastingplichtige meegenomen en niet het 
gemeenschappelijk belastbaar inkomen van het hele gezin. Hierdoor zijn er heel wat belastingplichtigen 
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die in hogere decielen (berekend op het gewogen totaal belastbaar inkomen van het gezin) vallen, maar 
toch recht hebben op het belastingkrediet. Dit zijn gezinnen waarbij 1 partner een hoog inkomen en de 
andere partner geen/een laag inkomen heeft. In Tabel 11 wordt per deciel het aantal belastingplichtigen 
die een belastingkrediet ontvangen en het totale belastingkrediet weergegeven. 

Tabel 11 

 

Een tweede groep zijn belastingplichtigen die een laag gezamenlijk belastbaar inkomen van het hele gezin 
hebben, maar wel een hoog totaal belastbaar inkomen, doordat in het totaal belastbaar inkomen ook het 
afzonderlijk belastbaar inkomen wordt meegenomen. Een voorbeeld van een afzonderlijk belastbaar 
inkomen is de uitbetaling van een groepsverzekering. Er zijn maar enkele belastingplichtigen die in deze 
groep vallen. 

1.7.4 Simulatie gezinsinkomen als voorwaarde voor belastingkrediet5 

Uit sectie 1.7.4. blijkt dat een deel van het belastingkrediet wordt toegekend aan belastingplichtigen die 
zich op basis van het gewogen totaal belastbaar inkomen van het gezin in een hoog deciel bevinden. In dit 
deel wordt nagegaan wat het effect op de belastingplichtigen en op de totale gewestelijke belasting zou zijn 
indien we de inkomensvoorwaarde bekijken op gezinsniveau in plaats van op het niveau van de 
belastingplichtige met het lage inkomen. 

Voor deze simulaties wordt het maximum inkomen voor koppels verdubbeld. Er zijn zowel koppels die 
zullen verliezen als koppels die net minder belastingen zullen moeten betalen na deze hervorming. Koppels 
die minder belastingen moeten betalen zijn koppels waarbij het inkomen van de partner die 

                                                             
5 Als de ratio legis bekeken wordt voor de invoering van het belastingkrediet dan is dit om te beletten dat "personen met een laag inkomen geen hogere nettokostprijs 
zouden betalen dan anderen". Dit werd bepaald op basis van het inkomen van de persoon, niet het gezinsinkomen. Het lijkt dan ook dat de regelgeving omtrent 
dienstencheques steeds individuen als basis heeft. De verandering die hier gesimuleerd wordt, gaat daar tegen in en lijkt niet consistent met de basisfilosofie. 
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dienstencheques aangeeft niet laag genoeg is om aan het belastingkrediet te voldoen, maar het inkomen 
van het gezin in totaal wel onder het maximum voor koppels ligt. In deze simulatie blijft het 
belastingvoordeel op 20%. In het totaal wordt er ongeveer 343 duizend euro meer belastingen betaald na 
de hervorming.  

Er zijn 696 belastingplichtigen die zullen winnen bij deze hervorming en 11.019 belastingplichtigen die na 
de hervorming meer belastingen zullen moeten betalen en dus verliezen bij deze hervorming. Deze beide 
groepen worden hieronder apart geanalyseerd.  

Koppels die meer belastingen betalen zijn koppels waarbij de partner die dienstencheques aangeeft een 
laag genoeg inkomen heeft om het belastingkrediet te mogen ontvangen, maar de partner wel een hoog 
genoeg inkomen heeft zodat zij na de hervorming geen belastingkrediet kunnen ontvangen. Hierdoor zal 
in het scenario van de hervorming dit gezin niet meer voldoen aan de voorwaarden voor het 
belastingkrediet. Wanneer deze belastingplichtigen ook recht hebben op andere belastingverminderingen 
of zij geen basis hebben om deze belastingverminderingen op aan te rekenen zullen zij dus meer 
belastingen moeten betalen  

Dit mechanisme wordt duidelijk wanneer Tabel 12 vergeleken wordt met Tabel 16. Hierbij wordt het 
duidelijk dat enkel de hoogste decielen zullen verliezen. Uit Tabel 12 blijkt echter dat er ook winnaars zijn 
in de hoogste decielen.  

Uit Tabel 12 blijkt ook dat de winst in percent maar erg klein is. In het tweede deciel is de mediaan winst 
133 euro wat ongeveer 1% van het mediaan inkomen is. In deciel 9 is de mediaan winst zelfs maar 0,35% 
van het mediaan inkomen.  

Tabel 12 – 
1. Percentage winnaars in deciel zijn het aantal winnaars in dit deciel ten opzichte van het totaal aantal personen in dit deciel. 
2. Deciel 1 en 10 zijn weg gelaten omwille van privacy redenen. 
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Wanneer er gekeken wordt naar de leeftijd van de winnaars blijkt dat deze voornamelijk tussen de 30 en 
de 70 jaar ligt. Dit kan verklaard worden doordat enkel koppels kunnen winnen bij deze hervorming en dat 
koppels zich voornamelijk in deze leeftijdsgroepen bevinden. Er zijn nog enkele winnaars met een jongere 
of oudere leeftijd, maar door privacy gevoeligheden konden deze niet mee opgenomen worden in Tabel 13. 
Ook in de volgende tabellen zullen hierdoor groepen worden weggelaten.   

Tabel 13 –  
1. Percentage winnaars zijn het aantal winnaars in deze leeftijdsgroep ten opzichte van het totaal aantal personen in deze 
leeftijdsgroep. 
2. Andere leeftijdsgroepen zijn weggelaten omwille van privacy redenen.  

 

Daarnaast kan gekeken worden naar het statuut van de winnaars. Dit wordt weergegeven in Tabel 14. Uit 
deze tabel blijkt dat voornamelijk de actieve bevolking zal winnen uit deze hervorming.  Ook bij de 
gepensioneerden zullen nog enkele winnaars voorkomen. 

 

Tabel 14 – 
1. Percentage winnaars zijn het aantal winnaars met dit statuut ten opzichte van het totaal aantal personen met dit statuut. 
2. Andere statuten zijn  weg gelaten omwille van privacy redenen. 

  

 

In Tabel 15 worden de winnaars verdeeld op basis van het aantal kinderen ten laste. Uit deze tabel kan 
weinig opgemerkt worden. 
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Tabel 15 – 
1. Percentage winnaars in leeftijdsgroep zijn het aantal winnaars in deze leeftijdsgroep ten opzichte van het totaal aantal 
personen in deze leeftijdsgroep. 
2. Andere groepen kinderen ten laste zijn weggelaten omwille van privacy redenen.  

 

In de resterende tabellen van dit deel worden de verliezers bekeken. Zoals voorheen aangehaald bevinden 
deze verliezers zich in de hogere decielen. In Tabel 16 kan worden opgemerkt dat deze verliezers in 
percentage van het mediaan inkomen erg weinig verliezen.  
 

Tabel 16 – 
1. Percentage verliezers in deciel zijn het aantal verliezers in dit deciel ten opzichte van het totaal aantal personen in dit deciel. 
2. Andere decielen zijn weggelaten omwille van privacy redenen. 
 

 

Tabel 17 verdeelt de verliezers aan de hand van hun leeftijdsklasse. Hieruit blijkt dat de verliezers ruimer 
verspreid zijn dan de winnaars van deze hervorming.  
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Tabel 17 –  
1. Percentage verliezers in leeftijdsgroep zijn het aantal verliezers in deze leeftijdsgroep ten opzichte van het totaal aantal 
personen in deze leeftijdsgroep. 
2. Andere leeftijdsgroepen zijn weggelaten omwille van privacy redenen.  
 

 

In Tabel 18 wordt het verlies weergegeven ten opzichte van het aantal kinderen ten laste. Hieruit blijkt dat 
de verliezers hier ook verspreid zitten. Enkel in de groepen met ‘halve kinderen’ zijn er absoluut maar 
weinig belastingplichtigen, maar dit zijn ook kleine groepen. Hier kan beter gekeken worden naar de 
percentages verliezers in deze groep welke in lijn liggen met de percentages van de andere groepen.   
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Tabel 18 – 
1. Percentage verliezers zijn het aantal verliezers met dit aantal kinderen ten laste ten opzichte van het totaal aantal personen 
met dit aantal kinderen ten laste. 
2. Andere groepen met kinderen ten laste zijn  weggelaten omwille van privacy redenen. 

 

Hierboven werd al aangehaald dat de verliezers ruimer verspreid zitten over de leeftijdsklassen. Dit is ook 
het geval voor het statuut van de verliezers. In Tabel 19 wordt het zichtbaar dat naast de actieven en de 
gepensioneerden ook andere niet-actieven effecten zullen hebben van deze hervorming. Wel zullen 
belastingplichten in deze groepen voornamelijk verliezen, in tegenstelling tot de andere groepen.  

 

Tabel 19 – 
1. Percentage verliezers zijn het aantal verliezers in met dit statuut ten opzichte van het totaal aantal personen met dit statuut. 
2. Andere statuten zijn weggelaten omwille van privacy redenen.  
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1.8 SIMULATIE VERDELING AFSCHAFFEN 

Behalve het aanpassen van de inkomensvoorwaarde van het belastingkrediet zou in de gehele berekening 
van de belastingvermindering voor dienstencheques de verdeling onder partners verwijderd kunnen 
worden. Hierdoor zou dus enkel de partner die de uitgaven aan dienstencheques aangeeft de vermindering 
kunnen ontvangen. Deze hervorming zal echter geen besparingen opleveren maar een minderontvangst 
van ongeveer 336 duizend  euro voor de Vlaamse Overheid.  

Deze hervorming zal enkel effect hebben op koppels met een gemeenschappelijke aanslag (gehuwden en 
wettelijk samenwonenden). Binnen deze groep zijn er zowel koppels die meer belastingen betalen als 
koppels die minder belastingen zullen betalen. De koppels die meer belastingen betalen zijn een intuïtief 
gevolg van de hervorming. Hierbij zal wanneer de dienstencheques worden aangegeven door een partner 
met een lager inkomen enkel op dat inkomen worden aangerekend. Hierbij kan het zijn dat in tegenstelling 
tot de situatie voor de hervorming niet alle belastingverminderingen nog kunnen aangerekend worden op 
het inkomen van deze partner.  

Daarnaast zijn er ook koppels die in totaal minder belastingen betalen na de hervorming. Dit zijn gevallen 
waarbij de partner die geen dienstencheques aangeeft zowel voor als na de hervorming geen belastingen 
betaalt. Hierdoor wordt in het scenario van de hervorming de gehele belastingvermindering aangerekend 
bij de partner die de dienstencheques aangeeft waardoor het gezin dus meer belastingvoordelen ontvangt.  
De analyse van de effecten van deze afschaffing kunnen geraadpleegd worden in bijlage 3.1.3.  

2 BEPALING ELASTICITEIT 

Zoals in deel 1.7 al aangehaald is het momenteel niet mogelijk om de elasticiteit ten opzichte van het fiscale 
voordeel te schatten. Dit is omdat de data momenteel zeer vervuild is door de coronacrisis. De aankoop van 
dienstecheques is in 2020 namelijk sterk teruggevallen omdat het bijvoorbeeld tijdens de eerste lockdown 
het niet mogelijk was om poetshulpen over de vloer te krijgen. 
 
De bepaling van de vraagelasticiteit zal in de toekomst nog moeten gebeuren in samenwerking met het 
departement WSE.  
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3 BIJLAGE 

3.1.1 Verlaging naar 10% 

In dit deel wordt de belastingvermindering verder verlaagd naar 10%. Dit geeft ongeveer 65 miljoen euro 
extra inkomsten in de totale gewestelijke belastingen in vergelijking met een vermindering van 20%.  
 
Tabel 20 geeft het effect van een verlaging per deciel weer voor alle belastingplichtigen die het 
belastingvoordeel ontvangen. De daaropvolgende tabellen geven ook enkel deze groep weer.  
 

Tabel 20 - Percentage verliezers in deciel zijn het aantal verliezers in dit deciel ten opzichte van het totaal aantal personen dit 
deciel. 

 

Tabel 21 geeft het verlies weer per leeftijdsgroep. Het grootste mediaan verlies bevind zich voornamelijk 
in de leeftijdsgroep 41-50 en 51-60 en in de leeftijdsgroep van de +80 jarigen. Dit zijn dezelfde 
leeftijdsgroepen waarin de ontvangen belastingvoordelen het grootst zijn.  
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Tabel 21 - Percentage verliezers in leeftijdsgroep zijn het aantal verliezers in deze leeftijdsgroep ten opzichte van het totaal 
aantal personen in deze leeftijdsgroep. 

 

In Tabel 22 wordt het verlies per statuut weergegeven. Zoals bij het mediaan belastingvoordeel hebben de 
statuten die actief zijn en gepensioneerden een hoger mediaan verlies dan de inactieven.  
 

Tabel 22 - Percentage verliezers per statuut zijn het aantal verliezers met dit statuut ten opzichte van het totaal aantal personen 
met dit statuut. 
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Tabel 23 geeft het verlies weer afhankelijk van het aantal kinderen ten laste. De weergave van de kinderen 
in co-ouderschap gebeurt op dezelfde manier als in de voorgaande tabellen.  
 

Tabel 23 - Percentage verliezers zijn het aantal verliezers met dit aantal kinderen ten laste ten opzichte van het totaal aantal 
personen met dit aantal kinderen ten laste. 
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3.1.2 Verlaging naar 0% 

Ten slotte wordt er bekeken wat de effecten zijn van een totale afschaffing van de vermindering voor 
uitgaven voor dienstencheques. Hierbij stijgen de totale gewestelijke belastingen met ongeveer 129 
miljoen euro.  
 
Tabel 24 geeft de effecten per deciel weer voor belastingplichtigen die belastingvoordelen ontvingen 
voorheen.  
 

Tabel 24 - Percentage verliezers in deciel zijn het aantal verliezers in dit deciel ten opzichte van het totaal aantal personen dit 
deciel. 

 

Tabel 25 geeft het verlies per leeftijdsgroep weer. In deze tabel zien we dat de leeftijdsgroepen die het 
grootste verlies hebben de groepen zijn die veel belastingvoordeel ontvingen.  
 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
15.06.2021 VBH WG Fiscaliteit - Onderzoeksrapport pagina 31 van 37 

Tabel 25 - Percentage verliezers in leeftijdsgroep zijn het aantal verliezers in deze leeftijdsgroep ten opzichte van het totaal 
aantal personen in deze leeftijdsgroep. 

 

In Tabel 26 wordt het verlies per statuut weergegeven. Zoals bij het mediaan belastingvoordeel hebben de 
statuten die actief zijn en gepensioneerden een hoger mediaan verlies dan de inactieven. 
 

Tabel 26 - Percentage verliezers per statuut zijn het aantal verliezers met dit statuut ten opzichte van het totaal aantal personen 
met dit statuut. 

 

Tabel 27 geeft ten slotte het verlies weer afhankelijk van het aantal kinderen ten laste.   
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Tabel 27 - Percentage verliezers zijn het aantal verliezers met dit aantal kinderen ten laste ten opzichte van het totaal aantal 
personen met dit aantal kinderen ten laste.  
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3.1.3 Analyse effecten afschaffing verdeling dienstencheques 

Hieronder worden de winnaars weergegeven in verschillende tabellen. Zowel winnaars als verliezers 
worden op gezinsniveau beoordeeld. Dit wilt zeggen dat iemand een winnaar is als het volledige gezin na 
de hervorming minder belastingen zal betalen dan voor de hervorming. In Tabel 28 worden winnaars 
verdeeld op basis van deciel. Hieruit blijkt dat in elk deciel zich winnaars bevinden, maar dat deze zich 
meer concentreren in de hogere decielen. Hierdoor is de totale winst in deze decielen ook het hoogste. De 
mediaan en maximum winst schommelen echter overheen de decielen.  

Tabel 28 - Percentage winnaars in deciel zijn het aantal winnaars in dit deciel ten opzichte van het totaal aantal personen dit 
deciel. 

 

Wanneer de winnaars worden verdeeld over de leeftijdscategorieën blijkt dat deze zich concentreren in de 
leeftijdsgroep 30 tot 60 jaar. Deze leeftijdsgroepen hebben echter wel een lagere mediaan winst dan de 
jongere en oudere leeftijdsgroepen. Toch zit de grootste totale winst ook in de leeftijdsgroep 30 tot 60 jaar. 
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Tabel 29 - Percentage winnaars in leeftijdsgroep zijn het aantal winnaars in deze leeftijdsgroep ten opzichte van het totaal aantal 
personen in deze leeftijdsgroep. 

 

Uit Tabel 30 blijkt dat de winst zich concentreert bij belastingplichtigen die loontrekkend zijn of geen 
inkomen aangeven. Deze tweede groep kan op het eerste zicht verrassend zijn, maar is een inherent gevolg 
van deze hervorming. Wanneer deze personen zonder aangegeven inkomen voorheen dienstencheques 
aangaven werd de vermindering verrekend op het inkomen van hun partner. Nu dit niet meer mogelijk is 
wordt deze volledig verrekend op het inkomen van de belastingplichtige die de dienstencheques op zijn 
naam heeft aangekocht. In deze tabel zitten enkel winnaars op gezinsniveau. Dus gezinnen die in absolute 
waarde winnen. Dit zijn gezinnen waar voor de hervorming de belastingvermindering ook niet helemaal 
kan aangerekend worden op het inkomen van de partner (door een te lage basisbelasting of door te veel 
andere belastingverminderingen).  
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Tabel 30 - Percentage winnaars per statuut zijn het aantal winnaars met dit statuut ten opzichte van het totaal aantal personen 
met dit statuut. 

 

Uit Tabel 31 blijkt dat een groot deel van de winnaars geen kinderen ten laste heeft. Voor winnaars die wel 
kinderen ten laste hebben blijkt de winst weinig te stijgen met het aantal kinderen ten laste  

Tabel 31 - Percentage winnaars zijn het aantal winnaars met dit aantal kinderen ten laste ten opzichte van het totaal aantal 
personen met dit aantal kinderen ten laste.  

 

Vanaf Tabel 32 worden niet de winnaars, maar de verliezers van deze hervorming weergegeven. Uit Tabel 
32 blijkt alvast dat het mediaan verlies voor alle decielen een stuk kleiner is dan de mediaan winst die 
hiervoor bekeken werd. Uit deze tabel blijkt ook dat het aantal verliezers zich concentreert in de hogere 
decielen.  
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Tabel 32 - Percentage verliezers in deciel zijn het aantal verliezers in dit deciel ten opzichte van het totaal aantal personen dit 
deciel. 

 

In Tabel 33 worden de verliezers weergegeven op basis van hun leeftijdscategorie. Hieruit blijkt dat er niet 
veel differentiatie van het verlies is tussen de verschillende leeftijdsgroepen.  

 

Tabel 33 - Percentage verliezers in leeftijdsgroep zijn het aantal verliezers in deze leeftijdsgroep ten opzichte van het totaal 
aantal personen in deze leeftijdsgroep. 
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In Tabel 34 wordt het verlies weergegeven op basis van het statuut. Het mediaan verlies van bedrijfsleiders 
is beduidend groter dan het verlies van de andere statuten. In deze groep zitten echter wel veel minder 
belastingplichtigen dan in de groepen gepensioneerd en loontrekkend.  

Tabel 34 - Percentage verliezers per statuut zijn het aantal verliezers met dit statuut ten opzichte van het totaal aantal personen 
met dit statuut. 

 

Uit Tabel 35 kan worden opgemerkt dat net zoals bij de winnaars er weinig differentiatie van het verlies is 
tussen een verschillend aantal kinderen ten laste.  

 

Tabel 35 - Percentage verliezers zijn het aantal verliezers met dit aantal kinderen ten laste ten opzichte van het totaal aantal 
personen met dit aantal kinderen ten laste.  
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1 DE MEENEEMBAARHEID VAN VERKOOPRECHT 

1.1 Algemeen 

1.1.1 Samenstelling van de werkgroep 

Trekker Departement FB ism Vlabel (contactpersoon: ) 
Leden van de werkgroep specifiek voor meeneembaarheid: 

- Externe experten:  
o   

  
   
  

- Experten Vlaams Overheid:  
o  

   
  
  
   
  

  
  
  
  

1.1.2 Onderzoeksvragen 

Het fiscaal gunstregime van de ‘meeneembaarheid’ biedt de koper van een tweede woning de mogelijkheid 
om het verkooprecht (registratiebelasting) dat hij op een vorige woning heeft betaald, in mindering te 
brengen van het verkooprecht dat hij op een volgende aangekochte gezinswoning moet betalen. In het licht 
van de Vlaamse Brede Heroverweging bestudeerde de werkgroep of dit gunstregime nog voldoende 
efficiënt, doelmatig en beheersbaar is ingericht.  
 
In dit rapport worden de volgende elementen nader uitgewerkt: 

1) Beschrijving van de maatregel met inbegrip van de huidige regelgeving, de historische context en 
de initieel vooropgestelde doelstellingen en een vergelijking met de andere gewesten 

2) Evolutie gederfde inkomsten ten gevolge van meeneembaarheid (m.n. de budgettaire (meerjarige) 
scope van de besproken uitgaven en het aantal toepassingsgevallen) 

3) Beschrijving van de doorlooptijd van woningbezit  
4) Kwalitatieve omschrijving van de beheers- en compliance kosten van de maatregel 
5) Beoordeling van de doelmatigheid en beleidsmatige opportuniteit van de maatregel 
6) Alternatieven 
7) Simulatie van een wijziging, uitdoving of afschaffing van de maatregel  
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Voor de beoordeling van de doelmatigheid en de beleidsmatige opportuniteit van de maatregel gaat dit 
rapport, voor zover mogelijk, in op de volgende onderzoeksvragen: 

o Is de regelgeving/beleidsinstrument en ratio legis nog up to date? 
o Werden de doelstellingen van de regelgeving/beleidsinstrument behaald? In hoeverre heeft de 

meeneembaarheidsregeling al dan niet aanleiding gegeven tot een (verhoopte) verhoging van 
de woning-mobiliteit? 

o Zijn er positieve en/of negatieve neveneffecten? 
o Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland m.b.t. grootte en soort 

van uitgaven en inkomsten? 
o Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of de private sector voor verbetering 

vatbaar? 
o Hoe verhoudt de maatregel zich tot de compliance-kosten voor de belastingplichtigen en 

beheerskosten voor de stakeholders (notariaat, Vlabel, …)? 
o Hoe kunnen de onderzochte regelingen worden ontworpen zodat ze tot minder bureaucratie 

en overhead leiden? (administratieve vereenvoudiging) 
o Alternatieven? 
o Wat wordt in deze oefening niet onderzocht? 

Daarnaast wordt in dit rapport een voorstel geformuleerd hoe een aanpassing aan het gunstregime kan 
bijdragen aan de 5% en 15%-besparingsdoelstelling (globaal voor fiscaliteit). 

1.1.3 Beleidsmatig aandachtpunten 

Als een wijziging, uitdoving of afschaffing wordt overwogen, wordt de tijd tussen de beslissing van de 
Vlaamse Regering en de inwerkingtreding van de wijziging best zo kort mogelijk gehouden (cf. uitdoving 
woonbonus) om sterke marktschommelingen of overhaaste beslissingen (bv. rush of uitstel op de 
verkoop van woningen bij wijziging meeneembaarheid) te vermijden. Naargelang de context van de 
betrokkenen kan dit leiden tot een daling of toename van het aantal vastgoedtransacties. Wellicht zal dit 
evenwel slechts een tijdelijke impact hebben, mede gelet op de hypothecaire rente die voorlopig laag blijft. 
 
Algemeen moeten we - ook bij de keuze van een eventueel alternatief systeem - aandachtig zijn voor het 
risico dat het fiscale voordeel wordt verdisconteerd in de verkoopprijs, waardoor de woningprijzen 
verhogen. Dat kapitalisatie-effect komt tegemoet aan de verkoper van de woning en doet het fiscaal 
beoogde voordeel van betere betaalbaarheid voor de koper (gedeeltelijk) teniet op het moment van 
aankoop.1 Hierbij geldt algemeen dat hoe transparanter of universeler het fiscale voordeel is, hoe groter 
het risico op verdiscontering is. Dit risico is zeer reëel aangezien de grote meerderheid van 
woningeigenaars slechts 1 woning bezit. 

                                                             
1 Zie ook Winters, S., Heylen, K., Ryckewaert, M., Smolders, C. & Vastmans, F., ‘Van ‘klein beschrijf’ naar ‘huiskorting’‘, 2014, 
https://steunpuntwonen.be/Documenten 2012-2015/Onderzoek Ad-hoc-
opdrachten/Ad hoc 5 Huiskorting deel 5 Conlusies en aanbevelingen.pdf, blz. 15 (blz. 20 van de PDF), waar ook het volgende 
staat: “Wat de omvang van het kapitalisatie‐effect betreft, blijkt volgens de literatuur besproken in deel 3 de aanbodelasticiteit een 
belangrijke factor. In een situatie waarin het aanbod op een prijsstijging kan reageren met een uitbreiding, zal de initiële prijsstijging 
(gedeeltelijk) worden teniet gedaan. Voor de Vlaamse situatie zijn er meerdere aanwijzingen dat de elasticiteit laag is, op basis waarvan 
men sterke kapitalisatie‐effecten kan verwachten”. 
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1.1.4 Bevoegdheidsverdeling en vergelijking met de andere gewesten 

Het komt de bevoegde wetgever toe fiscale gunstmaatregelen maatregelen te verlenen en desgevallend te 
reduceren van de belastingen waarin hij voorziet. Hij beschikt ter zake - ook voor het verkooprecht als 
oneigenlijke gewestbelasting - over een ruime beoordelingsbevoegdheid.  
 
De bevoegdheidsregeling ten aanzien van de federale overheid of de andere gewesten zorgt hierbij niet 
meteen voor problemen. Enkel de belastbare materie van het verkooprecht en het registreren van 
verkoopakten zijn immers nog federale aangelegenheden.  
 
Bovendien is de meeneembaarheid een volledig Vlaamse gunstregeling, die na de regionalisering van de 
belasting alleen in het Vlaamse Gewest werd ingevoerd. Er bestaan geen analoge maatregelen in de andere 
gewesten.  

1.2 BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL 

1.2.1 Korte beschrijving 

De materiële bepalingen inzake het fiscaal voordeel van de meeneembaarheid zijn voorzien in de artikelen 
2.9.5.0.1, 2.9.5.0.2, 2.9.5.0.3 en 2.9.5.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF).2 Dit 
gunstregime komt er kort samengevat op neer dat de belastingplichtige het verkooprecht 
(registratiebelasting) dat hij op een vorige woning heeft betaald, kan aftrekken van het verkooprecht dat 
hij op een volgende aangekochte gezinswoning moet betalen, met een maximumvermindering van 12.500 
euro (jaarlijks te indexeren).3 Een vaak gebruikte uitdrukking om dit te beschrijven is dat men het 
verkooprecht dat men bij de aankoop van de gezinswoning betaalt in een eigen rugzakje steekt en het 
desgevallend eruit kan halen (lees: in mindering kan brengen) op het moment dat men een nieuwe 
gezinswoning aankoopt en daarop verkooprecht verschuldigd is.  
 
Voorwaarden 
Om van deze vermindering te kunnen genieten moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn: 

- De koper is een natuurlijk persoon (geen vennootschap of vzw); 
- De aankoop moet zuiver zijn. Een ruil komt dus niet in aanmerking; 
- Er zijn verkooprechten betaald op het verkochte onroerend goed; 
- Zowel het verkochte als het aangekochte onroerend goed situeren zich in het Vlaamse Gewest;4 
- Het betreft de aankoop van een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed. Het fiscaal 

voordeel geldt ook voor de aankoop van een bouwgrond, een onroerend goed dat na verbouwing 
tot woning kan worden bestemd of een nieuwbouwwoning (indien het verkooprecht op de 
grondwaarde wordt geheven); 

                                                             
2 Daarnaast zijn er uiteraard ook nog heel wat procedurele bepalingen toepasselijk (zie titel 3 van de VCF). 
3 Deze indexatie gebeurt evenwel slechts per schijven van 500 euro, waarbij steeds wordt afgerond naar de lagere 500 euro. 
4 Het Hof van Justitie oordeelde op 1 december 2011 dat de uitsluiting uit het stelsel van meeneembaarheid van intra-Europese aan- en 
verkopen van hoofdverblijfplaatsen een schending van het vrij verkeer van kapitaal behelst die evenwel gerechtvaardigd is door de 
noodzaak om de samenhang van het belastingstelsel te garanderen en ook evenredig werd geacht aan het beoogde doel (Arrest C-
250/08, Europese Commissie tegen Koninkrijk België, 1 december 2011.). 
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- De belastingplichtige heeft op een ogenblik in de periode van achttien maanden die voorafgaan aan 
de verkoop of verdeling, zijn hoofdverblijfplaats gehad in de verkochte of verdeelde woning;  

- De belastingplichtige verbindt zich ertoe om zijn hoofdverblijfplaats te vestigen op de plaats van 
het nieuw aangekochte goed binnen vooropgestelde termijnen van 2 jaar voor een woning of 5 jaar 
voor een bouwgrond (te rekenen vanaf de datum van registratie van de verkoopakte of bij het 
verstrijken van de uiterste termijn voor de tijdige aanbieding ter registratie).  

 
Praktisch: twee soorten meeneembaarheid 
Naargelang de volgorde van de aan- en verkoop wordt het volgende onderscheid gemaakt: 

- Er is een onmiddellijke verrekening van het eerder betaalde verkooprecht in de situatie dat de 
belastingplichtige eerst een onroerend goed verkoopt en daarna pas een ander onroerend goed 
aankoopt; 

- Er gebeurt een teruggave van het eerder betaalde verkooprecht in de situatie dat de 
belastingplichtige eerst een onroerend goed aankoopt en daarna pas het andere onroerend goed 
verkoopt. 

 
In onderstaand schema worden de verschillen overzichtelijk weergegeven: 

Bron: https://www.vlaanderen.be/meeneembaarheid-van-het-verkooprecht   

 
Handhaving en sanctionering 
De Vlaamse Belastingdienst controleert drie maanden voor het verstrijken van de deadline (twee jaar voor 
een woning of vijf jaar voor een bouwgrond - zie bovenstaande tabel) of de koper effectief op het nieuwe 
adres is gedomicilieerd. Als dat niet het geval is, dan verstuurt de Vlaamse Belastingdienst een 
herinneringsbrief om de koper te waarschuwen dat de deadline bijna verstrijkt. Als niet tijdig aan de 
voorwaarden is voldaan, is de belastingplichtige aanvullende rechten verschuldigd.  
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1.2.2 Regelgeving  

Art 2.9.5.0.1 VCF: 
 
In geval van zuivere aankoop van een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed door een 
natuurlijke persoon om er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen, wordt zijn wettelijk aandeel in de belastingen 
die met toepassing van artikel 2.9.4.1.1, artikel 2.9.4.2.11, artikel 2.9.4.2.12, artikel 2.9.4.2.13 of artikel 
2.9.4.2.14 verschuldigd waren op de aankoop van de woning die hem voorheen tot hoofdverblijfplaats heeft 
gediend of van de bouwgrond waarop die woning is opgericht, in mindering gebracht van zijn wettelijk 
aandeel in de belastingen, verschuldigd op de nieuwe aankoop, op voorwaarde dat de authentieke akte van de 
nieuwe aankoop is verleden binnen twee jaar na de datum van het verlijden van de authentieke akte die 
aanleiding heeft gegeven of geeft tot een van de volgende handelingen: 
1° de heffing van het verkooprecht op de zuivere wederverkoop van de woning die hem voorheen tot 
hoofdverblijfplaats heeft gediend, of de heffing van het verdeelrecht op de verdeling van die woning waarbij 
de natuurlijke persoon al zijn rechten erin heeft afgestaan; 
2° de vrijstelling van het verkooprecht met toepassing van artikel 2.9.6.0.1, eerste lid, 4°, voor de zuivere 
wederverkoop van de woning die hem voorheen tot hoofdverblijfplaats heeft gediend, of de vrijstelling van het 
verdeelrecht met toepassing van artikel 2.10.6.0.1, eerste lid, 1°, voor de verdeling van die woning, waarbij de 
natuurlijke persoon al zijn rechten erin heeft afgestaan. 
Als de authentieke akte van vervreemding geen aanleiding geeft tot een van de voormelde handelingen omdat 
de vervreemding onderworpen is aan een niet-vervulde opschortende voorwaarde, wordt de termijn van twee 
jaar gerekend vanaf de datum van de registratie van de authentieke akte of het geschrift dat aanleiding heeft 
gegeven of geeft tot een van de handelingen, vermeld in 1° of 2°. 
 
De registratiebelasting, betaald voor de verkrijging van een onroerend goed dat niet in het Vlaamse Gewest 
ligt, alsook de aanvullende rechten die om het even welke reden op een aankoop zijn geheven, zijn van de 
vermindering, overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, uitgesloten. 
 
De vermindering overeenkomstig de bepalingen van dit artikel levert in geen geval grond voor een teruggave 
op. 
 
Als een verrichting als vermeld in het eerste lid, is voorafgegaan door een of meer van dergelijke verrichtingen 
of door een of meer verrichtingen als vermeld in artikel 3.6.0.0.6, § 3, eerste lid, worden, in voorkomend geval, 
de bij die voorgaande verrichtingen ingevolge de toepassing van het derde of het vijfde lid van dit artikel nog 
niet in mindering gebrachte belastingen of de ingevolge de toepassing van artikel 3.6.0.0.6, § 3, derde of vijfde 
lid, nog niet teruggegeven belastingen, gevoegd bij het wettelijk aandeel van de natuurlijke persoon in de 
conform artikel 2.9.4.1.1, artikel 2.9.4.2.11, artikel 2.9.4.2.12, artikel 2.9.4.2.13 of artikel 2.9.4.2.14 
verschuldigde belastingen op de voorlaatste aankoop, om het bedrag van de vermindering bij de laatste 
aankoop te bepalen. 
 
Het in mindering te brengen bedrag, verkregen met toepassing van het eerste of het vierde lid, kan nooit meer 
bedragen dan 12.500 euro. Dit bedrag is gekoppeld aan de schommelingen van het algemene indexcijfer van 
de consumptieprijzen van het Rijk. De bedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van een 
coëfficiënt die verkregen wordt door het gemiddelde van de maandelijkse indexcijfers van het jaar dat 
voorafgaat aan het jaar, te delen door het gemiddelde van de indexcijfers van het jaar 2017. Het gemiddelde 
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van de maandelijkse indexcijfers wordt afgerond op het hogere of lagere honderdste naargelang het cijfer van 
de duizendsten al of niet vijf bereikt, en de coëfficiënt wordt afgerond op het hogere of lagere tienduizendste 
naargelang het cijfer van de honderdduizendsten al of niet vijf bereikt. Na de toepassing van die coëfficiënt 
worden de bedragen afgerond op de lagere vijfhonderd euro. Het toepasbare geïndexeerde maximumbedrag 
is het bedrag voor het jaar waarin de authentieke akte van de nieuwe aankoop wordt verleden. Het maximale 
in mindering te brengen bedrag wordt bepaald in verhouding tot de fractie die de natuurlijke persoon 
verkrijgt in het nieuw aangekochte onroerend goed. 
 
Art 2.9.5.0.2 VCF: 
 
Aan de vermindering, vermeld in artikel 2.9.5.0.1, zijn de volgende voorwaarden verbonden : 
1° aan de verplichting, vermeld in artikel 3.12.3.0.1, § 1, is voldaan en de verklaringen, vermeld in artikel 
3.12.3.0.1, § 4, tweede of vierde lid, zijn gedaan; 
2° de natuurlijke persoon heeft op een ogenblik in de periode van achttien maanden die voorafgaan aan de 
verkoop of verdeling, zijn hoofdverblijfplaats gehad in de verkochte of verdeelde woning; 
3° de natuurlijke persoon verbindt zich ertoe om zijn hoofdverblijfplaats te vestigen op de plaats van het nieuw 
aangekochte goed : 
a) als het een woning betreft, binnen twee jaar na een van de volgende data : 
1) de datum van de registratie van de akte of het geschrift dat tot de heffing van het verkooprecht op de 
aankoop aanleiding geeft, als die akte of dat geschrift binnen de termijn die daarvoor bepaald is, ter registratie 
wordt aangeboden; 
2) de uiterste datum voor tijdige aanbieding ter registratie, als de akte die of het geschrift dat tot de heffing 
van het verkooprecht op de aankoop aanleiding geeft, wordt aangeboden na het verstrijken van de termijn die 
daarvoor bepaald is; 
b) als het een bouwgrond betreft, binnen vijf jaar na dezelfde datum. 
 
Als een van de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, niet is vervuld, wordt de akte over de nieuwe aankoop 
die of het geschrift over de nieuwe aankoop dat aanleiding geeft tot de heffing van het verkooprecht, 
geregistreerd zonder de toepassing van artikel 2.9.5.0.1. 
 
Art 2.9.5.0.3 VCF: 
 
In geval van onjuistheid van de vermeldingen, voorgeschreven bij artikel 2.9.5.0.2, eerste lid, 2°, is de 
natuurlijke persoon gehouden tot betaling van de aanvullende rechten. 
 
In geval van niet-naleving van de verbintenis tot het vestigen van de hoofd-verblijfplaats, voorgeschreven bij 
artikel 2.9.5.0.2, eerste lid, 3°, is de natuurlijke persoon gehouden tot betaling van de aanvullende rechten. 
 
Art 2.9.5.0.4 VCF: 
 
Voor de toepassing van artikel 2.9.5.0.1 tot en met artikel 2.9.5.0.3 en voor de toepassing van artikel 3.6.0.0.6, 
§ 3, wordt met een verrichting als vermeld in artikel 2.9.5.0.1, eerste lid, of in artikel 3.6.0.0.6, § 3, eerste lid, 
gelijkgesteld een combinatie van twee van dergelijke verrichtingen waarbij de voorlaatste aankoop van de 
heffing van het verkooprecht is vrijgesteld met toepassing van artikel 2.9.6.0.1, eerste lid, 4°. 
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Bij de vermindering of de teruggave wordt, al naargelang het geval, rekening gehouden met het wettelijk 
aandeel van de natuurlijke persoon in de registratiebelasting, verschuldigd op de aankoop die voorafgaat aan 
die welke is gedaan met toepassing van de vrijstelling, vermeld in artikel 2.9.6.0.1, eerste lid, 4°, en artikel 
2.10.6.0.1, eerste lid, 1°. 
 
Naast de voorwaarden, vermeld in artikel 2.9.5.0.2, eerste lid, 2° en 3°, of vermeld in artikel 3.6.0.0.6, § 3, zesde 
lid, 3°, die in het kader van een gelijkgestelde verrichting als vermeld in het eerste lid, de tweede verrichting 
in de combinatie betreffen, moet de natuurlijke persoon bovendien voor de eerste verrichting in de combinatie 
vermelden : 
1° als de eerste verrichting in de combinatie een verrichting is als vermeld in artikel 2.9.5.0.1, eerste lid : 
a) dat hij op een ogenblik in de periode van achttien maanden voorafgaand aan de verkoop of verdeling ervan 
zijn hoofdverblijfplaats heeft gehad in de eerste woning in de gelijkgestelde verrichting; 
b) dat hij zijn hoofdverblijfplaats had gevestigd op de plaats van de woning, aangekocht met toepassing van 
de vrijstelling van het verkooprecht binnen twee jaar na een van de volgende data : 
1) de datum van de registratie van de akte die of het geschrift dat tot de toepassing van de vrijstelling van de 
heffing van het verkooprecht op de aankoop van die woning aanleiding heeft gegeven, als die akte of dat 
geschrift binnen de termijn die daarvoor bepaald is, ter registratie wordt aangeboden; 
2) de uiterste datum voor tijdige aanbieding ter registratie, als de akte die of het geschrift dat tot de toepassing 
van de vrijstelling van de heffing van het verkooprecht op de aankoop aanleiding heeft gegeven, is aangeboden 
na het verstrijken van de termijn die daarvoor bepaald is; 
2° als de eerste verrichting in de combinatie een verrichting is als vermeld in artikel 3.6.0.0.6, § 3, eerste lid : 
a) dat hij op een ogenblik in de periode van achttien maanden voorafgaand aan de aankoop van de woning 
met toepassing van de vrijstelling van het verkooprecht zijn hoofdverblijfplaats heeft gehad in de eerste 
woning in de gelijkgestelde verrichting; 
b) dat hij zijn hoofdverblijfplaats had gevestigd op de plaats van de woning, aangekocht met toepassing van 
de vrijstelling van het verkooprecht binnen twee jaar na een van de volgende data : 
1) de datum van de registratie van de akte die of het geschrift dat tot de vrijstelling van de heffing van het 
verkooprecht op de aankoop ervan aanleiding heeft gegeven, als die akte of dat geschrift binnen de termijn 
die daarvoor is bepaald, ter registratie is aangeboden; 
2) de uiterste datum voor tijdige aanbieding ter registratie, als de akte die of het geschrift dat tot de vrijstelling 
van de heffing van het verkooprecht op de aankoop ervan aanleiding heeft gegeven, is aangeboden na het 
verstrijken van de termijn die daarvoor bepaald is. 

1.2.3 Ratio legis bij de invoering  

De Vlaamse decreetgever voerde in 2002 de fiscale gunstregeling inzake meeneembaarheid in, in artikel 
61/3 van het Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten.5 De regeling 
werd inhoudelijk ongewijzigd overgenomen bij de integratie in de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 
december 2013.  
 
Bij het decreet van 2002 stonden naast het mitigeren van de fiscale druk inzake registratierechten de 
volgende doelstellingen voorop: 

                                                             
5 Art. 5 van het Decreet van 1 februari 2002 houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, link.  
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 Bevordering van de mobiliteit van alle burgers die, om gelijk welke reden (professioneel, familiaal 
of andere) een nieuwe hoofdverblijfplaats wensen aan te kopen die beter aan hun noden 
beantwoordt dan hun huidige woonplaats;  

o Een verhoogde woonmobiliteit kan immers bijdragen tot lagere pendelvolumes, minder 
congestie en verhoogde arbeidsmobiliteit.  

 Vermindering van de fiscale druk op onroerende beleggingen; 
 Vermindering van de drempel voor belastingplichtigen om zich op de markt van bestaande 

(eventueel te renoveren) woningen en gebouwen te begeven. 

De bedoeling van de Vlaamse regelgever was dat een natuurlijke persoon bij achtereenvolgende aan- en 
verkopen van de hoofdverblijfplaats nooit meer registratierechten moet betalen dan die welke 
verschuldigd zijn op de woning in de keten met de hoogste belastingopbrengst (zij het dan met de 
maximumvermindering van 12.500 euro). Dit om de woonmobiliteit te bevorderen van alle burgers.  
 
Volledigheidshalve werden de relevantste passages uit de memorie van toelichting bij het decreet van 1 
februari 2002 tot invoering van het stelsel van de meeneembaarheid (eigen onderlijning) opgenomen in 
bijlage achteraan dit document.6  

1.3 EVOLUTIE GEDERFDE INKOMSTEN TEGEN GEVOLGE VAN 
MEENEEMBAARHEID 

Onderstaande tabel toont het aantal toepassingsgevallen en de fiscale uitgave voor de gunstregeling inzake 
meeneembaarheid: 

    2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Meeneem-
baarheid via 
teruggave 

Bedrag 51.855.667 60.702.542 63.295.657 67.362.559 72.127.529 38.016.043 

  Aantal 
akten 

8.676 9.874 10.175 10.641 11.063 5.689 

Meeneem-
baarheid via 
verrekening 

Bedrag 62.526.116 68.332.504 74.234.113 86.316.507 111.283.818 90.707.298 

  Aantal 
akten 

9.409 10.469 11.244 13.445 17.798 14.207 

TOTAAL Bedrag 114.381.783 129.035.046 137.529.771 153.679.067 183.411.347 128.723.341 

TOTAAL Aantal 
akten 

18.085 20.343 21.419 24.086 28.861 19.896 

Bron: Vlabel, Vlaams Fiscaal Platform (VPS), status 28/4/2021  

 
Het gemiddelde bedrag aan gederfde inkomsten voor de jaren 2015 tot en met 2020 betreft 141 miljoen 
euro per jaar. 
 

                                                             
6 Stuk 963 (2001-2002) – Nr. 1 (decreet van 1/02/2002) 
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Het gemiddelde bedrag aan meeneembaarheid per dossier bedroeg in aanslagjaar 2019 6.255 euro (bij 
verrekening) of 6.601 euro (bij teruggave).7 Hiervan waren er respectievelijk 2.489 dossiers (verrekening) 
en 1.487 dossier (teruggave) waarbij van het maximum bedrag van 12.500 euro werd genoten. 8 
 
Opgelet: De fiscale uitgave voor meeneembaarheid via teruggave kan nog toenemen, vooral dan voor 2020. 
De verkoop van de eerste woning moet plaatsvinden binnen de twee jaar na aankoop van de nieuwe 
woning. Als de nieuwe woning een nog op te richten nieuwbouwwoning is, bedraagt de termijn vijf jaar. 

1.4 BESCHRIJVING VAN DE DOORLOOPTIJD VAN WONINGBEZIT EN 
VERHUISBEWEGINGEN  

Zoals hierboven aangehaald beoogde het gunstregime inzake de meeneembaarheid het verlagen van de 
fiscale drempel om de mobiliteit op de woningmarkt te verhogen. De idee was dat woningeigenaars door 
dit fiscaal gunstregime aangemoedigd worden om een nieuwe woning te verwerven wanneer de bestaande 
woning niet langer voldoet aan hun persoonlijke of professionele behoeften. In dit onderdeel trachten we 
na te gaan in welke mate de meeneembaarheid effectief een impact heeft op de doorlooptijd van het 
woningbezit. 
 
Het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (spoor fiscaliteit) onderzocht in 2005 (3 jaar na de 
invoering van de meeneembaarheidsregeling) de gemiddelde doorlooptijd van woningen. Hun analyse 
gebeurde op basis van de NIS-budgetenquêtes 1997/98-2001 (meer bepaald de vraag wanneer men de 
huidige woning aankocht), met aandacht voor individuele en omgevings-determinanten die de gemiddelde 
duur beïnvloeden gedurende dewelke huiseigenaars in dezelfde woning blijven wonen. Het Steunpunt 
concentreerde zich op een evaluatie van het effect van de transactiebelastingen op deze omloopsnelheid. 
 
Ze kwamen tot de volgende bevindingen:9 

- Een Belgisch gezin verhuist gemiddeld om de 30 jaar. Hierbij zijn geen beduidende regionale 
verschillen, dus het kan analoog doorgetrokken worden voor Vlaamse huiseigenaars; 

- Bouwers blijven gemiddeld wel langer (38 jaar) in hun woning dan kopers (24 jaar); 
- Men blijft langer in een huis wonen dat men heeft gekocht aan het begin van de levenscyclus. 
- Gezinnen met een lager inkomen blijven heel lang of slechts heel kort in dezelfde woning; 
- Men blijft langer wonen in een woning die men goedkoop heeft gekocht; 
- Mensen die langer in hun woning blijven, hebben gekocht toen de rente hoger was, tenzij men heel 

lang in zijn woning verblijft (in dat geval was de aankoop dermate lang geleden dat de mensen 
gekocht hebben toen de interest lager was); 

- De hypothese dat mensen langer in hun huis blijven wonen en minder mobiel zijn als de 
transactiebelasting hoger is, kan niet bevestigd worden. De vaststelling dat mensen die zeer lang in 

                                                             
7 Antwoord van minister Diependaele op schriftelijke vraag nr. 382 van 19 juni 2020 van Jos Lantmeeters.  
8 Antwoord van minister Diependaele op schriftelijke vraag nr. 382 van 19 juni 2020 van Jos Lantmeeters.  
9 Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (spoor fiscaliteit), Workshop “Reacties van de burgers op de verlaging en de invoering 
van de meeneembaarheid van de registratierechten”, Verslag van de wetenschappelijke activiteiten 2004, 25 februari 2005, SBOV-
Workshop Reacties van de burgers op de verlaging en de invoering van de meeneembaarheid van de registratierechten 
(steunpuntbov.be). 
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hun huis blijven, hebben gekocht toen de transactiebelasting lager was, heeft te maken met het feit 
dat ze hun huis lang geleden gekocht hebben (invoering btw in 1971).10  

 
In recenter onderzoek (2019) is aangegeven dat eigenaarschap ook een rem kan zijn op mobiliteit en 
verhuisbewegingen of verhuisintenties. Daarbij wordt ook vaak vertrokken vanuit het standpunt dat 
verhuisbewegingen verbonden zijn met levensfases of levensgebeurtenissen (een overlijden, het 
veranderen van job, het krijgen van kinderen, een echtscheiding,…).11 In het onderzoek van Dreesen 
werden de diverse levensfases verbonden met de woonladder: met elke levensfase gaat een 
verhuisbeweging gepaard, zoals de aankoop van een eerste woning wanneer men samenwoont, trouwt en 
kinderen verwacht of de verhuisbeweging van een eigenaarswoning naar een huurwoning wanneer men 
ouder wordt.12 In deze context werd de analyse uitgevoerd. In de langetermijnanalyse van het onderzoek 
werden verhuisbewegingen van Vlamingen tussen 2001 en 2011 bestudeerd op basis van gegevens van de 
Socio-Economische Enquête 2011, Census 2011 en de migratiebewegingen. Daarbij werd de correlatie 
bekeken tussen verhuis en vier variabelen: leeftijd, onderwijsniveau, inkomen en grootte van de woning in 
2001. Uit dat onderzoek blijkt dat:  

- wat betreft de correlatie tussen verhuis en onderwijsniveau, het onderwijsniveau ook op lange 
termijn bepalend is voor verhuis, in het bijzonder voor mensen met een diploma hoger onderwijs; 

- het inkomenseffect afneemt wanneer men ouder wordt: mobiliteit stijgt met inkomen maar vlakt 
af bij de hogere decielen, waar eigenaarschap en leeftijd dan ook toenemen; 

- ook het type inkomen relevant is: inwoners met een voltijds, precair of deeltijds loon, verhuizen 
meer. Gepensioneerden, werklozen en arbeidsongeschikten dan weer minder; 

- bewoners van een kleinere woning (gemeten in oppervlakteklassen) meer geneigd zijn om te 
vertrekken (vaak zijn dit huurders in kleinere appartementen).13 

 
In hetzelfde onderzoek werden ook de verschillende types verhuisbewegingen onderzocht, met name 
huur-huur, huur-koop, koop-huur en koop-koop. In de enige voor de meeneembaarheid relevante 
groep koop-koop valt op dat de betrokken Vlamingen in belangrijke mate tewerkgesteld zijn (64%), 
alsook dat een groot deel van hen gepensioneerd is (23%).14  

 

                                                             
10 Damen en Goeyvaerts (2015) toonden aan dat hogere transactiekosten aanleiding geven tot een daling van de huishoudens die 
kiezen om van woning te veranderen naar een nieuwe eigendom die beter past bij de gezinssituatie (kleiner, groter) of de plaats van 
werkgelegenheid. (Damen, S. en Goeyvaerts, G. (2015), “Improve, move or wait under the same roof: a dynamic model of reinvestment 
in the housing stock,” artikel gepresenteerd op de ENHR Conference 2015.). 
11 S. DREESEN (2019), Verhuisbewegingen in Vlaanderen, p. 7.  
12 S. DREESEN, Verhuisbewegingen in Vlaanderen, p. 39.  
13 S. DREESEN, Verhuisbewegingen in Vlaanderen, p. 40.  
14 S. DREESEN, Verhuisbewegingen in Vlaanderen, p. 355.  
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1.5 KWALITATIEVE OMSCHRIJVING VAN DE BEHEERS- EN COMPLIANCE 
KOSTEN 

1.5.1 Situatie bij het notariaat 

1.5.1.1 Werklast: inschatting van tijdsbesteding 
 
De federatie van notarissen geeft aan dat de inschatting van tijdsbesteding voor dossiers inzake 
meeneembaarheid moeilijk exact in kaart te brengen is. Het puzzelwerk, dat doorgaans door een notarieel 
medewerker (of meerdere) gebeurt in het kader van de voorbereiding van een dossier hangt mede af van 
de complexiteit van het dossier en de mogelijkheid om alle benodigde informatie snel te kunnen ontvangen. 
Het betreft dan concreet o.m. het opvragen van de akten, nakijken of aan de voorwaarden voldaan is, het 
opstellen van een clausule.  
 
Bij een eenvoudig meeneembaarheidsdossier kan de tijdsinvestering 20 minuten tot een uur bedragen. 
Voor een meer ingewikkeld dossier bedraagt de tijdsinvestering twee tot vier uur. In dat laatste geval moet 
niet alleen alle informatie opgevraagd worden, maar wordt er ook vaak samen gepuzzeld om alles correct 
te verwerken.  
 
Ter illustratie werd in bijlage 2 een berekeningsvoorbeeld opgenomen vanuit de notariële praktijk. De 
complexiteit van de Vlaamse meeneembaarheid heeft er in ieder geval toe geleid dat er bij hervormingen 
in de andere gewesten vanuit de praktijk steevast voor gepleit werd om geen soortgelijke 
meeneembaarheidsregeling in te voeren.  
 

1.5.1.2 Concrete pijnpunten 
 
De federatie van notarissen geeft de volgende concrete pijnpunten mee die men vanuit de notariële praktijk 
detecteert: 
 
Het is soms moeilijk en vraagt soms lang puzzelwerk om de nodige info te bekomen om het Principieel 
Meeneembaar Bedrag (hierna PMB) te kennen.  
 
Dit was al moeilijk vóór 1 januari 2015 omwille van onderhandse verzoekschriften tot teruggave, maar 
wordt nog moeilijker voor aankopen vanaf 1 januari 2015: 

- De teruggave kan door een andere notaris gevraagd zijn of door de partijen zelf; 
- Burgers vergeten dat ze ooit hebben teruggekregen/ontkennen het soms; 

 De bankrekeninguittreksels moeten dan nagekeken worden om het bedrag van de teruggave 
terug te vinden; 

 Er moeten kopieën worden opgevraagd bij Vlabel. 
- De opeenvolging van aankopen en verkopen (en kans dat er nog een oud excedent is) worden 

alsmaar langer en complexer (bij bijv. wedersamengestelde gezinnen); 
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- Het meeneembaar bedrag is niet vermeld op de kwijting (die wordt overgenomen op de uitgifte van 
de akte die aan de partijen wordt overgemaakt en ook terug te vinden is in de Notariële 
Aktebank)15; 

- De gegevens zijn enkel terug te vinden op het aanslagbiljet van aankoop van de vorige woning dat 
naar de instrumenterende notaris van die aankoopakte werd verzonden en mogelijkerwijze niet in 
het bezit is van de kopers; 

- Vanuit het notariaat worden soms bepaalde stukken opgevraagd bij Vlabel, maar Vlabel beschikt 
ook niet altijd over die stukken, m.n. in de mate dat het om akten gaat die dateren van vóór de 
overname van de dienst van de registratiebelasting (1 januari 2015). Dit bemoeilijkt een en ander 
nog extra.  
 

Bovendien kan tegen dat aanslagbiljet bezwaar ingediend zijn en daar is dan geen officieel stuk van maar 
enkel briefwisseling. 

- De herberekening van het bedrag van de teruggave en het herberekende PMB is complex (zie 
voorbeeld in bijlage 2). 

- De limieten worden niet altijd als eerlijk ervaren, bijv. indien het PMB in hoofde van één van de 
kopers hoger is dan de limiet en in hoofde van een andere koper lager is dan de limiet, wordt in 
hoofde van de eerste een excedent gecreëerd dat niet kan gebruikt worden door de andere. 

- De burger ervaart het als verwarrend indien het regime verschilt per koper. In het hierboven 
vermelde voorbeeld was er (onmiddellijke) meeneembaarheid door verrekening voor één koper 
en meeneembaarheid door teruggave (slechts) op het ogenblik van latere vervreemding van de 
andere woning, voor de andere koper. 

- Het is complex om na te gaan of alle voorwaarden vervuld zijn indien een of meerdere van de 
voorgaande aan- of verkopen volledig onder het btw-stelsel plaatsvonden.  

 
Een koper ervaart het soms als schending van privacy indien in de aankoopakte de keten van verrichtingen 
van zijn vorige aankopen wordt vermeld, met vermelding van de elementen die nodig zijn voor 
meeneembaarheid (o.a. de omschrijving van de andere woning en de betaalde registratiebelasting; bij 
meeneembaarheid door teruggave betreft het zowel de aankoop van de oude gezinswoning als de aankoop 
van de nieuwe gezinswoning). Het is weinig discreet t.a.v. de verkoper (meeneembaarheid door 
verrekening) of de koper (meeneembaarheid door teruggave). 

 
Eventueel kan dit opgevangen worden door een afzonderlijk verzoekschrift toe te voegen bij de registratie 
maar dat wordt in de praktijk zelden gedaan (groter risico dat men daarna vergeet het toe te voegen bij de 
akte of dat het daarna door het federale kantoor Rechtszekerheid niet mee doorgestuurd wordt naar Vlabel 
of door Vlabel zelf over het hoofd wordt gezien bij de behandeling). 
 
In een lange keten van verrichtingen met excedenten of met volledige toepassing van de btw, is de fiscale 
clausule soms heel lang. De essentie van de akte gaat er soms wat door verloren en het betreft altijd maar 
één partij (de koper bij meeneembaarheid door verrekening en de verkoper bij meeneembaarheid door 
teruggave).  

                                                             
15 Vóór 1/1/2015 stond dit wel op het registratierelaas. 
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1.5.2 Situatie bij de Vlaamse Belastingdienst 

Vlabel raamt de beheerskosten voor het gunstregime van de meeneembaarheid op circa 345.000 euro. Het 
betreft de jaarlijkse directe loonkosten, forfaitair verhoogd met 5% werkingskosten. 

1.5.2.1 Werklast: inschatting van tijdsbesteding 
 
De bijkomende werklast bij taxatie voor een akte met meeneembaarheid wordt ingeschat op 10 minuten 
voor akten met een eenvoudige keten. Er wordt verondersteld dat 95% van de dossiers een eenvoudige 
keten hebben. Voor dossiers met een complexe keten wordt de bijkomende werklast ingeschat op 45 
minuten. Er wordt voor de berekening van de beheerskosten uitgegaan van 25.000 akten op jaarbasis met 
meeneembaarheid. 
 
Op de getaxeerde akten met meeneembaarheid ontvangt de Vlaamse Belastingdienst een 300-tal bezwaren. 
De behandeling van zo’n bezwaardossier vergt ongeveer 2 uur tijd.  
 
De controle van de voorwaarden gebeurt grotendeels automatisch. Het versturen van de 
herinneringsbrieven 3 maand voor het verstrijken van de termijn (al wie op dat moment nog niet in de 
nieuwe hoofdverblijfplaats woont, krijgt een brief) vergt wel een deel manueel werk, net als het opmaken 
en verwerken van eventuele navorderingen. De inschatting is dat er elk jaar 2 VTE nodig zijn voor het 
controleren van de voorwaarden, het opmaken van de herinneringsbrieven en het verwerken van de 
navorderingen. 
 
Ook op de navorderingen worden bezwaren ingediend. Dat aantal kan moeilijk worden bepaald. Het gaat 
om een klein aantal. De kost voor het behandelen van deze bezwaardossiers werd niet in rekening gebracht. 

1.5.2.2 Concrete pijnpunten 
 
Het belangrijkste pijnpunt is de reconstructie van de ketens. Vlabel beschikt niet over de gegevens van alle 
aktes en teruggaven die in het verleden bij de FOD werden verwerkt. Ook de notarissen hebben niet steeds 
de correcte gegevens ter beschikking: dit maakt dat soms wordt vertrokken van verkeerde gegevens om 
de berekeningen te maken. Daarnaast wordt de berekening ook steeds complexer: aangezien de periode 
sedert de invoering steeds langer wordt, waardoor de scope steeds groter wordt (meer verrichtingen), 
worden de ketens langer en langer. Bovendien wordt de keten van verrichtingen ook niet meer 
onderbroken als er een verrichting met btw gebeurt.16  
 

                                                             
16 Het Grondwettelijk Hof vernietigde immers het decreet van 23 december 2010 in zoverre het niet de teruggave van de 
registratierechten toestaat bij de aankoop van een nieuwe woning met bijbehorende grond onder het btw-stelsel (arrest nr. 48/2012 
van 22 maart 2012). Zie daarnaast ook het arrest Grondwettelijk Hof nr. 48/2016 van 24 maart 2016 (Rolnummer 6172) in zake de 
prejudiciële vragen betreffende de artikelen 27, 28, 29 en 31 van het Vlaamse decreet van 13 juli 2012. 
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Vanaf 1 juni 2018 moet het maximaal bedrag dat kan worden meegenomen ook jaarlijks op 1 januari 
worden geïndexeerd17: dit betekent ook dat de tijdslijn goed in de gaten gehouden moet worden om te 
bepalen welk bedrag kan meegenomen worden. 

1.6 BEOORDELING VAN DE DOELMATIGHEID EN BELEIDSMATIGE 
OPPORTUNITEIT VAN DE MAATREGEL 

1.6.1 In functie van historische ratio legis, onderzoeksresultaten en administratieve data 

Het wetenschappelijk onderzoek dat toegespitst is op meeneembaarheid is beperkt. Vaak wordt bij wijze 
van premisse voorondersteld dat meeneembaarheid de doorstroming op de woningmarkt heeft beïnvloed, 
maar meestal wordt dat niet gebaseerd op onderliggend datamateriaal (omdat het er niet is, of omdat de 
gebruikte bronnen (bv. Woonsurveys) geen afdoende datamateriaal in dat verband bevatten). Toch zijn er 
uit de wetenschappelijke literatuur wel een aantal conclusies te trekken: 

- transactiebelastingen (waaronder het verkooprecht) kunnen een belemmerende factor uitmaken 
voor een optimale woonmobiliteit;18 

- woonmobiliteit stijgt met onderwijsniveau en met inkomen, maar vlakt af bij de hogere decielen, 
waar eigenaarschap en leeftijd dan ook toenemen.19 

 
Er is een beperkte set aan administratieve data beschikbaar waaruit een aantal kenmerken kunnen worden 
vastgesteld aangaande de belastingplichtigen die meeneembaarheid genieten.  

 
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. toont een histogram van 
de leeftijd van de belastingplichtige op datum van de akte, waarbij het onderscheid wordt gemaakt tussen 
belastingplichtigen die genieten van de meeneembaarheid (Ja) en belastingplichtigen die niet genieten van 
de meeneembaarheid (Nee). De mediaanleeftijd met meeneembaarheid bedraagt 40 jaar. De 
mediaanleeftijd zonder meeneembaarheid bedraagt 36 jaar.  

                                                             
17 Artikel 2.9.5.0.1, vijfde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, zoals gewijzigd door het decreet van 21 
december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen. Het maximum in mindering te brengen bedrag bedraagt voor het jaar 2021 
13.000 euro. 
18 Damen en Goeyvaerts (2015) toonden aan dat hogere transactiekosten aanleiding geven tot een daling van de huishoudens die 
kiezen om van woning te veranderen naar een nieuwe eigendom die beter past bij de gezinssituatie (kleiner, groter) of de plaats van 
werkgelegenheid. (Damen, S. en Goeyvaerts, G. (2015), “Improve, move or wait under the same roof: a dynamic model of reinvestment 
in the housing stock,” artikel gepresenteerd op de ENHR Conference 2015.) 
19 Zie S. DREESEN, Verhuisbewegingen in Vlaanderen, zoals hierboven besproken onder titel 1.5. 
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Figuur 1: histogram leeftijd belastingplichtige met en zonder meeneembaarheid 20 

 
De gebruikte data hebben betrekking op de periode 2018-202021. Er werd gekeken naar de verkoop van 
huizen en appartementen.22 Vanzelfsprekend gaat het enkel om natuurlijke personen. 

Vlabel heeft geen informatie over het feit of een woning al dan niet wordt aangekocht als 
investeringsvastgoed. Dergelijke transacties kunnen dus niet gefilterd worden. De aanwezigheid van die 
transacties in de dataset vormt waarschijnlijk een van de verklaringen waarom het verschil tussen de 
mediaanleeftijd met meeneembaarheid en zonder meeneembaarheid relatief beperkt is. Mocht 
investeringsvastgoed gefilterd kunnen worden, zou de mediaanleeftijd zonder meeneembaarheid 
vermoedelijk lager liggen.  

Vlabel beschikt niet over informatie over het inkomen van de belastingplichtige, wat impliceert dat een 
decielverdeling onmogelijk is. Wel kan gekeken worden naar de prijs van het gekochte onroerend goed. 
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.toont een histogram van 
de grondslagwaarde van de akte23, waarbij opnieuw het onderscheid wordt gemaakt tussen 
belastingplichtigen die genieten van de meeneembaarheid (Ja) en belastingplichtigen die niet genieten van 

                                                             
20 De verticale stippellijnen slaan op de mediaan leeftijd.  
21 Datum akte. 
22 Afgeleid van de aard van het kadastrale perceel. De datakwaliteit is evenwel niet 100% dus er zullen akten onterecht worden 
meegenomen in de dataset en andere onterecht worden gefilterd. Globaal wordt er te veel gefilterd omdat de kadastrale aard 
ontbreekt. Het resultaat wordt hierdoor evenwel niet vertekend. 
23 Grondslagwaarde akte is niet per definitie gelijk aan verkoopwaarde onroerend goed. Grondslagwaarde = verkoopprijs + eventuele 
lasten die de koper moet dragen. Eén akte kan op meerdere onroerende goederen slaan. 
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de meeneembaarheid (Nee).24 De mediaan grondslag met meeneembaarheid bedraagt 310.000 euro. De 
mediaan grondslag zonder meeneembaarheid bedraagt 250.000 euro.  

 

Figuur 2: histogram grondslagwaarde met en zonder meeneembaarheid 25 

De beschikbare data toont aan dat het regime van meeneembaarheid ten goede komt aan 
belastingplichtigen die duurdere woningen kopen, wat natuurlijk geen verrassing is. De meeneembaarheid 
wordt toegepast wanneer men ouder en meer vermogend is.26 Daarnaast zal men zich bij een (vrijwillige) 
verhuis over het algemeen trachten te verbeteren qua woning. Ook het beschikbare wetenschappelijke 
onderzoek inzake verhuisbewegingen toont aan dat men zich bij een verhuis uit een kleinere woning vaak 
richt op een grotere woning. Dat impliceert een duurdere woning, behalve op latere leeftijd wanneer men 
het (te) grote huis zal inruilen voor een kleiner huis of appartement. 

In   

                                                             
24 Om de grafiek leesbaar te houden werd de x-as afgesneden op 1 miljoen euro. Er zijn wel degelijk akten met een grondslag > 1 
miljoen maar die worden niet getoond op de grafiek. Voor de berekening van de mediaan worden die akten uiteraard wel 
meegenomen. 
25 De verticale stippellijnen slaan op de mediaan grondslag. 
26 Toch zolang de pensioenleeftijd niet bereikt is. 
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Tabel 1 wordt de mediaan grondslag verder opgesplitst per leeftijdscategorie. Het verschil tussen de 
mediaan grondslag met en zonder meeneembaarheid is het grootst bij 40-50 jarigen en 30-40 jarigen.  
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alternatieven en de beleidsmatige verschillen ten aanzien van de meeneembaarheid worden hieronder 
nader toegelicht.  
 
Beleidsmatig stuurt meeneembaarheid uit zijn aard het meest aan op woonmobiliteit waarbij men de 
huidige gezinswoning verkoopt en een nieuwe gezinswoning aankoopt. Verder is meeneembaarheid ook 
mogelijk bij meervoudig onroerend bezit, als men naast de verkochte gezinswoning nog een andere woning 
bezit (bv. een tweede verblijf).  

1.7 ALTERNATIEVEN 

In onderstaande alternatieve voorstellen wordt voor het abattement, de tariefverlaging en de 
rechtenvermindering een koppeling aan de voorwaarde van de enige gezinswoning gemaakt (en dus het feit dat 
men al van het daarvoor verlaagde tarief kan genieten). Aangezien deze voorwaarde al getoetst wordt voor de 
toepassing van het verlaagd tarief inzake het verkooprecht, behelst deze voorwaarde geen extra administratieve 
complexiteit, terwijl ze wel een budgettaire besparing kan realiseren.27 Er kan uiteraard ook voor gekozen 
worden om die koppeling te verlaten, maar dan is de gunstmaatregel uiteraard veel ruimer toepasbaar en kan 
er uiteraard ook minder bespaard worden. 

1.7.1 Primair: de afschaffing van de meeneembaarheidsregeling  

Beleidsmatig kunnen vragen gesteld worden bij de resultaten van de doelmatigheidsbeoordeling van titel 1.6. 
Hieruit blijkt immers dat:  

- het onzeker is of de maatregel de doelstelling om de woonmobiliteit te bevorderen;28 
- in praktijk vooral hoger opgeleide kopers, mensen met een hoger inkomen en oudere kopers (tot een 

zekere leeftijd) van het stelsel van de meeneembaarheid genieten en dan meestal ook voor de aankoop 
van een duurdere gezinswoning;29 

- de maatregel als erg complex ervaren wordt, zowel voor de administratie als de burgers en het 
notariaat;30 

- de vraag gesteld kan worden wat de meerwaarde is van de complexe meeneembaarheidsregeling ten 
aanzien van eenvoudigere alternatieven.31 

 
Gelet op deze beleidsmatige bedenkingen stelt de werkgroep voor om de meeneembaarheid af te schaffen. 
Abstractie makend van eventuele gedragswijzigingen kan de afschaffing een besparing van gemiddeld 141 
miljoen euro per jaar opleveren (zie de tabel met de gederfde inkomsten zoals beschreven onder titel 1.3). 
  

                                                             
27 Uiteraard mede afhankelijk van het gekozen bedrag of procentpunt aan fiscaal voordeel.  
28 Zie titel 1.4 hierboven 
29 Zie titel 1.4 hierboven 
30 Zie titel 1.5 hierboven 
31 Zie titel 1.6, 3) hierboven 
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1.7.2 Secundair: minder verregaande vereenvoudigingsvoorstellen  

1.7.2.1 Algemeen 
 
Als het primaire voorstel tot afschaffing van de meeneembaarheid niet gevolgd zou worden, stelt de 
werkgroep in ondergeschikte orde een aantal eenvoudigere alternatieven voor: een proportionele 
tariefreductie of een forfaitaire gunstmaatregel zoals een rechtenvermindering of abattement 
(voetvrijstelling). De verschillen tussen de alternatieven worden hieronder nader geduid.  
 
Mede gezien ze aansluiten bij bestaande fiscale voordeelregimes en ook onafhankelijk zijn van de 
voorgaande verrichtingen, behelzen al deze alternatieven een significante administratieve 
vereenvoudiging (met name in situaties met een lange keten van verrichtingen) en vermindering van de 
regeldruk. Het amalgaan aan verschillende gunstregimes (al dan niet cumuleerbaar), met elk hun eigen 
voorwaarden, is voor de belastingplichtige moeilijk te begrijpen. Door de meeneembaarheid van eerder 
betaalde verkooprechten te schrappen, kunnen we wat tegemoet komen aan de jarenlange vraag vanuit de 
praktijk tot vereenvoudiging van de grote differentiatie aan verschillende tarieven en gunstregimes binnen 
die belasting.  
 
Overkoepelend stelt de werkgroep voor om de alternatieven allemaal te enten op de voorwaarde dat het 
om de enige gezinswoning moet gaan. De beleidsmatige onderbouwing hiervoor is enerzijds het feit dat het 
kapitalisatie- of verdisconteringseffect het best beperkt kunnen worden door de fiscale voordelen zo 
selectief mogelijk toe te kennen.32 Anderzijds heeft de enting op een bestaande voorwaarde voor het 
verlaagd tarief een lage administratieve (handhavings)prijs en behelst het geen extra complexiteit die ten 
koste gaat van de eenvoud en transparantie. 
 
Concreet is het voorstel om de gunstmaatregel te koppelen aan de voorwaarde dat het moet gaan om een 
overeenkomst houdende zuivere aankoop, waarbij door een of meer natuurlijke personen samen en 
gelijktijdig de geheelheid volle eigendom van een woning wordt verkregen om er hun hoofdverblijfplaats 
te vestigen en dat de betreffende woning de enige woning van de betrokkenen is.33 Door meervoudig 
woningbezit niet te fiscaal te ondersteunen kan een budgettaire besparing worden gerealiseerd.  
 
De maatregel hoeft evenwel niet alleen nieuwe woningeigenaars te ondersteunen die hun eerste 
gezinswoning kopen. De gunstmaatregel kan namelijk uitgebreid worden naar eigenaars die alleen een 
gezinswoning bezitten en die een nieuwe gezinswoning aankopen en de oude gezinswoning nadien 
verkopen. Omdat het niet altijd mogelijk is om de oude gezinswoning direct verkocht te krijgen, stelt de 
werkgroep voor om een maximale verkoopstermijn van 1 jaar te voorzien, zoals die nu al bestaat voor het 
verlaagde verkooprecht 6%) voor de enige gezinswoning (in art. 2.9.4.2.11, §3, eerste lid, VCF). Door zo’n 
tolerantie van het causaal verband in te bouwen kan elk alternatief ook bijdragen aan een verhoogde 
woonmobiliteit. 
 

                                                             
32 Winters, S., Heylen, K., Ryckewaert, M., Smolders, C. & Vastmans, F., ‘Van ‘klein beschrijf’ naar ‘huiskorting’‘, 2014, 
https://steunpuntwonen.be/Documenten 2012-2015/Onderzoek Ad-hoc-
opdrachten/Ad hoc 5 Huiskorting deel 5 Conlusies en aanbevelingen.pdf, blz. 16 (of blz. 21 van de PDF). 
33 Dit naar analogie van de voorwaarde voor het huidige verlaagd tarief van 6% in art. 2.9.4.2.11 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. 
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Gezien de voorgestelde alternatieven algemeen geldende maatregelen zijn, zijn het transparantere en 
gelijkvormigere fiscale voordelen. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met een allicht hoger risico 
op verdiscontering van het voordeel in de verkoopprijzen dan nu het geval is bij de meeneembaarheid, 
waarbij het ‘rugzakje’ voor elke belastingplichtige anders kan zijn.  
 
Door de verdiscontering van de alternatieve transparantere fiscaal voordelen kan evenwel niet alleen de 
woningprijs van de aan te kopen woning opgestuwd worden, maar ook de woningprijs van de te verkopen 
woning. Sowieso moet er rekening mee gehouden worden dat in tijden van stijgende woningprijzen de 
woonmobiliteit al wordt aangemoedigd door de mogelijkheid om bij verkoop van de gezinswoning 
meerwaarden te realiseren.34 Als er een opstuwing van de woningprijzen is, kan die bijna fiscaal neutraal 
verlopen (compensatie zowel door de koper als de verkoper). Hoewel de alternatieven uit hun aard niet 
gekoppeld zijn aan een opeenvolgende aan- en verkoop staan ze dus zeker niet haaks op de doelstelling 
van bevordering van de woonmobiliteit. 
 
Op de financiële markt is het voor kopers niet evident om het verkooprecht te ontlenen, maar ze kunnen 
wel gemakkelijker een deel van de aankoopprijs ontlenen. Een verlaagd tarief van het verkooprecht, een 
rechtenvermindering of een abattement kunnen – ondanks eventuele verdiscontering in de koopprijs – dus 
wel ten goede komen aan jonge of minder vermogende kopers die voor het eerst een eigen woning kopen, 
omdat zij sneller of gemakkelijker op de koopmarkt kunnen aantreden. Een beleidsmatig aandachtspunt is 
evenwel het risico dat bij first time buyers het voordeel alsnog bij de verkeerde partij kan terechtkomen 
door de verdiscontering. De verkoper kan immers genieten van een verhoogde verkoopprijs en ook de bank 
of financiële instelling heeft een beetje extra profijt (rente) door het surplus van de lening. Voor de koper 
is er geen direct financieel voordeel, maar alleen indirect het gegeven dat ze een deel van de verkoopprijs 
gemakkelijker kunnen ontlenen dan de verschuldigd kosten waaronder de belastingen.  
 
Tot slot geven we nog mee dat de reële belastingvoet in de forfaitaire scenario’s van het abattement en de 
rechtenvermindering relatief lager is (en het fiscaal voordeel proportioneel dus hoger) voor de aankoop 
van goedkopere woningen. In die zin kan het werken met een forfait proportioneel een groter effect hebben 
op de woonmobiliteit voor de lagere decielen en mensen met een bescheiden woning. 
 
Onderstaande tabel schetst de belangrijkste door de experten-werkgroep geïdentificeerde voor- en 
nadelen ten aanzien van de burger voor bovenstaande alternatieven (in globo bekeken, aansluitend bij 
bestaande gunstregimes) ten opzichte van de meeneembaarheid (als apart gunstregime):  
  

                                                             
34 Winters, S., Heylen, K., Ryckewaert, M., Smolders, C. & Vastmans, F., ‘Van ‘klein beschrijf’ naar ‘huiskorting’‘, 2014, 
https://steunpuntwonen.be/Documenten 2012-2015/Onderzoek Ad-hoc-
opdrachten/Ad hoc 5 Huiskorting deel 5 Conlusies en aanbevelingen.pdf, blz. 16 (of blz. 21 van de PDF). 
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Alternatieven voordelen voor burger Alternatieven nadelen voor burger 
 

 Eenvoudiger te begrijpen 
 Zal als eerlijker worden ervaren 
 Grote administratieve vereenvoudiging 

m.b.t. de wedersamenstelling van het 
bedrag (minder notariskosten) 

 Administratieve vereenvoudiging (ook op 
het vlak van controle van de voorwaarden 
door Vlabel) 

 Het voordeel geldt ook bij een eerste 
aankoop (meeneembaarheid geldt enkel 
indien men reeds eerder een eigen woning 
heeft aangekocht in het Vlaamse Gewest) 

  
 Enkel bij enige woning (meeneembaarheid 

kan ook bij meervoudig onroerend bezit) 
 Risico opstuwing verkoopprijzen bij 

eventuele verdiscontering van het fiscale 
voordeel in de verkoopprijs  

1.7.2.2 De  proportionele tariefverlaging  
 
Door de schrapping van het gunstregime van de meeneembaarheid, kunnen de grondslagen van het 
verkooprecht verbreed worden. Dit komt niet alleen tegemoet aan supra- en internationale desiderata35 
rond bredere belastinggrondslagen, maar creëert ook ruimte voor een algemene proportionele 
tariefverlaging.36 Dit alternatief betreft concreet een bijkomende algemene tariefreductie (proportioneel 
met een nader te bepalen aantal procentpunt) bovenop de al bestaande tariefreductie (m.n. het verlaagd 
tarief van 6%) die momenteel al geldt voor de aankoop van de enige gezinswoning.  
 
Het feit dat door de tariefverlaging de transactiekost proportioneel verlaagt (zowel voor de te verkopen 
woning als voor de aan te kopen woning), verlaagt de drempel om van woning te veranderen. Door de 
tariefverlaging te beperken tot de enige gezinswoning, waarvoor het verlaagde tarief al geldt, kunnen we 
aansturen op de verkoop van de eerdere gezinswoning (binnen maximaal 1 jaar na de aankoop van de 
nieuwe gezinswoning (zie boven)). Het gunstregime kan dan niet worden gebruikt voor de aankoop van 
een tweede woning die niet als gezinswoning gebruikt zal worden.  
 
Dit alternatief heeft ontegensprekelijk het voordeel erg eenvoudig te zijn. Het verlaagd tarief voor de enige 
eengezinswoning in onder meer art. 2.9.4.2.11 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (standaard 6%) is namelijk 
al zeer breed bekend en dit voorstel zou de huidige voorwaarden behouden en louter het tarief een of 
meerdere procentpunten verder verlagen. Hierna (punt d) volgt een cijfervoorbeeld voor een tariefreductie 
van 1 procentpunt (van 6% naar 5%) voor de aankoop van een enige gezinswoning. 
 

                                                             
35 Zowel de Europese Commissie als de OESO hebben al diverse aanbevelingen gegeven om ruimte te creëren voor tariefverlagingen 
van marktverstorende transactiebelastingen door de grondslagen ervan te verbreden. 
36 Belangrijke uitgangspunten voor een optimaal belastingsysteem zijn volgens Mirrlees (2011) en Goeyvaerts e.a. (2014) dat een 
belastingheffing allesomvattend moet zijn en dat brede grondslagen ruimte moeten maken voor lage tarieven. 
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1.7.2.3 Een forfaitair voordeel zoals de rechtenvermindering of het abattement  
 
Het alternatief voor de meeneembaarheid dat zowel door het notariaat als de Vlaamse Belastingdienst 
werd geopperd, is de invoering van een extra, forfaitaire rechtenvermindering bij aankoop van de enige, 
eigen woning aan het verlaagd tarief37 (of pro rata van dit bedrag op basis van het aangekochte wettelijk 
aandeel indien niet alle kopers kunnen genieten van het verlaagde tarief). De vormgeving kan gebeuren 
naar analogie met de bestaande rechtenvermindering voor de enige eigen bescheiden woning in artikel 
2.9.5.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. In tegenstelling tot de bestaande rechtenvermindering zou de 
nieuwe rechtenvermindering niet beperkt moeten blijven tot bescheiden woningen, maar veralgemeend 
van toepassing kunnen zijn zodra het een aankoop van een enige gezinswoning betreft.  
 
In tegenstelling tot het abattement (de voetvrijstelling) wordt de belasting in dit geval wel op de volledige 
grondslag (in deze de verkoopprijs) berekend, maar wordt een forfaitair bedrag van de verschuldigde 
belasting als het ware automatisch kwijtgescholden bij de belastingberekening voor elke belastingplichtige 
die aan de voorwaarden voldoet.  
 
Bij een abattement of voetvrijstelling moet men daarentegen geen verkooprecht betalen op een eerste 
schijf van de aankoopsom van de woning. Het betreft als het ware een vermindering van de 
heffingsgrondslag (als berekeningsbasis) van het verkooprecht. Het abattement kan worden geënt op het 
vroegere abattement38 voor de enige woning (dat tot en met 31 mei 2018 concreet gold voor de eerste 
schijf van 15.000 euro) waarbij als voorwaarde geldt dat het de enige gezinswoning betreft en de verkoop 
dus kwalificeert voor het verlaagde tarief van 6% verkooprecht.  
 
Zowel de rechtenvermindering als het abattement zijn forfaitaire fiscale voordelen. De facto staat een 
rechtenvermindering van 4500 euro gelijk aan een abattement (voetvrijstelling) van 75.000 euro, maar 
wordt er via een andere constructie gewerkt. De rechtenvermindering is wel nog transparanter en 
eenvoudiger uitlegbaar dan het abattement.  
 
Beide gunstregimes zijn gekende fiscale voordelen en gemakkelijker berekenbaar en uitlegbaar en dus 
minder complex dan de meeneembaarheidsregeling. Een beleidsmatig aandachtpunt hierbij is evenwel dat 
hoe transparanter de fiscale gunstregeling is, hoe groter ook het risico op verdiscontering in de 
verkoopprijs. Het blijft evenwel niet bij een administratieve lastenverlaging. Deze forfaitaire voordelen zijn 
verhoudingsgewijs een beetje voordeliger voor kleinere of goedkopere woningen (of bouwgronden) in 
verhouding tot de proportionele algemene tariefreductie.39 Een vergelijking van de reële belastingvoeten 
in onderstaand berekeningsvoorbeeld (zie puntje d) toont aan dat het forfaitair voordeel van zowel een 
abattement van bijvoorbeeld 75.000 euro als een rechtenvermindering van bijvoorbeeld 4500 euro leidt 

                                                             
37 Bijkomend aan de bestaande rechtenvermindering van art. 2.9.5.0.5 VCF bij aankoop van een enige, eigen woning waarvan de 
belastbare grondslag niet hoger is dan 200.000 (of 220.000 euro bij locatie in kernsteden en de gemeenten van de Vlaamse Rand rond 
Brussel). 
38 Sinds 1 juni 2018 werd het abattement vervangen door de gunstregeling voor de aankoop van de enige eigen woning 
39 Winters, S., Heylen, K., Ryckewaert, M., Smolders, C. & Vastmans, F., ‘Van ‘klein beschrijf’ naar ‘huiskorting’‘, 2014, 
https://steunpuntwonen.be/Documenten 2012-2015/Onderzoek Ad-hoc-
opdrachten/Ad hoc 5 Huiskorting deel 5 Conlusies en aanbevelingen.pdf, blz. 10 
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tot een hogere reële belastingvoet van duurdere woningen of omgekeerd een lagere reële belastingvoet 
van goedkopere woningen (voor het voorbeeld concreet een verschil van 1,5 procentpunt). 

1.7.2.4 Cijfervoorbeeld voor de alternatieven 
 
Dit cijfervoorbeeld gaat uit van de volgende feiten: 

- Een appartement wordt verkocht voor een prijs van 180.000 euro. De koper koopt het 
appartement aan als gezinswoning en geniet dus van het verlaagd tarief voor het verkooprecht 
van 6%. Dit betekent dat de koper normaal gezien 10.800 euro verschuldigd zal zijn, abstractie 
makend van alle gunstregimes in het verkooprecht; 

- Een villa wordt verkocht voor 450.000 euro. De koper koopt de villa aan als gezinswoning en geniet 
dus van het verlaagd tarief voor het verkooprecht van 6%. Dit betekent dat de koper normaal 
gezien 27.000 euro verschuldigd zal zijn, abstractie makend van alle gunstregimes in het 
verkooprecht.  

 
In onderstaande tabel wordt voor elk van de geformuleerde alternatieven het fiscaal voordeel verrekend 
om tot het effectief verschuldigde bedrag aan belasting te komen en een effectieve belastingvoet te 
berekenen. Hierbij gaan we uit van de volgende premissen:  

- het betreft de aankoop van een enige gezinswoning die in aanmerking komt voor het verlaagde 
tarief van 6% verkooprecht; 

- er zijn verder geen andere gunstmaatregelen inzake verkooprecht van toepassing in deze 
voorbeelden.  

 
 Tariefverlaging Rechtenvermindering Abattement 
Concrete invulling Tariefverlaging van 1 

procentpunt (concreet 
een tarief van 5% ipv 6% 
(of 4% ipv 5% bij IER)) 

Via de 
rechtenvermindering 
wordt een forfaitaire 
‘korting’ van 4.500 euro 
op het verschuldigde 
verkooprecht gegeven 

Op de eerste 
belastingschijf van 
75.000 euro is geen 
verkooprecht 
verschuldigd 

Appartement van 
180.000 euro 

Finale saldo  verkoop-
rechten: 5%*180.000 
euro = 9.000 euro 
 
 
Reële belastingvoet: 5%. 

Finale saldo  verkoop-
rechten: 10.800 euro-
4.500 euro = 6.300 euro.  
 
Reële belastingvoet: 
6.300/180.000 = 
afgerond 3,5%. 

Finale saldo verkoop-
rechten: (180.000 euro-
75.000 euror)*6% = 
6.300 euro.  
 
Reële belastingvoet: 
6.300/180.000 = 
afgerond 3,5%. 

Villa van 450.000 euro 5%*450.000 euro 
(verkoopprijs) =  
22.500 euro 
 

Finale saldo verkoop-
rechten: 27.000 euro-
4.500 euro = 22.500 
euro.  

Finale saldo verkoop-
rechten: (450.000 euro-
75.000 euro)*6% = 
22.500 euro.  
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 Tariefverlaging Rechtenvermindering Abattement 
Villa van 450.000 euro Reële belastingvoet: 5%. Reële belastingvoet: 

17.000/450.000 =  
afgerond 5%. 

Reële belastingvoet: 
22.500/450.000 =  
afgerond 5%. 

Vergelijking reële 
belastingvoet 

Hier geldt een gelijke 
reële belastingvoet van 
5%.40 
 

De reële belastingvoet is 
1,5 procentpunt hoger 
voor de villa t.o.v. het 
appartement. 

De reële belastingvoet is 
1,5 procentpunt hoger 
voor de villa t.o.v. het 
appartement. 

 
In bovenstaand voorbeeld zijn de forfaits voor het abattement en de rechtenvermindering zo gekozen dat 
ze de facto exact hetzelfde fiscaal voordeel genereren. Door de reële belastingvoet voor de villa gelijk te 
trekken over de drie alternatieve scenario’s heen, wordt duidelijk gevisualiseerd dat de reële belastingvoet 
in de forfaitaire scenario’s van het abattement en de rechtenvermindering lager is (en het fiscaal voordeel 
proportioneel dus hoger) voor de aankoop van goedkopere woningen. In die zin kan het werken met een 
forfait proportioneel een groter effect hebben op de woonmobiliteit voor de lagere decielen en mensen met 
een bescheiden woning. 

1.8 BUDGETTAIRE IMPACT VAN EEN AFSCHAFFING EN SIMULATIE VAN DE 
ALTERNATIEVEN 

1.8.1 Afschaffing  

Voor de afschaffing van de maatregel als primair voorstel van de experten-groep kunnen we verwijzen naar 
de fiscale uitgaven zoals beschreven onder titel 1.3. Dit betekent dat in een maximaal scenario de 
afschaffing circa 141 miljoen euro per jaar41 zal opleveren. Uiteraard is hierbij nog geen rekening gehouden 
met eventuele gedragseffecten. Meer verfijnde scenario’s kunnen op dit ogenblik nog niet gesimuleerd 
worden. Dit kan eventueel wel in een latere fase gebeuren, zodra de machtigingsaanvraag is goedgekeurd 
om de Vlabel data te koppelen aan de inkomens.  

1.8.2 Alternatieven  

Als men politiek geen afschaffing overweegt, stelt de werkgroep subsidiair voor om de andere alternatieven 
voor de meeneembaarheidsregeling (zie titel 1.6) te onderwerpen aan een meer 
diepgaande spending review. Binnen het huidige beperkte tijdskader kon immers niet worden voorzien in 
de nodige simulaties, om de budgettaire impact van de alternatieven te ramen naargelang de gewenste 
modaliteiten en vooropgestelde besparing. Binnen het tijdskader van een diepgaande spending review 
behoort dit wel tot de mogelijkheden.  
 

                                                             
40 De verkoopprijs van de villa ligt 2,5 keer hoger dan die van het appartement en door het proportioneel tarief vertaalt dit zich ook in 
de verschuldigde belasting die met de afgeronde bedragen afgerond 2,5 keer hoger ligt voor de villa dan voor het appartement. 
41 Het gemiddelde bedrag aan gederfde inkomsten voor de jaren 2015 tot en met 2020 zoals omschreven in de tabel onder titel 1.3 
betreft 141 miljoen euro per jaar. 
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In deze fase kan indicatief al wel het volgende meegegeven worden ter raming van de budgettaire impact 
van de alternatieven, waarbij evenwel nog geen rekening gehouden kon worden met eventuele 
gedragswijzigingen. 
 
Het totale ingekohierde bedrag aan verkooprecht in aanslagjaar 2020 voor enige gezinswoningen die in 
aanmerking kwamen voor het verlaagd tarief van 6% of 5% (ingrijpende energetische renovatie) bedroeg 
afgerond 618,5 miljoen euro.42  
 
Als er geopteerd zou worden voor een bijkomende tariefverlaging dan komt dat voor die aankopen per 
extra procentpunt (naar respectievelijk 5% algemeen of 4% bij IER) neer op een budgettaire kost van 
afgerond 103,08 miljoen euro. Gezien de budgettaire kost van de meeneembaarheid voor aanslagjaar 2020 
afgerond 128,7 miljoen euro bedroeg (zie tabel onder titel 1.3), komt een algemene tariefverlaging met een 
extra procentpunt dus nog steeds neer op een budgettaire besparing van afgerond 25,62 miljoen euro.   
 
Voor aanslagjaar 2020 waren er in totaal 50.858 verkoopakten voor enige gezinswoningen die in 
aanmerking kwamen voor het verlaagd tarief van 6% of 5% (IER).43  
 
Op basis van bovenstaande gegevens kan de budgettaire kost voor een forfaitaire rechtenvermindering 
van 4500 euro (de facto gelijk aan een abattement van 75.000 euro) voor de aankoop van de enige 
gezinswoning geraamd worden op afgerond 228,9 miljoen euro (= 50.858 verkoopakten * 4500 euro). 
Gezien de budgettaire kost van de meeneembaarheid voor aanslagjaar 2020 afgerond 128,7 miljoen euro 
bedroeg (zie tabel onder titel 1.3), is duidelijk dat de in de voorbeelden voorgestelde forfaits veel te 
hoog liggen om een besparing te kunnen realiseren.  
 
Vanuit het uitgangspunt dat de alternatieven nog steeds een budgettaire besparing moeten kunnen 
realiseren ten aanzien van de huidige budgettaire kost van de meeneembaarheid, dienen de forfaits dus 
drastisch lager te zijn dan in de voorbeelden. De budgettaire kost kan voor bijvoorbeeld de 
rechtenvermindering concreet geraamd worden aan de hand van de volgende formule:  
50.858 verkoopakten44 * X euro (m.n. het bedrag van de forfaitaire rechtenvermindering). 
 
Indicatief geldt concreet bijvoorbeeld het volgende: 

- bij een halvering t.a.v. het voorbeeld: een forfaitaire rechtenvermindering van 2250 euro heeft een 
budgettaire kost van 114,4 miljoen euro. Dit is een besparing van 14,3 miljoen euro ten aanzien van 
de budgettaire kost van de meeneembaarheid voor aanslagjaar 2020; 

                                                             
42 Antwoord van minister Diependaele op schriftelijke vraag nr. 387 van 8 maart 2021 van Maxim Veys. Gezien het tarief voor 
beschermde woningen (onroerend erfgoed; tariefverlaging in art. 2.9.4.2.14 VCF) nu al slechts 1% bedraagt, hebben we hier abstractie 
van gemaakt (concreet voor aanslagjaar 2020 slechts 122.664 euro ingekohierd verkooprecht, verdeeld over in totaal 36 verkoopakten 
(waarvan er overigens 17 betrekking hebben op woningen met een verkooprijs van meer dan 400k euro)). 
43 Ibidem. Noteer dat voor aanslagjaar 2019 slechts 26.054 dossiers inzake meeneembaarheid waren (vs. in datzelfde aanslagjaar 
69.556 dossiers waarbij een verlaagd verkooprecht van 6 of 5% van toepassing was wegens aankoop enige gezinswoning).  
44 Dit is het aantal akten die in aanslagjaar 2020 in aanmerking kwamen voor een verlaagd tarief verkooprecht van 5 of 6% voor de 
enige gezinswoning. Opgelet: dit kan een vertekend beeld geven, want het aantal kwalificerende verkoopakten ligt aanzienlijk lager dan 
in aanslagjaar 2019. 
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- voor een gelijke besparing als bij de tariefverlaging met 1 procentpunt: een forfaitaire 
rechtenvermindering van 2026,82 euro heeft een budgettaire kost van 103,08 miljoen euro. Dit is  
een besparing van afgerond 25,62 miljoen euro ten aanzien van de budgettaire kost van de 
meeneembaarheid voor aanslagjaar 2020. 

 
Tot slot wijzen we erop dat het aantal kwalificerende verkoopakten voor de enige gezinswoning in 
aanslagjaar 2020 beduidend lager ligt dan het aantal verkoopakten in 2019.45 Dit valt allicht (mede) te 
wijten aan de COVID-crisis en bijhorende lockdown maatregelen. In zoverre hetzelfde referentiejaar 
gekozen wordt voor de vergelijking van de budgettaire kost van de nieuwe maatregel ten aanzien van die 
van de meeneembaarheid, kan weliswaar een ruwe inschatting gemaakt worden van de delta, maar mag 
niet uit het oog verloren worden dat de werkelijke budgettaire impact allicht hoger zal liggen zodra er weer 
meer woningverkopen plaatsvinden (wat al te verwachten valt vanaf 2021). Hiermee dient zeker nog 
rekening gehouden te worden als er meer verfijnde ramingen worden opgesteld.  
  

                                                             
45 In het antwoord van minister Diependaele op schriftelijke vraag nr. 387 van 8 maart 2021 is alvast duidelijk een daling (concreet met 
18.698 akten) te zien van het aantal akten in 2020 (50.858) tov het aantal akten in 2019 (69.556). Ook hier werd weer abstractie 
gemaakt van de akten met betrekking tot beschermde goederen (art. 2.9.4.2.14 VCF).  
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BIJLAGE 1. EXTRACTEN UIT DE MEMORIE VAN TOELICHTING 

Hieronder kan u de relevantste passages uit de memorie van toelichting bij het decreet van 1 februari 2002 
tot invoering van het stelsel van de meeneembaarheid (eigen onderlijning) vinden: 46 
 
A) In de algemene toelichting 
 
“Het algemeen geldend tarief van 12,5 % in de registratierechten voor verkopen van onroerende goederen 
is aanzienlijk hoger dan het tarief in onze Buurlanden 
[…] 
Dit hoge tarief, in samenhang met het relatief hoge eigen woningbezit, vermindert aanzienlijk de geografische 
mobiliteit van personen. Dit draagt bij tot hoge pendelvolumes, congesties en arbeidsimmobiliteit (cfr. artikel 
"Tendensen op de Belgische woningmarkt" verschenen in "Economische Financiële berichten" van KBC Bank 
& Verzekering van 18 februari 2000). 
 
Een verlaging van de tarieven, gecombineerd met een systeem van verrekening van in het verleden betaalde 
registratierechten, kan dus een bijdrage leveren tot een oplossing van één van de grote kwalen uit deze tijd, 
met name de steeds aanzwellende files. 
 
[De hoogte van de tarieven is niet alleen een mobiliteitsremmende factor voor particulieren, ook voor 
bedrijven vormt het een aanzienlijke handicap. 
 
Een verlaging van de tarieven van de registratierechten kan de belastingplichtige aanmoedigen zich te 
begeven op de markt van de bestaande (eventueel te renoveren) woningen en gebouwen, eerder dan zijn 
toevlucht te nemen tot nieuwbouw. Dit kan bijdragen tot de renovatie en de heropleving van bijvoorbeeld 
achtergestelde stadskwartieren. 
 
De fiscale druk op beleggingen in onroerende goederen (registratierechten, onroerende voorheffing en een 
hele reeks provinciale en gemeentelijke heffingen en taksen) is momenteel onevenredig hoog in vergelijking 
met roerende beleggingen. Daardoor trachten eigenaars hun bruto-rendement te verhogen door de 
huurprijzen op te trekken. Een vermindering van de fiscaliteit op het onroerend onroerend vermogen kan deze 
vicieuze cirkel doorbreken. 
 
[…] 
Meeneembaarheid van in het verleden betaalde registratierechten 
De registratierechten vormen momenteel vaak een beletsel om te verhuizen naar een plaats dichter bij het 
werk of om de woonsituatie aan te passen aan gewijzigde gezinssituaties. Dit ontwerp van decreet strekt ertoe 
de mobiliteit te bevorderen van alle burgers die, om gelijk welke reden (professioneel, familiaal of andere) een 
nieuwe hoofdverblijfplaats wensen aan te kopen die beter dan de huidige beantwoordt aan hun noden. 
 
Om de impact van de verlaging van de registratierechten op het mobiliteitsprobleem nog te verhogen, wordt 
namelijk een zgn. ‘schrijfvoordeel’ ingevoerd, waarbij de betaalde registratierechten voor de ene (lees : de 

                                                             
46 Stuk 963 (2001-2002) – Nr. 1 (decreet van 1/02/2002) 
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eerder aangekochte) woning in mindering kan worden gebracht van de verschuldigde registratierechten bij 
aankoop van een andere (lees : later aangekochte) woning. 
 
Alle natuurlijke personen zonder onderscheid (loontrekkenden, zelfstandigen, vrije beroepen, werklozen,e.a.) 
zullen van deze maatregel kunnen genieten, maar niet de rechtspersonen. 
 
Opdat van dit fiscaal voordeel zou kunnen genoten worden is vereist dat de vroegere hoofdverblijfplaats wordt 
verkocht en dat de nieuw aangekochte woning effectief als hoofdverblijfplaats zal worden aangewend. 
 
Het fiscaal voordeel bestaat : 
– hetzij, wanneer de wederverkoop plaats vond vóór de nieuwe aankoop, in een verrekening van de op het 
wederverkochte goed geheven rechten met de rechten verschuldigd voor de nieuwe aankoop; 
– hetzij, wanneer de wederverkoop plaats vindt na de nieuwe aankoop, in een teruggave van de op de aankoop 
van de wederverkochte woning geheven rechten. 
 
De wederverkoop moet binnen een redelijk geachte termijn van twee jaar (of drie jaar in het geval van een 
bouwgrond), hetzij voor, hetzij na de nieuwe aankoop geschieden. 
 
Na de aankoop moet de belastingplichtige zijn hoofdverblijfplaats vestigen in de nieuw aangekochte woning 
binnen een termijn van twee jaar, of drie jaar bij de aankoop van een bouwgrond. 
 
Met het begrip " hoofdverblijfplaats " heeft de indiener die woning voor ogen die door de belastingplichtige 
effectief en voornamelijk wordt bewoond. De " hoofdverblijfplaats " is een feitelijk gegeven dat niet 
noodzakelijk overeenstemt met de administratieve toestand. 
 
De fiscale gunstmaatregel kan slechts van toepassing zijn wanneer het wederverkochte onroerend goed een 
woning en geen bouwgrond is. Deze voorwaarde is verantwoord door de vereiste van een effectieve 
verandering van hoofdverblijfplaats van de wederverkoper. De wederverkoop van een bouwgrond heeft 
daarmee niets te maken.  
 
Indien echter vóór de verkoop, op een bouwgrond een woning werd opgericht die als hoofdverblijfplaats is 
gebruikt, kan de gunstmaatregel toepassing vinden voor wat betreft de rechten geheven op de aankoop van 
de bouwgrond. 
 
De nieuwe aankoop kan daarentegen, behalve een woning, ook een bouwgrond betreffen, mits daarop een 
woning wordt opgericht die als hoofdverblijfplaats van de verkrijger zal dienen. 
 
Deze fiscale gunstmaatregel is van toepassing wanneer de wederverkochte woning en het nieuw aangekochte 
onroerend goed onderworpen zijn aan een mutatierecht van hetzij 12,50 of 10 pct. (art. 44), hetzij 6 of 5 pct. 
(art. 53,2° en 57) ; aldus worden alle onroerende goederen erin betrokken.”. 
 
B) bij de artikelgewijze toelichting 
 

- Van artikel 5 (situatie van onmiddellijke verrekening) 
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In dit geval kunnen de registratierechten betaald op de aankoop van de vroegere hoofdverblijfplaats (A 1) 
onmiddellijk worden verrekend met de registratierechten betaald op de aankoop van de nieuwe 
hoofdverblijfplaats (A 2). De Vlaamse Regering is immers van oordeel dat deze werkwijze kadert in een 
klantvriendelijke houding ten opzichte van de belastingplichtige. 
 
Deze verrekening kan echter nooit aanleiding geven tot teruggave van een eventueel niet verrekend Gedeelte. 
 
De wederverkoop van de oude hoofdverblijfplaats (V 1) en de verwerving van de nieuwe hoofdverblijfplaats 
moeten zijn vastgesteld bij authentieke akte.  
 
Het vierde lid van het nieuwe artikel 61 3 beoogt de situatie van een keten van verrichtingen. In dat geval zal 
de belastingplichtige uiteindelijk enkel die registratierechten betaald hebben, die verschuldigd zijn op de 
verrichting die tot de hoogste belastingheffing aanleiding geeft. 
 
De bedoeling van de indiener van het ontwerp is namelijk dat een natuurlijke persoon die in het kader van zijn 
mobiliteit achtereenvolgende aankopen en verkopen doet van tot zijn hoofdverblijfplaats bestemde woningen, 
op het einde van de keten van tot verrekening aanleiding gevende verrichtingen, nooit meer registratierechten 
zal hebben moeten betalen dan die welke, bij toepassing van de vigerende bepalingen, verschuldigd zijn op de 
woning in de keten met de hoogste belastingopbrengst. 
 
Om de het gehele concept budgettair betaalbaar te houden wordt dit principe echter gecorrigeerd door een 
beperking in te voeren op het bedrag dat per verrichting kan worden verrekend . Het resultaat van het te 
verrekenen bedrag mag nooit meer bedragen dan 12.500 EUR. Dit bedrag wordt gekoppeld aan de evolutie 
van de ABEX-index.” 
[…].”. 
 

- Van artikel 7 (situatie van teruggaaf) 
 
“Dit artikel omschrijft de situatie waarbij de belastingplichtige zijn vroegere hoofdverblijfplaats verkoopt na 
de aankoop van de nieuwe hoofdverblijfplaats. 
 
In dat geval kan er geen onmiddellijke verrekening plaatshebben, maar moet het voordeel worden toegekend 
door middel van een teruggave van de registratierechten betaald op de aankoop van de oude 
hoofdverblijfplaats. 
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Dezelfde principes inzake ligging van het onroerend goed, ketens van verrichtingen en af te leggen 
verklaringen zijn mutatis mutandis van toepassing. 
 
Uit het vierde lid blijkt opnieuw de bedoeling van de indiener dat een natuurlijke persoon die in het kader van 
zijn mobiliteit achtereenvolgende aankopen en verkopen doet van tot zijn hoofdverblijfplaats bestemde 
woningen, op het einde van de keten van tot verrekening of teruggave aanleiding gevende verrichtingen, nooit 
meer registratierechten zal hebben moeten betalen dan die welke, bij toepassing van de vigerende bepalingen, 
verschuldigd zijn op de woning in de keten met de hoogste belastingopbrengst.  
[…]”. 
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- Uiteindelijke verschuldigd op ogenblik V2 

 Aanvullende rechten[6] 
 Teruggave 3/5e  

  
  
  

+ 15.000 
-17.500 
- 2.500 

 
b. Berekening van de te betalen RR op A3, rekening houdend met de meeneembaarheid door 

verrekening in hoofde van Y[7] 
 

b.1. Berekening van het Principieel Meeneembaar Bedrag (PMB) in hoofde van Y 
Om het meeneembaar bedrag in hoofde van Y bij A3 te kennen, moet rekening gehouden worden met de 
herberekening en de (gelimiteerde) teruggave van 3/5e hierboven.  

- Meeneembare RR in hoofde van Y op ogenblik A3 
 Op A2 (initiële RR 15.000[8] – teruggave 3/5e) 
 Excedent van A1 (RR op A1 – meegenomen rechten op A2) 

  
  
- Wettelijk aandeel van Y in A1 en A2 = 50% en dus PMB 

  
6.000 

19.000 
25.000 

  
12.500 

  
b.2. Berekening van de te betalen RR op A3 

- Verschuldigde RR op A3 
- Meeneembaar in hoofde van Y 

PMB bedraagt 12.500 euro maar beperkt tot het wettelijk aandeel van Y in A3 
(cf.art. 2.9.5.0.1, 6e lid VCF) en dus beperkt tot 
  
  

30.000 
  
  

- 6.250 
23.750 

  
 

c. Berekening van (meeneembaarheid door) teruggave in hoofde van X bij V2 (EOT) 
 
c.1. Berekening van het PMB in hoofde van X 

- Meeneembare RR in hoofde van X op ogenblik V2 (EOT) 
 Op A2  
 Excedent van A1 (18.000 – 10.000) 

  
  
- Wettelijk aandeel van X in A1 en A2 = 50% en dus PMB 

  
10.000 

8.000 
18.000 

  
  

9.000 
  
c.2. Berekening van het werkelijke bedrag van meeneembaarheid door teruggave 

- PMB bedraagt 12.500 euro maar beperkt tot het wettelijk aandeel van X 
in A3 (cf.art. 2.9.5.0.1, 6e lid VCF) en dus beperkt tot 

  
- 6.250 

 
Eindnoten bij bijlage 2: 
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[1] Voor berekening, zie verder a). 
[2] Voor berekening, zie verder b). 
[3] Voor berekening, zie verder c). 
[4] A. Ghyssens, in F. Werdefroy, (ed. J. Espeel en H. Pelgroms), Registratierechten 12e editie, Mechelen, Kluwer, 2020, 
IV/73. 
[5] Art. 2.9.5.0.1, 4e lid VCF, zie berekening Besl. 25 augustus 2003, nr. E.E./99.536 en Instr. nr.6/2004 van 17 februari 
2004, pt. 6, Rep. RJ nr. R 212-VL/01-02 en A. Ghyssens, in F. Werdefroy, (ed. J. Espeel en H. Pelgroms), Registratierechten 
12e editie, Mechelen, Kluwer, 2020, IV/73. 
[6] Nog te verhogen met een belastingverhoging van 20% op de aanvullende rechten wegens niet vervullen van de 
voorwaarden en dus met 3.000 euro. 
[7] Meeneembaarheid door verrekening in hoofde van Y alleen (X voldoet niet aan de voorwaarden van 
meeneembaarheid door verrekening). 
[8] Aanvullende rechten zijn niet meeneembaar (art. 2.9.5.0.1, 3e lid VCF). 
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1 MOBILITEITSFISCALITEIT 

1.1 MANAGEMENTSAMENVATTING 

De werkgroep analyseerde de volgende gunstregimes inzake de jaarlijkse verkeersbelasting (VKB): 
1) forfaitair tarief voor oldtimers; 
2) belastingverminderingen voor autocars; 
3) vrijstelling voor occasioneel vervoer; 
4) belastingvermindering voor LPG-voertuigen.  
 
Voor de bovenstaande fiscale gunstregimes adviseert de werkgroep de afschaffing ervan. De 
gunstregimes zijn intussen immers allemaal achterhaald gelet op de historische doelstelling bij de 
invoering ervan en/ of staan haaks op de huidige beleidsdoelstellingen (vergroeningsdoelstellingen in de 
jaarlijkse verkeersbelasting, de ingezette shift van mobiliteitsbelastingen op bezit van een voertuig naar 
belastingen op reëel gebruik of de vervuiling en het promoten van de meest ecologische, zero-emissie-
vervoermiddelen). Om aan de internationale en Europese verplichtingen te kunnen voldoen, worden best 
niet alleen stimuli van oudere voertuigen uitgebannen, maar ook stimuli voor overgangsbrandstoffen 
uitgedoofd.  
 
Het forfaitair tarief voor de oldtimers werkt bovendien omgekeerd herverdelend, aangezien de meeste 
oldtimer-eigenaars minstens nog een ander voertuig bezitten binnen hun gezin en gelet op het feit dat 
minstens 30 jaar oude oldtimers over het algemeen veeleer investeringsmiddelen zijn, dan wel 
verzamelobjecten en/ of prestigevoorwerpen die niet door burgers uit de lagere decielen kunnen worden 
aangeschaft en onderhouden.  
 
Wat betreft de belastingverminderingen voor autocars en de vrijstelling voor occasioneel vervoer 
verwijzen we daarnaast ook naar de afschaffing ervan door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij hun 
overname van de dienst van de verkeersbelasting. Voor beide gunstmaatregelen kan worden 
geargumenteerd dat er tamelijk weinig toepassingsgevallen zijn terwijl er in verhouding wel aanzienlijke 
administratieve lasten gelden voor de verwerking ervan bij de Vlaamse Belastingdienst. De afschaffing van 
deze gunstmaatregelen kan dan ook een quick win inzake administratieve vereenvoudiging behelzen. Voor 
het papieren rittenblad als bewijs van het occasioneel vervoer situeert die vereenvoudiging zich niet alleen 
in het stadium van de aanvraag van de vrijstelling, maar ook en vooral in de controle en handhaving van 
het correct gebruik ervan. Gelet op het voorgaande kunnen die maatregelen zeker ook worden 
meegenomen in het overheidsbrede actieplan voor de vermindering van de regeldruk in het kader van het 
relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering.  
 
Een belangrijk overkoepelend aandachtspunt is het feit dat de afschaffing van gunstregimes in de jaarlijkse 
verkeersbelasting zonder een intergewestelijk samenwerkingsakkoord enkel mogelijk is voor voertuigen 
van natuurlijke personen en van rechtspersonen die geen leasebedrijf zijn.1 Dit impliceert concreet dat 
                                                             
1 Artikel 4, §3, van de Bijzondere Financieringswet van 16/1/1989: “De gewesten zijn bevoegd om de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen van de in 
artikel 3, eerste lid, 10° en 11°, bedoelde belastingen te wijzigen. Ingeval de belastingplichtige van deze belastingen een vennootschap, zoals bedoeld in de wet van 7 
mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen, een autonoom overheidsbedrijf of een vereniging zonder winstgevend doel met leasingactiviteiten is, is de 
uitoefening van deze bevoegdheden afhankelijk van een voorafgaandelijk tussen de drie gewesten te sluiten samenwerkingsakkoord zoals bedoeld in artikel 92bis, § 
2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.”. 
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de eerste drie gunstregimes beperkt behouden zullen moeten blijven ten aanzien van belastingplichtige 
leasebedrijven zolang er geen intergewestelijk akkoord kan worden bereikt. De recentere 
belastingvermindering voor LPG-voertuigen is daarentegen nooit van toepassing geweest op zulke 
belastingplichtigen, waardoor die maatregel wel meteen volledig afgeschaft kan worden. Het theoretisch 
risico dat belastingplichtigen zich zouden omvormen tot een leasebedrijf enkel om alsnog van het oude 
gunstregime te kunnen blijven genieten (fiscale optimalisatie), lijkt in de praktijk verwaarloosbaar, mede 
gelet op de specificiteit en de beperkte toepassing van de gunstregimes.  
 
Dit houdt wel in dat bij een eventuele schrapping van de eerste drie maatregelen zonder intergewestelijk 
akkoord de fiscale uitgaven ten gunste van leasebedrijven zullen blijven bestaan. Gelet op de aard van de 
maatregelen is de impact hiervan evenwel relatief beperkt.2 
 
Verder valt niet uit te sluiten dat bepaalde belastingplichtigen hun gedrag, voertuigkeuze of keuze voor 
inverkeerstelling aanpassen als bepaalde gunstmaatregelen komen te vervallen. Het is met andere 
woorden niet altijd de facto zo dat de betrokken belastingplichtigen effectief onder de reguliere tarieven 
zullen vallen na de gebeurlijke afschaffing van een gunstmaatregel.  

1.2 ALGEMEEN 

1.2.1 Samenstelling van de werkgroep 

Trekker: Departement FB ism   
Leden van de werkgroep voor VKB:  

 Externe experten:   
 Experten Vlaams Overheid:  

o  
   
   
   
  

  
  

1.2.2 Beleidsmatig kader 

De geselecteerde maatregelen kaderen binnen de jaarlijkse verkeersbelasting. Gezien die oneigenlijke 
gewestbelasting voor alle gewesten geënt is op eenzelfde – van oorsprong – federale regeling, is het 
interessant bij deze analyse ook de actuele regelgeving van de andere gewesten – en de eraan gerelateerde 
beleidskeuzes –  te betrekken.  
 
Het Vlaamse Gewest heeft – niettegenstaande in het verleden reeds diverse vergroeningsinitiatieven 
werden doorgevoerd in de mobiliteitsfiscaliteit – de betrokken regimes (punten 1 t.e.m. 3 van hierboven) 
steeds behouden. Daarnaast heeft het Vlaamse Gewest de belastingvermindering voor LPG-voertuigen 
(punt 4) als enige gewest autonoom ingevoerd, zij het alleen voor voertuigen van niet-leasebedrijven. 

                                                             
2 Concreet gelden momenteel (data Vlabel dd 1 juni 2021) het forfaitair tarief voor oldtimers voor 14 leasebedrijven, de belastingverminderingen voor autocars voor 
slechts 2 leasebedrijven en de vrijstelling voor occasioneel vervoer voor slechts 1 leasebedrijf.  
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Bij elk van de geschetste maatregelen worden de volgende punten nader uitgewerkt:  

1. Beschrijving van de maatregel (m.i.v. het doel van de maatregel en een vergelijking met de andere 
gewesten)  

2. Analyse van de doelmatigheid en beleidsmatige opportuniteit van de maatregel 
3. Evolutie van de gelieerde (fiscale) uitgaven en het aantal toepassingsgevallen 

 
In dit rapport is geen inschatting gemaakt van de concrete impact van de voorgestelde afschaffingen op 
specifieke sectoren (bv. voor occasioneel vervoer: de kermissector of de marktsector).  

1.3 FORFAITAIR TARIEF VOOR OLDTIMERS 

1.3.1 Beschrijving van de maatregel 

1.3.1.1 Korte beschrijving van de maatregel 
 
Er is een verlaagd forfaitair tarief van 31.61 euro (te indexeren conform art. 2.2.4.0.3 VCF) voor oldtimers 
die meer dan 30 jaar geleden in het verkeer zijn gesteld (AJ 2021: meer dan 29 jaar) voorzien in art. 
2.2.4.0.2, §1, eerste lid, 1°, VCF.3 
 
Initieel was het oldtimer-forfait beperkt tot personenauto's, de auto's voor dubbel gebruik, de minibussen 
en de motorfietsen die bij het ontstaan van de belastingplicht sedert meer dan 25 jaar in het verkeer zijn 
gebracht. Sinds 1 juli 2017 heeft het Vlaamse Gewest dit evenwel uitgebreid naar alle voertuigen, inclusief 
lichte vracht en werd de termijn opgetrokken naar 30 jaar. 
 
Dat laatste gebeurde in het kader van het aannemen door de Europese Unie van de Richtlijn nr. 2014/45/ 
EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische controle 
van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG, waarbij de Europese 
lidstaten uitgenodigd werden hun wetgeving aan te passen met betrekking tot de technische controle zodat 
de kwalificatie « de motorvoertuigen van historisch belang » (oldtimers) enkel kan worden erkend bij 
voertuigen die zijn gebouwd of voor de eerste keer werden ingeschreven ten minste 30 jaar geleden. 
  

                                                             
3 art. 2.2.4.0.2, §1,, eerste lid, 1°, VCF: 
“In afwijking van artikel 2.2.4.0.1 bedraagt de belasting 31,61 euro voor : 
1° de voertuigen die bij het ontstaan van de belastingplicht sedert meer dan dertig jaar in het verkeer zijn gebracht; 

1/1° de voertuigen die voldoen aan een van de volgende voorwaarden: 

a) in aanslagjaar 2017 sedert meer dan vijfentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht; 

b) in aanslagjaar 2018 sedert meer dan zesentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht; 

c) in aanslagjaar 2019 sedert meer dan zevenentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht; 

d) in aanslagjaar 2020 sedert meer dan achtentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht; 
e) in aanslagjaar 2021 sedert meer dan negenentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht;” 
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1.3.1.2 Regelgeving 
 
Art. 2.2.4.0.2, §1, eerste lid, 1°, VCF: 
“§ 1. In afwijking van artikel 2.2.4.0.1 bedraagt de belasting 31,61 euro voor: 
1° de voertuigen die bij het ontstaan van de belastingplicht sedert meer dan dertig jaar in het verkeer zijn 
gebracht; 
1/1° de voertuigen die voldoen aan een van de volgende voorwaarden: 
a) in aanslagjaar 2017 sedert meer dan vijfentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht; 
b) in aanslagjaar 2018 sedert meer dan zesentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht; 
c) in aanslagjaar 2019 sedert meer dan zevenentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht; 
d) in aanslagjaar 2020 sedert meer dan achtentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht; 
e) in aanslagjaar 2021 sedert meer dan negenentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht; 
 
2° de kampeeraanhangwagens en de aanhangwagens die speciaal zijn ontworpen voor het vervoer van één 
boot. 
 
Artikel 2.2.6.0.3, eerste lid, artikel 2.2.6.0.4, artikel 3.3.2.0.1 en artikel 3.4.7.0.3 zijn niet van toepassing op de 
belasting, vermeld in het eerste lid. 
 
§2. Als de belastingplichtige belasting voor een voertuig is verschuldigd, mag de belasting voor dat voertuig 
niet minder dan 31,61 euro bedragen. 
 
Deze paragraaf is niet van toepassing op de voertuigen, vermeld in artikel 2.2.4.0.1, § 6.”. 

1.3.1.3 Ratio legis bij de invoering  
 
Bij de invoering van het forfait van oldtimers door de federale wetgever in 1963 in art. 10 WIGB werd de 
volgende verantwoording gegeven in de memorie van toelichting (eigen onderlijning):  
 
“De Regering stelt voor, de forfaitaire aanslag in te voeren: 
A) van de voertuigen gebruikt tot personenvervoer en waarvan de motor en het onderstel op 1 januari van het 
aanslagjaar meer dan dertig jaar in gebruik zijn. 
 
Indien deze voertuigen in bepaalde opzichten kunnen beschouwd worden als museumstukken, is het niet 
minder waar dat ze toevallig gebruikt worden hetzij voor het vervoer van personen, hetzij tot handels- of 
publicitaire doeleinden. 
 
Het eisen van een belasting is dus verantwoord maar deze moet verminderd worden gelet op het beperkt 
gebruik van deze voertuigen.”.4 
 
 

                                                             
4 De Kamer, stuk. Nr. 427 (1961 –1962) nr. 1. (W_630213). 
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1.3.1.4 Vergelijking met de andere gewesten 
 
Het Waalse Gewest heeft in artikel 10, §1, 1°, WIGB eveneens de vereiste ouderdom voor het forfaitair 
tarief van oldtimers verhoogd naar 30 jaar, maar de regeling is er voorlopig wel nog steeds beperkt tot 
personenauto’s, de auto’s voor dubbel gebruik, de minibussen en de motorfietsen en in tegenstelling tot de 
Vlaamse regeling dus niet veralgemeend naar alle voertuigcategorieën.5  
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft bij de overname van de dienst van de verkeersbelastingen6 wel 
een volledig aan de Vlaamse regeling analoge aanpassing gedaan voor het oldtimer-forfait met de volgende 
motivatie (eigen onderlijning): 
 
“ […] zal de toepassing van de forfaitaire belasting bedoeld in artikel 10, eerste lid, 1°, WIGB, voortaan slechts 
gelden voor voertuigen die minstens 30 jaar geleden in het verkeer zijn gebracht, zoals dit reeds het geval is 
in de andere gewesten. Ten slotte is het materieel toepassingsgebied van 1° niet enkel meer beperkt tot de 
personenauto’s, de auto’s voor dubbel gebruik, de minibussen en de motorfietsen, maar omvat het voortaan 
alle voertuigen, zonder onderscheid van categorie. 
 
De tweede wijziging voert een overgangsperiode in die de aanslagjaren 2020 tot en met 2024 dekt. Doordat 
het tijdscriterium inderdaad is verhoogd tot 30 jaar, zullen bepaalde belastingplichtigen, die genieten van de 
forfaitaire belasting omdat hun voertuig 25 jaar oud was in 2019, er niet meer van genieten in 2020 aangezien 
hun voertuig slechts 26 jaar oud zal zijn. Om te vermijden dat de verhoging van het criterium tot 30 jaar in 
conflict treedt met de legitieme verwachtingen van de belastingplichtigen, is er dus voorzien in een 
overgangsperiode.”.7 

1.3.2 Analyse van de doelmatigheid en beleidsmatige opportuniteit van de maatregel 

1.3.2.1 Achterhaalde historische ratio legis  
 
Het uitgangspunt van de federale wetgever van 1961-1962 van een beperkt gebruik van 
oldtimervoertuigen is intussen om velerlei redenen niet meer actueel: 

 Er zijn heel wat oldtimervoertuigen die in het verkeer gesteld zijn:  
o Volgens de cijfers van Febiac8 waren er in België op 31 december 2020 maar liefst 243.896 

voertuigen die minstens dertig jaar geleden voor de eerste keer in het verkeer gesteld 
werden (concreet dus in of voor 1990). Volgens de beschikbare gegevens is slecht ca. 70% 
van die voertuigen in het verkeer gesteld met een O-nummerplaat (10/2/2020 173.133 

                                                             
5 Gebaseerd op de versie van het Waals WIGB die is bijgewerkt t.e.m. het decreet van 06.05.2019 (B.S., 27.05.2019). Zie fisconet link. Art. 10 WIGB werd door het 
Waalse Gewest gewijzigd bij art. 41 van het programmadecreet van 21 dec. 2016 (B.S., 29.12.2016). Tekst van toepassing vanaf 1 jan. 2017 (art. 64). In voormeld 
programmadecreet werd evenwel geen overgangsregeling voorzien zoals in het Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
6 Ordonnantie van 28 november 2019 tot wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in het kader van de overname van de 
dienst van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en van de belasting op de inverkeerstelling door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (geconsolideerde versie 
ordonnantie) 
7 Zie blz. 7-8 van de memorie van toelichting bij de Ordonnantie van 28 november 2019 (geconsolideerde versie ordonnantie). Gewone zitting 2019-2020 
Documenten van het Parlement : A-18/1 Ontwerp van ordonnantie. A-18/2 Verslag. Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 15 
november 2019 
8 zie Wagenpark per jaar van eerste inschrijving 
(https://www.febiac.be/statistiques/2020/2.C.7.%20Parc%20des%20voitures%20par%20ann%E9e%20de%20premi%E8re%20immatriculation.xls)   
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Belgische auto’s9). De overige 30% oldtimers is hetzij niet in het verkeer gesteld, hetzij in 
het verkeer gesteld onder een reguliere nummerplaat. 
 

o Hoewel het aantal nieuwe inschrijvingen van oldtimers wat gedaald is, gaat het nog steeds 
om meer dan 14.000 voertuigen voor 2019: “De Europese oldtimermarkt is sinds 2010 
verzesvoudigd” en “De populariteit van oldtimers in België ging jarenlang door het dak. 
Tussen 2015 en 2017 piekte het aantal aangevraagde O-nummerplaten voor auto's van 
minstens 25 jaar oud. […] Vorig jaar werden nog maar 14.606 auto’s met een O-plaat 
ingeschreven, een derde minder dan twee jaar eerder”.10  

 

o  
 Op te merken valt dat er ook een belangrijke investeringsmarkt rond oldtimer-voertuigen is 

ontstaan, waarbij men deze voertuigen hoofdzakelijk aankoopt in de hoop ze tegen een gestegen 
prijs terug te verkopen. 

 Er gelden vele voordelen van een oldtimerstatuut (O-nummerplaat) in België: 
o een minder zware technische controle (in Wallonië onder bepaalde voorwaarden zelfs 

helemaal geen controle); opgelet: sinds mei 2018 is er in Vlaanderen wel een verplichte 
periodieke oldtimerkeuring voor de meeste voertuigen met een O-nummerplaat.11  

o een minder dure oldtimer-verzekering (die soms wel aan bepaalde beperkingen zijn 
onderworpen) 

o een meer voordelige fiscaliteit (de jaarlijkse verkeersbelasting is grofweg slechts een tiende 
van wat ze zonder forfait geweest zou zijn) 

o het kan gezien worden als een investeringsmiddel of prestigevoorwerp 
 De strenge beperkingen voor het gebruik van een O-nummerplaat zijn sinds juli 2013 sterk 

versoepeld: 
o Tot juni 2013 bleef het gebruik van een oldtimer met O-plaat verplicht beperkt tot 

proefritten binnen een straal van 25 kilometer, tussen zonsopgang en -ondergang en in het 
kader van een toegelaten manifestatie of om zich naar de toegelaten manifestatie te 
begeven.  

o Sinds juli 2013 mogen oldtimers evenwel dag en nacht rijden. Dit hoeft niet langer binnen 
de context van een behoorlijk toegelaten manifestatie te zijn. Er gelden momenteel enkel 
beperkingen afhankelijk van de reden van de verplaatsing. Voertuigen ingeschreven met 

                                                             
9 Bron: Auto55. De cijfers van Statbel zijn te ruim aangezien ze voor het jaar van de eerste inverkeerstelling werken met een restcategorie ‘17 jaar ervoor of meer’. Zie 
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/mobiliteit/1.1%20Verkeer/1.1.2%20Voertuigenparkallen%20en%20-slachtoffers/veh parc nl.xls, 
tablad ‘AGE’ 
10 Fragment uit artikel De Standaard 23/12/2020: Zie ook analoog artikel uit de Tijd van 23/12/2020 (https://www.tijd.be/ondernemen/auto/hype-rond-oldtimers-
verliest-vaart/10273580.html) 
11 https://www.vlaanderen.be/periodieke-oldtimerkeuring. 
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een O-nummerplaat mogen nu enkel niet gebruikt worden voor de volgende doeleinden:12 
• commercieel en professioneel gebruik 
• woon-werkverkeer of woon-schoolverkeer 
• bezoldigd vervoer en gratis vervoer dat is gelijkgesteld met bezoldigd vervoer van 
personen 
• als werktuig of werkmiddel, alsook niet voor interventieopdrachten. 

 
De historische doelstelling die een compensatie beoogde voor het aanvankelijk erg beperkte gebruik van 
zulke voertuigen is achterhaald. Het gebruik is intussen veel vrijer en er gelden enkel nog wat beperkingen 
voor enkele zeer gerichte verplaatsingsredenen. Als die ratio legis evenwel overeind blijft, wordt deze beter 
ingevuld op basis van het effectieve gebruik (bv. een vrijstelling (of verlaging) voor occasioneel vervoer), 
maar ook daar kan de vraag gesteld worden of het opportuun is zulk gunstregime te behouden (zie verder 
onder 1.4.).  

1.3.2.2 Niet in lijn met recentere vergroening van de mobiliteitsfiscaliteit 
 

Oldtimers worden expliciet uitgezonderd van de vergroening van verkeersbelasting, terwijl ze uit hun aard 
vervuilender zijn dan modernere wagens. Dit strookt niet met de vergroeningsgedachte en de 
doelstellingen inzake klimaat en milieu. Een gunsttarief voor oldtimers strookt verder ook niet met de shift 
van belasting op bezit van een voertuig naar belasting op reëel gebruik/ vervuiling (die al in een eerste fase 
werd geïmplementeerd door de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens). Diverse 
internationale en Europese instellingen bevelen al jarenlang aan om zo’n tax shift door te voeren. Dit geldt 
ruimer dan louter voor de voertuigcategorie vrachtvervoer.  

1.3.2.3 Omgekeerd herverdelend 
 
Verder kan de vraag gesteld worden welk type van belastingplichtige (en uit welk deciel) oldtimers in het 
verkeer stelt. Gelet op de huidige leeftijdsgrens van 30 jaar is het plausibel om te stellen dat het over het 
algemeen niet louter goedkope verouderde voertuigen betreft, maar veeleer dure investeringsmiddelen, 
verzamelobjecten en/ of prestigevoorwerpen die niet door burgers uit de lagere decielen kunnen worden 
aangeschaft en onderhouden. Beleidsmatig is het uiteraard moeilijk maatregelen te verdedigen die vooral 
ten goede komen aan de hogere decielen. Hiervoor is weinig maatschappelijk draagvlak, zeker  in tijden 
van budgettaire krapte. 
 
In onderstaande tabel wordt voor de belastingplichtige die een oldtimer bezit, weergegeven voor hoeveel 
andere voertuigen hij belastingplichtig is. De belastingplichtige kan zowel een natuurlijke persoon- als een 
rechtspersoon zijn. 23,8% van de belastingplichtigen met een oldtimer bezit slechts één voertuig, met name 
de oldtimer. Hieruit blijkt dat de groep van oldtimer eigenaars hoofdzakelijk meerdere voertuigen bezitten. 
Bovendien dient opgemerkt dat onderstaande tabel is opgesteld per belastingplichtige en niet per gezin. 
Op niveau van het gezin zal het aandeel van eigenaars van enkel een oldtimer nog kleiner zijn, aangezien 
er een tweede, niet-oldtimer voertuig kan ingeschreven zijn bij de partner.  
 
 
 

                                                             
12 Zie KB van 17 juni 2013 en Oldtimer nummerplaat | FOD Mobiliteit (belgium.be) 
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Art. 2.2.5.0.3 VCF: 
“De belasting wordt met 10 % verminderd als ze is verschuldigd krachtens een regelmatige aangifte, ingediend 
door een belastingplichtige die op 1 januari van het aanslagjaar, en dit tot minstens 30 juni drie of meer 
motorvoertuigen aangeeft die zijn geïnvesteerd in een handels- of nijverheidsbedrijf en die uitsluitend worden 
gebruikt voor het bezoldigd vervoer van personen krachtens een machtiging uitgereikt voor de exploitatie van 
autocardiensten, ter uitvoering van de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer 
van personen over de weg met autobussen en met autocars. 
 

De vermindering van 10 % is niet van toepassing op de belasting, verminderd met toepassing van 
artikel 2.2.5.0.2.”. 

1.4.1.3 Ratio legis bij de invoering  
 
Bij de invoering van deze belastingverminderingen in artikelen 14 en 16 van het WIGB in 1923 werd door 
de federale wetgever de volgende verantwoording gegeven in de memorie van toelichting:  
 
Beide belastingverminderingen zijn gelieerd aan de opheffing van de "ontlasting” (later ook “vermindering” 
genoemd) voor “voertuigen bestemd tot personenvervoer en aangewend tot bedrijfsverplaatsingen” die werd 
ingegeven vanuit de ratio legis dat de jaarlijkse verkeersbelasting “hoofdzakelijk, eene belasting wordt tot 
vergelding der aanleg en onderhoudskosten van de wegen” en “die gunst deed overigens vaak betwistingen 
ontstaan en gaf aanleiding tot misbruiken welke dienen voorkomen te worden”.16  
 
Specifiek wat betreft de 10% vermindering (die initieel 25% bedroeg) was de ratio legis de volgende: “De 
hooger uiteengezette beweegredens zouden insgelijks strekken tot het afschaffen der vermindering van de 
helft, thans verleend wat betreft de huurautomobielen, de andere per rit of reis in huur gegeven voertuigen, 
alsmede de bestelrijtuigen. Nochtans daar die voertuigen met bedrijfsbestemming opgenomen worden in het 
aangewend kapitaal zal op de inkomsten van dit laatste de belasting op roerende zaken betaald worden.  In 
die voorwaarden blijkt het billijk voor gemelde voertuigen de taxe te verminderen, maar slechts met  één 
vierde”.17 
 
Specifiek wat betreft de 25% vermindering (die initieel 50% bedroeg) was de ratio legis de volgende: 
“Onder het huidig stelsel wordt de taxe met de helft verminderd wanneer het onderstel der in de volle taxe 
aangeslagen voertuigen sedert meer dan vijf jaar is gemaakt. Die gunst werd door den wetgever verleend tot 
aanmoediging der automobielnijverheid.”.18   

1.4.1.4 Vergelijking met de andere gewesten 
 
De regeling in het Waalse Gewest loopt net als de Vlaamse nog volledig gelijklopend aan de oude federale 
regeling. De belastingvermindering van 25% als de autocar minstens 5 jaar in het verkeer gebracht is, staat 

                                                             
16 03_W_19230328_K_1922-1923_136, artikelgewijze toelichting bij art. 4. 
17 03_W_19230328_K_1922-1923_136, artikelgewijze toelichting bij art. 4.  
18 03_W_19230328_K_1922-1923_136, artikelgewijze toelichting bij art. 4. 
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in artikel 14 WIGB en in art. 16 WIGB staat de belastingvermindering van 10% als de belastingplichtige 3 
of meer van zulke motorvoertuigen heeft.19  
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft bij de overname van de dienst van de verkeersbelastingen20 
deze vermindering opgeheven met de volgende motivatie (eigen onderlijning): 
 
“Artikel 7 in ontwerp heft artikel 14 van het WIGB op. Deze laatste bepaling voorziet in een vermindering ten 
voordele van elk voertuig dat uitsluitend wordt gebruikt voor het bezoldigd vervoer van personen krachtens 
een machtiging uitgereikt voor de exploitatie van autocardiensten ter uitvoering van de besluitwet van 30 
december 1946 dat bij het ontstaan van de belastingschuld sedert ten minste 5 jaar in het verkeer is gebracht. 
Volgens de gegevens, verzonden door FOD Financiën, werd deze vermindering in de praktijk nooit 
aangevraagd, wat de vraag met zich meebrengt naar de relevantie van zo’n vermindering. Dat artikel 14 is in 
tegenspraak met de doelstellingen van het Gewest nopens het promoten van meer ecologische 
vervoermiddelen, zoals geïnitieerd met de invoering van een lage-emissiezone, en geeft in dat kader een 
verkeerd signaal aan de burgers. 
[…] 
Artikel 9 in ontwerp heft artikel 16 van het WIGB op houdende de vermindering van 10 % van de 
verkeerbelasting op de autovoertuigen ten voordele van autobussen en autocars wanneer deze deel uitmaken 
van een autopark van tenminste 3 autobussen of autocars in hoofde van dezelfde belastingplichtige. Het 
belastingbedrag voor deze voertuigcategorieën bedraagt zo’n 80 euro per voertuig (zie artikel 9, D, van het 
WIGB). De vermindering van 10 % wordt opgeheven in het kader van de administratieve vereenvoudiging.”.21 
 

1.4.2 Analyse van de doelmatigheid en beleidsmatige opportuniteit van de maatregel 

1.4.2.1 Achterhaalde historische ratio legis  
 
De regeling dateert van 1923. De toenmalige economische context is volledig achterhaald. Hoe kunnen we 
nu nog onderbouwen dat de 10% vermindering enkel grotere bedrijven begunstigt en dat geen voordeel 
wordt gegeven aan de kleinere kmo’s met minder dan drie autocars die die steun minstens even goed 
kunnen gebruiken en allicht zelfs meer?  
 
Wat betreft de historische ratio legis voor de 25% vermindering tot aanmoediging van de 
‘automobielnijverheid’, mogen we niet uit het oog verliezen dat vele autocars niet meer in ons land, laat 
staan in ons gewest geproduceerd worden. Deze historische ratio legis is overigens ook niet meer houdbaar 
in het licht van de Europese interne markt. 

1.4.2.2 Niet in lijn met de recentere vergroening van de mobiliteitsfiscaliteit 
 

                                                             
19 Gebaseerd op de versie van het Waals WIGB die is bijgewerkt t.e.m. het decreet van 06.05.2019 (B.S., 27.05.2019). Zie fisconet link. 
20 Ordonnantie van 28 november 2019 tot wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in het kader van de overname van 
de dienst van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en van de belasting op de inverkeerstelling door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (geconsolideerde versie 
ordonnantie) 
21 Zie blz. 8-9 van de memorie van toelichting bij de Ordonnantie van 28 november 2019 (geconsolideerde versie ordonnantie). Gewone zitting 2019-2020 
Documenten van het Parlement : A-18/1 Ontwerp van ordonnantie. A-18/2 Verslag. Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 15 
november 2019 
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Bewijs kon initieel enkel o.b.v. een papieren rittenblad (30 dagen), maar sinds 1/1/201922 werd dit verruimd 
naar drie mogelijkheden om occasioneel vervoer te onderbouwen om te komen tot een meer klantvriendelijke 
en modernere invulling van de vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting wegens occasioneel vervoer: 
a) Er worden een aantal voertuigen automatisch vrijgesteld wegens hun aard. Het gaat deels om voertuigen 
die destijds door de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën ook automatisch werden aanvaard als 
‘occasionele’ categorieën.  
Concreet bepaalt artikel 2.2.6.0.4. van het Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit dat het de volgende voertuigen 
betreft: 
“1° kermis- of circuswagens die dienen voor het vervoer van kermis- of circusmateriaal of -dieren en de 
bijbehorende woonwagens, en die uiterlijk als dusdanig herkenbaar zijn; 
2° opleidingsvoertuigen die ingeschreven zijn door een rijschool, het Sociaal Fonds voor Transport en 
Logistiek of een gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst en die uitsluitend gebruikt worden om te leren 
rijden; 
3° terminaltrekkers die specifiek zijn uitgerust voor de handling van containers die worden gebruikt voor 
logistieke opdrachten in havengebieden en in distributie- en overslagcentra en die niet worden ingezet 
voor transport op de openbare weg;23 
4° marktwagens die op duurzame wijze zijn ingericht om als winkel te dienen en een toog of vaste kassa 
bevatten of worden gebruikt als toonzaal en de vrachtwagens en de trekkers die uitsluitend gebruikt 
worden in combinatie met een marktwagen.24”.  
b) Door de invoering van de kilometerheffing, rijdt het merendeel van de vrachtwagens met een tolteller (on-
boardunit - OBU) rond, en kan aan de hand daarvan worden gecontroleerd of de vrachtwagen slechts 
occasioneel wordt gebruikt. Indien de vrachtwagens 500 (tol)kilometers dus niet overschrijden, is aan de 
voorwaarde van occasioneel vervoer voldaan. Hiervoor wordt geen bewijs verwacht door de burger; de overheid 
zal zelf de beschikbare informatie controleren. 
c) Ten slotte wordt ook het rittenblad (voorlopig) behouden, voor voertuigen die niet uitgerust zijn met een 
OBU. Doordat een beperkt aantal voertuigen niet onder het toepassingsgebied van de kilometerheffing valt en 
dus geen OBU heeft, en ook een beperkt aantal atypische voertuigen van het rittenblad gebruik maken 
(bijvoorbeeld leasingkampeerwagens), is het onzeker of alle huidige gebruikers van het rittenblad kunnen 
afgedekt worden met de twee nieuwe categorieën.  
 
Wat betreft de praktische toepassing van het rittenblad kan nog het volgende worden meegegeven: 
“Om dit te kunnen controleren, is vereist dat de belastingplichtige vóór het begin van de belastbare periode 
aan de belastingadministratie doorgeeft dat hij wil genieten van de vrijstelling voor occasioneel vervoer. 
Daarbij dient de belastingplichtige dan een zogenaamd rittenblad bij te houden, waarop hij alle ritten die hij 
met het voertuig op de openbare weg doet, noteert. Aan de hand van het ingevulde rittenblad zal de 
belastingadministratie het sporadisch gebruik aftoetsen”.25 Dit zorgt voor een substantiële administratieve 
last voor zowel de belastingplichtige als de fiscale administratie. 

                                                             
22 decreet houdende rationalisering van fiscale gunstmaatregelen van 22 juni 2018 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 24 juli 2018) 
23 Ratio legis van voor de overname van de dienst: de terminaltrekkers zijn voertuigen met een kleine cabine met goede zichtbaarheid aan alle kanten, die worden 
ingezet om de containers in de containerterminals te rangschikken. Zij leunen in de praktijk dicht aan tegen werktuigen, en zijn geenszins bedoeld voor het transport 
van plaats A naar plaats B. 
24 Ratio legis van voor de overname van de dienst: de categorie marktwagens bestaat voor een groot deel uit 3,5 tot 12 tonvoertuigen die reeds van het nultarief 
genieten. Een marktwagen heeft een winkelfunctie (dat is: vast gemonteerde toonbank); ook de vrachtwagen/ trekker die uitsluitend gebruikt wordt in combinatie 
met een aanhangwagen/ oplegger met winkelfunctie kan worden vrijgesteld. 
25 Extract uit memorie va toelichting, Vl. Parl stuk nr. 1723/1 (2011-2012), blz. 3.  
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1.5.1.2 Regelgeving 
 
Art. 2.2.6.0.1 VCF: 
§ 1. Met uitzondering van de motorvoertuigen en van de samengestelde voertuigen gebruikt voor het vervoer 
van goederen over de weg met het maximaal toegestane totaalgewicht van minstens twaalf ton, wordt er een 
vrijstelling van de belasting verleend voor: 
[…] 
13° de motorvoertuigen en de samengestelde voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor het 
goederenvervoer over de weg, die slechts af en toe op de openbare weg in België rijden en die worden gebruikt 
door natuurlijke personen of rechtspersonen die het goederenvervoer niet als hoofdactiviteit hebben, als het 
vervoer met die voertuigen niet leidt tot concurrentievervalsing;  
[…] 
 
§ 2. Wat betreft de motorvoertuigen en de samengestelde voertuigen gebruikt voor het vervoer van goederen 
over de weg met het maximaal toegestane totaalgewicht van minstens twaalf ton, wordt er een vrijstelling 
van de belasting verleend voor: 
1° […]; 
2° de motorvoertuigen en de samengestelde voertuigen die slechts af en toe op de openbare weg in België 
rijden en die worden gebruikt door natuurlijke personen of rechtspersonen die het goederenvervoer niet als 
hoofdactiviteit hebben, als het vervoer met die voertuigen niet leidt tot concurrentievervalsing. 
 
§ 3. De vrijstellingen, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 13°, en paragraaf 2, 2°, kunnen alleen worden verleend 
als ze worden aangevraagd voor het begin van het belastbare tijdperk. 
 

Aan het begrip `af en toe', vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 13°, en paragraaf 2, 2°, is voldaan in al 
de volgende gevallen: 
1° als het voertuig in kwestie door de aard ervan maar af en toe gebruikmaakt van de openbare weg. De 
Vlaamse Regering bepaalt welke voertuigen hieronder vallen; 
2° als het voertuig in kwestie maximaal vijfhonderd kilometer per kalenderjaar aflegt op de wegen of de 
wegsegmenten, vermeld in bijlage 2, die bij dit decreet is gevoegd, zoals geregistreerd door de elektronische 
registratievoorziening, vermeld in artikel 3.3.1.0.13; 
3° als het voertuig in kwestie dat niet beschikt over een elektronische registratievoorziening als vermeld in 
artikel 3.3.1.0.13 maximaal dertig dagen op de openbare weg wordt gebruikt. 
 

De vrijstelling, vermeld in het tweede lid, 3°, kan worden bewezen door een rittenblad bij te houden 
dat moet worden aangevraagd bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie. Het rittenblad moet 
zich op elk moment aan boord van het voertuig bevinden. 
 

De geldigheidsduur van een rittenblad is maximaal twaalf opeenvolgende maanden vanaf de 
aanvangsdatum van het rittenblad. Als het belastbare tijdperk minder dan twaalf maanden bedraagt, wordt 
de geldigheidsduur van het rittenblad overeenkomstig ingekort. 
 

De belastingplichtige die zijn aangifte of inschrijving stopzet en vervolgens opnieuw aangifte doet 
voor hetzelfde voertuig binnen een periode van twaalf maanden na de aanvangsdatum van het laatste geldige 
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rittenblad, kan geen nieuw rittenblad aanvragen. De belastingplichtige die een rittenblad aanvraagt dat 
wordt geweigerd wegens laattijdige aanvraag, kan geen nieuw rittenblad aanvragen voor de periode van 
twaalf maanden die volgt op het begin van het lopende belastbare tijdperk waarvoor de aanvraag van een 
rittenblad werd geweigerd. 

1.5.1.3 Ratio legis bij de invoering  
 
Bij de invoering van deze vrijstelling in art. 5 WIGB werd door de federale wetgever in 1999 de volgende 
verantwoording gegeven in de memorie van toelichting (eigen onderlijning):  
 
“Artikel 2 van het ontwerp strekt tot wijziging van artikel 5 van het WGB dat de vrijstellingen inzake 
verkeersbelasting definieert. De voorgestelde wijziging vindt haar oorsprong in de noodzaak de bepaling van 
de Europese richtlijn n' 93/89/EEG die de macht van de lidstaten beperkt om vrijstellingen van deze belasting 
toe te staan, na te leven. 
De bestaande vrijstellingen worden dus behouden voor de voertuigen en de samenstellen van voertuigen die 
niet beoogd worden door deze richtlijn. 
Daarentegen stelt paragraaf 2 nieuwe verminderingen in die precies van toepassing zijn op de door de 
richtlijn beoogde voertuigen. Deze nieuwe verminderingen worden door deze richtlijn beperkend 
opgesomd.”.26 
 
In de inleiding van de memorie van toelichting wordt nog verduidelijkt dat ingevolge die richtlijn geldt dat 
“vrijstellingen of verminderingen zijn nog slechts toegelaten voor twee uitdrukkelijk vermelde categorieën 
namelijk enerzijds, […] en anderzijds, de voertuigen die slechts af en toe aan het verkeer op de openbare weg 
deelnemen en die gebruikt worden door natuurlijke personen of rechtspersonen die het goederenvervoer niet 
als hoofdactiviteit hebben, mits dit gebruik geen concurrentievervalsing teweegbrengt. Voor deze tweede 
categorie is de toestemming van de Commissie vereist.”.27 
 
Noteer dat Richtlijn 93/89/EEG werd vernietigd door het Hof van Justitie op 5 juli 1995 (zaak C-21/94) en 
dat de opvolgende richtlijn nr. 1999/62/EG nog steeds in voege is (zgn. ‘Tolrichtlijn’ of 
‘eurovignetrichtlijn’). In de huidige richtlijn wordt in art. 6 (2) (b) in identieke bewoording de 
mogelijkheid voorzien voor de lidstaten om een tariefvermindering of vrijstelling te voorzien voor zo’n 
occasioneel gebruik.28  

1.5.1.4 Vergelijking met de andere gewesten  
 

De vrijstelling voor occasioneel vervoer in het Waalse Gewest is nog steeds geënt op de oorspronkelijke 
federale regeling waarbij er enkel bewijs via een papieren rittenblad mogelijk is. Zie art. 5 van het WIGB,29 
zoals van toepassing in het Waals Gewest en meerbepaald: 

- §1, eerste lid, 10° (voor voertuigen met MTM onder 12 ton) en  
- §2, 2°,  (voor voertuigen met MTM vanaf 12 ton). 

                                                             
26 17_W_19990125_K_1997-1998_1668. Parl. St De Kamer (1998-1999) nr. 49K1668/001. 

27 Ibidem, blz 2   
28 Naar alle verwachting zal hieraan ook niks veranderen bij de volgende herziening van de Tolrichtlijn.  
29 Gebaseerd op de versie van het Waals WIGB die is bijgewerkt t.e.m. het decreet van 06.05.2019 (B.S., 27.05.2019). Zie fisconet link. 
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Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de vrijstelling voor occasioneel vervoer opgeheven bij de 
overname van de dienst van de verkeersbelastingen30 met de volgende motivatie (eigen onderlijning): 
 
“De zesde wijziging aangebracht door artikel 3 in ontwerp, heeft als doel de opheffing van 10° van artikel 5, 
§ 1, eerste lid van het WIGB, dat een vrijstelling toekent van de verkeersbelasting op de autovoertuigen ten 
voordele van de motorvoertuigen en de samengestelde voertuigen uitsluitend bestemd voor het 
goederenvervoer over de weg die slechts af en toe op de openbare weg in België rijden. Bij de overname van 
de dienst van de verkeersbelastingen door de andere gewesten werd de vrijstelling voor het « af en toe rijden » 
behouden (zie artikel 2.2.6.0.1, § 3, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en artikel 5, § 3 van het WIGB, zoals van 
toepassing in het Waals Gewest). De toekenning van deze vrijstelling blijkt in de praktijk echter zeer moeilijk 
te zijn, met name vanwege het grote risico op misbruik. Doordat de notie « af en toe rijden » inderdaad niet 
werd gedefinieerd in het Wetboek, bestaat er ter zake een juridische onduidelijkheid. De circulaire n° AFF/98-
0043 van 25 mei 1999 heeft getracht wat men onder « af en toe rijden » verstaat, te kaderen door een 
onderscheid te maken tussen de onvoorwaardelijke vrijstellingen die altijd ten voordele zijn van bepaalde 
voertuigcategorieën waarvan wordt geacht dat die slechts af en toe rijden (de bibliobussen en de discobussen, 
de rijschoolvoertuigen die eigendom zijn van de autoscholen en uitsluitend gebruikt om te leren rijden, etc.) 
en deze die voortvloeien uit de 30-dagen regeling, waar wordt verondersteld dat er wordt voldaan aan het 
« af en toe rijden » wanneer de betrokken voertuigen maximum 30 dagen op de openbare weg worden 
gebruikt. De verificatie van deze laatste voorwaarde is uitgevoerd op basis van een rittenblad aangeleverd 
door de fiscale administratie aan de belastingplichtige die deze zelf invult en terugstuurt binnen de 30 dagen 
na het laatste gebruik van het voertuig. Ten slotte komt de vrijstelling voor het af en toe rijden in de praktijk 
zeer weinig voor : volgens de gegevens van de FOD Financiën werden slechts 94 vrijstellingen voor het af en 
toe rijden toegekend voor het aanslagjaar 2017 (tegen 90 voor het aanslagjaar 2014). 
[…] 
De negende en laatste wijziging beoogt de opheffing van art. 5, § 2, 2° van het WIGB dat betrekking heeft op 
een vrijstelling van de verkeersbelasting op de autovoertuigen ten voordele van de motorvoertuigen en de 
samengestelde voertuigen die slechts af en toe op de openbare weg wanneer deze voertuigen een maximale 
toegelaten massa hebben van tenminste 12 ton. De opheffing van deze vrijstelling is gerechtvaardigd door 
dezelfde redenen die aan de basis liggen voor de opheffing van artikel 5, § 1, eerste lid, 10° van het WIGB (zie 
supra).”.31 
 
NB. Voor de volledigheid wijzen we ook op het beleidsvoornemen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
om SmartMove in te voeren. Dit betreft de invoering van een afstandsgebonden heffing voor het gebruik 
van het Brusselse wegennet (weliswaar beperkt tot weekdagen overdag), waarbij er weliswaar een 
compensatie voorzien is voor de Brusselse inwoners bij wege van onder meer de neutralisatie (via een 
nultarief) van de jaarlijkse verkeersbelasting (en onder een bepaald pk ook van de belasting op 
inverkeerstelling).  

                                                             
30 Ordonnantie van 28 november 2019 tot wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in het kader van de overname van 
de dienst van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en van de belasting op de inverkeerstelling door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (geconsolideerde versie 
ordonnantie) 
31 Zie blz. 5 van de memorie van toelichting bij de Ordonnantie van 28 november 2019 (geconsolideerde versie ordonnantie). Gewone zitting 2019-2020 Documenten van 
het Parlement : A-18/1 Ontwerp van ordonnantie  A-18/2 Verslag  Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 15 november 2019 
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De verdeling van bovenstaande toepassingsgevallen over de mogelijke bewijsmogelijkheden is op 
hoofdlijnen als volgt:  

- ca. 500 automatisch vrijgestelde voertuigen,  
- ca. 100 vrijstellingen o.b.v. max 500 OBU-kilometers en  
- de rest (momenteel ruim 70 gevallen) op basis van het papieren rittenblad.  

 
Het bedrag van de vrijstelling wordt niet bijgehouden in het Vlaams Fiscaal Platform. Indien wordt 
uitgegaan van het gemiddeld tarief voor aan te geven voertuigen (425 euro) bedraagt de fiscale uitgave +/- 
290.000 euro. 

1.6 BELASTINGVERMINDERING VOOR LPG-VOERTUIGEN 

1.6.1 Beschrijving van de maatregel 

1.6.1.1 Korte beschrijving van de maatregel  
 
De forfaitaire LPG-vermindering heeft als basis art. 2.2.5.0.4 VCF.32 Voor de voertuigen waarvan de motor, 
ook al is het maar gedeeltelijk of tijdelijk, aangedreven wordt met vloeibaar petroleumgas of andere 
vloeibare koolwaterstofgassen, wordt de belasting verminderd met 100 euro, in voorkomend geval beperkt 
tot het bedrag van de belasting als berekend (maar zonder toepassing van de minimumbelasting). 

1.6.1.2 Regelgeving 
 
Art. 2.2.5.0.4 VCF: 
“Voor de voertuigen waarvan de motor, ook al is het maar gedeeltelijk of tijdelijk, aangedreven wordt met 
vloeibaar petroleumgas of andere vloeibare koolwaterstofgassen, wordt de belasting verminderd met 100 
euro, in voorkomend geval beperkt tot het bedrag van de belasting als berekend overeenkomstig artikel 
2.2.4.0.1 tot en met 2.2.4.0.3, maar zonder toepassing van de minimumbelastingen, vermeld in artikel 2.2.4.0.1, 
§ 2/1, tweede lid, en § 5, en in artikel 2.2.4.0.2, § 2. 
 
Dit artikel is alleen van toepassing op wegvoertuigen, de lichte vrachtauto's, vermeld in artikel 1.1.0.0.2, derde 
lid, 2°, laatste zin, lijkwagens, en alleenrijdende trekkers, als het andere voertuigen zijn dan de voertuigen, 
vermeld in artikel 2.2.4.0.1, § 6, van natuurlijke personen en andere rechtspersonen dan vennootschappen, 
autonome overheidsbedrijven en verenigingen zonder winstgevend doel, met leasingactiviteiten.”. 

1.6.1.3 Ratio legis bij de invoering 
 
Bij de invoering van deze belastingvermindering in 2015 werd door de Vlaamse decreetgever de volgende 
verantwoording gegeven in de memorie van toelichting:  
 
“Er wordt voorzien in een forfaitaire belastingvermindering voor lpg-voertuigen ten belope van een forfaitair 
bedrag van 100 euro. Vloeibaar petroleumgas is namelijk een alternatieve, als restproduct bij 

                                                             
32 Ingevoegd bij art. 112 van het programmadecreet van 18 december 2015. 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
31.05.2021 VBH WG Fiscaliteit - Onderzoeksrapport pagina 21 van 22 

aardgasverwerking en olieraffinage verkregen brandstof met een lagere koolstofvoetafdruk en een significant 
lagere uitstoot van verontreinigende stoffen dan conventionele brandstoffen (zie ook overweging 7 van 
richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van 
infrastructuur voor alternatieve brandstoffen).  
 
Het bedrag van de jaarlijkse VKB kan ten gevolge van voorliggende forfaitaire belastingvermindering 
maximaal gereduceerd worden tot 0.  
Opgelet:  
– niet lager dan 0: indien het verschuldigde bedrag aan jaarlijkse VKB lager is dan 100 euro, zal het 
belastingbedrag maximaal zakken tot op 0; men heeft geen recht op een teruggaaf van belasting;  
– niet hoger dan 0 wanneer het verschuldigde bedrag gelijk is aan of lager dan 100 euro: gezien de expliciete 
uitsluiting van de minimumbelasting zal voor een lpg-voertuig nooit een minimumbelasting verschuldigd zijn 
in de jaarlijkse VKB. Bijgevolg kan het verschuldigde bedrag aan jaarlijkse VKB effectief zakken tot op 0.”.33 

1.6.1.4 Vergelijking met de andere gewesten 
 
Het Vlaamse Gewest heeft de LPG-vermindering pas eind 2015, en dus na de overname van de dienst van 
de verkeersbelasting ingevoerd. De maatregel is uniek in België; de andere gewesten hebben geen 
soortgelijke vermindering ingevoerd.   

1.6.2 Analyse van de doelmatigheid en beleidsmatige opportuniteit van de maatregel 

1.6.2.1 Achterhaalde historische ratio legis 
 
Het is momenteel niet meer zo logisch om overgangsbrandstoffen zoals LPG en aardgas (fiscaal) te blijven 
stimuleren. In het ontwerp van de Vlaamse mobiliteitsvisie 2040 wordt er ook naar gestreefd om de 
uitstoot tot nul terug te dringen zijn emissievrije vervoersmiddelen noodzakelijk, evenals de 
beschikbaarheid van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen.34 In dat opzicht is het moeilijk 
verdedigbaar om fossiele brandstoffen, zelfs als overgangsregimes, te blijven stimuleren. Om aan de 
internationale en Europese verplichtingen te kunnen voldoen, is vereist dat er consistente politieke keuzes 
gemaakt worden over de te bevoordelen brandstofsoorten. Zo zou men de sturing kunnen beperken tot de 
echt ‘groene’ brandstoffen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan waterstofvoertuigen en eventueel ook 
zuiver elektrische voertuigen. Wat betreft de beoordeling van het groen karakter van bv. elektrische 
voertuigen wordt in de mate van het mogelijke best wel rekening gehouden met alle factoren in een Well-
to-Wheel benadering, waarbij ook de productie van de batterij, de manier van stroomopwekking, de slijtage 
van de banden, enz. mee in rekening gebracht worden.  

1.6.2.2 Niet in lijn met de recentere vergroening van de mobiliteitsfiscaliteit 
 
Is het beleidsmatig nog opportuun om Vlaamse fiscale incentive te blijven verstrekken voor 
‘overgangsbrandstoffen’ (bv. plug-in hybride elektrische voertuigen (PHEV), aardgasvoertuigen (CNG) en 
LPG-voertuigen), waarbij nog steeds gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen, maar er wel sprake 

                                                             
33 zie blz. 15 en 16 van stuk Vl. Parl. 2015-2016_544/2 (verantwoording bij het amendement) (link) 
34 Ontwerp van Vlaamse mobiliteitsvise 2040, zoals principieel goedgekeurd op de Vlaamse regering van 4 juni 2021. Zie VlaamseMobiliteitsvisie 2040 
(vlaanderen.be). 
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1 DE VERGROENING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING 

1.1 ALGEMEEN 

1.1.1 Samenstelling van de werkgroep 

Trekker: Departement FB in samenwerking met Vlabel 
Leden van de werkgroep: 

- Externe experten:  
o  

  
  

- Experten Vlaamse Overheid: 
o Departement Financiën en Begroting: 

  
  
  
  

o Vlaamse Belastingdienst:  
  
  

Vooropgestelde planning:  
-  Tweede vergadering op 26/3 

1.1.2 Plan van aanpak 

Het is van belang het onderscheid voor ogen te houden tussen de belastingen waar het Vlaamse Gewest 
zeer uitgebreide bevoegdheden bezit (de oneigenlijke en eigenlijke gewestbelastingen) en de 
personenbelasting waar de regulerende bevoegdheden ook na de Zesde Staatshervorming nog steeds veel 
meer afgebakend blijven (opcentiemen, belastingverminderingen (al dan niet 
exclusief), belastingkredieten,…). 
 
Voor wat de oneigenlijke gewestbelastingen betreft, zal minstens worden nagegaan of volgende fiscale 
uitgaven nog voldoende efficiënt en doelmatig zijn ingericht. Daarbij worden de volgende fiscale uitgaven 
getoetst op doelmatigheid, efficiëntie en beheersbaarheid. We leggen in eerste instantie de focus op 
de fiscale uitgaven met een substantiële budgettaire impact, alsook de uitgaven die hiermee inhoudelijk 
verbonden zijn.  
 
Hieronder gaan we concreet in op de vergroening van de onroerende voorheffing (door de koppeling met 
het E-peil van de woning), waarbij we willen nagaan in hoeverre deze bijkomende steunvorm al dan niet 
een effect heeft op de kwantiteit aan vergroenings-investeringen.  
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1.1.3 Te verwerken onderzoek/studies 

Hieronder zijn diverse relevante studies opgenomen, niet alleen specifiek vanuit fiscaal oogpunt, maar ook 
ruimer over programma’s om de energie-efficiëntie van het woningenpark te vergroten via subsidies (vaak 
op basis van concrete gevalstudies). In de praktijk heerst er consensus over het feit dat het aanpakken van 
het gebrek aan energie-efficiëntie op de residentiële vastgoedmarkt een onmisbaar onderdeel is van een 
goed klimaatbeleid, maar we zien dat de meningen verschillen over de manier waarop dat moet gebeuren. 
Het gebruik van subsidies wordt daarbij geregeld bekritiseerd. 

- Studies Steunpunt Wonen en Wonen Vlaanderen. 
- “Fiscaliteit bij toekomstig ruimtelijk beleid” uitgevoerd door Codecrea in opdracht van OMG, nog 

niet afgerond. 
- “RETAX” uitgevoerd door KU Leuven, HIVA, nog niet afgerond (https://www.retax.be/output). 

Relevante beschikbare rapporten: 
o Heylen, K. (2019), Verdelingsanalyse voor het kadastraal inkomen en onroerende 

voorheffing in Vlaanderen; 
o Winters, S. & Van den Broeck K. (2019), Nadenken over een hervorming van de onroerende 

voorheffing;  
o Boogaerts, T., Damen, S. & Schildermans, S. (2020), De staat van het kadastraal inkomen; 
o Taranu, V. & Verbeeck, G. (2021), The impact of the property tax on energy efficiency and 

sustainable land use; 
o Schildermans, S. & Damen, S. (2021), Het schatten van de verkoopprijs van residentiële 

onroerende goederen;  
o Taranu, V. & Verbeeck, G. (2021), Property tax and energy efficiency in the residential 

sector; 
- “Vergroening van het belastingstelsel” uitgevoerd door KU Leuven, HIVA in opdracht van OMG, 

december 2020, Vergroening van het belastingstelsel — Milieurapport Vlaanderen (MIRA) 
- Olsthoorn, M., Schleich, J., Gassmann, X. en Faure, C. (2017), “Free riding and rebates for residential 

energy efficiency upgrades: A multi-country contingent valuation experiment” (link fraunhofer.de), 
Energy Economics, Volume 68, Supplement 1, October 2017, Pages 33-44; 

- Houde, S. & Aldy, J.E. (2014) “Belt and Suspenders and More: The Incremental Impact of Energy 
Efficiency Subsidies in the Presence of Existing Policy Instruments”, RFF DP 14-34 (rechtstreekse 
link naar artikel op rff.org); 

- Alberini, A., Bigano, A. & Boeri, M; (2013) “Looking for free riding: Energy efficiency incentives and 
Italian homeowners”, Energy Efficiency, Request PDF (researchgate.net); 

- Committee on Climate Change, Best practice in residential energy efficiency policy: A review of 
international experience, Annex 3, (theccc.org.uk); 

Verder zijn er ook de volgende interessante studies en spending reviews, specifiek voor bepaalde landen: 

- Reddy, J. (2020) “Spending Review 2020 - Grant Schemes for Energy Efficiency: Better Energy 
Homes and Better Energy Communities”, SEAI-Energy-Efficiency-Grant-Schemes.pdf (igees.gov.ie); 

- Dolšak, J., Hrovatin, N. & Zorić, J. (2020) “Factors impacting energy-efficient retrofits in the 
residential sector: The effectiveness of the Slovenian subsidy program”, Energy and Buildings (PDF 
researchgate.net); 
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- Alberini, A., Gans, W. & Towe, C. (2016) “Free Riding, Upsizing, and Energy Efficiency Incentives in 
Maryland Homes on JSTOR", The Energy Journal, Vol. 37, No. 1 (January 2016), pp. 259-290 
(32 pages) (link); 

- Rivers, N. & Shiell, L. (2016) "Free-Riding on Energy Efficiency Subsidies: the Case of Natural Gas 
Furnaces in Canada", (repec.org), The Energy Journal, International Association for Energy 
Economics, vol. 0(Number 4); 

Tot slot moet zeker ook worden gekeken naar het Waalse studiewerk naar de hervorming van de 
onroerende voorheffing (M. Furlan in samenwerking met B. Bayenet en M. Bourgeois): 

- St. Waals Parl. Nr. 481 (2020-2021) — N° 1 
- St. Waals Parl. Nr. 481 (2020-2021) — N° 1bis  
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1.1.4 Onderzoeksvragen 

Dit rapport gaat, voor zover mogelijk, in op volgende onderzoeksvragen: 
 

- Is de fiscale uitgave nog voldoende efficiënt, doelmatig en beheersbaar ingericht? Zijn er positieve 
en/of negatieve neveneffecten? (zie punt 1.6) 

o In welke mate is deze vermindering een incentive tot een ingrijpende energetische 
renovatie of tot het bouwen van een energiezuinige woning (die verdergaat dan wettelijk 
opgelegde normen)?  

o In hoeverre heeft deze bijkomende steunvorm al dan niet een effect op de kwantiteit aan 
vergroenings-investeringen? 

- Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland? (zie punt 1.8) 
- Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor verbetering 

vatbaar? Aangezien fiscale maatregelen een overheidsprerogatief uitmaken en de grondwettelijke 
contouren in dit verband, wordt deze vraag niet behandeld.  

- Hoe kan het bijzondere regime ontworpen worden zodat het tot minder bureaucratie en overhead 
leidt? (administratieve vereenvoudiging) (zie punt 1.7 en 1.8) 

- Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% worden 
gerealiseerd (te bekijken over het gehele fiscale luik heen)? (zie punt 1.4 in combinatie met 
coverrapport) 

1.2 BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL 

1.2.1 Huidige regelgeving 

Art. 2.1.5.0.1, §2 VCF voorziet procentuele belastingverminderingen voor de onroerende voorheffing voor 
respectievelijk 5 of 10 jaar naargelang het E-peil van de nieuwbouw of ingrijpende energetische renovatie. 
Hierbij het artikel zelf (eigen markering):  
 
“Er wordt een vermindering verleend van : 
 

1° 20 % van de onroerende voorheffing gedurende tien jaar voor woningen waarvoor de aanvraag 
van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2013 en die op 1 januari van het 
aanslagjaar een E-peil hebben van ten hoogste E60; 

2° 20 % van de onroerende voorheffing gedurende tien jaar voor andere gebouwde onroerende 
goederen dan woningen waarvoor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 
januari 2013 en die op 1 januari van het aanslagjaar een E-peil hebben van ten hoogste E70; 

3° 40 % van de onroerende voorheffing gedurende tien jaar voor gebouwde onroerende goederen 
waarvoor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2013 en die op 1 
januari van het aanslagjaar een E-peil hebben van ten hoogste E40; 

4° 50% van de onroerende voorheffing gedurende vijf jaar voor gebouwde onroerende goederen 
waarvoor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning na 31 december 2012 is ingediend en die op 
1 januari van het aanslagjaar ten hoogste een E-peil hebben volgens de onderstaande tabel: 
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datum aanvraag stedenbouwkundige vergunning E-peil 
nieuwbouw 

E-peil ingrijpende energetische 
renovatie 

vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 E50 / 
vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 E40 / 
vanaf 1 januari 2016 tot en met 30 september 
2016 E30 / 

vanaf 1 oktober 2016 tot en met 31 december 2019 E30 E90 
vanaf 1 januari 2020 E30 / 
 

5° 100% van de onroerende voorheffing gedurende vijf jaar voor gebouwde onroerende goederen 
waarvoor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend na 31 december 2012 en die op 
1 januari van het aanslagjaar een E-peil hebben volgens de volgende tabel: 

 

datum aanvraag stedenbouwkundige vergunning E-peil 
nieuwbouw 

E-peil ingrijpende energetische 
renovatie 

vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 E30 / 
Vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 E30 / 
Vanaf 1 januari 2016 tot en met 30 september 
2016 

E20 / 

vanaf 1 oktober 2016 E20 E60 
 
Het E-peil, vermeld in het eerste lid, is het peil van primair energieverbruik, zoals berekend ter uitvoering van 
titel XI van het Energiedecreet van 8 mei 2009. 
 
De grens van het E-peil waaraan het gebouwde onroerend goed moet voldoen voor de vermindering, wordt 
vastgesteld rekening houdend met het ogenblik waarop de volledige aanvraag van een stedenbouwkundige 
vergunning is ingediend. 
 
De termijn van tien jaar, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 3°, neemt een aanvang in het jaar dat volgt op 
het jaar waarin het E-peil dat recht geeft op een vermindering, voor de eerste keer is bepaald voor het 
gebouwde onroerend goed in kwestie. Die termijn kan op zijn vroegst een aanvang nemen vanaf het 
aanslagjaar 2009. 
 
De termijn van vijf jaar, vermeld in het eerste lid, 4° en 5°, neemt een aanvang in het jaar dat volgt op het jaar 
waarin het E-peil dat recht geeft op een vermindering, voor de eerste keer is bepaald voor het gebouwde 
onroerend goed in kwestie. Die termijn kan op zijn vroegst een aanvang nemen vanaf het aanslagjaar 2014. 
 
Alleen de gebouwde onroerende goederen waarvoor het vereiste E-peil voor het gebouw als geheel is bepaald, 
komen in aanmerking voor de verminderingen, vermeld in het eerste lid. De verminderingen worden alleen 
toegekend als het gaat om renovatie of nieuwbouw als vermeld in artikel 1.1.1, § 2, 50° en 110°, van het 
Energiebesluit van 19 november 2010. 
 
Bij de overdracht van een onroerend goed waarvoor een vermindering als vermeld in het eerste lid, is verleend, 
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wordt de vermindering vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar van de overdracht, verder toegekend aan 
de verkrijger van het goed, voor de nog resterende aanslagjaren in de periode van tien jaar of vijf jaar.” 
 

1.2.2 Ratio legis  

1.2.2.1 Achtergrond/ historische context 
 
Art. 2.1.5.0.1, §2, VCF is een omzetting van art. 257, §1, eerste lid, 4° t.e.m. §1, zevende lid WIB92 (zoals 
ingevoerd op grond van het decreet tot wijziging van artikel 257, 258 en 376 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 en artikel 7 van het decreet van 23 mei 2008 houdende bepalingen tot 
begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008, wat de vermindering van de onroerende voorheffing 
voor energiezuinige gebouwen betreft).  
 
De ratio legis achter de vermindering blijkt vooral uit het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot 
begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008 waar artikel 4 voorzag in de invoering van een 
vermindering OV op basis van E-peil in het WIB92 (dat in de daaropvolgende jaren verder gefinetuned zou 
worden). 
 
De memorie van toelichting bij dat artikel 4 luidt als volgt (eigen markering):  
“Met de voorliggende maatregel wordt een eigenaar wiens woning vanuit milieu-oogmerk beter presteert dan 
de opgelegde eisen, fiscaal ondersteund. Momenteel is in het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling 
van de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen van 11 maart 2005 voor 
woongebouwen, kantoren en scholen het maximale E-peil vastgesteld op 100.  
 
Teneinde de energieprestaties van het Vlaamse gebouwenpark te verbeteren, zal de E-peileis echter 
stelselmatig worden verstrengd. In het Vlaams Actieplan Energie Efficiëntie 2008-2010 dat op 22 juni werd 
meegedeeld aan de Vlaamse Regering, is opgenomen dat voor woongebouwen vanaf 2010 een verstrenging 
tot E80 is gepland.  
 
Indien het wettelijk verplichte E-peil verstrengd wordt, is het aangewezen om de E-peilen van dit 
decreet te evalueren opdat de verlaagde onroerende voorheffing enkel zou toegekend worden aan 
woningen en gebouwen die significant beter presteren dan het wettelijk verplichte E-peil.  
 
Een eigenaar wiens woning het E-peil 60 behaalt, bekomt gedurende tien jaar een korting van 20 procent op 
zijn jaarlijkse onroerende voorheffing. Een eigenaar wiens woning het E-peil 40 behaalt, bekomt een korting 
van zelfs 40 procent op zijn jaarlijkse onroerende voorheffing. Voor onroerende goederen, andere dan 
woningen, zal een vermindering van 20 procent worden toegekend, wanneer dit goed een E-peil van maximum 
E70 bekomt.  
 
Deze vermindering zal automatisch worden toegekend aan de belastingplichtige, zonder dat hij hiertoe 
administratieve formaliteiten dient te volbrengen. Daarom wordt de vermindering toegevoegd aan de lijst van 
verminderingen ingeschreven in artikel 257, §1, van het WIB 1992.” 
 
In het decreet tot wijziging van artikel 257, 258 en 376 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992 en artikel 7 van het decreet van 23 mei 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing 
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van de begroting 2008, wat de vermindering van de onroerende voorheffing voor energiezuinige 
gebouwen betreft heeft de Vlaamse decreetgever vooral een hogere vermindering (50 en 100% i.p.v. 20 en 
40%) voor een kortere periode (5 i.p.v. 10 jaar) ingevoerd en de oude vermindering laten uitdoven. De 
memorie van toelichting daarbij luidde als volgt (eigen markering): 
 
(…) Uitgangspunt hierbij was een financiële stimulans te bieden aan de eigenaars van gebouwen of woningen 
die op vlak van milieukenmerken beter presteerden dan de decretale EPB-norm (EPB: energieprestatie en 
binnenklimaat). De ratio blijft ook voor het gewijzigde voorstel vanzelfsprekend dezelfde. De wijzigingen op 
zichzelf beogen voorlopig dan ook enkel om een onmiddellijke verbetering ten opzichte van de initiële regeling 
te zijn en onmiddellijk tegemoet te komen aan de dringende noodzaak om het E-peil dat in aanmerking komt 
voor vermindering aan te passen aan de gewijzigde context. Een grondige evaluatie van de beleidsmix ter 
stimulering van energiezuinig bouwen was vooralsnog nog niet aan de orde, maar staat vanzelfsprekend nog 
wel op het programma bij de verdere uittekening van het energiepad voor de komende jaren. (…) 
 
(…) Indien men na afweging van alternatieven kiest om de verminderde onroerende voorheffing als 
voorlopersondersteuning te behouden, vragen de raden om de steunmodaliteiten aan te passen of te 
differentiëren om de regeling effectiever, efficiënter en rechtvaardiger te maken. Daarbij is het alvast een 
goede intentie van de Vlaamse Regering om het ondersteuningsbeleid blijvend aan te sluiten op de strenger 
wordende EPB-eisen. Dat vergt wel duidelijkheid over het verdere traject van deze eisen naar 2020. Ook lijkt 
voor enkele gevallen een overgangsregeling het overwegen waard. (…) 
 
(…) In de nieuwe regeling zal een verhoogde vermindering worden toegekend van 50% of 100%, naargelang 
het E-peil, en dit gedurende een periode van vijf jaar. Door de vermindering op een kortere termijn toe te 
kennen, wordt voor de bouwheer-investeerder een snellere ‘return on investment’ nagestreefd. Door de 
kortere duurtijd wordt beoogd dat er een sterkere koppeling wordt ervaren tussen de beslissing tot 
energiezuinig (ver)bouwen enerzijds en de stimulans daartoe anderzijds. (…) 
 
In het decreet van 5 april 2019 houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, 
wat de wijziging van de voorwaarden voor de vermindering van de onroerende voorheffing bij ingrijpende 
energetische renovatie betreft werd de halvering van de onroerende voorheffing in geval van ingrijpende 
energetische renovatie (IER) opgeheven vanaf 2020. Er is in geval van IER vanaf 2020 bijgevolg enkel nog 
een volledige vrijstelling mogelijk, mits het behalen van een het E-peil E60. De verklaring hiervoor was dat 
de Vlaamse Regering met het fiscale voordeel een maximaal stimulerende impuls wou aanbieden.  

1.2.2.2 Doel van deze maatregel 
 
Samenvattend behelst de ratio legis van deze fiscale gunstmaatregel de volgende elementen: 

- Energieprestaties van het Vlaamse gebouwenpark verbeteren; 
- Verlaagd OV enkel toekennen aan woningen/gebouwen die significant beter presteren dat het 

wettelijk verplichte E-peil (net om als incentive te kunnen dienen); 
- Door de omvang van de vermindering te verhogen (2013), maar in de tijd in te perken, hoopte men 

de incentive tot energiezuinig (ver)bouwen te verhogen.  
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1.2.3 Toekomstige wijzigingen 

Er werd een voorontwerp van decreet1 ingediend en principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering 
om de E-peil-eis te verstrengen om van de vermindering te kunnen genieten. Onroerende goederen 
waarvoor vanaf 1 januari 2022 een aanvraag voor omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen wordt ingediend, komen in aanmerking voor een vermindering van 50% of 100% van de 
onroerende voorheffing bij het behalen van een maximaal E-peil van respectievelijk E20 en E10 (nu is dat 
nog E30 en E20). Het vereiste E-peil om van de vermindering te genieten bij ingrijpende energetische 
renovatie wijzigt niet. Op dit moment gaat het nog om een voorontwerp waarvoor de nodige adviezen (o.a. 
SERV) worden ingewonnen.  

1.3 FISCALE UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE MAATREGEL 

Aanslagjaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Gemeenten 4.152.503 5.501.057 8.108.275 11.228.939 14.190.797 18.550.331  

Provincies 1.003.083 1.337.075 1.964.855 2.229.655 2.786.607 3.594.985  

Compensatie Lokale Besturen 5.155.586 6.838.132 10.073.130 13.458.594 16.977.404 22.145.316  

Minderinkomsten Vlaanderen 224.589 327.894 496.185 1.200.857 1.509.130 2.143.913  

Totaal 5.380.175 7.166.026 10.569.315 14.659.452 18.486.534 24.289.230  

Tabel 1 – fiscale uitgaven voor OV E-peil (bron: Vlabel) 

1.4 EVOLUTIE VAN HET E-PEIL OP DE WONINGMARKT 

1.4.1 Evolutie E-peil nieuwbouw 

Uit de ingediende EPB-aangiften voor vergunningsaanvragen van 2016 van eengezinswoningen blijkt dat 
het gemiddelde E-peil voor deze woningen op E28 ligt. De wettelijke norm op dat moment was E50, voor 
de vermindering OV met 50% lag de grens op E30. Hetzelfde wordt vastgesteld voor 2017 waar het 
gemiddelde E26 was, met dezelfde wettelijke norm en dezelfde grens voor verlaagd OV als in 2016.2  
 
Wat de evolutie van het E-peil betreft, is er jaar na jaar een daling waarneembaar. De sterke daling is onder 
meer gelinkt met de aanscherping van de maximale E-peileis. De data dienen met de nodige voorzichtigheid 
geïnterpreteerd te worden gezien een beperkt aantal ingediende EPB-aangiften voor de betrokken 
periode.3  
 
 
 

                                                             
1 Voorontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vermindering van 
de onroerende voorheffing voor nieuwbouw en de toepassingsvoorwaarden van het verlaagd tarief voor de aankoop van een enige 
eigen woning met een verbintenis tot ingrijpende energetische renovatie of tot sloop en herbouw, 
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/6094E172364ED90008000141.  
2 cijferrapport EPB (energiesparen.be) 
3 De doorlooptijd van een project bedraagt vlot twee tot drie jaar, waardoor het aantal EPB-aangiften van projecten die in 2016, 
2017 en vooral 2018 werden aangevraagd, nog vrij beperkt is (de tabel beschrijft het aantal aangiften per aanvraagjaar).  
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Aanvraagjaar E gemiddeld Aantal EPB-
aangifte 

Wettelijke eis Eis verlaging OV 
(vanaf 2013: 
50%/100%) 

 
2006 86 11.549 E100 E60 

2007 81 13.840 E100 E60 

2008 77 14.491 E100 E60 

2009 73 15.061 E100 E60 

2010 65 13.987 E80 E60 

2011 66 14.624 E80 E60 

2012 57 11.380 E70 E60 

2013 55 16.585 E70 E50/E30 

2014 40 7.978 E60 E40/E30 

2015 39 11.390 E60 E40/E30 

2016 28 5.688 E50 E30/E20 

2017 26 3.663 E50 E30/E20 

2018 19 363 E40 E30/E20 

Tabel 2 – gemiddeld E-peil voor eengezinswoningen per aanvraagjaar (nieuwbouw)4 

 
Het valt enerzijds op dat het E-peil voor eengezinswoningen merkelijk lager ligt dan de wettelijk opgelegde 
eisen. Anderzijds zie je dat het gemiddelde E-peil blijft dalen, ook al is er aan de voorwaarden voor een 
vermindering OV sinds 2016 niets gewijzigd.  

1.4.2 Evolutie E-peil IER 

Uit het cijferrapport EPB blijkt dat het aantal EPB-aangiften voor IER slechts 0.72% betreft van alle EPB-
aangiften. Het aandeel IER stijgt wel jaar na jaar ten nadele van de ‘gewone renovaties’.5 Omdat IER nog 
niet zo lang geleden ingevoerd werd, is het aantal aangiften nog beperkt. Ter vergelijking: voor ‘gewone’ 
renovaties werden voor aanvraagjaren 2015 tot en met 2018 in totaal 9.353 aangiften ingediend. Het 
aandeel ingrijpende energetische renovaties is 23 % van het totaal aantal renovaties, voor aanvraagjaren 
2015-2018. 
 

Aanvraagjaar IER Renovatie 

2015 1.373 3.896 

2016 873 2.978 

                                                             
4 cijferrapport EPB (energiesparen.be); 
https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/Overzicht%20EPB%20cijfers%20januari%202020_def.pdf 
5 cijferrapport EPB (energiesparen.be) 
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2017 512 1.859 

2018 103 620 

Tabel 3 – aantal ingediende EPB-aangiften volgens aanvraagjaar en de aard van de werken6 

 
De onderstaande tabel geeft hetzelfde aantal ingediende EPB-aangiften weer, maar volgens het jaar waarin 
de EPB-aangifte werd ingediend. De doorlooptijd tussen het bouwaanvraagjaar en het indienen van de EPB-
aangifte wordt dus buiten beschouwing gelaten. Deze tabel geeft duidelijker weer hoe er steeds meer EPB-
aangiften worden ingediend voor IER.  
 

Indienjaar IER Renovatie 

2015 4 8.745 

2016 103 7.641 

2017 443 7.005 

2018 952 6.106 

2019 1.366 7.047 

Tabel 4 – aantal ingediende EPB-aangiften volgens indienjaar en de aard van de werken7 

 
Aanvraagjaar E gemiddeld Aantal EPB-

aangifte 
Wettelijke eis Eis verlaging OV 

sinds oktober 
2016 

(50%/100%) 
 

2015 73 822 E90 / 

2016 64 547 E90 E90/E60 

2017 56 313 E90 E90/E60 

2018 57 63 E90 E90/E60 

Tabel 5 – gemiddeld E-peil, wettelijke eis en eis verlaging OV voor ingrijpende energetische renovaties van eengezinswoningen per 

aanvraagjaar8 

 
Ook hier valt het op dat het E-peil een stuk lager ligt dan de wettelijke eis. Ook hier gaat het om beperkte 
data.  
 

                                                             
6 cijferrapport EPB (energiesparen.be) 
7 cijferrapport EPB (energiesparen.be) 
8 cijferrapport EPB (energiesparen.be) 
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1.5 BEOORDELING VAN DE DOELMATIGHEID VAN DE REGEL 

1.5.1 Energieprestaties van het Vlaamse gebouwenpark verbeteren  

Uit de evolutie van het E-peil, zoals eerder besproken in punt XXX, blijkt dat het E-peil inderdaad verbetert 
de laatste jaren. In welke mate dit evenwel een gevolg is van de vermindering, is nog maar de vraag (zie 
ook punt 1.5.3). Uit onderstaande grafiek uit het cijferrapport EPB blijkt dat de energieprestaties telkens 
gemiddeld een stuk onder de wettelijke norm zitten en bijkomend dalen wanneer de wettelijke normen 
strenger worden. 

 
Energieprestaties gaan evenwel verder dan louter het E-peil. Het E-peil9 is een maat voor de globale 
energieprestatie van een gebouw en zegt iets over de zuinigheid van de woning.10 Het is evenwel geen 
indicatie van het reële energieverbruik. Zo worden losse toestellen of het eigenlijke verbruik van de 
bewoners niet meegerekend. Toch zal het E-peil bepalen of en in welke mate men al dan niet in aanmerking 
komt voor de vermindering OV. Sommige deskundigen zijn van mening dat het doel moet zijn om het 
energieverbruik te verminderen en dat dit niet bereikt wordt door een voordeel op grond van de 
energiebeoordeling van gebouwen te verschaffen maar eerder aan de hand van bv. een CO2-belasting.11 
Een lager E-peil van de woning wil dus niet zeggen dat er minder energieverbruik is in vergelijking met een 
woning met een hoger E-peil.12 Zo kan een grote woning met een laag E-peil in absolute termen meer 
                                                             
9 Art. 1.1.3., 99° van het Energiedecreet: “peil van primair energieverbruik (of E-peil): peil dat de globale energetische prestatie 
weergeeft en uitgedrukt wordt door de verhouding van het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik tot een 
referentiewaarde”. 
10 https://www.energiesparen.be/epb-pedia/e-peil;  
11 Dit blijkt uit de expertenmeeting op 19 maart 2021 in kader van “RETAX”-studie uitgevoerd door KU Leuven, HIVA.  
12 Verbruggen, S., Delghust, M. en Janssens, A., Onderzoek naar de relatie tussen het E-peil, het berekende energieverbruik in de 
EPB-aangifte en het werkelijke energieverbruik op basis van enquêtegegevens en gegevens opgevraagd bij de netbeheerder, 2019, 
https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/Onderzoek%20relatie%20EPB-werkelijk%20VEA-
UGENT uitgebreid%20rapport.pdf; Zsuzsa Lévay, P., Vanhille, J., Goedemé, T. en Verbist, G., The association between the carbon 
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verbruiken dan een kleine woning met een hoger E-peil. Bovendien wijzigt het E-peil niet per se het 
bewonersgedrag en kan het zijn dat men niet bewuster met zijn verbruik omgaat of zelfs meer verbruikt, 
omdat de energie ‘goedkoper’ wordt (‘upscaling’-effecten13).14 Enkele onderzochte fenomenen zijn onder 
andere het ‘rebound’- en ‘prebound’-effect. Het zogenaamde ‘rebound’-effect heeft tot gevolg dat bewoners 
meer energie verbruiken na een verbetering van de energie-efficiëntie van de woning.15 Voor de kwetsbare 
groepen is er sprake van een ‘prebound’-effect, met name dat de energiefactuur niet per definitie daalt 
maar het basiscomfort toeneemt.16 Energieverbruik hangt sterk af van het bewonersgedrag.17 Een 
energiebesparende investering moet bijgevolg gepaard gaan met energie-efficiënt bewonersgedrag 
vooraleer de energiefactuur daadwerkelijk zal dalen samen met het energieverbruik.18   
 
Het doel van de maatregel is ook het verbeteren van de energieprestaties van de woningen in het 
algemeen. Zoals dit wel vaker het geval is bij fiscale incentives, komt deze maatregel vermoedelijk vooral 
de hogere inkomens ten goede.19 Zo moet er om van de vermindering te kunnen genieten voorafgaand 
sprake zijn van een nieuwbouw of ingrijpende energetische renovatie waarbij een voldoende laag E-peil 
wordt behaald. Het betreft hier grote investeringen die niet door elk huishouden gedragen kunnen 
worden.20 De huishoudens met de laagste inkomens zijn tevens aangewezen op de slechtste woningen in 
het Vlaamse woningpatrimonium en hun woningen kennen hierdoor de hoogste renovatiekosten.21 Als de 
maatregel enkel als incentive werkt bij de hogere decielen, mist het niet alleen een groot deel van de 
populatie, maar ook een groot deel van het ‘woningpark’.  

1.5.2 Significant betere prestatie t.o.v. wettelijk E-peil 

Het doel van de maatregel gaat verder dan een louter verlagen van het E-peil. Het wil een verlaging 
teweegbrengen die significant beter is dan het wettelijk E-peil.22 Hierdoor is het van belang dat het 
vereiste E-peil een stuk lager is dan het wettelijke E-peil.  

                                                             
footprint and the socio-economic characteristics of Belgian households (working paper), 2020, CSBWorkingPaper2005.pdf 
(uantwerpen.be).  
13 Een voorbeeld van dergelijk ‘upscaling’-effect is wanneer men de thermostaat een graad hoger zet of vaker overdag een 
wasmachine laat draaien om een hoger rendement van de zonnepanelen te bekomen, waarbij de rekening op het einde van de 
maand mogelijks hetzelfde of zelfs lager is, maar het verbruik hoger ligt.  
14 Van den Broeck, K., Effecten van energetische investeringen in woningen, 2020, p. 8 en p. 26, rapport (steunpuntwonen.be). 
15 Van den Broeck, K., Effecten van energetische investeringen in woningen, 2020, p. 9, rapport (steunpuntwonen.be) 
16 Teli, D., Dimitriou, T., James, P., Bahaj, A., Ellison, L., & Waggott, A. (2016). Fuel poverty-induced ‘prebound effect’ in achieving 
the anticipated carbon savings from social housing retrofit, Building Services Engineering Research and Technology, 37(2), 176–
193. https://doi.org/10.1177/0143624415621028; Van den Broeck, K., Effecten van energetische investeringen in woningen, 
2020, p. 5, rapport (steunpuntwonen.be) 
17 Paone, A., & Bacher, J.P., (2018). The impact of building occupant behavior on energy efficiency and methods to influence it: a 
review of the state of the art, Energies, 11, 953, doi: 10.3390/en11040953. 
18 Van den Broeck, K., Effecten van energetische investeringen in woningen, 2020, p. 5, rapport (steunpuntwonen.be). 
19 Committee on Climate Change, Best practice in residential energy efficiency policy: A review of international experience, Annex 
3, (theccc.org.uk); Van den Broeck, K. (2019), Drempels voor renovatie aan de vraagzijde, Steunpunt Wonen, p. 58, rapport 
(steunpuntwonen.be) 
20 Van den Broeck, K. (2019), Drempels voor renovatie aan de vraagzijde, Steunpunt Wonen, p. 58, rapport (steunpuntwonen.be) 
21 Ryckewaert, M., Van den Broeck, K., & Vastmans, F. (2019), Renovatie van de Vlaamse woningvoorraad: vaststellingen en 
beleidsaanbevelingen. Inschatting van de noden en kosten en identificeren van drempels aan vraag- en aanbodzijde, Steunpunt 
Wonen, rapport (steunpuntwonen.be),  
22 Zie ook de artikelsgewijze bespreking bij artikel 4 van het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de 
aanpassing van de begroting 2008, d1608-1.indd (vlaamsparlement.be).  
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Om te weten wat toen als significant beschouwd werd, is het van belang de toenmalige wettelijke eisen 
tegen de toenmalige eisen voor de vermindering OV af te zetten. De wettelijke vereiste op het moment van 
de invoering van de vermindering OV was E100 voor nieuwbouw.23 Voor renovatie was er nog geen 
vereiste. De vermindering werd toegekend voor een E-peil van E60 (20 procent) en E40 (40 procent). Op 
basis hiervan kunnen we alvast stellen dat een verschil van 40 procent (E100 vs. E60) met het wettelijke 
E-peil als significant24 beschouwd werd. Het blijft evenwel een moeilijk gegeven om te beoordelen of iets 
significant is in deze context. Toch moeten we vaststellen dat het verschil hooguit 40 procent bedraagt en 
dit enkel in een welbepaalde situatie tot 2021.25 Vanaf 2021 is dat verschil nog maar hooguit 33 procent.26 
In de andere gevallen is het verschil beperkt tot maximaal 14 procent27 of is er zelfs helemaal geen verschil 
meer (zie ook onderstaande tabel).  Als de voorgenomen regelgeving wordt goedgekeurd, bedraagt het 
verschil wel circa 66 procent maar dit enkel in geval van nieuwbouw waarbij een vermindering van 
onroerende voorheffing van 100 procent wordt nagestreefd.28   
 

 Wettelijke normen29 Vermindering OV30 
Nieuwbouw 2020: E35 

Vanaf 2021: E30 
Vanaf 2020: E30 (50%) en E20 
(100%) 
Vanaf 2022 E20 (50%) en E10 
(100%) (onder voorbehoud van 
aanname nieuwe regelgeving) 

IER Tot 2022: E70 
Vanaf 2022: E60 

Tot 2020: E90 (50%)31 
E60 (100%) 

Tabel 6 – huidige wettelijke normen E-peil vs. Huidige normen voor vermindering OV. 

 
Uiterlijk zal het steeds moeilijker worden om de significante verbeteringen door te voeren (omdat de eisen 
ook steeds moeilijker te vervullen zijn). 

1.5.3 De vermindering als incentive tot energiezuinig (ver)bouwen 

Dit aspect is misschien nog het belangrijkste met het oog op de evaluatie van de regel. Het is namelijk vooral 
van belang te weten of de verbeterde energieprestaties en de significant lagere E-peilen het gevolg zijn van 
de maatregel of dat de maatregel minstens bijdraagt in voornoemde evoluties.  
 

                                                             
23 https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/epbeisentabel2006.pdf  
24 Zoals bedoeld in de ratio legis bij art. 4 van het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van 
de begroting 2008 
25 In dat geval is de wettelijke norm tot en met 2020 E35 en voor de vermindering OV (100%) E20 (een verschil in E-peil van 15 
t.o.v. 35).  
26 Vanaf 2021 is de wettelijke norm E30 en voor de vermindering OV (100%) E20 (een verschil in E-peil van 10 t.o.v. 30). 
27 In geval van IER waarbij de wettelijke norm E70 is en de norm voor vermindering OV E60 bedraagt.  
28 In dat geval is de wettelijke norm vanaf 2021 E30 en voor de vermindering OV (100%) E10 (een verschil in E-peil van 20 t.o.v. 
30). 
29 https://www.vlaanderen.be/e-peil 
30 Vermindering van de onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen | Vlaanderen.be 
31 Decreet van 5 april 2019 houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de wijziging van de 
voorwaarden voor de vermindering van de onroerende voorheffing bij ingrijpende energetische renovatie betreft.  
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Als er sprake is van ‘free-riding’, namelijk dat mensen het lagere E-peil nastreven ook zonder de 
vermindering, dan is de maatregel in dat geval geen incentive maar een mooie extra. Dit fenomeen werd 
reeds bestudeerd en heeft tot gevolg dat de kosteneffectiviteit van de maatregel onder druk komt te staan.32 
Dit werd niet specifiek voor de verlaging OV onderzocht, maar er zijn enkele vaststellingen die de 
(kosten)effectiviteit in vraag stellen.  
 
In de eerste plaats kan er geen sprake zijn van een stimulans wanneer de norm die nageleefd moet worden 
om voor de vermindering in aanmerking te komen, eveneens een wettelijke verplichting is. Er is in dat 
geval geen keuze en bijgevolg geen ‘fiscale incentive’ nodig. Het kan wel een reden zijn om al dan niet aan 
een nieuwbouw- of IER-project te starten. Voor wat betreft nieuwbouw, dient nagegaan te worden in welke 
mate het nog wenselijk is dit te stimuleren met het oog op de ‘bouwshift’ en het maximaal vrijwaren van 
de open ruimte, zoals werd voorgenomen in het regeerakkoord van de Vlaamse regering33. Hoewel het in 
heel wat gevallen gaat het om sloop- en heropbouw of plekken die al tot het ruimtebeslag behoren (vb. 
parkings), wordt er voornamelijk in landelijk gebied nog open ruimte aangesneden en gaat het bij de 
heropbouw van de woning vaak om grotere woningen dan de oorspronkelijke woning. Op basis van data 
uit 2018 is vastgesteld dat er gemiddeld 2,2 wooneenheden bijkomen per afgebroken wooneenheid34. Het 
E-peil om van een vermindering te kunnen genieten moet lager zijn dan hetgeen wettelijk opgelegd wordt 
om als incentive te dienen en impact te veroorzaken op de energieprestatie van de woningmarkt in het 
algemeen. Tot 2020 was dit min of meer het geval. Vanaf 2020/2021 liggen de E-peilen om van de 
vermindering te kunnen genieten evenwel nagenoeg gelijk met de wettelijke normen voor bouw en 
renovatie (zie ook Tabel onder punt 1.5.2 hierboven). Een voordeel van een beperkt verschil tussen de 
wettelijke norm en de norm voor de vermindering, is dat het de mensen dat duwtje in de rug kan geven om 
nog net iets verder te gaan dan de wettelijke norm om toch van de vermindering te kunnen genieten.35 Als 
de kloof tussen de wettelijke norm en de norm voor het voordeel groot is, zal de meerprijs om dat verschil 
te overbruggen des te groter zijn, waardoor het op haar beurt weer minder aantrekkelijk wordt. Er is dus 
een zeker spanningsveld tussen het bereiken van een significant beter resultaat enerzijds en de norm als 
incentive (m.a.w. als het doel een significant lager E-peil moet zijn, zal er een voldoende grote stimulans 
tegenover moeten staan).    
 
Een mogelijke oplossing zou zijn om de E-peilgrens om van de vermindering te kunnen genieten bijkomend 
te verlagen en zo de maatregel als stimulus te herwaarderen of kracht bijzetten. Er werd alvast een 

                                                             
32 Olsthoorn, M., Schleich, J., Gassmann, X. en Faure, C. (2017), “Free riding and rebates for residential energy efficiency upgrades: 
A multi-country contingent valuation experiment” (link fraunhofer.de), Energy Economics, Volume 68, Supplement 1, October 
2017, Pages 33-44; Houde, S. & Aldy, J.E. (2014) “Belt and Suspenders and More: The Incremental Impact of Energy Efficiency 
Subsidies in the Presence of Existing Policy Instruments”, RFF DP 14-34 (rechtstreekse link naar artikel op rff.org). 
33 https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/31742; https://www.demorgen.be/nieuws/vlaanderen-heeft-een-akkoord-over-
de-bouwshift~b4de55ad/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.  
34 Sloop-heropbouw van residentiële gebouwen, september 2019, 
https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/Werkdocument sloop vernieuwbouw Stroomversnelling.pdf.   
35 “The property tax subsidy becomes an important argument especially in the cases when the initial project is already close to the E-
level required to receive the subsidy and the extra investment needed is not too high. "I think if you reach E28, for example, and they 
know that E20 is a requirement for receiving the property tax then it's easy for them to say "Make me a calculation how much does it 
take to win the extra 8 points" and then I make an example." EPB certifier 1” uit Taranu, V. & Verbeeck, G. (2021), Property tax and 
energy efficiency in the residential sector. 
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voorontwerp van decreet36 ingediend en principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering om de E-peil-
eis te verstrengen. Het beperkt zich echter tot het verstrengen van de eis in geval van nieuwbouw.  Dit 
neemt ook niet weg dat er alsnog ‘free-riding’ zal plaatsvinden37 en de kosteneffectiviteit blijft op die 
manier sterk onder druk staan. Verder is het zo dat alle essentiële elementen van een belasting wettelijk of 
decretaal moeten worden geregeld. Dit maakt dat fiscaliteit een zeer log beleidsinstrument is en als zodanig 
niet geschikt om snel bij te sturen bij veranderende omstandigheden of bij ongewenste effecten.  
 
Een ander aspect dat ten koste gaat van de maatregel als incentive is de duurtijd tussen het te stimuleren 
gedrag en het eigenlijke voordeel. In het geval van nieuwbouw of ingrijpende energetische renovatie zit er 
sowieso al enige tijd tussen de investering en de uiteindelijke vermindering. Hoe meer tijd er tussen twee 
feiten zitten, hoe minder sterk de maatregel als incentive zal ervaren worden. Zoals eerder aangehaald is 
het ook zo dat er eerst voorfinanciering vereist is vooraleer er van de vermindering genoten kan worden, 
hetgeen niet voor iedereen financieel mogelijk is. Ondersteuning is vooral nuttig in de investeringsfase38, 
hetgeen niet het geval is bij deze maatregel.  
 
Hetgeen nog een nefaste rol kan spelen bij de maatregel als incentive is de onzekerheid over het 
uiteindelijke bekomen van de vermindering. Reeds in 2012 adviseerde de SERV39 tot een grondige 
evaluatie van de maatregel waarbij onder meer de effectiviteit in het vizier moet genomen worden. Zo 
wordt er terecht aangehaald dat men pas bij het finaliseren van de werken, zekerheid heeft over het 
behaalde E-peil en dus over het al dan niet in aanmerking komen voor de vermindering. Hetzelfde geldt 
voor het kadastraal inkomen, dat pas na de ingebruikname van het gebouw wordt toegewezen40.  
 
Tot slot dient gewezen te worden op de grondslag waarop de onroerende voorheffing wordt berekend en 
die dus indirect gekoppeld is aan de vermindering. Het kadastraal inkomen (KI) als basis voor de inning 
van onroerende voorheffing staat al langer onder druk.41 Aanpassingen aan het energieprestatievermogen 
van een gebouw kunnen aanleiding geven tot een verhoging van het KI als het een aanzienlijke 
comfortverhoging tot gevolg heeft42 hetgeen de verlaging OV als het ware teniet doet. Recent onderzoek 

                                                             
36 Voorontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vermindering 
van de onroerende voorheffing voor nieuwbouw en de toepassingsvoorwaarden van het verlaagd tarief voor de aankoop van een 
enige eigen woning met een verbintenis tot ingrijpende energetische renovatie of tot sloop en herbouw, 
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/6094E172364ED90008000141.  
37 Nauleau, M. (2014) Free-riding on tax credits for home insulation in France: An Econometric assessment using panel data. Energy 
Economics, 46 (2014) 78–92. 
38 Zie ook het actieplan BEN-gebouwen van de Minaraad en de SERV, Actieplan BEN-gebouwen (met SERV) — Minaraad.  
39 https://www.vlaanderen.be/publicaties/vermindering-onroerende-voorheffing-voor-energiezuinige-gebouwen-gezamenlijk-
advies-serv-en-minaraad  
40 Art. 473, §1 WIB92.  
41 Parlement Wallon, 481(2020-2021), Rapport introductif sur la réforme du précompte immobilier voorgesteld door M. Furlan in 
samenwerking met B. Bayenet en M. Bourgeois, p. 129 e.v. 
42 Circulaire nr. 3/2010 van 22 februari 2010, https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-
web/pages/fisconet/document/88765bb7-ff28-4eb1-a6a8-3ccaabe30fb6/3%2F2010.: “(…) In ieder geval zal het kadastraal 
inkomen niet noodzakelijkerwijs worden verhoogd wegens het enkel feit dat de eigenaar in zijn woning energiebesparende 
investeringen heeft gerealiseerd. (…) Indien daarentegen het onroerend goed, middels deze of andere investeringen, wordt 
voorzien van een significant comfort waarover het voordien niet beschikte, en waarvan de weerslag op de huurwaarde 1 januari 
1975 (voor zover het wettelijk minimum wordt bereikt) moeiteloos kan worden geraamd, zal een herschatting van het kadastraal 
inkomen moeten worden doorgevoerd.(…)” 
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bevestigt verder de wankele positie van het KI als grondslag wegens onder meer een gebrek aan 
horizontale rechtvaardigheid.43 Het KI is verouderd en maakt dat de vermindering een arbitrair en 
onvoorspelbaar karakter krijgt, hetgeen maakt dat sturing heel moeilijk is. Als de eigenlijke grondslag 
onvoorspelbaar is, is het vrijwel onmogelijk gedrag te sturen en dus te voorspellen. De SERV signaleerde 
in haar advies eveneens dat het KI als berekenbasis er voor zorgt dat de maatregel effectiviteit ontbreekt 
daar het onvoldoende gerelateerd is aan de eigenlijke investeringskost.44  

1.5.4 Algemene opmerkingen 

Een eerste algemene bemerking is dat de vele vrijstellingen en verminderingen de belastingbasis 
uithollen. Dat is niet anders bij de onroerende voorheffing met al haar uitzonderingsregels.45  
 
Het gevaar bij een belastingvermindering m.b.t. de woningmarkt is dat fiscale voordelen vaak niet het 
gewenste effect hebben omdat de elasticiteit van het aanbod op de woningmarkt laag is en zich dat vaak 
vertaalt in prijsstijgingen.46 Hoewel het niet duidelijk is of de vermindering OV aanleiding geeft tot een 
prijsstijging (met andere woorden gekapitaliseerd wordt in de bouwkost), wordt het in de praktijk wel 
vermoed een effect te hebben.47  
 
Afwijkende regels hebben verder vaak ook een pervers effect op de rechtvaardigheid. Uitzonderingen zijn 
steeds een gevaar met het oog op horizontale rechtvaardigheid.48 Wat een verticale herverdeling betreft, 
botsen we enerzijds op de beperkingen van het KI als grondslag, aangezien het niet zo is dat de grotere en 
duurdere woningen een hoger KI hebben en de onroerende voorheffing berekend wordt op basis van het 
KI (dus een gelijkaardige verdeling kent).49 Anderzijds zullen het, zoals hierboven reeds aangehaald en 
hetgeen vaker gezien wordt bij fiscale voordelen50, vooral de hogere inkomensgezinnen zijn die de 
vermindering zullen genieten, aangezien het gaat om gezinnen die een woning kunnen aankopen en 
bouwen/verbouwen en er prefinanciering vereist is om de nodige investeringen te kunnen doen. Tot slot 

                                                             
43 Boogaerts, T., Damen, S. & Schildermans, S. (2020), De staat van het kadastraal inkomen; Parlement Wallon, 481(2020-2021), 
Rapport introductif sur la réforme du précompte immobilier voorgesteld door M. Furlan in samenwerking met B. Bayenet en M. 
Bourgeois. 
44 Advies SERV vermindering onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen, 14 september 2012 (zie p. 23 e.v. in ontwerp 
van decreet) 
45 Zie ‘afdeling 5 Verminderingen’ art. 2.1.5.0.1. e.v. en ‘afdeling 6 Vrijstellingen’ art. 2.1.6.0.1. e.v. VCF.  
46 Winters, S. & Van den Broeck K. (2019), Nadenken over een hervorming van de onroerende voorheffing. 
47 “For other homeowners, the investment appears to be already high for achieving the minimum required E-level and they often 
refuse any additional investments due to financial restrains. Certifiers have mentioned that in the recent years the construction cost 
for the same type of dwellings with similar levels of energy efficiency has risen. One of the EPB certifiers fears that the property tax 
incentive could be capitalised in the cost of the construction. "Well, that may be also something we feel that if there are… if government 
invests in tax reduction and everything, we have the idea that the prices go up. So I think in a way the money that it gets cheaper to 
build, we have the idea the prices get more expensive." EPB certifier 7” uit Taranu, V. & Verbeeck, G. (2021), Property tax and energy 
efficiency in the residential sector. 
48 Winters, S. & Van den Broeck K. (2019), Nadenken over een hervorming van de onroerende voorheffing. 
49 Heylen, K. (2019), Verdelingsanalyse voor het kadastraal inkomen en onroerende voorheffing in Vlaanderen. 
50 Goeyvaerts, G., Haffner, M, Heylen, K., Van den Broeck, K., Vastmans, F. & S. Winters (2014). Onderzoek naar de woonfiscaliteit 
in Vlaanderen. Deel 4. Bouwstenen en scenario’s, Leuven: CES-KU Leuven. 
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kan de vermindering OV bijdragen in de ongelijke behandeling van huurders/verhuurders en eigenaars, 
waarbij vooral eigenaarschap fiscaal gestimuleerd wordt.51  

1.6 ADMINISTRATIEVE LAST EN VEREENVOUDIGING REGELDRUK 

Hoewel er ongetwijfeld heel wat administratie en rekenwerk aan voorafgaat om ervoor te zorgen of na te 
gaan dat aan alle voorwaarden is voldaan om in aanmerking te komen voor de vermindering, wordt de 
vermindering in de meeste gevallen automatisch toegekend op het aanslagbiljet eens het E-peil op het EPC 
Bouw aan de norm voldoet. De administratieve last om de eigenlijke vermindering te krijgen valt bijgevolg 
nog mee zowel voor de fiscale administratie als de belastingplichtige eens is vastgesteld dat de 
voorwaarden vervuld zijn. 

1.7 ALTERNATIEVEN EN BELEIDSMATIGE OPPORTUNITEITEN 

Een van de pijnpunten dat eerder aan bod kwam, is het feit dat de wettelijke E-peilen en de vereiste E-
peilen voor vermindering OV nagenoeg gelijk liggen (zie punt 1.6.3). Het is evenwel zo dat vanaf 1 januari 
2022 deze E-peilen voor de vermindering OV verstrengen (zie punt 1.3.3), waardoor dit probleem wordt 
verkleind. De verstrenging is geen volledige oplossing, aangezien er bij een IER geen verstrenging voorzien 
is en de vereiste E-peilen daar nog steeds gelijk liggen. Verder blijft het zo dat de wettelijke E-peilen 
dermate laag liggen, dat de marge om in de toekomst nog strenger te gaan, beperkt is en dat het bijgevolg 
een oplossing op korte termijn blijft.  
 
Het is het nog maar de vraag in welke mate het nog wenselijk is om nieuwbouw te stimuleren en of het niet 
beter is de focus van de stimulus te verschuiven van het E-peil naar het eigenlijke energieverbruik 
(rekening houdend met het zogenaamd ‘(p)rebound’-effect, zie punt 1.5.4). Die aspecten van de maatregel 
zijn namelijk op sommige punten achterhaald en komen vooral de hogere decielen ten goede (zie punt 
1.6.1). De projectgroep stelt daarom voor de maatregel in haar geheel af te schaffen. Het is niet nuttig een 
maatregel in stand te houden die zijn doel voorbij schiet. Hoewel de administratieve last eerder beperkt is, 
kampt dit systeem met heel wat pijnpunten, ook vanuit wetenschappelijke oogpunt, en brengt het de 
nodige kosten (als ook ‘gederfde inkomsten’) met zich mee. De werkgroep beschikt niet over enige 
wetenschappelijke evidentie waaruit blijkt dat de baten opwegen tegen de kosten, integendeel, de 
beschikbare wetenschappelijke evidentie geeft aan dat dit een dure maatregel is gelet op de baten (in het 
E-peil).  
 
Zonder rekening te houden met eventuele gedragswijzigingen kan de afschaffing van deze maatregel een 
besparing van circa 24 miljoen euro per jaar opleveren (zie ook punt 1.4). Aangezien de fiscale uitgave de 
komende jaren nog zal toenemen, zal de besparing op kruissnelheid nog veel hoger liggen. Maar de 
besparing zal pas na enkele jaren volledig tot uiting komen. Het voordeel wordt immers toegekend op basis 
van de datum van aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning terwijl de kost voor de begroting zich 
pas manifesteert vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil werd bepaald. Bijgevolg valt 
de budgettaire kost niet onmiddellijk weg wanneer de maatregel wordt afgeschaft. Bovendien geldt het 
                                                             
51 Winters, S. & Van den Broeck K. (2019), Nadenken over een hervorming van de onroerende voorheffing; Barrios S., Denis C., 
Ivaškaitė-Tamošiūnė V., Reut A., Vázquez Torres E. (2019), Housing taxation: a new database for Europe. JRC Working Papers on 
Taxation and Structural Reforms No 08/2019. JRC Technical Reports, European Commission, Sevilla – Spain. 
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voordeel voor een specifiek bepaalde termijn (i.e. vijf jaar). Meer verfijnde scenario’s kunnen op dit 
ogenblik nog niet gesimuleerd worden. Dit kan eventueel wel in een latere fase gebeuren.  
 
Een voorstel vanuit een van de experten van de projectgroep is dit systeem om te vormen naar een 
belastingkrediet. Dit systeem biedt de mogelijkheid aan mensen met een lager belastbare basis om toch 
volledig van het voordeel te genieten. Dit biedt echter onvoldoende antwoord op de voormelde pijnpunten 
van het huidige systeem en wordt daarom niet verder behandeld. Het blijft immers zo dat de investering 
eerst gedaan moet worden om het voordeel te kunnen verkrijgen. Zelfs met een belastingkrediet moet de 
belastingplichtige bovendien over een zakelijk recht op een woning beschikken. Beide componenten 
maken dat ook een belastingkrediet niet zal kunnen verhinderen dat dit voordeel wellicht niet de brede 
woningmarkt (lees de lagere decielen) zal kunnen bereiken. Daarnaast is fiscaliteit nog steeds een log 
instrument (zie punt 1.6.3) en is het niet evident om fiscale maatregelen snel bij te sturen (zowel 
regelgevend als maatschappelijk). 
 
Een andere mogelijke oplossing is het systeem in zijn geheel herzien. Een blik naar het buitenland leert ons 
dat de VS, Spanje, Roemenië en Italië ook voorzien in een voordeel met betrekking tot de 
onroerendgoedbelasting met het oog op energie-efficiëntie. Er zijn echter weinig studies die empirisch 
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bewijs leveren van hun doeltreffendheid voor wat betreft energie-efficiëntie (enkel voor wat betreft 
fotovoltaïsche en thermische zonne-energie; zie ook onderstaand schema).52  
Figuur: belastingregimes m.b.t. onroerend goed als hefboom voor beleidsdoelen (eigen markering)53 

 
 
 

                                                             
52 Taranu, V. & Verbeeck, G. (2021), The impact of the property tax on energy efficiency and sustainable land use, p. 18. 
53 Taranu, V. & Verbeeck, G. (2021), The impact of the property tax on energy efficiency and sustainable land use, p. 23. 
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1 FISCALE BEGUNSTIGING BINNEN SCHENK- EN ERFBELASTING 
VOOR FAMILIEBEDRIJVEN 

1.1 ALGEMEEN 

1.1.1 Samenstelling van de werkgroep 

Trekker: Departement FB ism Vlabel (contactpersoon: ) 
Leden van de werkgroep: 

 Externe experten:  
o  

  
  
   

 Experten Vlaams Overheid:  
o Departement Financiën en Begroting 

   
  
   
  

o Vlaamse Belastingdienst 
  

1.1.2 Onderzoeksvraag 

Binnen de schenk- en erfbelasting wordt in Vlaanderen, maar ook in de andere Belgische gewesten, 
voorzien in een fiscaal gunstregime bij de overdracht van een familiale onderneming of familiale 
vennootschap. Mits voldaan aan de voorwaarden geldt in de schenkbelasting een volledige vrijstelling en 
geldt in de erfbelasting een substantiële vermindering van de belastingtarieven. 
 
Voor de beide gunstregimes worden de volgende punten nader uitgewerkt:  

- Beschrijving van de maatregel (m.i.v. het doel van de maatregel en een vergelijking met de andere 
gewesten)  

- Analyse van de doelmatigheid en beleidsmatige opportuniteit van de maatregel 
- Evolutie van de gelieerde (fiscale) uitgaven en het aantal toepassingsgevallen 

 
Dit rapport gaat daarbij in, voor zover mogelijk, op de volgende onderzoeksvragen: 

- Hoe doeltreffend is het fiscale gunstregime? In hoeverre is het gunstregime te rijmen in de 
vergelijking met andere overgangen van vermogen bij schenking of bij overlijden? Zijn er positieve 
en/of negatieve neveneffecten? (zie titel 1.7Analyse van de doelmatigheid en beleidsmatige 
opportuniteit van de maatregel) 

- Welke lessen kunnen we trekken uit de ‘best practices’ in het buitenland? (zie titels Ratio en 
Analyse van de doelmatigheid en beleidsmatige opportuniteit van de maatregel) 
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- Is de bevoegdheidsverdeling tussen overheden en/of t.o.v. de private sector voor verbetering 
vatbaar? 

- Hoe kan het bijzondere regime ontworpen worden zodat het tot minder bureaucratie en overhead 
leidt? (administratieve vereenvoudiging, zie titel Analyse van de doelmatigheid en beleidsmatige 
opportuniteit van de maatregel) 

- Op welke manier(en) kan er een besparing aan uitgavenzijde van 5% respectievelijk 15% worden 
gerealiseerd (te bekijken over het gehele fiscale luik heen)? (zie titel Evolutie fiscale uitgaven) 

- Is een diepgaande spending review aan te bevelen? (zie titel Analyse van de doelmatigheid en 
beleidsmatige opportuniteit van de maatregel) 

 

1.2 BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL 

Familiale ondernemingen en vennootschappen die worden geschonken, kunnen, mits voldaan is aan 
bepaalde voorwaarden, genieten van een vrijstelling van de schenkbelasting (artikel 2.8.6.0.3. VCF). Voor 
diezelfde ondernemingen geldt binnen de erfbelasting een verminderd tarief (artikel 2.7.4.2.2. VCF). We 
geven eerst de aan beide gunstregimes gemeenschappelijke voorwaarden mee en vervolgens de 
eigenheden van elke maatregel. 

1.2.1 Voorwaarden 

1.2.1.1 Familiaal karakter  
 
Om van de gunstregimes in de schenk- of erfbelasting te kunnen genieten, moet er in de eerste plaats sprake 
zijn van een onderneming of vennootschap met een familiaal karakter. 
 
Een familiale onderneming is een nijverheids-, handels-, ambachts-, of landbouwbedrijf of een vrij 
beroep, dat door de schenker of zijn echtgenoot of samenwonende partner, al dan niet samen met anderen, 
persoonlijk wordt geëxploiteerd en uitgeoefend (bv. een bakkerij die door de schenker als natuurlijk 
persoon wordt uitgebaat). 
 
Een familiale vennootschap is een vennootschap die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, 
ambachts- of landbouwactiviteit, of van een vrij beroep tot doel heeft en waarvan de schenker samen met 
zijn familie eigenaar is (bv. een bakkerij die door de schenker wordt uitgebaat, maar waarvoor een 
vennootschap (bvba, nv, …) werd opgericht waarbinnen de activiteit gebeurt). 

1.2.1.2 Participatievoorwaarde 
 
Als het een familiale onderneming betreft, moet de schenker de goederen die hij wenst over te dragen of 
de erflater die de goederen nalaat, die goederen beroepsmatig geïnvesteerd hebben. De gunstregimes 
worden niet toegepast voor overdrachten van onroerende goederen die hoofdzakelijk tot bewoning zijn 
bestemd of worden aangewend. 
 
Als het een familiale vennootschap betreft, moet de schenker of de erflater: 
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 aandelen in volle eigendom hebben die minstens 50% van de stemrechten in de vennootschap 
vertegenwoordigen; 

 of aandelen in volle eigendom hebben die minstens 30% van de stemrechten in de vennootschap 
vertegenwoordigen, op voorwaarde dat hij: 

o samen met één andere aandeelhouder aandelen in volle eigendom heeft die 70% van de 
stemrechten in de vennootschap vertegenwoordigen; 

o samen met de twee andere aandeelhouders samen aandelen in volle eigendom heeft die 
90% van de stemrechten in de vennootschap vertegenwoordigen. 

1.2.1.3 Reële economische activiteit 
 
Vennootschappen zonder enige reële economische activiteit kunnen niet onder de gunsttarieven worden 
overgedragen. Of een vennootschap een reële economische activiteit heeft, wordt nagegaan op basis van 
het aandeel van bezoldigingen, sociale lasten, pensioenen, terreinen en gebouwen in de totale activa. 
 
Een vennootschap wordt geacht geen reële economische activiteit te hebben als tegelijkertijd voldaan is 
aan de volgende voorwaarden: 

 de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (code 62 van de resultatenrekening) een percentage 
gelijk aan of lager dan 1,50% uitmaken van de totale activa (code 20/58 van de balans); 

 de terreinen en gebouwen (code 22 van de balans) meer dan 50% uitmaken van het totaal actief 
(code 20/58 van de balans). 

1.2.1.4 Na de schenking of het overlijden 
 
Om te kunnen blijven genieten van een van beide gunstregimes zal gedurende een periode van drie jaar 
na de schenking of het overlijden van de erflater voldaan moeten blijven aan onderstaande voorwaarden, 
naargelang het een onderneming dan wel een vennootschap betreft: 
 

 Voor een familiale onderneming: 
o De activiteit moet ononderbroken verdergezet worden; 
o De onroerende goederen van de onderneming die met het verminderd tarief werden 

overgedragen, mogen niet hoofdzakelijk tot bewoning worden aangewend of bestemd. 
 

 Voor een familiale vennootschap: 
o De activiteit dient ononderbroken behouden te blijven en er dient door de vennootschap 

elk boekjaar een jaarrekening te worden neergelegd; 
o De vennootschap mag geen vennootschap zonder reële economische activiteit worden; 
o Het kapitaal (of uitzonderlijk het eigen vermogen als de familiale vennootschap een 

vennootschapsvorm heeft waarvoor het Belgische of buitenlandse recht dat de 
vennootschap beheerst, niet voorziet in het begrip kapitaal of een vergelijkbaar begrip mag 
niet dalen door uitkeringen of terugbetalingen. Mocht dit toch het geval zijn, zullen deze 
uitkeringen of terugbetalingen belast worden aan de normale tarieven; 

o De vennootschap dient haar maatschappelijke zetel binnen de EER te behouden. 
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De Vlaamse Belastingdienst zal na verloop van drie jaar nagaan of aan alle voorwaarden wel degelijk is 
voldaan. Indien dit niet het geval was, vervalt de vermindering en zullen de normale tarieven worden 
toegepast. Uit gegevens van de Vlaamse Belastingdienst blijkt dat dit vooralsnog slechts in enkele gevallen 
werd toegepast. 
 
Indien de begiftigde of erfgenaam zelf vaststelt dat niet langer voldaan is aan de voorwaarden, kan hij dit 
zelf melden aan de Vlaamse Belastingdienst via het hiertoe bestemde formulier. Ook in dit geval zal de 
vermindering vervallen en zullen de normale tarieven worden toegepast. 
 

1.2.2 Vrijstelling in de schenkbelasting 

1.2.2.1 Tarief 
 
Binnen de schenkbelasting geldt, als voldaan is aan de gestelde voorwaarden, een volledige vrijstelling 
van de normaliter verschuldigde belasting (artikel 2.8.6.0.3. VCF).  

1.2.2.2 Te vervullen formaliteiten (artikel 3.12.3.0.1. VCF) 
 
Binnen zeven dagen vanaf de werkdag na de registratie van de authentieke schenkingsakte, moet de 
Vlaamse Belastingdienst de volgende documenten ontvangen: 
1° kopieën van de goedgekeurde jaarrekeningen van de drie voorgaande boekjaren; 
2° kopieën van het rechtsgeldige aandelenregister of, bij gebrek daaraan, de door alle aandeelhouders 
ondertekende notulen van de laatste algemene vergadering; 
3° een kopie van de laatste door de schenker ingediende fiscale aangifte voor de personenbelasting wat 
familiale ondernemingen betreft; 
4° een kopie van de gecoördineerde statuten, zoals die van toepassing zijn op de datum van de authentieke 
akte van de schenking. 

1.2.2.3 Attest (artikel 3.21.0.0.1. VCF) 
 
Voorafgaand aan de authentieke schenkingsakte, kan de schenker bij de Vlaamse Belastingdienst een attest 
opvragen waaruit blijkt dat aan de voorwaarden uit artikel 2.8.6.0.3 VCF is voldaan en dat een schenking 
kan worden vrijgesteld van schenkbelasting. De Vlaamse Belastingdienst levert dit attest binnen 90 dagen 
(voorheen 60 dagen) na de aanvraag af. Die termijn wordt geschorst als blijkt dat de aanvraag niet alle 
noodzakelijke gegevens uit artikel 3.12.3.0.1 VCF bevat. 

1.2.3 Vermindering in de erfbelasting 

Binnen de erfbelasting geldt een gelijklopende regeling die wordt uitgewerkt in artikel 2.7.4.2.2 tot en met 
art. 2.7.4.2.4 VCF. We geven hieronder de voornaamste verschilpunten weer ten opzichte van de regeling 
in de schenkbelasting. 
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1.2.3.1 Tarief 
 
Als de erfgenaam een verwant in rechte lijn of partner van de erflater is, wordt de nettowaarde van de 
verkrijging volledig belast aan 3% in plaats van aan de progressieve aanslagvoeten van het normale tarief. 
 
Indien de partner een feitelijk samenwonende persoon is, kan dit verlaagd tarief enkel worden toegepast 
als de samenwoning (met een gemeenschappelijke huishouding) al minstens drie jaar ononderbroken 
bestaat op datum van het overlijden. 
 
In alle andere gevallen zal de nettowaarde van deze verkrijging belast worden aan 7%, wat veel lager is 
dan de normale progressieve aanslagvoeten. 

1.2.3.2 Te vervullen formaliteiten 
 
Om de vermindering te bekomen moeten de erfgenamen in de aangifte van de nalatenschap in se dezelfde 
informatie bezorgen als dewelke die nodig is voor het bekomen van de vrijstelling van de schenkbelasting. 
Binnen de erfbelasting bestaat er geen mogelijkheid om voorafgaand een attest aan te vragen over de 
toepasselijkheid van het verminderde tarief in de erfbelasting. 

1.2.4 Ratio 

De fiscale maatregelen met betrekking tot de overdrachten van familiale ondernemingen en 
vennootschappen, hetzij bij leven, hetzij na overlijden, werden ingevoerd teneinde de continuïteit van die 
ondernemingen en vennootschappen te garanderen. Dit werd reeds aangegeven in de memorie van 
toelichting bij het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997 van 20 december 
1996. Ook bij de wijziging van de regelgeving in 20121 werd benadrukt dat het een belangrijke doelstelling 
is van het Vlaamse Gewest om de continuïteit van de Vlaamse ondernemingen te bevorderen en zo een 
duurzame tewerkstelling te garanderen. 
 
Voor 2012 werd de nadruk gelegd op een verlaging en nadien op een vrijstelling van successierechten, 
vermits er van de premisse werd uitgegaan dat vooral hoge rechten de continuïteit van de onderneming in 
gevaar konden brengen. Uit studies2 bleek evenwel dat het gebrek aan ervaring, knowhow en contacten, de 
continuïteit van de onderneming tevens in gevaar konden brengen doordat de bedrijfsleider deze kennis 
niet aan een opvolger had kunnen overbrengen.  
 
In 2012 werden de beide regimes geëvalueerd door het toenmalige Steunpunt Financiën en Begroting. In 
het kader van die evaluatie werd een hervormingsvoorstel onderzocht waarop de fiscale gunstregimes 
zoals we die momenteel in Vlaanderen kennen, werden geïnspireerd.3 Vertrekkend vanuit de vastgestelde 
pijnpunten (onderbenutting door o.a. complexe regelgeving, te strenge loonlasten- en 
participatievoorwaarde, enz.) werden aanpassingen aan voorgesteld. Het hervormingsvoorstel werd 
evenwel niet volledig geïmplementeerd in de regelgeving. Enkele van de voorgestelde eisen werd immers 

                                                             
1 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 van 23 december 2011.  
2 BUYSSE, E., VANDORPE, E., dr. SMOLDERS, C., dr; DE GROOTE, B., Project B5: Voorstel alternatieve overdrachtsregeling voor bedrijven. Hogeschool Gent, augustus 
2011, 54 pp. 
3 BUYSSE, E., VANDORPE, E., dr. SMOLDERS, C., dr; DE GROOTE, B., Project B5: Voorstel alternatieve overdrachtsregeling voor bedrijven. Hogeschool Gent, augustus 
2011, 54 pp 
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niet hernomen in de regelgeving, waaronder de verplichting om het bedrag van het fiscaal voordeel te 
investeren in de onderneming, of de mogelijkheid om de successierechten gespreid te betalen. De 
voorgestelde vereiste om de vennootschap 5 jaar aan te houden werd bovendien herleid tot 3 jaar. 
Voorafgaand aan dit onderzoek werd tevens een rechtsvergelijkend studie verricht waarbij het 
gunstregime binnen de successierechten werd beoordeeld aan de hand van gelijkaardige buitenlandse 
regimes.4 Uit die analyse bleek dat de vergeleken landen erg uiteenlopende regimes inlasten om de 
overdracht van bedrijven fiscaal gunstig te laten verlopen.5    
 
Bij die grondige evaluatie van 2012 werd vastgesteld dat de bestaande gunstmaatregelen voor 
familiebedrijven onderbenut werden, enerzijds door hun complexiteit, anderzijds door het feit dat zij 
onvoldoende gekend waren bij de burger. Er werd daarom in 2012 geopteerd om de gunstmaatregelen 
grondig te wijzigen en vooral transparanter te maken.6 Er werd besloten bedrijfsleiders te stimuleren 
om zich actief met hun opvolging bezig te houden door bij leven zoveel mogelijk kennis over te dragen 
en dit door middel van een vrijstelling in de schenkingsrechten. Ter vermijding van continuïteitsproblemen 
van ondernemingen, van wie de bedrijfsleider niet bij leven in zijn opvolging heeft voorzien, na diens 
overlijden, werd geopteerd voor een verlaagd tarief in de successierechten. Om de algemene transparantie 
te verhogen, zijn de voorwaarden voor de vrijstelling in schenkingsrechten en de vermindering in 
successierechten mutatis mutandis dezelfde. 
 

1.3 EVOLUTIE FISCALE UITGAVEN 

1.3.1 Schenkbelasting 

Schenking aandelen familiale vennootschap   
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Aantal 586 539 515 485 512 528 
Bedrag 110.361 57.584 71.708 58.034 69.875 47.531 
Bron: Vlaamse Belastingdienst    

(bedragen in duizend euro)     

       

Schenking activa familiale onderneming   

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Aantal 388 335 301 369 354 364 
Bedrag 32.510 16.380 16.849 23.950 25.536 26.227 
Bron: Vlaamse Belastingdienst    

(bedragen in duizend euro)     
 

                                                             
4 BUYSSE, E., VANDORPE, E., dr. SMOLDERS, C., dr; DE GROOTE, B., Project B5: Artikel 60 bis Vl. W. Succ. Rechtsvergelijkend onderzoek. Hogeschool Gent, december 
2010, 55 pp 
5 Die studie blijft in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging nog steeds relevant. Als na een spending review zou blijken dat het regime moet worden 
bijgestuurd, blijven de inzichten in het kader van deze studie over vergelijkbare regimes in het buitenland interessant.  
6 In 2005 was een van de argumenten om de regelgeving in Wallonië bij te sturen eveneens dat zij als te complex werd ervaren (Décret du 15 décembre 2005 portant 
diverses modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et au Code des droits de succession; B.S. 23/12/2005) 
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1.3.2 Erfbelasting (indicatieve berekening van de fiscale uitgave inzake familiale ondernemingen) 

 
Belastbare grondslag 2015 2016 2017 2018 2019 
Echtgeno(o)t(e)/samenwonende 
partner  36.755 27.934 28.590 44.417 37.155 
Rechte lijn 46.037 37.538 34.587 196.526 49.347 
Broer / zus 2.372 2.172 5.251 769 12.570 
Anderen 1.822 1.043 7.614 1.771 2.193 
Eindtotaal 86.984 68.687 76.042 243.482 101.265 
Bron: Vlaamse Belastingdienst     
(bedragen in duizend euro)      

 
 
Berekend recht aan de huidige 
tarieven 2015 2016 2017 2018 2019 
Echtgeno(o)t(e)/samenwonende 
partner 1.103 838 858 1.333 1.115 
Rechte lijn 1.381 1.126 1.038 5.896 1.480 
Broer / zus 166 152 368 54 880 
Anderen 128 73 533 124 153 
Eindtotaal 2.777 2.189 2.796 7.406 3.628 
Bron: Vlaamse Belastingdienst     
(bedragen in duizend euro)      

 
 
Het theoretisch recht werd berekend aan de hoogste tarieven van 27% voor echtgenoten/ 
samenwonenden en rechte lijn en 55% voor broers en zussen en anderen. De bedragen voor de jaren 2015 
tot en met 2018 werden ook herrekend tegen verlaagde tarieven post september 2018. De werkelijke 
fiscale uitgave voor die jaren zou dus nog hoger gelegen hebben. 
 
Theoretisch recht aan de normale 
tarieven 

2015 2016 2017 2018 2019 

Echtgeno(o)t(e)/samenwonende 
partner 

9.924 7.542 7.719 11.993 10.032 

Rechte lijn 12.430 10.135 9.339 53.062 13.324 
Broer / zus 1.304 1.195 2.888 423 6.913 
Anderen 1.002 573 4.188 974 1.206 
Eindtotaal 24.660 19.446 24.134 66.451 31.475 
Bron: Vlaamse Belastingdienst     
(bedragen in duizend euro)      
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Verschil 2015 2016 2017 2018 2019 
Echtgeno(o)t(e)/samenwonende 
partner 

8.821 6.704 6.862 10.660 8.917 

Rechte lijn 11.049 9.009 8.301 47.166 11.843 
Broer / zus 1.138 1.043 2.520 369 6.034 
Anderen 874 500 3.655 850 1.052 
Eindtotaal 21.883 17.256 21.338 59.045 27.847 
Bron: Vlaamse Belastingdienst     
(bedragen in duizend euro)      

1.4 VERGELIJKING MET DE SITUATIE IN WALLONIË 

Ook Wallonië voorziet in een fiscaal gunstregime bij de overdracht van een familiale onderneming of 
vennootschap. In tegenstelling tot de regeling in het Vlaamse Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
wordt in het Waalse Gewest zowel bij de schenking onder levenden (art. 140bis e.v. Wetboek der 
registratie-, hypotheek- en griffierechten), als bij het overlijden (art. 60bis Wetboek der 
successierechten) voorzien in een volledige vrijstelling van de schenkings- en successierechten. De 
beide gunstregimes zijn quasi identiek, met uitzondering van enkele nuances die eigen zijn aan een 
schenkings- of overlijdenscontext. Zij worden hierna dan ook samen besproken. 

1.4.1 Voorwaarden 

1.4.1.1 Overdracht van een onderneming 
 
Om bij de overdracht (schenking of overlijden) van een onderneming van de fiscale vrijstelling te kunnen 
genieten, moet er sprake zijn van de overdracht van een zakelijk recht op goederen die een universaliteit 
van goederen of een bedrijfstak of een handelsfonds uitmaken, waarmee de begiftigde of de erflater alleen 
of samen met andere personen op de dag van het overlijden of schenking een nijverheids-, handels-, 
ambachts-, landbouw- of bosbouwactiviteit, een vrij beroep of een ambt of post uitoefende. 
 
De goederen die op het ogenblik van het overlijden of de schenking geheel worden bestemd voor 
bewoning, worden niet vrijgesteld. Als die goederen slechts gedeeltelijk tot bewoning zijn bestemd, geldt 
de vrijstelling slechts voor het deel dat niet voor bewoning is bestemd. Aan die voorwaarde moet 
bovendien minimaal 5 jaar voldaan blijven na de authentieke schenkingsakte, hetzij het overlijden. 
 
Voor landbouwgronden geldt een afwijkende regeling. Landbouwgronden die aan bepaalde voorwaarden 
voldoen, worden ook als een overdracht van een universaliteit beschouwd en aldus vrijgesteld. Het moet 
in de eerste plaats gaan om een overdracht aan de uitbater, de mede-uitbater van de landbouwactiviteit 
die er uitgeoefend wordt, een familielid in rechtstreekse lijn, een echtgenoot of een wettelijk 
samenwonende partner. De erflater of schenker moet bovendien samen met die persoon een 
landbouwactiviteit uitoefenen op de betrokken landbouwgrond. Op datum van het overlijden of de 
schenking moeten de gronden bovendien verpacht zijn. 
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1.4.1.2 Overdracht van effecten en schuldvorderingen van vennootschappen 
 
De beide gunstregimes gelden ook bij de overdracht van een zakelijk recht op effecten van een 
vennootschap, of schuldvorderingen daarop. De effectieve directiezetel van die vennootschap moet 
gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. De vennootschap moet bovendien in 
het lopend boekjaar en recent daarvoor, zelf of samen met haar dochtervennootschappen in hoofdberoep 
een industriële, handels-, ambachts-, landbouw-of bosbouwonderneming uitbaten of een vrij beroep, een 
ambt of een post uitoefenen. 
 
Onder “effecten” verstaat men de aandelen, winstaandelen, intekeningsrechten en winstbewijzen van een 
vennootschap. De certificaten die betrekking hebben op die effecten bedoeld komen onder bepaald 
voorwaarden ook in aanmerking. 
 
Onder “schuldvorderingen” worden begrepen elke geldlening al dan niet in de vorm van effecten, gegeven 
door de schenker aan een vennootschap waarvan hij effecten bezit, wanneer die lening rechtstreeks is 
gebonden aan de behoeften van de industriële, handels-, ambachts-, landbouw- of bosbouwactiviteit, van 
het vrij beroep of van het ambt of post uitgeoefend ofwel door de vennootschap ofwel door de 
vennootschap zelf en haar dochtervennootschappen. Het totale nominale bedrag van de schuldvorderingen 
mag niet hoger zijn dan het deel van het sociaal kapitaal dat werkelijk vrijgemaakt wordt en dat bovendien 
niet het voorwerp uitmaakt van een vermindering, noch van een terugbetaling in hoofde van de schenker 
op de datum van het overlijden, hetzij van de authentieke schenkingsakte.  
 
Het geheel van de overgedragen effecten moet op het ogenblik van het overlijden of de authentieke 
schenkingsakte minstens 10% van de stemrechten in de algemene vergadering bedragen. 
 
Als het geheel van de overgedragen effecten minder bedraagt dan 50% van de stemrechten in de 
algemene vergadering, moet bovendien een aandeelhouderschapsovereenkomst gesloten worden voor 
een minimumperiode van vijf jaar. Die aandeelhouderschapsovereenkomst moet ingaan op het ogenblik 
van het overlijden of de authentieke schenkingsakte, en betrekking hebben op minstens 50% van de 
stemrechten in de algemene vergadering. 
 
De vereiste van het sluiten van een aandeelhouderschapsovereenkomst is evenwel niet toepasselijk als het 
geheel van de stemrechten van de algemene vergadering in het bezit van de schenker/overledene, zijn 
echtgeno(o)t(e) of wettelijke samenwonende en zijn naaste familie, minstens 50% bereikt op de dag van 
de schenking of het overlijden. 

1.4.1.3 Tewerkstelling 
 
Voor beide gunstregimes is vereist dat er sprake is van een zekere tewerkstelling in de betrokken 
onderneming of vennootschap. Aan die tewerkstellingsvoorwaarde kan op twee manieren worden 
voldaan. Ofwel stelt de onderneming/vennootschap op het ogenblik van het overlijden of op de datum van 
de authentieke schenkingsakte personeel tewerk dat is aangeworven op grond van een arbeidscontract in 
de Europese Economische Ruimte. Ofwel zijn de uitbater(s) en hun echtgenote, hun wettelijk 
samenwonende, hun bloed- en aanverwanten in de eerste graad de enige in de Europese Economische 
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Ruimte tewerkgestelde werknemers van de onderneming zijn, en moeten zij aangesloten zijn bij een 
Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen. 

1.4.1.4 Attest 
 
De erfgenamen, legatarissen en begiftigden die de vrijstelling van schenkings- of successierechten vragen, 
moeten aan de bevoegde ontvanger een attest afgeleverd door de Waalse Regering overmaken waarin 
bevestigd wordt dat de vereiste voorwaarden voor de daarin vermelde erfgenamen, legatarissen en 
begiftigden vervuld zijn. 
 
Wanneer het attest niet overgemaakt wordt aan de ontvanger uiterlijk terzelfder tijd als de registratie van 
de schenkingsakte, hetzij de successieaangifte, dan worden de rechten berekend tegen de 
gemeenrechtelijke tarieven. Blijkt nadien dat de voorwaarden alsnog vervuld zijn, dan is alsnog een 
teruggave van de teveel betaalde rechten mogelijk. 

1.4.1.5 Continuïteit gedurende 5 jaar 
 
De Waalse regelgeving voorziet in een aantal voorwaarden die gedurende 5 jaar na de vrijstelling de 
continuïteit van de betrokken onderneming moeten verzekeren. 
 
Allereerst is vereist dat de onderneming nog 5 jaar na de schenking, hetzij het overlijden, economisch actief 
blijft. Ook aan de hierboven aangehaalde tewerkstellingsvereiste moet gedurende 5 jaar voldaan blijven, 
zij het dat hiervoor een minimum behoudsgrens van 75% wordt gehanteerd die wordt getoetst aan de 
jaarlijkse gemiddelde tewerkstelling. 
 
De begiftigden of de erfgenamen mogen evenmin de waarde van de onderneming uithollen. Het tegoed dat 
in een activiteit, een vrij beroep of een ambt of post wordt geïnvesteerd of het maatschappelijk kapitaal van 
een vennootschap mag niet afnemen ten gevolge van vooruitnemingen7 of verdelingen tijdens de eerste 5 
jaren. 
 
Als niet is voldaan aan alle voorwaarden en er geen sprake is van overmacht, dan zijn de gemeenrechtelijke 
schenkings- of successierecht verschuldigd, te vermeerderen met de wettelijke intrest. Begunstigde(n) die 
in die periode van 5 jaar vaststellen dat zij niet langer kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden, 
kunnen spontaan aanbieden het verschuldigde recht te betalen. Sowieso moeten zij na verloop van de 
periode een verklaring indienen bij de bevoegde ontvanger waarin zij bevestigen gedurende 5 jaar aan de 
voorwaarden te hebben voldaan. 

1.4.2 Vergelijking 

Tussen de fiscale gunstregimes in Vlaanderen en Wallonië kunnen de volgende verschilpunten worden 
onderscheiden. 
 
Het meest in het oog springende verschilpunt is dat Wallonië in een volledige vrijstelling voorziet binnen 
de successierechten en de schenkingsrechten. Vanuit het idee om de bedrijfsleider aan te zetten om tijdig 

                                                             
7 Bij vooruitneming neemt een erfgenamen een deel vooraf uit de massa van de nalatenschap. 
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en actief de overdracht van zijn familiale onderneming te regelen differentieert Vlaanderen door enkel 
binnen de schenkbelasting een vrijstelling te voorzien. Wil de bedrijfsleider weliswaar lage tarieven binnen 
de erfbelasting vermijden, moet hij bij leven de overdracht via schenking formaliseren. 
 
Zowel in Vlaanderen als Wallonië wordt vereist dat gedurende enkele jaren de economische activiteit in de 
betrokken onderneming behouden blijft. Opvallend is wel dat Wallonië hiervoor de grens op 5 jaar legt, 
terwijl men in Vlaanderen 3 jaar hanteert. Bovendien verschilt de invulling van die economische activiteit 
tussen de twee gewesten. In Vlaanderen ligt daarbij de nadruk op een reële economische activiteit die blijkt 
uit de bezoldigingen, sociale lasten, pensioenen of de samenstelling van het onroerende actief in de 
onderneming. Wallonië ligt de focus minder op de invulling van die activiteit. 
 
Tot slot moet nog worden vermeld dat in Wallonië de fiscale gunstregimes onder zeer stringente 
voorwaarden werden uitgebreid naar landbouwgronden die worden overgedragen aan de uitbater of 
mede-uitbater van de landbouwactiviteit die er op wordt uitgeoefend. In Vlaanderen geniet de overdracht 
van die gronden slechts van de besproken fiscale gunstregimes in zoverre die gronden overgaan bij de 
overdracht van activa van een familiale onderneming of een familiale vennootschap8. 
 

1.5 VERGELIJKING MET DE SITUATIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST 

In 2016 en 2017 werd de fiscaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest grondig hervormd9. Ook de 
gunstregimes op het vlak van schenkingsrechten en successierechten werden grondig gewijzigd naar een 
systeem dat heel erg gelijklopend is met de reeds besproken Vlaamse regeling. Voor de beschrijving van de 
maatregel verwijzen we dan ook naar de beschrijving van de Vlaamse gunstregimes.  
 
We belichten hieronder de motivatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de hervorming in 2016-
2017. 
 
De memorie van toelichting bij de ordonnantie van 12 december 2016 houdende het tweede deel van de 
fiscale hervorming vermeldt het volgende (eigen benadrukking). 
 
“De bestaande regels met betrekking tot de overdracht van de familiale ondernemingen en van de familiale 
vennootschappen, weze het bij schenking of ten gevolge van een nalatenschap, werden ingevoerd om de 
continuïteit van deze ondernemingen en vennootschappen te garanderen. Niettemin heeft een grondige 
evaluatie van het bestaande systeem toegelaten om vast te stellen dat de regels zeer weinig werden toegepast, 
enerzijds omwille van hun complexiteit en, anderzijds, omwille van het feit dat zij onvoldoende bekend zijn bij 
de burger. Er werd dan ook beslist om de regels met betrekking tot deze gunstregelingen grondig aan te passen 
en vooral om meer transparante regels in te voeren. 
 
                                                             
8 Voorafgaande beslissing nr. 17031 dd. 27.11.2017, “Schenking familiale onderneming: voorwaarden tot behoud van de vrijstelling – verpachting”. Zie ook 
omzendbrief betreffende de interpretatie van de regelgeving met betrekking tot de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen zoals ingelast in de 
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 bij decreet van 19 december 2014, titel 2.1.2. Activa moeten beroepsmatig geïnvesteerd zijn.  
9 Het hervormde regime wordt toegelicht op de website van Brussel Fiscaliteit (https://fiscaliteit brussels/nl/overdracht-kmo-of-familiale-ondernemingen-en-
vennootschappen). Zie ook behandeling in het Brussels Parlement: http://www.parlement.brussels/weblex-doc-det/?moncode=OB928&montitre=&base=1&lang=nl 
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Deze grondige wijziging is ook gemotiveerd door een bezorgdheid van alignering van het Brusselse 
gunstregime op de gunstregimes binnen de twee andere gewesten, om op die manier fiscale concurrentie 
te vermijden. Een identiek gunstregime bestaat in het Vlaams Gewest. Dit ontwerp heeft dus tot doel te 
voorkomen dat natuurlijke personen, eigenaars van ondernemingen of vennootschappen die in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn, verhuizen naar het Vlaams Gewest enkele jaren vóór het 
overlijden van de erflater om te genieten van een voordeliger gunstregime (bijvoorbeeld een advocaat 
gedomicilieerd in Sint-Lambrechts Woluwe die zou opteren zich te laten domiciliëren in Wezembeek-Oppem). 
Het is van vitaal belang voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat belastingplichtigen in de 
personenbelasting, die een belangrijke bron van inkomsten is, het gewest zeker niet verlaten. 
 
Dezelfde motivatie geldt ook voor de aandeelhouders van vennootschappen bedoelt door het huidig ontwerp 
gedomicilieerd in Brussel. 
 
Bovendien worden de voorwaarden voor het bekomen van de vrijstelling van schenkingsrechten en de 
vermindering van de successierechten gewijzigd om aan de erfgenamen of aan de schenkers toe te laten om 
gemakkelijker van dit regime te genieten. Het regime wordt inderdaad versoepeld, zowel op het niveau van de 
basisvoorwaarden (schrapping van de voorwaarde voor werkbehoud, vermindering van 5 naar 3 jaar van de 
periode waarin de voorwaarden moeten vervuld blijven, alsook schrapping van de definitie van «kleine en 
middelgrote onderneming» om de definitie te omvatten van «familiale onderneming of vennootschap»), als op 
het niveau van de formele voorwaarden. Een versoepeling van de voorwaarden laat een grotere aanpassing 
toe aan de economische realiteit. 
 
De regeling die via dit ontwerp wordt voorgesteld is zeer gelijklopend met het gunstregime in het Vlaams 
Gewest. De praktijkervaring leert dat veel familiale groepen om historische redenen vaak gestructureerd zijn 
middels een holdingvennootschap die de filialen, zijnde de exploitatievennootschappen met personeel (meestal 
territoriaal verspreid) van de groep aanhouden. Vaak is het zo, maar niet altijd, dat een dergelijke holding zelf 
geen andere handelingen stelt dan het aanhouden van de participaties in de filialen. Dergelijke familiale 
groepen kunnen onder het huidig regime niet genieten van de regeling voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. De invoering van een regeling volgens dewelke zulke familiale groepen in de toekomst zullen 
genieten van het gunstregime (via een actieve dochter), zoals dit tevens het geval is in het Vlaamse Gewest, is 
volgens de Brusselse Regering dan ook positief met het oog op het voortbestaan van deze bedrijven en de ermee 
gepaard gaande tewerkstelling. 
 
Het bevorderen van de continuïteit van de Brusselse ondernemingen is een belangrijk doel van de Brusselse 
regering. Een efficiënt middel om dit te doen is de verlaging van de successierechten op de overgang van de 
familiale ondernemingen en vennootschappen. Maar een vermindering van deze rechten volstaat niet. Gebrek 
aan ervaring, expertise en contacten van de erfopvolger kunnen de continuïteit van de onderneming in gevaar 
brengen. Er werd bijgevolg beslist om de zaakvoerders van ondernemingen aan te moedigen om actief en 
onder de levenden hun onderneming over te dragen, op deze manier kunnen zij immers hun kennis overdragen. 
Deze aanmoediging geschiedt via een vrijstelling van de schenkingsrechten.” 
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest streefde in 2016-2017 dezelfde doelen na als diegene die in 2012 in 
Vlaanderen werden vooropgesteld. Naast het blijvend ondersteunen van ondernemingen om de 
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continuïteit ervan en de bijhorende werkgelegenheid te waarborgen, worden bedrijfsleiders actief 
gestimuleerd om die continuïteit te regelen,via een schenking bij leven.  

1.6 SIMULATIE AFSCHAFFING VERMINDERING ERFBELASTING  

In dit onderdeel wordt de besparing onderzocht die het afschaffen van het gunstregime voor familiale 
ondernemingen in de erfbelasting zou teweegbrengen. 

1.6.1 Dataset 

Het verschil met de indicatieve raming van de fiscale uitgave in sectie 1.3.2. is dat er in dit onderdeel 
gewerkt wordt met een microsimulatiemodel. De simulaties gebeuren aan de hand van de Vlabel-dataset 
van de nalatenschappen in aanslagjaar 2019. Er wordt enkel rekening gehouden met de dossiers waarin 
familiaal actief wordt nagelaten. Aangezien dit slechts om een klein aantal observaties gaat is het mogelijk 
dat outliers in het onderzochte aanslagjaar een grote invloed hebben op de resultaten van de simulaties.  
 
Tabel 1.5.2.1.1 geeft een overzicht van de dossiers waarin familiaal actief wordt nagelaten. De tweede 
kolom geeft aan in hoeveel dossiers er nalatenschappen van de categorie in de eerste kolom voorkomen. 
In de derde kolom wordt, per categorie, het aantal erfgenamen die familiaal actief erven weergegeven. De 
categorieën “Broer/zus” en “Anderen” worden samengenomen in de categorie “Zijlijn”.  

Tabel 1.5.2.1.1 Aantal dossiers en aantal nalatenschappen met familiaal actief per categorie 

Categorie Aantal dossiers Aantal erfgenamen met 
familiaal actief  

Echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner  136 136 
Rechte lijn 117 257 
Zijlijn 11 19 
Alle categorieën 181 412 

Noot: Het totaal aantal dossiers voor alle categorieën is niet gelijk aan de som van het aantal dossiers per categorie 
aangezien er nalatenschapsdossiers zijn met verschillende categorieën.  
 
De totale belastbare grondslag voor het familiaal actief wordt per categorie weergegeven in tabel 1.5.2.1.2. 
Aangezien erfgenamen in rechte lijn de voornaamste ontvangers zijn van nalatenschappen met familiaal 
actief is het ook logisch dat de totale belastbare grondslag voor deze categorie erfgenamen het hoogst is.  

Tabel 1.5.2.1.2 Totale grondslag familiaal actief (in 1000 euro) per categorie 

Categorie Totale grondslag 
Echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner 37.475 
Rechte lijn 49.335 
Zijlijn 14.762 
Alle categorieën 101.576 

 
Tabel 1.5.2.1.3 toont per nalatenschapscategorie de beschrijvende statistieken (eerste kwartiel, mediaan, 
gemiddelde en derde kwartiel) van de belastbare grondslag van de dossiers waarin familiaal actief wordt 
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roerend en onroerend vermogen bij familiale ondernemingen wordt gebruik gemaakt van een 
verdeelsleutel. In de dataset van de schenkbelasting van Vlabel bestaat 40% van het aantal 
schenktransacties van het type vrijstelling familiale onderneming uit onroerend goed en 60% uit roerend 
goed. We hanteren dezelfde verdeelsleutel en kennen random aan 60% van de transacties met nagelaten 
familiale ondernemingen het goedtype roerend toe. Het toepassen van een andere random toewijzing of 
een andere verdeelsleutel van roerend en onroerend goed heeft weinig impact op de resultaten. Dit wordt 
geïllustreerd in de bijlage.  
 
In de volgende tabellen geeft de baseline de huidige situatie weer met de gunstregeling voor 
nalatenschappen van familiale ondernemingen. In het simulatie-scenario worden deze nalatenschappen 
belast aan de gewone tarieven. 
 
Tabel 1.5.2.2.1 geeft de gemiddelde belasting per categorie weer onder de baseline en de simulatie.  

Tabel 1.5.2.2.1 Gemiddelde belasting (in 1000 euro) per categorie  

Categorie Baseline Simulatie Verschil 
Echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner 63 120 57 
Rechte lijn 42 77 35 
Zijlijn 214 587 373 
Alle categorieën 57 114 57 

 
In Tabel 1.5.2.2.2 wordt het gemiddeld tarief voor de totale nalatenschap per categorie weergegeven voor 
de baseline en de simulatie.  
 

Tabel 1.5.2.2.2 Gemiddeld tarief (in %) per categorie 

Categorie Baseline Simulatie Verschil 
Echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner 5,00 8,00 3,00 
Rechte lijn 5,00 9,00 4,00 
Zijlijn 25,00 44,00 19,00 
Alle categorieën 5,99 10,04 4,05 

 

Uit tabel 1.5.2.2.3 blijkt dat het maximaal tarief waaraan de gehele nalatenschap wordt belast een stuk 
hoger kan liggen onder de simulatie dan onder de baseline.  
 
Tabel 1.5.2.2.3 Maximum tarief (in %) 

Categorie Baseline Simulatie Verschil 
Echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner 17,84 26,01 8,17 
Rechte lijn 22,52 26,18 3,66 
Zijlijn  41,39 54,86 13,47 

Noot: het tarief wordt berekend als de totale belasting/totale grondslag van de nalatenschap 
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Rechte lijn 19.664 19.852 20.184 20.599 21.050 21.511 
Zijlijn 11.147 11.232 11.382 11.569 11.771 11.976 
Alle categorieën 47.081 47.505 48.255 49.192 50.206 51.242 

 

1.7 ANALYSE VAN DE DOELMATIGHEID EN BELEIDSMATIGE 
OPPORTUNITEIT VAN DE MAATREGEL 

1.7.1 Afschaffing brengt administratieve vereenvoudiging 

De controle op de toepassing van de gunstregimes vergt een substantiële administratieve last voor zowel 
de belastingplichtige als de fiscale administratie. Doordat de toepassingsvoorwaarden niet enkel op het 
ogenblik van het overlijden of de schenking worden gecontroleerd, maar ook na 3 jaar wordt nagegaan of 
nog steeds aan diezelfde voorwaarden is voldaan, wordt bovendien een dubbele administratieve last 
veroorzaakt. Gezien het vooralsnog geringe aantal gevallen waarin na 3 jaar niet aan de voorwaarden bleek 
voldaan, kan de vraag worden gesteld hoe de bijkomend geïnde belasting, zich verhoudt tot de kost van de 
bijkomende controle. Het bleek evenwel voor de Vlaamse Belastingdienst niet mogelijk om die kosten 
nader te bepalen. Het afschaffen of verminderen van de controle-activiteit kan evenwel leiden tot een 
verminderd respecteren van de opgelegd voorwaarden, hetgeen de effectiviteit van de maatregel 
ondergraaft. 

1.7.2 Doelmatigheid van de maatregel 

Zoals hierboven vermeld, werden de fiscale maatregelen met betrekking tot de overdrachten van familiale 
ondernemingen en vennootschappen, hetzij bij leven, hetzij na overlijden, ingevoerd teneinde de 
continuïteit van die ondernemingen en vennootschappen te garanderen. De Vlaamse Belastingdienst 
bevestigt dat momenteel van de betrokken familiale ondernemingen of vennootschappen in hoofdzaak 
gegevens worden bewaard die dienstig zijn voor de inning van de verschuldigde erf- en schenkbelasting. 
Het vooralsnog gering aantal dossiers waarin het gemeenrechtelijke tarief werd geheven omdat na drie 
jaar niet meer aan de voorwaarden voldaan bleek, bevestigt evenwel dat er minimaal sprake is van een 
zekere continuïteit. Momenteel ontbreken echter de data om na te gaan of deze continuïteit, mede met het 
oog op de tewerkstelling, ook duurzaam is. Op basis van de beschikbare gegevens kan hierover op dit 
ogenblik dan ook geen uitspraak worden gedaan. Een internationale studie geeft aan dat slechts een derde 
van de familiebedrijven overgaat naar de tweede generatie. Tien tot vijftien procent wordt overgedragen 
tot in de derde generatie en drie procent bestaat nog na de derde generatie.10 
 
Er bestaat internationaal onderzoek dat aantoont dat fiscale gunstregimes voor de overdracht van familiale 
ondernemingen via schenkingen of erfenissen ervoor zorgen dat het aantal overdrachten via schenking 
stijgt en er minder ondernemingen na overerving verkocht worden.11  
 
Los van dat feit formuleren we alsnog enkele bedenkingen bij de geldende fiscale gunstregimes. 

                                                             
10 Zie Bjuggren, P. O., & Sund, L. G. (2001). Strategic decision making in intergenerational successions of small-and medium-size family-owned businesses. Family 
Business Review, 14(1), 11-23. https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2001.00011.x waar wordt verwezen naar een Engelse studies van 1989 en 1994 
11 M. Tsoutsoura (2015), the effect of succession taxes on family firm investment: evidence from a natural experiment,  The Joural of Finance (vol. LXX, no. 2); M. J. 
Brunetti (2006), the estate tax and the demise of the family business, Journal of Public Economics 90, 1975-1993.  
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Bij de hervorming in 2012 werd vastgesteld dat de beide regimes onderbenut werden. Via enkele ingrepen 
werd getracht het systeem meer transparant te maken en te voorzien in een stimulans om de 
bedrijfsleiders aan te zetten om zich met hun opvolging bezig te houden (via een schenking onder 
levenden). De fiscale gunstmaatregel beperkt zich evenwel niet tot de schenkbelasting, maar voorziet ook 
in een vermindering van de erfbelasting. Dat laatste verkleint het verschil tussen erven en schenken en  
ondergraaft ten dele de doelstelling om vooral de overdracht bij leven te stimuleren12.  Uit de beschikbare13 
cijfers over het aantal toepassingsgevallen blijken echter noch de verhoopte populariteitswinst, noch een 
verhoging van ratio schenking versus erfenis van een familiale onderneming..   
 
Verder zijn de fiscale gunstregimes opgebouwd rond de premisse dat een voorzetting van de onderneming 
binnen de familiale kring de beste garantie biedt op een continuïteit van de onderneming en een duurzame 
tewerkstelling. Alhoewel de binnen een familiale onderneming opgebouwde knowhow niet mag worden 
onderschat, is het geen evidentie dat de door de gunstregimes beoogde begunstigden überhaupt de intentie 
of de interesse hebben de onderneming duurzaam verder te zetten. Anders geformuleerd, leiden de huidige 
regimes er mogelijk toe dat fiscale uitgaven worden gedaan ten gunste van personen die niet de beoogde 
doelstelling van het regime nastreven.14  
 
Als de begunstigde evenwel de intentie heeft de onderneming verder te zetten, is het nog maar de vraag of 
die persoon daar ook de geknipte kandidaat voor is. Internationale studies lijken alvast aan te geven dat 
een verderzetting binnen de familie en een familiaal gerelateerde CEO ook een negatieve impact kunnen 
hebben op de rendabiliteit van de betrokken onderneming.15 Als vermoedelijke oorzaak wordt onder 
andere aangehaald dat bij de keuze voor een CEO binnen de familie, de keuzemogelijkheden vaak beperkt 
zijn en het selectieproces eerder arbitrair is. Bij de keuze voor een externe CEO zal de bekwaamheid 
hoogstwaarschijnlijk een grotere rol bij de aanstelling. Verder is er wetenschappelijke literatuur die 
aangeeft dat bedrijven het beter doen op korte en lange termijn bij een overdracht naar externen in 
vergelijking met een overdracht binnen de familie.16 
 
Recent onderzoek17 toont bovendien aan dat zelfs onder de huidige fiscale gunstregimes, die er in 
belangrijke mate op gericht zijn successieplanning bij bedrijfsoverdracht te stimuleren, successieplanning 
rond die overdracht amper lijkt voor te komen. Slechts 4 procent van de respondenten in die studie gaf aan 
de successieplanning te hebben afgerond. Nochtans wordt een goede successieplanning gezien als een 

                                                             
12 In de memorie van toelichting bij het decreet van 23 december 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 wordt deze verlaging van de 
successierechten als volgt verantwoord: “Teneinde  te  vermijden  dat  de  continuïteit  van  ondernemingen,  van  wie  de  bedrijfsleider niet  bij  leven  in  zijn  
opvolging  heeft  voorzien,  in  het  gedrang  komt  na  diens  overlijden, werd geopteerd voor een verlaagd tarief  in de successierechten.”. 
13 Zie titel Schenkbelasting13 waar de gegevens zijn opgenomen vanaf 2015. De Federale Overheidsdienst Financiën, die tot eind 2014 de dienst van de in het Vlaamse 
Gewest gelokaliseerde registratie- en successierechten verzorgde, beschikt niet over die gegevens (zie PV nr 556 van 4 mei 2017 van de heer Robrecht Bothuyne, 
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1275181). De Vlaamse Belastingdienst registreerde in die periode het aantal aanvragen dat de dienst ontving in het kader 
van devermindering van successierechten of vrijstelling van registratierechten (zie PV nr 540 van 16 april 2015 van de heer Robrecht Bothuyne, 
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1128660). 
14 Zie ook OECD (2021), Inheritance Taxation in OECD Countries, OECD Tax Policy Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e2879a7d-en , blz. 125.  
15 Ahrens, J.-P., Calabrò, A., Huybrechts, J. en M. Woywode (2019), The enigma of the family successor – firm performance relationship: a methodological reflection an 
reconciliation attempt, Entrepreneurship Theory and Practice 43, 437-474. 
Bennedsen, M., Meisner Nielsen, K. , Perez-Gonzalez , F. en D. Wolfenzon (2007), Inside the family firm: the role of families in succession decisions and performance, 
Quarterly Journal of Economics 122, 647-691. 
OECD (2021), Inheritance Taxation in OECD Countries, OECD Tax Policy Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e2879a7d-en , blz. 125 
16 Wennberg, K., Wiklund, J., Hellerstedt, K. en M. Nordqvist (2011), Implications of intra-family and external ownership transfer of family firms: short-term and long  
term performance differences, Strategic Entrepreneurship Journal 5, 352-372. 
17 I. Umans, N. Lybaert, T. Steijvers, W. Voordeckers, E. Laveren (2020), Succession planning practices in private family firms: Survey evidence from Flanders 
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belangrijke factor voor het slagen van de bedrijfsoverdracht. We merken op dat uit een studie uitgevoerd 
in 2015 zou blijken dat de financiële impact wordt aangehaald als de meest belangrijke reden voor het 
uitstellen van die successieplanning.  
 
De effectiviteit van de beide regimes lijken bijgevolg niet evident.  
 
Omgekeerd geformuleerd gaan de fiscale gunstregimes ervan uit dat de begunstigden, zonder de 
vrijstelling in de schenkbelasting, of verminderde erfbelasting, problemen zouden ondervinden om de 
onderneming verder te zetten. In het extreme geval zou de verkoop van de onderneming nodig zijn om de 
verschuldigde belasting te voldoen. De Vlaamse Codex Fiscaliteit voorziet echter reeds de mogelijkheid om 
bij betalingsmoeilijkheden, in samenspraak met de Vlaamse Belastingdienst een betalingsplan op te stellen 
om via een voor de betrokkene haalbare timing alsnog de verschuldigde rechten te voldoen.18 De vraag kan 
dan ook worden gesteld of de volledige vrijstelling en substantiële vermindering, en de budgettaire impact 
hiervan, te verantwoorden valt gezien die bestaande mogelijkheid tot een betalingsplan dat slechts een 
tijdelijk belastinguitstel veroorzaakt.  
 
Bovendien blijkt uit internationaal onderzoek19 dat de gunstregimes voor familiale ondernemingen eerder 
bij de hogere inkomenscategorieën worden genoten waar een belastingvrijstelling of -vermindering 
moeilijker kan worden verantwoord, zeker als een betalingsplan tot de mogelijkheden behoort. Er is verder 
een internationale studie die vaststelt dat de voorkeursbehandeling voor de verderzetting van familiale 
ondernemingen ofwel ondoeltreffend is, ofwel de economische prestaties aanzienlijk beïnvloedt.20 De 
huidige regimes zijn dus niet per definitie de meest (kosten)efficiënte regimes om het beoogde resultaat te 
bereiken. 
 
Gelet op de voorgaande bemerkingen over de efficiëntie en effectiviteit van de gunstregimes stelt de 
werkgroep voor de beide fiscale gunstregimes (m.n. de volledige vrijstelling in de schenkbelasting en de 
vermindering in de erfbelasting) te onderwerpen aan een meer diepgaande spending review. De beide 
gunstregimes hebben immers jaarlijks een belangrijke budgettaire impact. Binnen de schenkbelasting 
bedraagt de fiscale uitgaven van de voorgaande jaren gemiddeld 92.758 keuro21. Via simulatie berekenden 
we dat de afschaffing van het gunstregime binnen de erfbelasting, een besparing van 23.730 keuro 
oplevert.22. Gezien het korte tijdsbestek kon niet worden voorzien in een machtiging tot het bekomen van 
de datasets en de koppeling ervan hetgeen nodig is om de effectiviteit en efficiëntie van de maatregelen 
empirisch te onderzoeken. Als er in een volgende fase overgegaan wordt tot een diepgaande spending 
review, behoort dit wel tot de mogelijkheden. 

                                                             
18 Zie ook OECD (2021), Inheritance Taxation in OECD Countries, OECD Tax Policy Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e2879a7d-en , blz. 125-
126. 
19 Zie ook OECD (2021), Inheritance Taxation in OECD Countries, OECD Tax Policy Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e2879a7d-en , blz. 125 
20 Grossmann, V. en H. Strulik (2010), Should continued family firms face lower taxes than other estates?, Journal of Public Economics 94, 87-101. 
21 Zie titel Schenkbelasting: dit gemiddelde werd berekend aan de hand van de samengetelde bedragen voor familiale ondernemingen en vennootschappen voor de 
jaren 2015-2020 
22 Zie titel Simulatie afschaffing vermindering erfbelasting. 
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2 BIJLAGEN 

2.1 BIJLAGE 1: ROBUUSTHEID VERDEELSLEUTEL ROEREND EN ONROEREND 
GOED 

Eerst wordt onderzocht hoe een andere random toewijzing aan roerende en onroerende goederen de 
resultaten uit 1.7.2.2 kan beïnvloeden. We beschouwen vijf scenario’s met een andere random toewijzing 
dan in sectie 1.7.2.2. Onderstaande tabellen geven per nalatenschapscategorie de gemiddelde belasting, de 
totale belasting en het gemiddeld tarief aan onder ongewijzigd beleid en onder vijf scenario’s waarbij de 
gunstregeling voor familiale ondernemingen wordt opgeheven. Range geeft het maximaal verschil in de 
gemiddelde belasting, het gemiddeld tarief en de totale belasting tussen de vijf scenario’s aan. 

Tabel 1.5.2.4.1 Gemiddelde belasting (in 1000 euro) per categorie 

 
Baseline 

Simulatie 
Categorie 1 2 3 4 5 Range 
Echtgeno(o)t(e) of 
samenwonende partner  

63 118 119 119 118 119 1 

Rechte lijn 42 76 76 76 76 76 0 
 

Tabel 1.5.2.4.2 Gemiddeld tarief (in %) per categorie 

 
Baseline 

Simulatie 
Categorie 1 2 3 4  5 Range 
Echtgeno(o)t(e) of 
samenwonende partner  

5 8 8 8 8 8 0 

Rechte lijn 5 9 9 9 9 9 0 
 

Tabel 1.5.2.4.3 Totale belasting (in 1000 euro) per categorie 

 
Baseline 

Simulatie 
Categorie 1 2 3  4 5 Range 
Echtgeno(o)t(e) of 
samenwonende partner 

8.616 15.989 16.209 16.155 16.103 16.198 220 

Rechte lijn 10.667 19.411 19.608 19.544 19.492 19.578 197 
 
Vervolgens wordt nagegaan hoe een andere verdeling van roerende en onroerende goederen de resultaten 
kan beïnvloeden. We beschouwen zes scenario’s met een andere random toewijzing dan in sectie 1.7.2.2. 
Onderstaande tabellen geven per nalatenschapscategorie de gemiddelde belasting, de totale belasting en 
het gemiddeld tarief aan onder zes scenario’s met een toenemend aandeel roerend goed. Range geeft 
opnieuw het maximaal verschil in de gemiddelde belasting, het gemiddeld tarief en de totale belasting 
tussen de zes scenario’s aan. 





Benchmarking Inningskosten 
 

Inleiding 
 

Vanuit de centrale VBH stuurgroep werd gesuggereerd de Data Envelopment Analysis toe te passen 
op de inningskosten van de gewestbelastingen.  

Deze methode is ongetwijfeld krachtig, zeker voor complexe omgevingen, waarin geen markt-
verkoopprijs beschikbaar is, hetgeen typisch is voor overheidsomgevingen, maar het vereist wel dat 
kan vergeleken worden tussen diverse entiteiten met dezelfde doelstelling, waarbij de optimum 
samenstelling van de diverse inputs, die leidt tot een maximum performantie tot stand komt na een 
niet-parametrische statistische vergelijking tussen deze entiteiten. 

Vanuit de experten werd o.m. vergelijkende studies van de OESO overgemaakt m.b.t. de fiscale 
organisaties van de lidstaten van deze organisatie. Het beschikbaar vergelijkend cijfermateriaal is 
inderdaad indrukwekkend, maar helaas niet rechtstreeks bruikbaar voor de gewestbelastingen, omdat 
dit cijfermateriaal vooral betrekking heeft op de grote belastingcategorieën (personenbelasting, 
vennootschapsbelastingen, BTW (of vergelijkbare transactiebelastingen). Ditzelfde internationaal 
vergelijkend materiaal is helaas niet beschikbaar voor de gewestbelastingen, die door Vlabel worden 
geïnd.  

Vergelijking is uieraard ook mogelijk binnen Vlabel zelf, voor zover er voldoende entiteiten zijn met 
gelijkaardige diensten. Helaas is dat ook niet het geval. In tegenstelling tot de Fod Financiën heeft 
Vlabel, met het oog op schaalgrootte veel minder decentrale eenheden met gelijkaardige functies , die 
met mekaar kunnen vergeleken worden. 

Voorlopig lijkt het dus erg moeilijk, om de DEA-methode zinvol toe te passen.  

Dat belet evenwel niet dat het zinvol is om binnen Vlabel op een gecentraliseerde wijze inputs 
(meestal, maar niet noodzakelijk in monetaire eenheden uitgedrukt) en resultaten (uitgedrukt in KPI) 
bij mekaar te brengen. Het voordeel van het gebruik van monetaire inputs is uiteraard het gemak van 
sommatie en de evolutie ervan in de tijd te kunnen nagaan.  

Hierna wordt de wijze beschreven, hoe deze inputs worden gemeten en welke aannames hierbij 
gebeuren. Enkel de direct toewijsbare kosten, dewelke aangerekend worden aan Vlabel worden 
daarbij in rekening gebracht. Het is correct dat daardoor niet de totale overhead1 (en de hierbij 
horende kosten) in rekening worden gebracht, maar de relevantie ervan voor de performantie-
vergelijking van en binnen Vlabel is uiterst beperkt : Vlabel heeft er geen impact op. 

De methode is intern opgesteld; een externe validatie is aangewezen. In eerste instantie wordt dit 
gevraagd aan de Inspectie van Financiën. Tot en met eind 2021 zullen testen lopen, om na te gaan dat 
de inputs en outputs, met voldoende nauwkeurigheid, automatisch kunnen worden geëxtraheerd uit 
de beschikbare data-stromen. Vanaf begin 2022 wordt de gestandaardiseerde inputs en outputs 
binnen gans Vlabel geregistreerd. 

                                                           
1 Het betreft b.v. de kosten van de superviserende minister(/kabinet); de kosten verbonden aan de 
goedkeuring van de fiscale decreten ; de kosten van de controlediensten/audit; de algemene (niet-betalende) 
dienstverlening, verleend door andere beleidsdomeinen/organisaties aan Vlabel. 



Onverminderd het gegeven, dat het aantal vergelijkingspunten erg beperkt blijft om de DEA-methode 
toe te passen, zal gezien de vraag van de centrale projectgroep VBH, vanaf het tweede halfjaar 2021 
ook nagegaan worden of de andere Gewesten bereid zijn een gelijkaardige methodiek te volgen, 
waarbij Vlabel vanzelfsprekend bereid is zijn eigen methodiek verder fijn te stellen, voorzover dit niet 
leidt tot extra (manuele) inspanningen.  

Vanaf begin 2022 wordt nagegaan met DEA-experten (tenminste indien ook de twee andere Gewesten 
daartoe bereid gebleken zijn), of en op welke wijze een DEA-analyse met de beschikbare, beperkte 
vergelijkingsmogelijkheden kan uitgevoerd worden. Blijkt dit niet het geval, kunnen nog steeds op 
onderdelen van de kostprijsvergelijkingen interessante benchmarking gebeuren. 

 

Inningskosten 
- Er wordt vertrokken van de ESR-uitgaven van de Vlaamse Belastingdienst in Orafin 

(betaalkredieten). Deze uitgaven worden aangevuld met de huisvestingskosten van de 
Vlaamse Belastingdienst en de personeelskosten van het departement voor ICT-
ondersteuning. Deze huisvestingskosten worden gedragen door het Facilitair Bedrijf. 

- De uitgaven worden onderverdeeld in volgende uitgavencategorieën: 
o Personeel 
o Werking (apparaat excl. ICT) 
o ICT 
o Inningskosten (Bpost, Infolijn, gerechtsdeurwaarderkosten, …) 
o Moratoriumintresten 
o Huisvestingskosten (huur gebouwen + energiekosten) 

- De uitgaven worden verdeeld over volgende taken van Vlabel: 
o Onroerende voorheffing 
o Verkeersbelasting (jaarlijkse verkeersbelasting + belasting op in verkeerstelling) 
o Erfbelasting 
o Registratiebelasting 
o Spelen en Weddenschappen + Automatische ontspanningstoestellen (SW/AOT) 
o Planbatenheffing 
o Leegstand bedrijfsruimten 
o Heffing Ongeschikte en Onbewoonbare woningen 
o Dienst schattingen en waarderingen (in een tweede stap verder toe te wijzen aan 

Erfbelasting en Registratiebelasting) 
o Handhaving Kilometerheffing 
o Vastgoedtransacties 
o Centrale invorderingcel, niet fiscale invorderingen (CIC) 
o Aanleveren vergelijkingspunten Schatters experten 
o Wegeninspectie (vanaf 2021) 
o Jobbonus (vanaf 2021) 

- ESR-uitgaven houden geen rekening met afschrijvingen. Hiervoor wordt geen correctie 
gemaakt. We illustreren dit met een voorbeeld: Vlabel heeft de inning van SW/AOT 
overgenomen in 2019. De ontwikkeling van de toepassingen voor SW/AOT vond 
(hoofdzakelijk) plaats in 2018. In de ICT-uitgaven 2018 zitten dus uitgaven voor de 
toepassingen van SW/AOT. Bedrijfseconomisch zouden deze uitgaven geactiveerd moeten 
worden en vanaf 2019 afgeschreven en in kost genomen. In deze oefening worden de ESR-
uitgaven verdeeld volgens een verdeelsleutel op basis van de taken van Vlabel. Voor 2018 was 















VBH-FB-Boekhouding  

 

Te onderzoeken : de vzw Sociale Dienst voert momenteel een eigen, aparte boekhouding.  Zij maken 
gebruik van de boekhoudsoftware AXI.  Met deze studie wordt er nagegaan wat de boekhouding van 
de vzw Sociale Dienst momenteel kost en wat deze zou kosten indien ze deel zou uitmaken van het 
Dienstencentrum Boekhouding met Orafin als boekhoudsoftware. 

 

Boekhouding vzw Sociale Dienst ‘as is’ :  de dossierbehandeling gebeurt in de GISD-toepassing, de 
boekhouding gebeurt mbv AXI-software.  Voor AXI betaalt de VZW Sociale Dienst momenteel 
€626/jaar voor licentie en onderhoud. Er worden in AXI ong. 13000 betalingen per jaar en 100 
aflossingen van leningen/maand uitgevoerd.  Tijdsbesteding voor de boekhouding is 1,3 VTE. 

 

Project 

Indien vzw Social Dienst Orafin zou gebruiken ipv AXI, moeten de processen van het 
dossierbehandelingssysteem GISD aangepast worden, oa voor aanmaken van inkooporders en het 
budgettair goedkeuren van inkooporders en facturen, en moeten er interfaces voorzien worden 
vanuit GISD naar Orafin en terug, zowel voor inkooporders als voor facturen.    De aanpassingen voor 
GISD worden op 100 mensdagen gerekend, voor het implementeren van de 2 interfaces wordt er 50 
mensdagen geraamd.  Het aantal interne mensdagen voor vzw Sociale Dienst wordt op 50 geraamd.  
Deze zijn vooral nodig om de optimalisatie van de wisselwerking van de processen van beide 
entiteiten voor te bereiden en om de processen op elkaar af te stemmen (deelname aan workshops, 
kennisoverdracht, acceptatietesten, deelname aan stuurgroepen,…).   Voorts zijn er nog de kosten 
voor externe consultancy die de setup voor hun rekening nemen die moet leiden tot een nieuwe 
boekhoudorganisatie in Orafin.  Deze kosten omvatten het invullen van het setup-draaiboek en het 
invoeren van setup-data in de 2 testomgevingen.  Het aantal mensdagen hiervoor wordt op 25 
geraamd. 

Totale projectkost voor de vzw Sociale Dienst wordt op €181.500 externe kosten en op 50 interne 
mensdagen geraamd. 

Het dienstencentrum Boekhouding doet het nodige opdat de data uit de 2 interfaces opgeladen 
kunnen worden in Orafin en de controleresultaten teruggestuurd worden (25 mensdagen = €30.250).  
Dit gebeurt door externe consultancy.  Voorts worden nog 50 interne mensdagen voorzien om oa 
voor projectleiding, faciliteren van workshops, support bij testen, beantwoorden van vragen, 
opzetten van nieuwe boekhoudorganisatie in productie-omgeving, opleiding,…   

Totale projectkost voor het dienstencentrum Boekhouding wordt geraamd op €30.250 en 50 interne 
mensdagen. 

 

Recurrent 

De kosten voor de boekhoudsoftware AXI vervalt (€-626/jaar).  De licenties voor Orafin worden 
berekend obv het werkingsbudget en zouden voor de vzw Sociale Dienst €96/jaar bedragen.  De 
orafin-onderhoudskosten voor de vzw Sociale Dienst kunnen als zeer miniem beschouwd worden.  
De winst bedraagt hier €530/jaar.     



Het dienstencentrum Boekhouding raamt 0,5 VTE nodig te hebben om de boekhouding van de vzw 
Sociale Dienst in Orafin te kunnen uitvoeren.  Hierin zitten oa het beantwoorden van cases van 
medewerkers van de vzw Sociale Dienst, het opvolgen van de interfaces, het opmaken van de 
jaarrekeningen, contacten met de bedrijfsrevisoren,…   

Voor de vzw Sociale Dienst wordt tijdsbesteding voor boekhouding op 0,5 VTE geraamd voor oa 
budgettaire goedkeuringen, opvolging interfaces, opvolging betalingen, contacten met het 
dienstencentrum Boekhouding,… 

Over beide entiteiten heen wordt er verwacht dat er voor de boekhouding van de vzw Sociale Dienst 
met 0,3 VTE minder nodig zal zijn. 

Voorts zijn er nog een aantal voordelen, zowel voor de vzw Sociale Dienst als voor de Vlaamse 
overheid die moeilijker te kwantificeren zijn : 

Baten voor vzw Sociale Dienst : 

 Online budgetcontrole 
 Instap in digitalisering 

o Elektronische goedkeuringsflow 
o Intelligent scannen 
o Elektronische facturatie 

 Toegang tot +300 bestaande rapporten 
 Unieke identificatie van partijen 
 Gebruik maken van bestaande interfaces en webservices 

 
Baten voor Vlaamse overheid : 
 

 Efficiëntere opvolging uitvoering begroting en ESR-rapportering 
 Consolidatie wordt gemakkelijker 

o Eénvormige begrotingsstructuur 
o ESR aggregatie 
o Begrotingsartikels & basisallocaties 
o Onderscheid apparaat en beleid 
o Transparantie 

 Upgrades & nieuwe functionaliteiten: één inspanning 
 Meer transparantie rond facturen 
 Uniforme en correcte boekhoudkundige registratie 
 Uniforme processen (RP op niveau van MVG brengen) 
 Grotere interne controle 

 

 



Vergelijking werking tussen Dienstencentrum Boekhouden (DFB) en 
diensten Federal Accountant (FOD BOSA) 
 

Inleiding 
Hoewel de inhoudelijke processen gelijklopend zijn, zijn er achterliggend grote verschillen in de opzet 
van het systeem. Dit maakt een vergelijking niet eenvoudig. Zowel de werking van de FOD BOSA als 
die van het DCB is ruimer dan enkel de boekhoudkundige scope. Er zit bijvoorbeeld ook een logistiek 
luik in verweven. Bij FOD BOSA is er wel het verschil dat  er twee toepassingen worden onderhouden: 
Fedcom en FaaS. Dit maakt een budgettaire vergelijking in se niet mogelijk. 

Bij Federal Accountant maken alle FOD’s en POD’s gebruik van de Fedcom toepassing. De andere 
Federale instellingen, met of zonder rechtspersoonlijkheid, kunnen op vrijwillige basis instappen in  de 
toepassing FaaS. 

Instappen bij DCB is verplicht voor diensten DVO aangesloten bij VPS. Kan op vrijwillige basis voor 
andere overheidsentiteiten. 

Conceptuele opzet 
- Gelijklopende processen: vorderingen, uitgavenproces (van bestelling tot facturatie), beheer 

grootboek, beheer (boekhoudkundig) vast actief,  
- Opzet Federal Accountant: werkt met twee template’s 

o Deels on premise ERP (FEDCOM) voor de FOD’s en POD’s: werking met twee 
budgetten, VAK en VEK , alle registraties in aparte boeken (een voor 
bedrijfseconomisch en een voor ESR) 

o deels cloud gebaseerd (FAAS) voor de andere instellingen, met of zonder 
rechtspersoonlijkheid. Geen twee budgetten (enkel VEK), alle registraties in één boek 

- Opzet DCB 
o Een template als basis voor alle entiteiten (zowel de entiteiten zonder RP – cfr FOD’s 

en POD’s, als voor de entiteiten met rechtspersoonlijkheid) 
o Volledig on premise ERP 

Enkele kerncijfers 
 Enkele verduidelijkingen: de cijfers hebben betrekking op 2020 
 De gegevens weerspiegelen een momentopname. De Roll-out van Fedcom gaat nog steeds 

verder (in 2021 de Rechterlijke Orde bij Justitie, ..) 
 Er zijn nog geen cijfers voor FaaS. Dit is pas opgestart 01/2021 met 1 piloot entiteit. Opzet is 

dat andere instellingen zouden volgen. 
 Het budget met de werkingsuitgaven 2020 voor FOD BOSA omvat ook uitgaven voor de 

budgettering en consolidatietool en de initiële implementatiekost van de nieuwe FaaS 
toepassing 

 

 FOD BOSA (FEDCOM ) FOD BOSA (FaaS) DCB (OraFin) 
Aantal aangesloten: 

- Rechtspersonen 
- Entiteiten 

 
 

15 

 
 

1 

 
22 
51 

Aantal facturen 
- Manuele 
- Gescande 
- E-facturen 

 
589 duizend 
168 duizend 

82 duizend 

 
N/A 
N/A 
N/A 

 
12 duizend 
31 duizend 
94 duizend 



- interfacefacturen1 nvt nvt 1,8 miljoen 
Aantal bestelbonnen 66.577 N/A 113.517 
Aantal interfaces 78 5 135 
Budget (2020) 

- VAK 
- VEK 

 
8,225 mio euro 
8,399 mio euro 

 
3,119 mio euro 
3,514 mio euro 

 

Enkele randbemerkingen bij het budget 

- Zowel bij DCB als bij FEDCOM/FAAS is dit exclusief netwerkkosten en hardware 
- In het bedrag van 2020 bij FEDCOM/ FAAS zit een investeringskost voor de opzet van FAAS 
- In het bedrag van 2020 bij FEDCOM/ FAAS zit een kost mbt loonadministratie (dat bij VO 

volledig bij Vlimpers zit) 

                                                           
1 Facturen die verlopen via een interface, het betreft quasi uitsluitend uitbetalingen van subsidies 




