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VLAAMS PARLEMENT

Zitting 2001-2002
7 maart 2002

VOORSTEL VAN DECREET
– van de heren Marc van den Abeelen, Lucien Suykens, Ludo Sannen
en Etienne Van Vaerenbergh –
houdende wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek van
de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, wat de invoering van de euro betreft

VERSLAG
namens de Commissie voor Algemeen beleid, Financiën en Begroting
uitgebracht door de heer Johan De Roo
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Samenstelling van de commissie :
Voorzitter : de heer Marc van den Abeelen.
Vaste leden :
mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, de heren Johan De
Roo, Eric Matthijs Eric Van Rompuy ;
de heren Frans De Cock, André Denys, Stefaan Platteau,
Marc van den Abeelen ;
de heren Mathieu Boutsen, Herman De Reuse, Roland
Van Goethem ;
de heren Lucien Suykens, Bruno Tobback ;
de heer Ludo Sannen ;
de heer Etienne Van Vaerenbergh.
Plaatsvervangers :
de heren Gerald Kindermans en Boudewijn Laloo, ,mevrouw Trees Merckx-Van Goey, de heer Johan Weyts ;
de heren Marc Cordeel, Marino Keulen, Jul Van Aperen,
Francis Vermeiren ;
mevrouw Hilde De Lobel, de heren Jean Geraerts,
Christian Verougstraete ;
de heren Gilbert Bossuyt, Guy Swennen, ;
de heer Jos Geysels ;
de heer André-Emiel Bogaert.

Zie :
1054 (2001-2002)
– Nr. 1 : Voorstel van decreet
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DAMES EN HEREN,
Uw Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën
en Begroting besprak op donderdag 7 maart 2002
het voorstel van decreet – van de heren Marc van
den Abeelen, Lucien Suykens, Ludo Sannen en
Etienne Van Vaerenbergh – houdende wijziging
van het Wetboek der successierechten en het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, wat de invoering van de euro
betreft, Parl. St. Vl. Parl. St. 2001-02, nr. 1054/1.
A. INLEIDING DOOR DE HEER LUCIEN
SUYKENS, MEDE-INDIENER
De heer Lucien Suykens mede-indiener stelt dat
het om een aantal technische correcties gaat.
B. AANVULLINGEN DOOR MINISTER DIRK
VAN MECHELEN, VLAAMS MINSITER
VAN FINNACIËN EN BEGROTING,
MEDIA, INNOVATIE EN RUIMTELIJKE
ORDENING
B.1. Artikel 56 van het Wetboek der successierechten
Artikel 56 van het wetboek der successierechten
geeft, wat het Vlaamse Gewest betreft, een belastingkrediet voor verkrijgingen uit nalatenschappen.
Om aanspraak te kunnen maken op dat belastingkrediet mag het netto-bedrag van de verkrijging
een bepaald maximumbedrag niet overschrijden.
De wijze van berekening van het belastingkrediet
en de maximumbedragen gesteld op netto-verkrijgingen verschillen, naar gelang van aan wie de nalatenschap is vervallen : in rechte lijn, aan echtgenoten of samenwonenden, aan broers of zussen, of
aan andere personen.
Het decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen
tot begeleiding van de aanpassing van de begroting
2001 heeft de grensbedragen, gesteld op de nettoverkrijgingen en de bedragen gebruikt in de formules waarmee het belastingkrediet wordt berekend,
omgezet in euro. In die omzetting zijn twee vergissingen geslopen.
Voor de verkrijgingen door broers en zussen bepaalt artikel 56 twee belastingkredieten. Wanneer
de netto-verkrijging een bepaald grensbedrag niet
overschrijdt (tot 31 december 2001 was die grens
gesteld op 750.000 frank) geldt een progressieve
belastingvermindering gelijk aan één tiende van
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het belaste erfdeel. Als die maximumgrens wordt
overschreden, geldt een degressieve belastingvermindering. Het grensbedrag van 750.000 frank
werd verkeerdelijk omgezet in 20.000 euro. Dat
heeft tot gevolg dat het overschrijden van die grens
een vermindering met zich meebrengt van het belastingkrediet ten bedrage van ongeveer 167 euro.
Dat is niet de bedoeling. Wanneer het grensbedrag
wordt omgezet in 18.750 euro is er geen bruuske
overgang van het progressieve naar het degressieve
belastingkrediet. Het overschrijden van de maximumgrens heeft dan geen forse vermindering van
het belastingkrediet meer tot gevolg.
Voor de verkrijgingen tussen andere personen dan
erfgenamen in de rechte lijn bepaalt artikel 56 een
gelijkaardig systeem. Het basisbedrag waarop de
degressieve belastingvermindering wordt berekend
bedroeg tot 31 december 2001 90.000 frank. Dat
basisbedrag werd door het decreet vermeld van 6
juli 2001 omgezet in 2.500 euro. Dat heeft tot gevolg dat het overschrijden van het maximumbedrag een vermeerdering met zich meebrengt van
het belastingkrediet met 83 euro. Een omzetting
van dat basisbedrag in 2.400 euro heeft tot gevolg
dat de overgang van het progressieve naar het
degressieve belastingkrediet zonder bruuske overgang verloopt.
B.2. Artikel 81,1 ° van het Wetboek van de met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
Het decreet van 6 juli 2001 heeft de bedragen in de
gewestelijke regelgeving betreffende de gewestelijke belastingen, zoals de belasting op de automatische ontspanningstoestellen, omgezet in euro.
Daarbij werd nagelaten bedrag van 500 frank vermeld in artikel 81, 1°, zoals dat voor het Vlaamse
Gewest werd gewijzigd door het decreet van 20 december 1996, om te zetten in euro. Met artikel 3
van dit decreet wordt die omzetting vooralsnog
doorgevoerd.

C. ALGEMENE BESPREKING
Er worden geen opmerkingen geformuleerd in de
algemene bespreking.

D. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING
Artikelen 1 tot en met 4
Er worden geen opmerkingen geformuleerd bij de
ze artikelen.
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De artikelen 1 tot en met 4 worden eenparig met 8
stemmen aangenomen.
E. EINDSTEMMING
Het voorstel van decreet – van de heren Marc van
den Abeelen, Lucien Suykens, Ludo Sannen en
Etienne Van Vaerenbergh – houdende wijziging
van het Wetboek der successierechten en het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, wat de invoering van de euro
betreft, Parl. St. Vl. Parl. St. 2001-02, nr. 1054/1,
wordt eenparig aangenomen met 8 stemmen.

De verslaggever,

De voorzitter,

Johan DE ROO

Marc VAN DEN ABEELEN

