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Voorzitter: de heer Eric Van Rompuy

Vraag om uitleg van mevrouw Annick De Ridder tot de heer Kris Peeters, minister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over het weergeven van besluiten van de
Vlaamse Regering in het Belgisch Staatsblad
- 100 (2010-2011)

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Voorzitter, minister-president, mijn vraag is ingegeven door
de ongerustheid bij veel juristen. Ze hebben mij gewezen op een lacune in de regelgeving.
Als een koninklijk besluit van de federale overheid wordt gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad worden volgende zaken bekendgemaakt: de tekst van het KB, het verslag aan de
koning met de artikelsgewijze commentaar en het advies van de Raad van State. Dat laat
juristen en advocaten toe de teksten te begrijpen: wat heeft de wetgever bedoeld, hoe moeten
ze de wetgeving interpreteren?

Ook de memorie van toelichting bij een decreet bevat essentiële informatie om een decreet te
begrijpen. Als de Vlaamse Regering een besluit uitvaardigt, wordt echter enkel de tekst van
het besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad zelf. Het verslag aan de Vlaamse Regering
en het advies van de Raad van State staan opgenomen in de nota’s aan de Vlaamse Regering,
maar die zijn ‘vertrouwelijk en persoonlijk’. Deze informatie is niet toegankelijk voor het
publiek.

Minister-president, ik ga ervan uit dat u hiervan op de hoogte bent. U moet dit al meermaals
gehoord hebben in de wandelgangen. Wat is de reden dat bij publicatie in het Belgisch
Staatsblad enkel de besluiten van de Vlaamse Regering worden opgenomen en dat in
tegenstelling hiermee op federaal niveau naast de besluiten, ook de artikelsgewijze
commentaar en het advies van de Raad van State wordt gepubliceerd? Waarom gebeurt dat
niet voor het Vlaamse niveau? Bent u bereid om in de toekomst het verslag aan de Vlaamse
Regering en het advies van de Raad van State evenzeer te laten publiceren in het Staatsblad?

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters: Mevrouw De Ridder, u verwijst naar de advocatuur, ik heb
een uitgebreid antwoord voor u. Ik hoop dat ik enige klaarheid kan brengen in de zaak, en dat
ik alle advocaten en juristen in dit land – en God weet dat we er veel hebben – tot rust kan
brengen.

Dit probleem is niet nieuw, het verdient een genuanceerde benadering. Het is immers niet zo
dat alle KB’s in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd met een verslag aan de koning
en een advies van de Raad van State. Omgekeerd is het evenmin juist te stellen dat besluiten
van de Vlaamse Regering nooit worden bekendgemaakt met het verslag aan de regering en
het advies van de Raad van State. Enige nuance is op zijn plaats, zowel in de ene als in de
andere richting.

Om een duidelijk antwoord op de vragen te geven moet een onderscheid worden gemaakt
tussen twee aspecten die in de vraagstelling aan bod komen: enerzijds de verplichting tot het
opstellen van een verslag aan de Vlaamse Regering en aan de koning en anderzijds de
bekendmaking van de adviezen van de Raad van State.

U spreekt in uw vraag om uitleg zowel over de “nota's aan de Vlaamse Regering” als over
“het verslag aan de Vlaamse Regering.” Ik wil eerst beide begrippen verduidelijken. Elk
voorstel van beslissing dat wordt geagendeerd op de ministerraad moet het voorwerp
uitmaken van een ‘Nota aan de Vlaamse Regering’. In de nota wordt op een duidelijke wijze
het algemene opzet van een voorstel uiteengezet. Nota’s begeleiden dus niet alleen
voorontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering, maar zijn ruimer dan dat. Ze worden
opgemaakt voor elk voorstel van beslissing dat aan de regering wordt voorgelegd. Een nota
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moet ook voldoen aan een aantal vormvereisten en inhoudelijke voorschriften die voor een
buitenstaander niet altijd relevant zijn. In die zin is een nota aan de Vlaamse Regering een
intern document dat niet wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Enkel als een besluit van de Vlaamse Regering een formele motivering behoeft waarin de
regering haar beleid nader wenst te verklaren aan de burgers dient een ‘verslag aan de
Vlaamse Regering’ te worden gemaakt. Ik verwijs naar aanwijzing 84 van de omzendbrief
Wetgevingstechniek van de Vlaamse Regering 2009/4 van 17 juli 2009. Een verslag aan de
Vlaamse Regering is dus in tegenstelling tot een nota aan de Vlaamse Regering een extern
toegankelijk document dat dient om informatie te verstrekken over het gevoerde beleid dat
zijn weerslag vindt in de besluitvorming. Het wil de lezer op een toegankelijke manier inzicht
geven in de uitgangspunten en doelstellingen van de voorliggende regelgeving. Het is in
zekere zin de pendant van de memorie van toelichting die moet worden opgesteld bij het
ontwerpen van wetgeving, met dien verstande evenwel dat er geen algemene verplichting
bestaat om bij ontwerpen van besluiten van de gemeenschaps- of gewestregeringen een
verslag aan de regering toe te voegen.

Dat verklaart ook waarom niet bij elk ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering een verslag
wordt opgesteld. Dit neemt echter niet weg dat het om redenen van behoorlijk bestuur en
wegens de actieve informatieplicht soms aangewezen is om de regelgeving toe te lichten in
de vorm van een verslag aan de regering. Het gebeurt dan ook regelmatig, en zeker wanneer
het gaat om belangrijke regelgeving die grote impact heeft, dat aan ontwerpbesluiten een
verslag aan de Vlaamse Regering wordt toegevoegd. Ik heb hier een aantal concrete
voorbeelden bij, mevrouw De Ridder. Die zult u straks zien, als u het schriftelijke verslag van
mijn mondelinge antwoord krijgt.

Op federaal niveau is de huidige situatie verschillend, al is het aantal KB’s dat vergezeld gaat
van een verslag aan de koning ook beduidend lager dan het aantal KB’s waar geen verslag
aan wordt toegevoegd. In tegenstelling tot de besluiten van de gemeenschaps- en
gewestregeringen heeft de wetgever de koning opgelegd om in een welbepaalde situatie de
ontwerpen van KB’s te verduidelijken door een verslag aan de koning. Als het gaat om een
ontwerp van KB waarmee geldende wettelijke bepalingen worden opgeheven, aangevuld of
vervangen – dat zijn de KB’s die genomen worden in uitvoering van de zogenaamde
opdrachtenwetten – dan moet dat becommentarieerd worden in een verslag aan de koning,
overeenkomstig artikel 3bis van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. In alle
andere gevallen is een verslag aan de koning of een verslag aan de regering enkel verplicht
als dat door een bijzondere bepaling wordt vereist.

Zoals gezegd, bestaat er op een aantal specifieke uitzonderingen na geen enkele verplichting
om een verslag aan de regering of aan de koning op te stellen. Wel is het zo dat indien ervoor
gekozen wordt dergelijk verslag te schrijven, het samen met het goedgekeurde besluit en het
advies van de Raad van State wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het tweede punt dat u in uw vraagstelling aanstipt, heeft betrekking op de bekendmaking van
de adviezen van de Raad van State. Het is op dit moment al wettelijk verplicht dat wanneer
bij een besluit een verslag aan de regering wordt opgesteld, dat verslag samen met het advies
en de goedgekeurde tekst wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Dat wordt zo
bepaald in artikel 3, paragraaf 1, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van
State. Het antwoord op de tweede vraag is dus positief. Men kan zich evenwel de vraag
stellen of we niet verder wensen te gaan dan wat de wet nu al voorschrijft. Momenteel wordt
slechts een minderheid van de adviezen bekendgemaakt. En dat is jammer, omdat die
adviezen, om het met de woorden van professor Jan Velaers te zeggen ‘een constitutionele
goudmijn’ zijn voor rechtspractici, en dus ook voor de parlementsleden, neem ik aan.

In het verleden heeft het federale parlement al een aantal initiatieven genomen om de
publicatieplicht te verruimen. Het behoort immers met toepassing van artikel 160 van de
Grondwet tot de bevoegdheid van de federale wetgever om de organieke regels met
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betrekking tot de Raad van State vast te stellen. Die bevoegdheid omvat de werking van de
Raad en bijgevolg de verplichting om openbaar te werken en zijn adviezen te publiceren. Het
meest recente voorstel dat ertoe strekt alle adviezen van de afdeling wetgeving te publiceren,
werd in oktober 2007 ingediend in de Senaat.

Binnen de Senaatscommissie voor de Binnenlandse Zaken bestond een ruime consensus over
dit beginsel. Naar aanleiding van een hoorzitting met vertegenwoordigers van de Raad van
State werd erop gewezen dat het bekendmaken van adviezen enkel nuttig is als dat gepaard
gaat met de bekendmaking van de tekstontwerpen waarop de adviezen betrekking hebben. De
juiste strekking van het advies kan alleen maar begrepen worden door het advies en de tekst
waarover het advies wordt verstrekt, in onderling verband te lezen. Het gebeurt immers
frequent dat de definitief goedgekeurde teksten grondig afwijken van het ontwerp dat aan de
Raad van State werd voorgelegd. Een tweede probleem dat niet ondervangen werd in de tekst
van het wetsvoorstel, betreft de zogenaamde ‘afgebroken regelgeving’.

Is het wenselijk bekendheid te geven aan een advies bij een tekstontwerp wanneer de steller
van de tekst nadien besluit van het ontwerp af te zien? Omdat het wetsvoorstel dat in de
Senaat werd ingediend ook repercussies heeft op de gemeenschappen en de gewesten, werd
het voor bespreking geagendeerd op de vergadering van het Overlegcomité van 11 juni 2008
en werden de gemeenschaps- en gewestregeringen verzocht een standpunt in te nemen. Op 27
juni 2008 nam de Vlaamse Regering het volgende standpunt in: “De Vlaamse Regering
onderschrijft het belang van de publicatie van de adviezen van de afdeling Wetgeving van de
Raad van State en gaat in principe akkoord met de publicatie van de ontwerpen van Vlaamse
reglementaire teksten en de daarbij horende adviezen van de afdeling Wetgeving op de
website van de Raad van State.”

Wel maakte de regering het voorbehoud dat in de mogelijkheid diende te worden voorzien
om in bepaalde gevallen af te zien van de publicatie of de publicatie te laten uitstellen. De
Vlaamse Regering dacht hierbij aan situaties waarbij ontwerpen van besluit en de adviezen
zouden worden bekendgemaakt vóór de definitieve goedkeuring ervan. Dergelijke voortijdige
publicatie kan immers andere legitieme belangen schaden en zou kunnen strijden met de
bepalingen van het decreet inzake de openbaarheid van bestuur, en zou dus ook aanleiding
kunnen geven tot allerlei discussies, waarbij op een bepaald ogenblik niemand nog weet wat
er is goedgekeurd.

Het voorstel werd nadien door de Senaatscommissie geamendeerd, waarbij rekening werd
gehouden met deze opmerkingen, en op 28 november 2008 doorgezonden aan de Kamer.
Over die tekst werd dan het advies ingewonnen van de afdeling Wetgeving van de Raad van
State, die na grondig onderzoek van mening was dat bepaalde aspecten dienden te worden
geregeld door de bijzondere wetgever. Daarop verzocht de federale premier de Raad van
State zelf een ontwerp uit te schrijven en amendementen te formuleren op de voorliggende
tekst van het wetsvoorstel. De Raad van State finaliseerde zijn opdracht op 20 oktober 2009.

Net voor de federale verkiezingen maakte deze nieuwe tekst het voorwerp uit van
interfederaal overleg waarbij geen principiële of fundamentele opmerkingen op de
uitgangspunten werden geformuleerd. De aanslepende formatieonderhandelingen vertragen
uiteraard de verdere afhandeling van dit initiatief.

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mevrouw Annick De Ridder: Minister-president, ik dank u voor uw uitgebreide antwoord,
en ook boeiende antwoord, zoals ik hier hoor van LDD.

Ik vraag nog een verduidelijking. Ik neem aan dat, als er een Vlaams verslag is, er dan de
facto een publicatie is, behalve in het geval van een advies van de Raad van State als het
besluit ter kennis wordt gegeven voorafgaand aan de goedkeuring. Maar in principe, als er
een besluit is goedgekeurd en er bestaat een verslag, komt er dan de facto een publicatie van?
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Minister-president Kris Peeters: Ik citeer nog eens: “Enkel als een besluit van de Vlaamse
Regering een formele motivering behoeft waarin de Vlaamse Regering haar beleid nader
wenst te verklaren ten aanzien van de burgers, dient een verslag aan de Vlaamse Regering te
worden gemaakt.” Dat verslag wordt dan ook bekendgemaakt.

Mevrouw Annick De Ridder: Als er geen verslag is, kan het toch zijn dat er een advies is
van de Raad van State. Dat wordt niet de facto bekendgemaakt. Want als er geen verslag is,
gaat men ook niet over tot publicatie. Het gaat dus wel om besluiten die genomen zijn, die
niet voorwaardelijk zijn, die niet meer moeten worden goedgekeurd, en waarvan de regering
het misschien niet nuttig heeft geacht een echt verslag op te stellen, maar waarvan er wel een
advies van de Raad van State bestaat. Zou het nuttig zijn om die ook te publiceren?

Minister-president Kris Peeters: Ja, maar daarop is mijn antwoord dat artikel 3, paragraaf
1, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, het kader is dat wij moeten
respecteren. Er is de constitutionele goudmijn van professor Jan Velaers die zegt: het is
jammer dat wij bepaalde adviezen niet krijgen. Dat is heel de redenering die ik heb proberen
correct maar desalniettemin bondig weer te geven. Er is het initiatief van de Senaat. Ik denk
dat er nu een tekst ligt die verder kan worden behandeld waardoor er meer adviezen van de
Raad van State zullen worden bekendgemaakt dan nu het geval is, ook in Vlaanderen.

Mevrouw Annick De Ridder: Ik begrijp van u dat Kamer en Senaat beslissen over de
Vlaamse intentie om al dan niet die bekendmaking te doen. U hebt de intentie om daar
positief in te zijn en toe te staan dat de publicatie gebeurt.

Ik wil erop aandringen – de voorzitter kan daar misschien ook een rol in spelen – om
maximaal de collega’s in te schakelen om op federaal niveau die weg verder te bewandelen.
U zult daar ongetwijfeld momenteel meer een rol in kunnen spelen dan wij vanop deze
banken.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken tot de heer Kris Peeters, minister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de stand van zaken met betrekking tot de
‘Verklaring van de Menenpoort’
- 191 (2010-2011)

De voorzitter: De heer Verstreken heeft het woord.

De heer Johan Verstreken: Minister-president, op 11 november 2008, bij de negentigste
herdenking van de Wapenstilstand, kondigde u tijdens een toespraak in Ieper aan dat er een
‘Verklaring van de Menenpoort’ op komst was. In uw antwoord op mijn schriftelijke vraag
nummer 116 van 16 februari 2010, deelde u mee dat er een ontwerpverklaring op tafel lag die
de voorlopige werktitel ‘Flanders Fields’ meegekregen had.

Een precieze tekst was er toen nog niet, wel stond vast dat deze ‘Verklaring van de
Menenpoort’ de herdenking van de ‘Groote Oorlog’ structureel moest verankeren, met
aandacht voor duurzame herinnering, remembrance dus, sensibilisering en herinnerings-
educatie, en wetenschappelijk onderzoek.

Het concept en de inhoud van de tekst werden door het projectsecretariaat afgetoetst bij een
aantal ambassades van landen die betrokken waren bij de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen.
Er zouden in de komende maanden nog verdere gesprekken gevoerd worden met andere
ambassades, zodat alle gevoeligheden in kaart gebracht konden worden. Alles zou dan
geformaliseerd worden via de oprichting van een werkgroep.
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In opvolging van mijn eerdere schriftelijke vragen en vragen om uitleg hieromtrent, en met de
11 novemberherdenkingen in het verschiet, had ik graag geïnformeerd naar de stand van
zaken met betrekking tot deze ‘Verklaring van de Menenpoort’. Minister-president, is er al
een precieze tekst van die ‘Verklaring van de Menenpoort’? Zo ja, kunt u deze tekst
bezorgen? Zo neen, binnen welke termijn zal de precieze tekst af zijn? Met welke ambassades
werden al gesprekken gevoerd en welke zijn de belangrijkste prioriteiten die door hen naar
voren geschoven worden? Is er al een werkgroep opgericht die zich zal buigen over de
resultaten van de bilaterale gesprekken met de ambassades? Is er al een datum vastgelegd
voor de plechtige ondertekening van deze ‘Verklaring van de Menenpoort’? Mag ik, afgaande
op de titel, ervan uitgaan dat deze ‘Verklaring van de Menenpoort’ in Ieper één dezer, of
later, plechtig ondertekend zal worden?

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters: Mijnheer Verstreken, ik weet niet wat u bedoelt met een
‘precieze tekst’. Bedoelt u een ‘definitieve tekst’? Elke tekst is ‘precies’, zeker als die van ons
komt. (Gelach)

Vermoedelijk wilt u weten of er al een definitieve tekst is. Het antwoord daarop is dat dat niet
het geval is. Ik zal dat even verduidelijken.

De titel van de verklaring werd ondertussen aangepast en verwijst naar, zoals u ook hebt
aangegeven, ‘Flanders Fields’, een benaming die wereldwijd wordt geassocieerd met de
Westhoek en Wereldoorlog I. Op 6 mei heeft het Departement internationaal Vlaanderen
(DiV) een eerste gezamenlijk herdenkingsoverleg georganiseerd met diplomatieke
vertegenwoordigers uit twaalf landen: Australië, Canada, Duitsland, Frankrijk, Ierland, India,
Italië, Marokko, Nieuw-Zeeland, Polen, Rusland en het Verenigd Koninkrijk. Dat overleg
had tot doel de buitenlandse partners te informeren over het herdenkingsproject, de opgezette
structuren en de geplande initiatieven. Zo werd voorgesteld de nodige informatie uit te
wisselen op het vlak van geplande investeringen en herdenkingsactiviteiten in de frontzone.
Tevens werd gepolst naar de eerste reacties op de ontwerpversie van de ‘In Flanders Fields
Declaration’, die de herdenking van de ‘Groote Oorlog’ structureel moet verankeren. Deze
ontwerpverklaring werd voorafgaand aan de vergadering aan alle deelnemers bezorgd en was
bedoeld als een sneuveltekst om te peilen naar de initiële reacties van de deelnemers.

Samengevat kan ik u zeggen dat het de bedoeling is om een ‘verklaring’ te onderschrijven die
getuigt van het besef dat oorlog en leed nog steeds niet uitgebannen zijn en dat respect voor
internationaal recht en mensenrechten, samenwerking tussen volkeren, ontwapening en
regionale integratie de sleutel blijven voor een betere toekomst. De ondertekenaars zullen er
zich toe verbinden om samen te werken rond de herdenking van slachtoffers, het bevorderen
van de herinneringseducatie, het aanmoedigen van wetenschappelijk onderzoek, het
ontsluiten, bewaren en interpreteren van archieven, documenten en materialen en de bescher-
ming en toegang tot oorlogserfgoedsites. Ten slotte wordt voorgesteld om een Vredesforum
rond de herdenking van Wereldoorlog I op te richten. Met dit forum willen we een netwerk
tot stand brengen van organisaties en initiatieven rond herdenking, onderwijs en onderzoek.

Mijnheer Verstreken, er is een ontwerptekst. Ik weet niet of u die hebt. Ik kan u die bezorgen.
Ze is zeer precies, maar nog niet definitief.

Wat uw tweede vraag betreft, verwijs ik naar de landen en de ambassades die ik heb
opgesomd. Grosso modo kan ik u zeggen dat alle deelnemers zeer positief waren. Ierland
benadrukt het belang van het vredesthema, Duitsland vraagt bijzondere aandacht voor de
dimensie van de Europese eenwording en samenwerking, Nieuw-Zeeland voor de doelgroep
jeugd. Voor de dimensie wetenschappelijk onderzoek onderstreept Canada het belang van de
toegang tot de archieven. Marokko en India verwelkomen expliciet de door Vlaanderen
voorgestelde betrokkenheid van niet-Europese landen. Verscheidene landen, waaronder
Australië en Canada, stelden de vraag naar de wijze waarop de verklaring zal worden
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gelanceerd en ondertekend. Met betrekking tot de oprichting van een Vredesforum wordt de
bezorgdheid geuit dat dit niet mag overlappen met bestaande initiatieven. Wat dat laatste
betreft, is het duidelijk dat overlapping absoluut moet worden vermeden en dat er, waar
mogelijk, gestreefd wordt naar een maximale netwerking tussen bestaande actoren.
Bovendien zullen ook belangrijke niet-gouvernementele actoren nauw bij het project worden
betrokken, zoals de Commonwealth War Graves Commission. De meerderheid van de
deelnemers hebben met betrekking tot de sneuveltekst nog geen formele terugkoppeling
gekregen van hun hoofdstad. Voor een aantal is dat al gebeurd.

Het Departement internationaal Vlaanderen verzorgt de internationale component van het
herdenkingsproject ‘100 jaar Groote Oorlog’. De voorbereiding van de daartoe noodzakelijke
partnerschappen moet gerekend worden tot de agenda van het Vlaamse buitenlandse beleid
van de volgende jaren. In de loop van de komende maanden zal het departement verder
overleg plegen met de geïnteresseerde partners teneinde tot een definitieve tekst te komen.

Het is de bedoeling om de internationale verklaring als aanloop naar het herdenkingsproject
2014-2018 op plechtige wijze aan te nemen. De ondertekening zal gepaard gaan met de
nodige ruchtbaarheid op Vlaams en internationaal vlak.

Gelet op de titel van de ‘verklaring’ en de belangrijke historische gebeurtenissen die hebben
plaatsgevonden in de Westhoek, behoort de stad Ieper tot een mogelijke plaats voor de
ondertekening. Dat is nog niet definitief vastgelegd, maar, zoals u zelf aangeeft, ligt dat wat
voor de hand.

De voorzitter: De heer Verstreken heeft het woord.

De heer Johan Verstreken: Minister-president, ik dank u voor de verduidelijking. Ik ben blij
te horen dat de andere landen die – helaas – hebben meegevochten tijdens Wereldoorlog I,
een oorlog waar te veel doden zijn gevallen, enthousiast zijn om mee te stappen in de
vredesgedachte en de herdenking van Wereldoorlog I en initiatieven te ondernemen.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Lode Vereeck tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de
vraag van de Europese Commissie aan België tot wetsverandering om het btw-tarief op
nieuwbouw en de bijhorende grond gelijk te schakelen
- 2211 (2009-2010)

Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en
Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159 van het Wetboek der Registratie-
, Hypotheek- en Griffierechten, wat het vermijden van een gelijktijdige heffing van btw
en registratierechten op eenzelfde terrein betreft
- 367 (2009-2010) - Nr. 1

De voorzitter: Collega’s, de vraag en het voorstel van decreet staan samen op de agenda. We
hebben vernomen dat de regering in het Programmadecreet een stelling heeft ingenomen in
verband met de vrijstelling voor de gevallen die onder de btw vallen. We zullen daar zeker
nog een bespreking over voeren naar aanleiding van de discussie over het Programmadecreet.
Ik denk echter dat we nu prioriteit moeten geven aan de vraag en het voorstel van decreet, dat
al een tijd geleden werd ingediend door Open Vld.

De heer Vereeck heeft het woord.

De heer Lode Vereeck: Voorzitter, minister, collega’s, het dossier is voldoende bekend. Het
is hier al vaker aan bod gekomen. Op nieuwbouwappartementen en ‘sleutel-op-de-deur’-
woningen gold in Vlaanderen in principe een btw-tarief van 21 percent op de woning en een
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registratierecht van 10 percent op de bijhorende grond. Ik heb begrepen dat de Vlaamse
Regering afgelopen vrijdag heeft beslist om dat registratierecht van 10 percent op de
bijhorende grond te schrappen, waardoor de Vlaamse koper niet langer het risico loopt op een
dubbele belasting.

De zaak loopt al een tijdje. Eind september was er nog de brief van de Europese Commissie
aan federaal minister Reynders met de vraag om een wetsverandering door te voeren op basis
van het ondertussen befaamde Breitsohl-arrest van het Europese Hof van Justitie, waarin staat
dat een nieuwe woning en de bijhorende grond niet verschillend mogen worden belast.

Minister, wat ons interesseert, zijn natuurlijk vooral de gevolgen. Enerzijds was er de
mogelijke stijging van de kostprijs voor aankoop van een nieuwe woning. Die mogelijkheid
bestaat nog steeds, ondanks uw interventie, uw maatregel. Daarnaast is er een mogelijk
negatieve impact op de Vlaamse bouwsector en een geschatte daling van de Vlaamse
ontvangsten met 42 miljoen euro.

Ik wil nog een aantal zaken in herinnering brengen. Op 21 mei 2008 was er een vergadering
van het Overlegcomité, waarin werd afgesproken dat advies zou worden gevraagd aan het
btw-comité van de Europese Commissie. Uw diensten hebben het advies van het btw-comité
geanalyseerd. Daaruit bleek dat er wel degelijk gronden waren om een eventuele
ingebrekestelling door de Europese Commissie af te wachten, omdat we het misschien wel
eens zouden kunnen halen bij het hof en we het dan zouden kunnen aanvechten. Dat deze
gronden er nu waren, is op zich niet meer zo belangrijk omdat ondertussen in de federale
programmawet de aangepaste btw-regeling is opgenomen en ook al gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad. Nochtans had de Vlaamse Regering gevraagd om hiermee te wachten tot
het technisch onderzoek van het advies van het btw-comité door uw diensten klaar was. De
federale overheid heeft niet gewacht met deze publicatie en de federale overheid zal ook geen
verdere stappen zetten in deze procedure. Vlaanderen kan dat niet doen omdat het om een
federale bevoegdheid gaat. Minister, de conclusie is dat de Breitsohl-regeling in werking
treedt op 1 januari 2011. Er zal dan nog maar één tarief zijn, namelijk het btw-tarief.

De problematiek is regelmatig aan bod gekomen op het Overlegcomité, waar de verschillende
overheden elkaar ontmoeten. Op 23 april 2008 heeft men gezegd “dat de problematiek
geïntegreerd zou worden in een globaal debat van de financiering van de Gewesten en
Gemeenschappen dat in de komende maanden zal plaatsvinden”. Dat werd herhaald op 14
oktober 2009, toen ikzelf al in het Vlaams Parlement zat. Maar er werd nog iets aan
toegevoegd, namelijk: “(…) om rekening te houden met het sociaal beleid dat Vlaanderen
reeds voert inzake registratierechten en de bezorgdheid dat de maatregel geen
kostenverhoging voor de burgers tot gevolg heeft”.

De problematiek werd opnieuw geagendeerd op 3 maart 2010, naar aanleiding van een brief
van u aan federaal minister Reynders, waarin u vroeg naar de compensaties waarin de
federale overheid bereid is of was te voorzien voor het Vlaamse Gewest. U had daarom
gevraagd omdat er eigenlijk niet veel gevolg was gegeven aan de afspraken die op 23 april
2008 en 14 oktober 2009 gemaakt waren. Op 16 maart 2010, 13 dagen later, heb ik daarover
al een vraag gesteld in deze commissie. Op basis van de notulen van de vergadering van het
Overlegcomité van 3 maart 2010 leek het er sterk op dat wij, Vlamingen, met een kluitje in
het riet werden gestuurd. U bevestigde dat ook in uw antwoord.

We zijn nu een half jaar verder. De regeling gaat in op 1 januari 2011, over 3 maanden. Ik
heb toch nog enkele vragen. Ondanks uw beslissing van afgelopen vrijdag zijn een aantal van
die zaken natuurlijk niet opgelost of uitgeklaard. Een eerste vraag betreft de fundamentele
afspraak die werd gemaakt op de vergadering van het Overlegcomité van 23 april 2008,
namelijk dat de problematiek geïntegreerd zou worden in het globaal debat van de
Financieringswet dat in de komende maanden zou plaatshebben. Deze afspraak werd op 14
oktober 2009 herhaald, met daarbij de toevoeging die ik daarnet heb geciteerd om de sociale
correcties in Vlaanderen te vrijwaren.
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Op dit moment worden gesprekken gevoerd over het hertekenen van de financieringsstromen
tussen de verschillende overheden. De signalen over het verloop en de inhoud van deze
gesprekken zijn weliswaar weinig hoopgevend, maar toch vraag ik u welke stappen u gezet
hebt om er mee voor te zorgen dat uitvoering wordt gegeven aan de afspraken die zijn
gemaakt op de vergaderingen van het Overlegcomité van 23 april 2008 en 14 oktober 2009.
Welke stappen hebt u gezet om de problematiek in verband met de compensatie ook op de
agenda van de huidige onderhandelingen te krijgen? Welke rol hebt u daarin gespeeld en zult
u nog spelen?

In antwoord op mijn vraag om uitleg van 16 maart 2010 stelde u dat er naar aanleiding van de
vergadering van het Overlegcomité van 3 maart 2010 een werkgroep met de ministers van
Financiën zou worden gepland. Dat staat natuurlijk los van de regeringsonderhandelingen.
Wat is hier de stand van zaken? Welke overlegmomenten zijn er geweest? Wat is het
resultaat? Wat zijn de standpunten die door de verschillende actoren werden vertolkt? Wat is
de voorziene tijdsplanning voor verder overleg? Ik neem aan dat dat nog steeds onder de
lopende zaken valt.

Zonder bijsturingen dreigt een substantiële kostprijsverhoging voor nieuwbouwwoningen. Er
is niet enkel een tariefverhoging op het grondgedeelte van 10 percent voor de registratie naar
21 percent btw. Tevens zou het systeem van de ‘meeneembaarheid van de registratierechten’
verdwijnen. Ook de systemen van het abattement en het bij-abattement zouden verdwijnen.
Volgens verschillende bronnen uit de sector zou dat kunnen leiden tot een prijsstijging van
bijna 15.000 euro gemiddeld per nieuwbouw. In uw antwoord van 16 maart 2010 zei u dat de
Vlaamse administratie onderzoekt hoe de gevolgen van de aangepaste btw-wetgeving – de
meerprijs en het wegvallen van een aantal sociale en mobiliteitscorrecties – kunnen worden
vermeden, maar dat er nog geen oplossing was. U stelde: “Ik weet niet of men zoiets zal
vinden.” We zijn nu een half jaar verder. Wat is hier de stand van zaken? Welke mogelijke
pistes werden bestudeerd? Verwacht u nog een oplossing en zo ja, wat is de voorziene
timing?

Een piste die ondertussen al een aantal keer naar voren is geschoven, is de mogelijkheid om
de nieuwbouw zelf en de grond waar de nieuwbouw op staat, te laten verkopen door twee
verschillende rechtspersonen. Dan zou het klassieke regime gelden. Het Breitsohl-arrest stelt
immers dat eenzelfde belastingsregime moet gelden voor grond en gebouw als die
onlosmakelijk van elkaar worden verkocht. Indien de verkoop gebeurt door twee
verschillende rechtspersonen, kan hier misschien van worden afgeweken. Dat stond trouwens
ook afgelopen week nog in een kwaliteitskrant. Is deze piste volgens u juridisch effectief een
mogelijkheid? Waarom wel of waarom niet? Werd deze piste onderzocht door uw diensten,
zoals bij een aantal pistes zou gebeuren?

De voorzitter: De heer Gatz heeft het woord.

De heer Sven Gatz: Ik benadruk dat ik me graag aansluit bij de vragen van de heer Vereeck
die ook de mijne zijn. Wat betreft het voorstel van decreet, hebben wij inderdaad akte
genomen van het feit dat de Vlaamse Regering een niet-onbelangrijke beslissing heeft
genomen vorige vrijdag. Minister, ik wil een beroep doen op u als minister, maar ook een
beetje op de collega’s van de meerderheid, om daarbij een bepaalde regel van parlementaire
hoffelijkheid te willen respecteren.

Ik verklaar mij nader. U hebt aangekondigd dat u de beslissing van vrijdag wilt
veruitwendigen in het Programmadecreet. Er zijn deze legislatuur een aantal precedenten.
Wanneer een lid, in dit geval van de oppositie, een voorstel van decreet indient, en de
regering, al dan niet na enig aarzelen en het goed bestudeerd hebbende, een beslissing neemt
die in dezelfde richting ligt en dezelfde strekking heeft, moet dat voorstel niet noodzakelijk
door de regering geaccapareerd worden, zelfs al is dat haar volste recht en het recht van de
meerderheid. Meestal wordt het zo opgelost dat er een voorstel van decreet komt, al dan niet
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licht herwerkt, waarbij de oorspronkelijke indiener van dat voorstel van decreet, in dit geval
de heer Van Mechelen, dan ook nog altijd het eerste initiatiefrecht kan behouden.

Ik noem even drie precedenten uit deze legislatuur. Er is een voorstel van decreet van de heer
van Rouveroij in de commissie Binnenlands Bestuur op die manier met minister Bourgeois
tot een goed einde gebracht. Er is een voorstel van resolutie van mevrouw Van der Borght
samen met minister Vandeurzen op die manier geland. Op dit moment zijn er ook gesprekken
tussen onze fractie en de meerderheidsfracties over een voorstel van resolutie met betrekking
tot de werkzaamheden aan de Brusselse Ring, waarbij we hopen tot een gelijkaardig voorstel
te komen.

Voorzitter, minister, en ook het meest eminente lid van de N-VA-fractie, de fractie van de
minister hier aanwezig, en nota bene de voorzitter van dit parlement, beschouw dit als een
uitnodiging waarop ik niet noodzakelijk vandaag een hard antwoord moet krijgen, maar
waarvan ik het wel op prijs zou stellen mocht ik er een antwoord op krijgen. Er is zeker
ruimte voor aanpassing van bepaalde teksten, maar aangezien de strekking van zowel het
voorstel van decreet als uw beslissing, toch hetzelfde doel heeft, spreken we wel degelijk
over dezelfde politieke doelstelling.

De voorzitter: De heer Strackx heeft het woord.

De heer Felix Strackx: Minister, ik ben maar zelden zo gechoqueerd en gedegouteerd
geweest als dit weekeinde toen ik de persmededeling van de N-VA onder ogen kreeg waarin
stond dat dankzij minister Muyters de Vlamingen geen twee keer worden belast op hun
bouwgrond. Het had er verdorie nog aan moeten ontbreken dat de mensen drie keer zoveel
zouden hebben betaald in plaats van nu twee keer zoveel. Ze betalen nog altijd meer dan het
dubbele van wat ze in het verleden betaalden.

Die maatregel was de evidentie zelve. Hoe kan men zoiets toch aan de mensen voorstellen als
een cadeau! Men pakt hun eerste 20 percent af en geeft er daarna 10 percent van terug. Dan
zegt men: kijk eens wat een formidabel cadeau u krijgt! Ik vind het echt schandalig om dat op
die manier aan te kondigen.

Minister, voor de rest hebt u in dit dossier volgens mij helemaal niets gedaan. Het abattement
is weg, het bij-abattement is weg. De mensen zullen meer dan het dubbele betalen en de
meeneembaarheid is natuurlijk ook weg, zowel van de registratierechten die in het verleden
zijn betaald, als in de toekomst wanneer de mensen een andere eigendom zouden kopen.

Men kan dat natuurlijk afschuiven op de federale overheid en zeggen: ik heb er niets mee te
maken, ik ben onschuldig, ik heb alles gedaan wat ik kon. Wel, ik geloof daar helemaal niets
van. Ik blijf zeggen dat de Vlaamse Regering zich van in het begin in dit dossier heeft laten
rollen. Toen was u er nog niet bij, minister, dat geef ik toe. Maar ook toen u minister bent
geworden, is er niets maar dan ook niets geëvolueerd in dit dossier. Ik vind het schandelijk
om het aan de mensen voor te stellen alsof u hun een cadeau van 10 percent geeft.

De voorzitter: Mevrouw Smaers heeft het woord.

Mevrouw Griet Smaers: Ik stel vast dat we het toch over één ding eens zijn, namelijk dat we
blij zijn dat de maatregel er komt en dat met ingang van 1 januari 2011 de Vlaming niet twee
keer belasting zal moeten betalen op de koop van een grondaandeel bij een nieuwbouw-
project.

Ik heb nog enkele vragen die aansluiten bij wat eerdere sprekers al hebben gezegd. De vraag
wat het overleg met de federale overheid en met de federale minister van Financiën heeft
opgebracht, is terecht. Dat was een van de punten toen dit thema de vorige keer aan bod is
gekomen in de commissie. U hebt toen gezegd dat u eerst nog federaal wilde aftoetsen of er
nog een compensatieregeling kon worden getroffen voor Vlaanderen als we de
registratierechten missen. Is er uit dat overleg met uw federale collega nog iets gekomen?
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U hebt vorige week uw beslissing kenbaar gemaakt. Ik neem echter aan dat er nog gevallen
zullen zijn waarbij er nog wel registratierechten zullen worden geheven als de btw-regeling
niet van toepassing is. Hebt u al een raming van hoeveel geld er nog wel in de middelen van
de Vlaamse overheid zal komen aan opbrengst uit verkoop van een grondaandeel horende bij
een nieuwbouwproject waar wel registratierechten van toepassing zijn en geen btw?

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord.

De heer Jan Peumans: Men kan in de vraagstelling van de heer Vereeck de relativiteit des
levens zien. Hij citeert onder meer uit het Overlegcomité van 23 april 2008 dat: “(…) de
problematiek geïntegreerd zal worden in het globaal debat van de financiering van de
gewesten en gemeenschappen dat in de komende maanden zal plaatshebben.” Dat was in
2008. Ik geef dat maar even aan voor wat het is.

Ik wil ingaan op de suggestie die de heer Gatz doet. Ik ben daar heel gevoelig voor. Het is
niet omdat iets van de oppositie komt, dat het niet goed zou zijn. Dat is een zwart-
witredenering die niet mijn redenering is. Wij passen dat trouwens in de commissie Openbare
Werken ook toe en hebben dat vorige week nog bewezen. Mevrouw Peeters heeft een
voorstel gedaan in verband met inritten aan gewestwegen. We hebben dat in de commissie
eenparig op voorstel van mevrouw Peeters, weliswaar geamendeerd, en terecht volgens mij,
goedgekeurd. We hebben hetzelfde gedaan bij de beheersovereenkomst van De Lijn. Ik vind
dat het de cultuur van dit parlement mag zijn om, zeker als er constructieve voorstellen
komen, in dit geval van Open Vld, die te steunen vanuit de meerderheid.

Mijnheer Strackx, de manier waarop u de minister bejegent, is volgens mij niet terecht.
Zolang ik in deze commissie zit, speelt die discussie over de btw en de registratierechten al.
Er is inderdaad een voorstel gedaan door Open Vld. Ik weet niet of u ook een voorstel hebt
gedaan. Als u dat politiek zo belangrijk vindt, had u in navolging van Open Vld, die in de
oppositie zit, een voorstel kunnen doen. Dan was het proces misschien iets sneller gegaan.

Als er zinvolle voorstellen komen, moet men daar effectief op kunnen inspelen. Dat zou de
cultuur van dit parlement moeten zijn. Het is omdat de heer Gatz mij bij naam en toenaam
noemde, en mijn titel erbij, wat heel vriendelijk is, dat ik dat alleen maar kan toejuichen.
Maar doordat deze regering nu een oplossing geeft aan een probleem dat zich al lang stelt,
moeten wij ook kunnen zeggen dat dat een positief gegeven is. De vraag is op welke manier
die 42 miljoen euro zal worden gecompenseerd. Dat zal inderdaad een punt van discussie
zijn, maar ik vind dat we de politieke eerlijkheid moeten hebben, mijnheer Strackx, om aan
de regering te zeggen dat ze een goede maatregel heeft genomen. Misschien had het
parlement sneller initiatieven moeten nemen.

De voorzitter: De heer Van den Heuvel heeft het woord.

De heer Koen Van den Heuvel: Ik wil het standpunt van mijn fractie in verband met het
voorstel van decreet formuleren.

De voorzitter: We zullen eerst luisteren naar het antwoord van de minister, en dan kunnen
we zien hoe de verschillende fracties daarop reageren.

Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Voorzitter, het is een boeiend en langdurig debat, dat al veel
langer duurt dan hier is gezegd. Het Breitsohl-arrest dateert van 2000. We zijn ondertussen 10
jaar verder. Nu is het effectief in de federale Programmawet ingeschreven.

Mijnheer Vereeck, op 23 april 2008 was er een vergadering van het Overlegcomité. Ik wil
nog even herhalen wat de notificatie van het Overlegcomité was. Dat geeft de relativiteit aan
van wat daar is afgesproken. Ik begrijp dat dat in een gesprek tussen de Vlaamse en de
federale overheid niet altijd gemakkelijk is. Er staat: “Het comité heeft akte genomen van het
feit dat de problematiek geïntegreerd zal worden in het globaal debat van de financiering van
de gewesten en gemeenschappen dat in de komende maanden zal plaatsvinden.”
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Er is dus geen engagement om een debat te starten. Er wordt akte genomen van het feit dat er
wellicht gesprekken zullen starten. Dat is ook de achtergrond van wat ikzelf heb mogen
ervaren vanaf de dag dat ik minister ben. In de tweede helft van 2009 en in 2010 was het heel
moeilijk om daarover een gesprek ten gronde te voeren. Een aantal partijen op federaal
niveau waren op dat moment absoluut niet van plan om de financiering ten gronde van de
gemeenschappen en de gewesten te bespreken. U weet ook dat de ontbinding van de federale
regering er uiteraard niet toe heeft geleid dat de financiering van gewesten en
gemeenschappen is besproken, want dat was het engagement. Dat is niet iets dat je snel in
lopende zaken bespreekt. Ik kan u alleen maar zeggen dat die gesprekken altijd moeilijk zijn
verlopen, en ik denk dat dat ook voor mijn voorganger zo was.

Ik blijf ervan uitgaan dat het goed was om te wachten tot op het laatste moment en dat we in
maart vorig jaar beter nog geen beslissing namen. Waarom beter niet in maart? Omdat het op
dat moment nog mogelijk was dat we met de federale regering gesprekken zouden hebben die
tot een oplossing zouden kunnen leiden. Daarna is er de ontbinding van het parlement
gekomen, een regering in lopende zaken en verkiezingen. Men kon de verwachting hebben
dat we het ineens konden meenemen in een nieuwe bespreking van de Financieringswet. We
zien nu dat dat niet het geval is. Daarom kunnen en mogen we niet langer wachten. Ik denk
dat het goed was om op dat moment de druk op de ketel te houden. Nu zien we dat het
wellicht tegen het einde van dit jaar niet meer haalbaar is. We mogen geen risico nemen.

Ik kan spijtig genoeg niet veel doen. Ik kan wel één ding doen, en dat is volgen wat de heer
Van Mechelen naar voren heeft gebracht, namelijk de registratierechten in Vlaanderen dan
toch proberen te schrappen. Daarom hebben we dat in het Programmadecreet naar voren
gebracht. Ik denk nog altijd dat het het beste is om dat nu te doen en dat we zo lang mogelijk
hebben gewacht zowel met de sociale maatregelen, abattementen en meeneemrechten voor
registratie, als voor het andere.

Mijnheer Vereeck, wij hebben effectief einde februari een onderzoek gevraagd naar de
gevolgen van de aangepaste btw en de invloed ervan voor de Vlaamse registratierechten en
de fiscale gunstmaatregelen. Wij hebben die denkpistes naar voren gebracht en wij hebben
daar vandaag met de administratie nog gesprekken over.

Er zijn twee grote delen. Enerzijds is er het vermijden van de dubbele heffing, waar we het nu
over hebben gehad. Anderzijds is er de problematiek van de impact op het Vlaams
woonbeleid. Er blijft een moeilijkheid voor wie op hetzelfde moment bij dezelfde firma
grond en een ‘sleutel-op-de-deur’-appartement of -woning koopt. Ik heb er twee condities bij
gezet, want daarover gaat het: met dezelfde firma en op hetzelfde moment. Men kan nog
interpreteren wat hetzelfde moment is. In dat geval heeft dat een effect.

Wij zijn nog in bespreking en proberen dingen af te ronden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er
niet heel veel hoop op heb. Wat we zeker niet mogen doen, is met een vroegtijdige
communicatie onze onderhandelingspositie in de gesprekken met de federale overheid of de
federale administratie in het gedrang te brengen. Ik ben er zeker van dat we de dubbele
heffing kunnen vermijden, met het voorstel van de heer Van Mechelen. De federale
administratie heeft echter gewezen op een aantal onvolkomenheden daarin. De fracties
moeten zeker nog ten gronde bekijken welke wijzigingen moeten worden aangebracht. Het is
fundamenteel dat we in elk geval voor het einde van het jaar een beslissing nemen, anders
zitten we met die dubbele bespreking. Daarom heb ik het in het Programmadecreet naar voren
gebracht om zeker te zijn dat we het kunnen realiseren.

Voor de rest gaan we ervan uit dat we een omzendbrief zullen krijgen vanuit de federale
overheid, wat in bespreking is, om een aantal zaken te verduidelijken en te bekijken wat er
nog kan gebeuren. Voor de rest hoop ik dat we met de regeringsonderhandelingen de zaken
kunnen verduidelijken en bespreken.

De voorzitter: Verduidelijken?



Commissievergadering nr. C22 – FIN2 (2010-2011) – 12 oktober 201014

Minister Philippe Muyters: Ja, verduidelijken, in elk geval.

Wat betreft het toepassingsgebied van de federale btw-wetgeving, hoop ik dat er in een
omzendbrief een verduidelijking zal komen. Wat wil zeggen dat je bij dezelfde firma op
hetzelfde moment wel of niet een grond en een ‘sleutel-op-de-deur’-woning koopt? Wat wil
zeggen ‘dezelfde firma’? Wat wil zeggen ‘op hetzelfde moment’? Er zijn
antimisbruikbepalingen die wel of niet van kracht zijn. Het zou goed zijn dat we daarover wat
verduidelijking zouden krijgen.

Dat is ook een antwoord op de vraag van mevrouw Smaers. Ik kan niet inschatten hoe de
sector en het veld zullen reageren op deze bepalingen. Het samen verkopen op hetzelfde
moment zal een verhoging met zich meebrengen die wij niet kunnen compenseren, want het
is een federale btw-wetgeving op basis van een Europees arrest. Daar kunnen wij niet veel
aan veranderen. Voor de registratierechten en abattementen hebben we op dit moment nog
geen oplossing. De vraag is hoeveel keer men samen met dezelfde firma zal verkopen. Ik
weet niet hoe de sector zal reageren. We moeten dat afwachten. Het maximumbedrag dat we
vandaag inschatten is 42 miljoen euro minder ontvangsten voor Vlaanderen, maar ik kan u
niet zeggen of dat de werkelijkheid enigszins zal benaderen. U voelt dat dat een heel
moeilijke situatie is waarbij we moeten kijken hoe alles evolueert.

De voorzitter: De heer Vereeck heeft het woord.

De heer Lode Vereeck: Ik zou willen beginnen met mij aan te sluiten bij de woorden van de
heren Gatz en Peumans. Vorige week heb ik mijn vraag inderdaad uitgesteld omdat ik op dat
moment vond dat het getuigde van politieke politesse. Ik was toch ook wel verbaasd dat
vrijdag plots een maatregel werd aangekondigd, die als het ware de doorslag was van het
voorstel van resolutie van de heer Van Mechelen. Ik sluit me graag aan de suggesties om dit
voorstel van decreet verder te behandelen en het niet op te nemen in het Programmadecreet.

De voorzitter: Mijnheer Vereeck, daarnet had u het over een voorstel van resolutie. Het gaat
wel degelijk om een voorstel van decreet.

De heer Lode Vereeck: Dat is juist.

Minister, uw antwoord is natuurlijk ontgoochelend. Het gevoel dat wij, maar vooral uw
voorgangers, zich hebben laten rollen, blijft overeind. We hebben geen enkel zicht op de
compensaties voor de 42 miljoen euro. We hebben geen enkel voorstel gehoord over hoe we
op ons woningbeleid, met zijn correcties, de overdraagbaarheid, de abbattementen, ook maar
op enigerlei wijze een antwoord kunnen bieden. Alles bij elkaar is het antwoord
ontgoochelend. Ik had gehoopt dat uw diensten veel verder zouden staan. Ik heb begrepen dat
de N-VA een linkse partij is. Dat zegt de heer Bracke toch. Ik dacht dat we toch een aantal
elementen van sociaal beleid zouden kunnen terugvinden in uw voorstellen.

Er is nog iets anders dat me een klein beetje verbaasd. Misschien kunt u dat even toelichten.
Uiteindelijk is hier duidelijk gesteld dat de Belgische vertegenwoordiger in het verleden in
het BTW-comité de Vlaamse belangen niet goed heeft verdedigd. Nochtans zaten er ook
Vlaamse partijen in de federale meerderheid. Daar wil ik het nu niet over hebben, want het
dateert al van een hele tijd terug. Maar het is wel deze Vlaamse Regering, met uw
coalitiepartner CD&V, die hier gevraagd had te wachten met de publicatie van de aangepaste
btw-regeling tot na de analyse van uw diensten. Dat is niet gebeurd.

De Vlaamse partijen in de federale meerderheid hebben de Programmawet met de aangepaste
btw-regeling goedgekeurd. U zegt dan wel dat de afspraken van het Overlegcomité in ieder
geval niet naar de geest worden nageleefd, maar – en misschien kan mevrouw Smaers daar
wat toelichting bij geven –, ik wil toch nog eens herhalen dat uw coalitiepartner CD&V nog
altijd in de federale meerderheid zit. Op de vergadering van het Overlegcomité van 3 maart
2010 werden we eigenlijk wandelen gestuurd.
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Ik vind het een wat vreemde houding. De Vlaamse Regering zegt dat er een probleem is met
het Breitsohl-arrest en dat er gewacht moet worden met de goedkeuring van de regeling tot na
de analyse door uw diensten, die er zelfs zou kunnen toe leiden dat we een ingebrekestelling
riskeren. Dat is hier eigenlijk met zoveel woorden gezegd. In de federale regering keurt men
de Programmawet goed. Ik kan daar niet goed bij. Daarop krijg ik misschien straks een
antwoord.

Dat er geen dubbele heffing is, moeten we daar blij om zijn? We mogen daar blij mee zijn,
maar het blijft natuurlijk een verhoging. Als ik het goed begrijp, zijn uw diensten nog altijd in
bespreking. Vandaag kunt u dus niets concreets melden. (Opmerkingen van minister Philippe
Muyters)

En die omzendbrief verwacht u van de federale regering. En in dat verband zult u evenmin
initiatieven nemen?

Minister Philippe Muyters: We zijn volop bezig.

De heer Lode Vereeck: Dat wachten we dan af.

Ik heb nog één bijkomend vraagje. In uw antwoord op mijn vraag van 23 februari 2010 hebt u
gezegd: “Inzake compensaties dienen de afspraken van het Overlegcomité van 23 april 2008
verder uitgewerkt te worden, zo niet is er een belangenconflict mogelijk”. Is een
belangenconflict nog steeds een optie?

Ik zou willen eindigen met een artikel uit een kwaliteitskrant aan te halen. In de sector bestaat
er onzekerheid, ongerustheid. Samen met hen dring ik erop aan om zo snel mogelijk
duidelijkheid te scheppen over, bijvoorbeeld, de optie met de twee vennootschappen. Ik denk
dat dat wel aan de orde is.

De voorzitter: De heer Strackx heeft het woord.

De heer Felix Strackx: Minister, ik zal u zeggen waarom ik zo kwaad was over die
persmededeling van de N-VA. Het afschaffen van die dubbele belasting is de evidentie zelf.
Ik hoor de parlementsvoorzitter vragen waarom we dat zelf niet hebben voorgesteld. Men zou
evengoed kunnen voorstellen dat de zon elke dag opgaat. Het leek me nu zo logisch en zo
evident dat iedereen had verwacht dat de Vlaamse Regering die maatregel voorgesteld zou
hebben! Het is de evidentie zelf. Ik vind het niet correct om dat aan de bevolking voor te
stellen als een cadeau. Denkt u trouwens dat de mensen er zich iets van aantrekken dat ze 10
percent betalen aan de Vlaamse schatkist of btw aan de federale kas? Het enige wat duidelijk
is, is dat ze nu meer dan het dubbele betalen. Aan wie of waaraan, dat interesseert de
belastingbetaler niet.

Waar ik niet tegen kan, waar ik van in het begin niet tegen heb gekund, is dat men dit altijd
voorstelt als een Europees bevel: ‘We moeten dat doen, want Europa heeft het ons bevolen’.
Zo is het niet gegaan. Het is Didier Reynders die aan Europa is gaan vragen om alstublieft
toch nog eens duidelijk te zeggen dat het Breitsohl-arrest ook van toepassing is op die
woningen en op die bouwgronden, omdat hij zo graag de btw op de gesaneerde
bedrijfsterreinen wilde recupereren.

Dat was de reden: Didier Reynders heeft dat zelf uitgelokt. Hij is gaan zoeken naar een arrest
dat hij kon gebruiken. Dan is hij aan Europa gaan vragen om het uit te voeren. En de
Belgische vertegenwoordiger van Didier Reynders in dat BTW-comité heeft zijn mond niet
opengedaan. Hij heeft helemaal niet gesproken over de Vlaamse reglementering, zoals die
hier van toepassing is. We hebben het verslag van het BTW-comité gekregen. Daarin staat
letterlijk wat hij heeft gezegd. Dat was een echte schande. De federale minister van Financiën
heeft ons gewoon opgelicht! Zo simpel is het. Ik kan niet begrijpen dat men dat blijkbaar niet
durft te zeggen, dat men de zaken voorstelt alsof de regeling van Europa komt, dat we daar
niet aan kunnen doen. Wij kunnen daar wel aan doen!

De voorzitter: Bent u uitgeraasd, mijnheer Strackx?
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De heer Felix Strackx: Mijnheer Peumans, we hebben er samen de vorige Vlaamse Regering
over geïnterpelleerd. Ik meen me te herinneren dat u toen ook vrij scherp was voor de
regering. Hoe een mens zo kan kalmeren op een paar maanden tijd, dat vind ik spectaculair!
(Opmerkingen)

De heer Jan Peumans: Mijnheer Strackx, u moet zich daar niet zo over opwinden. Dat is
niet goed voor uw gezondheid.

De voorzitter: Laten we terug overgaan tot de radicale redelijkheid. (Gelach)

Mevrouw Smaers heeft het woord.

Mevrouw Griet Smaers: Mijnheer Vereeck, mijn fractie en ikzelf hebben in het verleden, en
ook bij de laatste commissievergadering over dit thema, steeds nagegaan wat er op het
Vlaamse niveau nog uit de brand te slepen was qua inkomsten. Overleg moest toch dienen
om na te gaan of compensaties al dan niet mogelijk waren. Het Breitsohl-arrest was er nu
eenmaal. De vraag was of er nog compensaties mogelijk waren. Daarnaast ging het ook over
de effecten op de Vlaamse begroting. Dat is steeds onze houding geweest. Die zaken moesten
eerst worden uitgeklaard.

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: We hebben effectief geprobeerd om tot het laatste moment
overleg te plegen. Het was allemaal heel moeilijk, dat is duidelijk. Maar de omzendbrief geeft
hopelijk een antwoord op de meeste van uw vragen. Daarover gaat de bespreking nu. Daarom
kan ik er ook weinig over zeggen. Ik hoop dat het wat verduidelijking kan geven over het wat
en het hoe, en wat de sector al dan niet kan doen. Dat is een fundamenteel element.

De vanzelfsprekendheid waarmee de heer Strackx Vlaamse belastingen afschaft om de
federale overheid de kans te geven die te nemen, dat is zijn verantwoordelijkheid. Ik zou dat
niet doen. Het feit dat hij mij interpelleert als het gaat over wat minister Reynders doet, maakt
dat ik me niet geroepen voel om erop te antwoorden.

De voorzitter: De heer Vereeck heeft het woord.

De heer Lode Vereeck: Minister, wordt die omzendbrief besproken op de overlegmomenten,
die het gevolg zijn van de beslissing van 16 maart 2010, met minister Reynders?

Minister Philippe Muyters: Nee. Er is op dit moment nog weinig overleg met minister
Reynders. De regering is er een van lopende zaken. Het is tussen de administraties dat het
overleg vandaag plaatsvindt.

De voorzitter: U hoort het, er wordt niet overlegd met de heer Reynders. Misschien gebeurt
dat telefonisch. (Gelach)

Minister Philippe Muyters: Of in een goed restaurant. (Gelach)

De voorzitter: En wat denken de zeven van het voorstel van decreet? (Gelach)

De heer Sven Gatz: Voorzitter, ik houd het voorstel aan, maar er moet vandaag niet over
gestemd worden. Dat geeft ons enige tijd. Dat moet niet te lang duren, want het is toch de
bedoeling dat er vrij snel over kan worden gestemd, dat er gesprekken zijn tussen de
meerderheid en de oppositie om tot een gezamenlijk voorstel van decreet te komen. In een
aantal andere gevallen is dat met succes gebeurd. Dat lijkt me een correcte werkwijze.

De voorzitter: De heer Van den Heuvel heeft het woord.

De heer Koen Van den Heuvel: We kunnen er ons in vinden dat de meerderheid en de
oppositie zo snel mogelijk tot een gezamenlijk nieuw voorstel komen en dat de Open Vld-
fractie dan haar voorstel kan intrekken.

De voorzitter: Het zou goed zijn dat het voorstel voor of samen met het Programmadecreet
hier ter sprake komt. Dan halen we die bepaling eruit.
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Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Sas van Rouveroij tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de
fiscale notificatie
- 2367 (2009-2010)

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij: Minister, ik wil het met u inderdaad even hebben over de fiscale
notificatie. In het kader van de invordering van zijn belasting – en er lopen er een paar, zoals
die voor leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten –, heeft het Vlaamse Gewest het
recht om een fiscale notificatie te betekenen wanneer hij vreest dat de invordering van de
belasting gevaar loopt. De fiscale notificatie is in feite een bijzondere en vereenvoudigde
vorm van bewarend beslag. Maar het wordt een sterk verhaal. Ik gebruik zelden
krachttermen, en ik zal dat nu ook niet doen. Ik ben ervan overtuigd dat ik in de minister een
bondgenoot zal vinden wanneer ik in deze mijn verontwaardiging uit.

Wat is het probleem, collega’s? De Vlaamse administratie maakt gebruik van de fiscale
notificatie als het gaat om gemeentebesturen die de schuldenaar zijn van een Vlaamse
belasting. En dat is onaanvaardbaar. Ik zal ook zeggen waarom. In algemene zin zou men al
kunnen zeggen dat dit geen passende houding is tussen besturen, tussen twee overheden. We
klagen hier vaak over het ‘juridiseren’ van onze samenleving. Dat is inderdaad een probleem.
In de volksmond bestaat de uitdrukking: ‘De advocaat vult zijn pot met de koppigaard en de
zot’. Ik gun de advocaat zijn ereloon, dat is het punt niet. Ik behoor zelf ook tot die gilde.
Maar laten we er toch zo weinig mogelijk gebruik van maken als het gaat om iets tussen
overheden, en laten we de zaken anders oplossen.

Veel duidelijker is ook dat er geen enkele juridische rechtvaardiging is dat de Vlaamse
administratie overgaat tot het gebruik van de fiscale notificatie. Een fiscale notificatie kan
alleen maar – en dat is een dwingende voorwaarde – wanneer er gevaar is voor een virtueel,
desgevallend actueel onvermogen. Bij een gemeentebestuur kan die vrees niet bestaan –
vooralsnog toch niet. Ik denk niet dat er sinds 1830 gemeentebesturen failliet zijn gegaan.
Want daarover gaat het.

Een gemeentebestuur kan een begroting in deficit indienen, maar dat wil nog niet zeggen dat
het daarom zijn fiscale schulden niet zal betalen. Het komt integendeel aan de
voogdijoverheid toe, als een ondergeschikt bestuur nalaat een opeisbare vordering in te
schrijven in haar begroting, om dat bij dwangmaatregel zelf te doen. Daar is er een grens aan
de lokale autonomie. Als een gemeentebestuur nalaat een opeisbare vordering betaalbaar te
stellen, dan kan de hogere overheid dat in zijn plaats doen. Los van het feit dat dit al een
aspect is om dat onvermogen te vermijden, kan het onvermogen in de zin van faillissement
ook niet gelden voor een gemeentebestuur.

De rechtspraak is daarover formeel. Maar je hebt soms wat rare rechtspraak. Ik wil geen
oordeel vellen over magistraten, maar de ene zegt soms zus en de andere zo. Laten we dus
even kijken naar de rechtsleer en of de academici dezelfde stelling hanteren. Dat is inderdaad
zo. De belangrijkste rechtsleer die ik daaromtrent aanhaal is die van Taelman in een
handleiding over fiscaal executierecht, een zeer gezaghebbende bron. Die is zeer formeel: er
moet een risico zijn voor onvermogen.

Ik vind het al erg dat de fiscale administratie gebruikmaakt van die notificatie, maar ze maakt
het nog bonter, collega’s. Een gemeentebestuur maakt op een zeer diligente wijze kenbaar dat
de Vlaamse administratie ten onrechte een aanslag heeft gevestigd. Iedereen is feilbaar,
Vlaanderen is dat en zijn ambtenaren zijn dat ook. Een gemeentebestuur zegt dus op diligente
wijze dat het niet akkoord gaat met de aanslag en heeft herhaaldelijk zijn standpunt kenbaar
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gemaakt, schriftelijk en mondeling. Vervolgens, bij gebrek aan een minnelijk akkoord, leidt
het de betwisting onmiddellijk in bij een rechtbank ten gronde. Het laat de zaak dus niet
aanmodderen, speelt geen ‘piepkenduik’ en denkt niet: ze gaan het misschien vergeten en
vervolgens niet meer invorderen. Neen, de betrokken gemeente zegt: er is geen minnelijk
akkoord, dus ik haal mijn gelijk bij de bevoegde rechtbank. Ze leidt de zaak ook nog eens in
bij de rechtbank ten gronde, en nog meer, het gedeelte dat ze niet betwist, betaalt ze ook nog
eens. Van goeder trouw gesproken! Zo hoort het ook natuurlijk. Desalniettemin gaat de
Vlaamse administratie over tot fiscale notificatie.

Uiteraard vat dat gemeentebestuur de beslagrechter, naar mijn aanvoelen terecht
verontwaardigd. De beslagrechter heeft daarover op 29 juni een vonnis geveld, dat
opmerkelijk is. Ik lees het voor: “De fiscale notificatie getuigt zonder meer van kennelijk
onredelijk gedrag/een lichtzinnigheid waarvan elke normale, redelijke en behoedzame
persoon zich zou hebben onthouden/rechtsmisbruik.” Dat kan wel tellen als beoordeling van
een rechter.

Dienvolgens werd het Vlaamse Gewest niet alleen veroordeeld tot de opheffing van de fiscale
notificatie, maar ook tot een schadevergoeding. Ik ben jurist van vorming en heb veel
vonnissen en arresten gelezen waarbij men schadevergoedingen toekent, maar ook hier heeft
de rechter zich uitgeput in een aantal adjectieven. Hij veroordeelt het Vlaamse Gewest tot een
schadevergoeding wegens foutieve/tergende/roekeloze fiscale notificatie. Het is op alle
terreinen foutief: juridisch foutief, tergend en roekeloos, wat bijna morele oordelen zijn. De
schadevergoeding bedraagt 5000 euro. Het bedrag is triviaal, daarvoor heeft het stadsbestuur
het niet gedaan. Ik zeg bij dezen dat het gaat over het stadsbestuur van Gent, mijn dierbare
thuisstad. Maar dat is niet relevant, we zitten hier voor Vlaanderen. We klagen hier de
Vlaamse administratie aan. Ook de gerechtskosten van 1562 euro zijn ten laste van
Vlaanderen.

Minister, uw non-verbale reacties stemmen mij niet zo hoopvol. Vindt u de houding van de
administratie aanvaardbaar? Als u neen zegt, dan zijn er twee mogelijkheden. Bent u bereid
om aan uw administratie te zeggen dat ze de fiscale notificatie ten overstaan van
gemeentebesturen niet meer mag aanwenden? Of minstens: bent u bereid om aan uw
administratie het volgende te zeggen in het kader van de goede verstandhouding tussen
openbare besturen? Als een gemeentebestuur een betwisting voert, ga er daar dan eerst mee in
dialoog, uitputtend, met woord en wederwoord. Als er dan, per impossibile, geen redelijke
oplossing uitkomt, bent u dan bereid om aan uw fiscale administratie de opdracht te geven
onmiddellijk en vrijwillig – dan hebben we tenminste geen deurwaarder aan ons been, want
die betaalt de gemeenschap hoe dan ook – te verschijnen voor de bevoegde rechtbank om het
oordeel ten gronde zo snel mogelijk in te wachten en in afwachting daarvan geen fiscale
notificatie te betekenen?

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Ik wil een en ander nuanceren. Ik zal ook beleefd blijven, zo
zijn we. Ik wil wat duidelijkheid scheppen voor iedereen.

Het gaat over een notariële akte van 15 juni 2006 waarbij de stad Gent een perceel grond
koopt met daarop een leegstaande maalderij, bestaande uit een kantoorgebouw, een
fabrieksgebouw en een onbebouwd terrein. Op 27 november 2008 werd aan de stad Gent een
heffing op basis van de leegstand en verwaarlozing van de betrokken bedrijfsruimte voor het
heffingsjaar 2007 toegezonden. Zo’n leegstandsheffing bestaat uit twee delen: de basis-
belasting, 104.000 euro in dit geval, en de opcentiemen van de stad Gent, zijnde 2900 euro.

De stad Gent opteert ervoor om zelf te zeggen dat ze een vestzak-broekzakoperatie wil
toepassen. Ze wil enkel de basisheffing betalen, die ze niet betwist. De rest krijgt ze toch
terug, dus betaalt ze die niet.
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Het decreet van april 1995 over leegstand en verwaarlozing stelt dat de Vlaamse
Belastingdienst (VLABEL) zowel de basisbelasting als die opcentiemen moet innen. Ik denk
dat u dat weet, want u bent jurist en ik niet. Mij is gezegd dat de Grondwet zegt dat een
vrijstelling inzake belastingen alleen kan gebeuren door een wet. Gent kan dus niet beslissen
om het vestzak-broekzakprincipe toe te passen. Had Gent alles toegepast conform de
wetgeving, dan had u die vraag nooit moeten stellen. Ik zal er toch op ingaan. Het zou echter
niet slecht geweest zijn als het anders zou zijn gegaan.

Waar staan we wat betreft de betwisting van de fiscale notificatie? Op 16 maart 2010 stond
het verlijden van tien verkoopsovereenkomsten gepland met betrekking tot aan de stad
toebehorende onroerende goederen. In het kader van de voorgenomen verkoop deed de
dienstdoende notaris de nodige fiscale berichtgeving. Op 11 februari had de Vlaamse
Belastingdienst de notificatie aan de dienstdoende notaris gedaan voor het niet-betaalde deel
van de belastingsschuld voor het heffingsjaar 2007 en de bijhorende nalatigheidsintrest.

Waar is de discussie begonnen? Er is geen handlichting toegestaan door VLABEL in verband
met de fiscale notificatie. Dan is heel de discussie geëscaleerd. Het had misschien wel anders
moeten worden aangepakt, daarover kan ik het met u eens zijn. Ik denk dat het in de stroom
van woord en wederwoord is geëscaleerd, en men is heel ver gegaan.

De rechter stelt, zoals u naar voren hebt gebracht, dat de notificatie zelf in vraag kan worden
gesteld omwille van de solvabiliteit van Gent, maar ook over het volgens de rechter niet
vaststaand karakter van de schuld. Dat was nog belangrijker. VLABEL zegt mij dat de
uitspraak van de rechter kan worden betwist op bestaande rechtspraak bij het Hof van Beroep.
Ik vind het eigenlijk niet relevant of men dat kan doen of niet, maar VLABEL is er echt zeker
van dat men dat kan.

Ik wil wel de conclusies die ik uit dit voorval trek, naar voren brengen. Mijn conclusie is niet
dat er in de toekomst geen fiscale notificatie meer moet gebeuren aan steden en gemeenten,
want dan zouden we het kind met het badwater weggooien. Ik heb daar drie argumenten voor.

Eerst en vooral moet erop worden gewezen dat nergens in de wetgeving omtrent notificaties
staat dat overheden, ook lokale overheden, anders moeten worden behandeld dan de burgers
of ondernemingen. Een notificatie aan een overheid is dus a priori zeker niet onwettig. Het
zou zelfs kunnen getuigen van een vorm van discriminatie als we dat onderscheid wel zouden
maken.

Er is een volgend argument. U zei dat een gemeente in principe solvabel is. Ik denk dat we
ondertussen, nu we weten dat er zelfs vragen zijn over de solvabiliteit van landen, niet meer
automatisch kunnen aanvaarden dat er sowieso solvabiliteit van alle gemeenten is. Daarover
kunnen we ook vragen stellen.

Maar het belangrijkste van alles is dat we een sterk geautomatiseerd systeem hebben inzake
de notificatie. Dat systeem heeft zonder twijfel zijn deugdelijkheid bewezen. We hebben
meer dan 200.000 notificaties per jaar. Die notificaties zijn ook in het voordeel van de steden
en gemeenten. Dankzij die notificaties kunnen we heel wat schulden in ons voordeel en die
van de steden en gemeenten innen. Het is een systeem dat volledig gesteund wordt door de
federale overheidsdienst (FOD) Financiën en ook door de vereniging van de notarissen. Ik
moet dan ook zeggen dat ik omwille van één bijzonder dossier de werkwijze, die al
gedurende jaren haar deugdelijkheid heeft bewezen, niet zomaar mag aanpassen. Daarom zeg
ik ook om het kind niet met het badwater weg te gooien. Ik zal de Vlaamse Belastingdienst
vragen om de bestaande werkwijze te behouden.

Ik heb overleg gepleegd met VLABEL om escalaties – want hier gaat het voor mij om een
escalatie – in de toekomst maximaal te vermijden door handlichting in bepaalde gevallen wat
pragmatischer te bekijken. In het kader van de beheersovereenkomst 2011-2015, die we nu
afsluiten met VLABEL, heb ik met VLABEL ook afgesproken om trimestrieel een rapport te
krijgen en een overlegmoment vast te leggen, waarbij probleemdossiers, zoals dit er een was,
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samen te bespreken. Ik hoop dat we op die manier, naast de decretale verplichting, ook
rekening houden met de dossierspecifieke omstandigheden en zoeken naar de beste
oplossing, waarbij we een escalatie voorkomen. Mijnheer van Rouveroij, ik pleit ervoor dat u
in Gent ook aanhaalt dat we een escalatie op alle vlakken proberen te vermijden.

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij: Minister, uw antwoord ontgoochelt me. Ik wil nu niet flauw
doen en zeggen dat u in uw vorig leven veel harder gereageerd zou hebben. De functie maakt
de man, en ik heb daar begrip voor.

Ik zal u echter zeggen waarom uw antwoord me ontgoochelt. Het gaat hier helemaal niet over
Gent. Het gaat hier zelfs niet over de feiten op zich, waarnaar u hebt verwezen en waaraan
misschien eten en drinken zit. Het gaat hier over de aanwending van het rechtsmiddel, het
dwangmiddel en het niet voorhanden zijn van een constitutief element om het aan te wenden.
Ik herhaal dat het constitutief element is: gevaar voor een virtueel, desgevallend actueel
onvermogen.

Nu ontwaar ik wel een verschil in uw interpretatie en de mijne. Maar ik volhard: er is geen
risico. Vandaar ook dat er geen ongelijkheid is tussen personen, bedrijven en de overheid,
want de situatie is anders. Wat is gelijkheid? Dat is het ongelijk behandelen van wat ongelijk
is. In dit geval kan een gemeentebestuur niet in staat van onvermogen verkeren. Los van het
feit dat het naar mijn aanvoelen administratief-rechtelijk niet kan, is het ook niet relevant,
want een hogere overheid kan hoe dan ook bij dwangmaatregel ingevolge toezicht de
vordering inschrijven en betaalbaar stellen. Het constitutief element voor het dwangmiddel is
niet voorhanden. Ik giet er nog een sausje overheen: het is ook niet behoorlijk. Ik denk niet
dat mijn argumentatie op los zand is gebouwd. Ik denk dat er waardevolle elementen in
zitten. Ze is in elk geval waardevol genoeg om uit een zekere courtoisie tussen overheden het
dwangmiddel van de fiscale notificatie niet te gebruiken. Het verbaast me dat u daar niet op
ingaat.

Minister Philippe Muyters: Mij verbaast uw antwoord, want ik heb duidelijk gezegd dat ik
er in de toekomst voor zal zorgen dat er overleg is met VLABEL, dat we zullen trachten
dergelijke escalaties, die het gevolg zijn van een weerspannige houding van de twee kanten,
in de toekomst op te lossen.

Ik ben geen jurist. Men zegt me echter dat het hof van beroep in het verleden andere
vonnissen heeft geveld. Het hof van beroep onderschrijft niet wat u zegt. Ik denk dat het een
welles-nietesgesprek is. Ik heb overleg gepleegd om escalaties te voorkomen, en ik heb een
driemaandelijks overleg om te zorgen voor aanvaardbare principes binnen VLABEL.

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij: Ik ben blij dat ik nu het laatste woord heb. Meestal sta ik daar
niet op. In dit concrete dossier verwijst u naar een onredelijke houding van beide partijen. Ik
ben blij dat u de houding van de Vlaamse administratie ook al als onredelijk beschouwt, maar
die van Gent is het absoluut niet. Ik stel toch voor dat u in hoger beroep gaat tegen de
beslagrechter. Die zegt heel duidelijk: “Kennelijk onredelijk gedrag en lichtzinnigheid in
hoofde van de Vlaamse administratie waarvan elke normale, redelijke en behoedzame
persoon zich zou hebben onthouden/rechtsmisbruik.”

Ik denk dat de onredelijkheid hier ligt bij de Vlaamse administratie. Ik zou zeggen: volhard in
deze, want het is zo fundamenteel dat u best in hoger beroep gaat om na te gaan of de
raadsheren van het hof van beroep volharden in de boosaardigheid waarvan u nu getuigt.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 


