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DAMES EN HEREN,
De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en
Begroting behandelde op 27 november en 4 december 2007 het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 (Parl. St.
Vl. Parl. 2007-08, nr. 1368/1).
Op 27 november 2007 werd het ontwerp van decreet
toegelicht door de heer Dirk Van Mechelen, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams
minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke
Ordening en besproken in de commissie.
Het ontwerp van programmadecreet werd besproken
in samenhang met het ontwerp van decreet houdende
de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2008 (Parl. St. Vl. Parl.
2007-08, nr. 14) en het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 (Parl. St.
Vl. Parl. 2007-08, nr. 15). Hierover wordt verslag
uitgebracht in Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr.15/7.
A. VOORAF
A.1. Werkwijze in de commissie
Het voorliggende ontwerp van decreet houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008
werd behandeld overeenkomstig artikel 59 van het
Reglement van het Vlaams Parlement. De voorzitter
van het Vlaams Parlement verwees de artikelen van
het programmadecreet naar de respectieve bevoegde
commissies (zie bijlage bij dit verslag).
Onder elke commissie ressorteerden een aantal specifieke aangelegenheden op basis van de opsplitsing
overeenkomstig artikel 59 van het Reglement van
het Vlaams Parlement. In elke inhoudelijk bevoegde
commissie waren er definitieve stemmingen met
betrekking tot de specifiek aan de respectieve commissie toegewezen artikelen van het programmadecreet.
De volgende hoofdstukken en bepalingen werden
aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën
en Begroting toegewezen:
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behoren tot de bevoegdheid van de heer Dirk Van
Mechelen, viceminister-president van de Vlaamse
Regering en Vlaams minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening.
A.2. Toetsing
Overeenkomstig de beslissing van het Uitgebreid
Bureau van het Vlaams Parlement van 5 november
2007 in uitvoering van de resolutie betreffende de
functie van een decreet houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting werden na toetsing
overeenkomstig artikel 58 van het Reglement van
het Vlaams Parlement alle ingediende bepalingen
met betrekking tot de begeleiding van de begroting
2008 in aanmerking genomen.
B. TOELICHTING DOOR DE HEER DIRK
VAN
MECHELEN,
VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING BIJ HET ONTWERP VAN
DECREET HOUDENDE BEPALINGEN
TOT BEGELEIDING VAN DE BEGROTING 2008
HOOFDSTUK I
Algemeen
Artikel 1
Artikel 1 van hoofdstuk I is de klassieke bepaling met
betrekking tot de gemeenschaps- en gewestbevoegdheden en behoeft dan ook geen verdere commentaar.
HOOFDSTUK III
Fiscaliteit
AFDELING I
Onroerende voorheffing

hoofdstuk I – Algemeen;
hoofdstuk III – Fiscaliteit;
hoofdstuk X – Vlaams Toekomstfonds;
hoofdstuk XII – Slotbepalingen.
De aan de commissie toegewezen hoofdstukken

Artikel 11
Door middel van artikel 11 wordt de bezwaartermijn
bij de procedure tot kwijtschelding of proportionele
vermindering van de onroerende voorheffing wegens
improductiviteit van het onroerend goed verlengd tot
31 maart van het jaar volgend op het aanslagjaar.
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AFDELING II

Artikel 91

Verkeersbelasting

Dit hoofdstuk omvat de slotbepalingen over de inwerkingtreding van het ontwerp van decreet en behoeft dan ook geen verdere commentaar.

Artikel 12
Minister Van Mechelen licht toe dat deze bepaling
ertoe strekt iemand die een aanhangwagentje heeft
waarvan de MTM, de maximaal toegelaten massa,
een gewicht van 750 kilogram niet overschrijdt, vrij
te stellen van de verplichting om daarvan aangifte te
doen bij de ontvanger van de directe belastingen.
Ook het fiscale kenteken en de jaarlijkse belasting
van 28,32 euro of 58,80 euro, naargelang de MTM
van het wagentje 500 kilogram al dan niet overschrijdt, vallen dan weg. Het is daarbij vooral de
bedoeling een administratieve vereenvoudiging te
realiseren, niet alleen voor de ambtenaar maar ook
voor de burger. Dat maakt het ook gemakkelijker als
de Vlaamse Belastingdienst de inning van de verkeersbelastingen overneemt.
De minister stelt dat de vrijstelling ten goede komt
van ruim 160.000 belastingplichtigen. De vrijstelling
is voorlopig beperkt tot natuurlijke personen. Voor
een uitbreiding tot rechtspersonen is een samenwerkingsakkoord met de andere gewesten vereist, hetgeen tot op heden niet mogelijk bleek.

HOOFDSTUK X

C. OPMERKINGEN VAN HET REKENHOF
BIJ HET ONTWERP VAN DECREET
HOUDENDE DE BEPALINGEN TOT BEGELEIDING VAN DE BEGROTING 2008
Voor de opmerkingen van het Rekenhof, wordt verwezen naar het briefadvies van het Rekenhof bij het
ontwerp van decreet houdende bepalingen tot uitvoering van de begroting 2008 (Parl. St. Vl. Parl. 200708, nr. 1368/3) en de toelichting van het Rekenhof
bij het ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting 2008 en het ontwerp van decreet houdende
de uitgavenbegroting 2008 naar aanleiding van de
bespreking van de ontwerpbegroting 2008 (Parl. St.
Vl. Parl. 2007-08, nr. 15/7).
D. BESPREKING EN STEMMING
HOOFDSTUK I
Algemeen
Artikel 1
Artikel 1 en hoofdstuk I worden zonder opmerkingen aangenomen met 5 stemmen bij 4 onthoudingen.

Vlaams Toekomstfonds
HOOFDSTUK III
Artikel 51
Om het hoofd van het departement Financiën en
Begroting te kunnen belasten met de taken van het
hoofd van het Vlaams Toekomstfonds is een afwijking van artikel 10, §4, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 noodzakelijk, dat
artikel 6, §3, van het kaderdecreet toepasselijk verklaard voor de IVA (Intern Verzelfstandigd Agentschap) met rechtspersoonlijkheid.

HOOFDSTUK XII
Slotbepalingen

Fiscaliteit
AFDELING I
Onroerende voorheffing
Artikel 11
Mevrouw Hilde Eeckhout oordeelt dat de minister
helemaal gaat voor administratieve vereenvoudiging.
Ze stelt vast dat de bezwaartermijn uitgebreid wordt
tot 31 maart van het jaar volgend op de aanslag. Dat
laat de burger toe om zelf te bepalen of hij in aanmerking komt voor de productionele vermindering
van de onroerende voorheffing wegens improductiviteit van het onroerend goed. Dat is een niet onbe-
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langrijke maatregel omdat op die manier iedereen de
kans krijgt. Dat creëert meer billijkheid en meer
rechtszekerheid. Bovendien denkt de spreker dat het
beleid op die manier van de ambtshalve teruggave
kan afgeraken. Net als de Sociaal-Economische
Raad van Vlaanderen (SERV) juicht Open Vld dat
toe.
De heer Dirk Van Mechelen, viceminister-president
van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van
Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening stelt
dat de verlenging van de bezwaartermijn in de onroerende voorheffing getuigt van gezond verstand.
Nu moet dat via een hele constructie rechtgezet worden.
Artikel 11 wordt aangenomen met 5 stemmen bij 4
onthoudingen.
AFDELING II
Verkeersbelasting
Artikel 12
De heer Felix Strackx denkt dat de minister stilaan
gefrustreerd moet geraken door zijn beperkte bevoegdheden op het vlak van verkeersbelastingen. Zo
moet de vrijstelling van verkeersbelasting voor kleine aanhangwagens beperkt worden tot particulieren
waar ze gemakkelijk kan worden doorgetrokken tot
alle belastingsplichtigen als Vlaanderen over die
bevoegdheden zou beschikken. De huidige staatsstructuur vergemakkelijkt het nemen van beslissingen niet.
Mevrouw Hilde Eeckhout kaart ook de vrijstelling
van de verkeersbelasting op de aanhangwagens aan.
Het gaat om ongeveer 4 miljoen euro minder inkomsten, anderzijds valt ook de inningskost weg. De
vermindering van de lasten voor de burger en ook
voor de administratie is een dubbel voordeel. Open
Vld juicht lastenvermindering toe, kent ondertussen
het recept en met de geschikte kok komt alles in
orde. De SERV vraagt een verdere uitbreiding naar
de vennootschappen. Uiteraard zou Open Vld dat
ook graag hebben, maar de partij beseft maar al te
goed dat daarvoor het akkoord van de bevoegde
Waalse en Brusselse minister nodig zijn. Het commissielid rekent erop dat de minister zijn uiterste
best doet om dat te realiseren.
Minister Van Mechelen erkent dat de beperkte bevoegdheden inzake verkeersbelasting frustrerend
zijn. Enkel aanhangwagens van privépersonen kunnen eigenhandig decretaal worden vrijgesteld van
belasting door het Vlaamse Gewest; voor rechtsper-
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sonen is er, in het kader van de loyale fiscale concurrentie, een samenwerkingsakkoord nodig. De minister is blij dat Vlaanderen desondanks de maatregel
zal invoeren. Voor privépersonen gaat het om
160.000 aanhangwagens, voor rechtspersonen over
8000. Hij vermoedt dat het Brusselse Gewest snel
zal volgen. Bij het Waalse Gewest zijn er budgettaire
problemen, daarom stokken de gesprekken.
Artikel 12 wordt aangenomen met 5 stemmen bij 4
onthoudingen.
AFDELING III (nieuw)
Wetboek der Registratie-,
Hypotheek- en Griffierechten
Amendement nr. 4 van de heren Ludo Sannen, Koen
Van den Heuvel en Jan Peumans en mevrouw Hilde
Eeckhout strekt ertoe een nieuwe afdeling III – Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten,
dat bestaat uit een artikel 12bis, in te voegen (Parl.
St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 1368/4).
De heer Ludo Sannen verklaart dat de meerderheid
een akkoord heeft bereikt om via een amendement
bij het programmadecreet de ongelijkheid tussen
abattement en het klein beschrijf op vlak van meeneembaarheid weg te werken in afwachting van een
omvattende regeling.
De heer Herman De Reuse heeft nog een opmerking
bij het voorgelegde amendement nr. 4. Hij herinnert
zich dat dezelfde tekst ooit is ingediend door de heer
Sannen en nadien ingetrokken. De heer Strackx heeft
hem overgenomen, maar dat amendement werd vervolgens toch verworpen door de heer Sannen.
De heer Ludo Sannen repliceert dat hij collegiaal wil
werken in de meerderheid, ook als dat soms wat
meer tijd vergt.
Amendement nr. 9 van de heren Felix Stackx,
Herman De Reuse, Christian Verougstraete, Thieu
Boutsen en Erik Tack strekt ertoe een nieuwe afdeling III – Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en
Griffierechten, dat bestaat uit een artikel 12bis, in te
voegen (Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 1368/6).
De heer Felix Strackx zegt dat Vlaams Belang het
amendement jaarlijks indient. Het betreft de rechtzetting van een onrechtvaardigheid in de huidige
wetgeving. De meeneembaarheid van de registratierechten die voor iedereen in het Vlaamse Gewest
geldt, is voor een bepaalde categorie mensen uitgesloten. Het gaat om de bijkomende rechten die geheven worden als iemand niet voldoet of blijft voldoen
aan de voorwaarden van het klein beschrijf. Vlaams
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Belang betwist niet dat er bijkomende rechten geheven worden: dat staat niet ter discussie. Vlaams
Belang vindt wel dat de meeneembaarheid van de
registratierechten specifiek voor die categorie van
mensen ook zou moeten gelden.
Minister Dirk Van Mechelen repliceert dat het
amendement ook vroeger al ter stemming neergelegd
werd. Daarom verwijst de minister naar zijn repliek
naar aanleiding van de behandeling van het ontwerp
van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van
de begroting 2005 (zie Parl. St. Vl. Parl. 2004-05,
nr. 124/8).
Amendement nr. 4 wordt eenparig aangenomen met
11 stemmen.
Amendement nr. 9 wordt verworpen met 8 stemmen
tegen 5.

AFDELING III (nieuw)
Wetboek der Successierechten

Amendement nr. 13 van de heer Koen Van den
Heuvel, mevrouw Hilde Eeckhout en de heren Jan
Peumans en Ludo Sannen strekt ertoe een nieuwe
afdeling III – Wetboek der Successierechten, dat
bestaat uit een artikel 12bis, in te voegen (Parl. St.
Vl. Parl. 2007-08, nr. 1368/6).
Minister Dirk Van Mechelen herinnert eraan het
Europees Hof van Justitie op een prejudiciële vraag
over de toepassingsvoorwaarden van artikel 60bis
van het Wetboek der Successierechten geantwoord
heeft dat het strijdig is met het Europese recht. Het
gaat dan over de territoriale beperking met betrekking tot de tewerkstelling op het grondgebied van
werknemers van het Vlaamse Gewest.
Er waren een aantal mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is de volledige schrapping van de regeling.
De regeling van toenmalig minister Demeester is
echter een goede regeling met als ambitie de continuïteit van de onderneming te verzekeren en vooral
ook de daaraan gekoppelde werkgelegenheid. De
regeling is van kracht sinds 1997 en is goed ingeburgerd. De minister kiest ervoor om het kind niet met
het badwater weg te gieten.
De gemakkelijkste oplossing zou gewoon de schrapping van de tewerkstellingsvereiste zijn. Dat is echter geen valabele oplossing omdat de vrijstelling van
de successierechten juist ingegeven is door het behoud en de continuïteit van de onderneming en de
daaraan gekoppelde activiteiten en werkgelegenheid.
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Daarom pleit de regering voor het schrappen van de
lokalisatie van de tewerkstelling in het Vlaamse Gewest. Het alternatief is het niet langer te hebben over
tewerkgestelde werknemers maar over loonlast.
Loonlast is een valabel alternatief voor het aantal
personeelsleden.
In de regel wordt de vrijstelling dus voortaan toegekend voor ondernemingen die ten minste 500.000
euro aan loonlasten uitbetaald hebben in de drie jaar
voorafgaand aan het jaar waarin het overlijden heeft
plaatsgevonden. Als de onderneming of vennootschap minder dan 500.000 euro aan loonlasten uitbetaalde in de relevante periode, komt er een proportionele vrijstelling. Dat was trouwens voorheen ook
het geval, namelijk 20 percent per werknemer. Dat
betekent dat een bedrijf met vijf werknemers volledig vrijgesteld werd van de successierechten.
De nieuwe regeling betekent een administratieve
vereenvoudiging omdat de voortschrijdende berekening van het gemiddelde aantal werknemers wegvalt.
Een tweede voordeel is dat de discussie over voltijdse tewerkgestelde eenheden verdwijnt. Ook de fluctuaties in de werkgelegenheid zullen niet langer voor
onduidelijkheid zorgen. Zo is seizoensarbeid gemakkelijker in kaart te brengen door de loonlast op
jaarbasis te berekenen. De proportionele vrijstelling
zal gemakkelijker berekend kunnen worden: een
percentage van 500.000 euro geeft dan recht op een
gelijk percentage vrijstelling.
Op die manier is de regering er op korte termijn in
geslaagd om de goede regeling in overeenstemming
te brengen met de Europese eisen. Nu wordt het:
“500.000 euro aan loonlasten uitbetaald aan werknemers die in de Europese economische ruimte tewerkgesteld zijn.”. Het criterium van het Vlaams
Gewest wordt vervangen door de Europese economische ruimte.
Het amendement wordt aangenomen met 8 stemmen
bij 5 onthoudingen.

AFDELING IV (nieuw)
Decreet van 7 juli 2006
houdende vrijstelling van successierechten
ten voordele van de langstlevende partner
voor de nettowaarde van de gezinswoning
Amendement nr. 10 van de heren Felix Strackx,
Herman De Reuse, Christian Verougstraete, Thieu
Boutsen en Erik Tack strekt ertoe een nieuwe afdeling IV – Wijziging van het decreet van 7 juli 2006
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houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning, dat bestaat uit een
artikel 12ter, in te voegen (Parl. St. Vl. Parl. 200708, nr. 1368/6).
De heer Felix Strackx zegt dat het amendement gaat
over het decreet houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner
voor de nettowaarde van de woning. Er zijn enkele
categorieën van mensen die niet naar de letter, maar
wel naar de geest van de wet voldoen aan de vereisten. Het gaat om mensen die een gezinswoning bezitten, maar er niet in wonen en er dus niet gedomicilieerd zijn. Daar kunnen diverse redenen voor zijn,
onder andere beroepsredenen, bijvoorbeeld militairen. Mensen die slechts één woning bezitten met de
bedoeling er later de gezinswoning van te maken,
maar er nu nog niet wonen, moeten evenzeer kunnen
genieten van de vrijstelling van successierechten.
Dat geldt ook voor mensen die een woning gekocht
hebben, maar er nog niet gedomicilieerd zijn omdat
ze nog bezig zijn met verbouwingen. Als een van
beide partners op dat moment overlijdt, geldt de
vrijstelling van de successierechten niet. Dat gaat in
tegen de geest van het decreet.
Er zijn nog andere categorieën waarvoor hetzelfde
geldt. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die, met het
oog op de aankoop van een nieuwe gezinswoning,
hun oude gezinswoning verkocht hebben. Ze wonen
nog in de oude gezinswoning maar zijn geen eigenaar meer. Ze hebben een andere woning gekocht of
zijn er een aan het bouwen. Ook die categorie heeft,
volgens de geest van het decreet, recht op de vrijstelling van successierechten.
Vlaams Belang zal dit amendement blijven indienen tot
de onrechtvaardigheden van het decreet rechtgezet zijn.
Minister Dirk Van Mechelen repliceert dat het
amendement ook vroeger al ter stemming neergelegd
werd. Daarom verwijst de minister naar zijn repliek
naar aanleiding van de behandeling van het ontwerp
van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van
de begroting 2005 (zie Parl. St. Vl. Parl. 2004-05,
nr. 124/8).
Het amendement wordt verworpen met 8 stemmen
tegen 5.

AFDELING V (nieuw)
Wetboek der Successierechten
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Amendement nr. 11 van de heren Felix Strackx,
Herman De Reuse, Christian Verougstraete, Thieu
Boutsen en Erik Tack strekt ertoe een nieuwe afdeling V – Wetboek der Successierechten, dat bestaat
uit de artikelen 12quater tot 12septies, in te voegen
(Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 1368/6).
De heer Felix Strackx zegt dat dit amendement raakt
aan de kern van het decreet houdende vrijstelling
van successierechten voor de langstlevende partner.
Vlaams Belang heeft van in het begin gezegd dat het
decreet onrechtvaardig is omdat het bepaalde categorieën van mensen bevoordeelt en andere benadeelt.
Naarmate in een nalatenschap het gewicht van een
gezinswoning groter is, geniet de erfgenaam van een
grotere vrijstelling. Het komt niet aan de overheid
toe om mensen te dwingen een grote gezinswoning
te hebben en minder roerende goederen. Iedereen
moet vrij kunnen kiezen of hij al dan niet veel middelen investeert in de gezinswoning.
Met dit amendement stelt Vlaams Belang voor om
de vrijstelling van successierechten voor samenwonenden en gehuwden te laten gelden voor de hele
nalatenschap, dus zowel voor roerende en onroerende goederen. Dat zou eerlijker zijn. Het zal ongetwijfeld geld kosten aan de Vlaamse overheid.
De financiële situatie van Vlaanderen is echter van
dien aard dat de onrechtvaardigheid kan worden
rechtgezet.
Minister Dirk Van Mechelen repliceert dat het
amendement ook vroeger al ter stemming neergelegd
werd. Daarom verwijst de minister naar zijn repliek
naar aanleiding van de behandeling van het ontwerp
van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van
de begroting 2005 (zie Parl. St. Vl. Parl. 2004-05,
nr.124/8).
Het amendement wordt verworpen met 8 stemmen
tegen 5.

AFDELING VI
Decreet houdende de invoering van een forfaitaire
vermindering in de personenbelasting
Amendement nr. 12 van de heren Felix Strackx,
Herman De Reuse, Christian Verougstraete, Thieu
Boutsen en Erik Tack strekt ertoe een nieuwe afdeling VI – Decreet houdende de invoering van een
forfaitaire vermindering in de personenbelasting, dat
bestaat uit een artikel 12octies, in te voegen (Parl.
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St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 1368/6).
De heer Felix Strackx zegt dat het amendement uitgaat van de vaststelling dat de belastingdruk in België en ook in Vlaanderen veel te hoog is. De belastingdruk in Vlaanderen behoort tot de hoogste ter
wereld. Het is natuurlijk in de eerste plaats aan de
federale overheid om een belastingvermindering in
te voeren. Er is echter geen federale regering. De
forfaitaire vermindering van de personenbelasting is
wel al goedgekeurd op 21 juni 2006. Die vermindering wordt van kracht op 1 januari 2009.
Met het voorgelegde amendement stelt Vlaams
Belang voor om de gefaseerde regeling een jaar te
vervroegen. Gelet op de gunstige financiële situatie
kan de regeling, gepland voor 2009, al in 2008 van
kracht worden en die voor 2010 al in 2009.
Minister Dirk Van Mechelen repliceert dat het
amendement al eerder is ingediend. De minister stelt
dat de Vlaamse Regering zich houdt aan de timing
van het regeerakkoord.
Het amendement wordt verworpen met 8 stemmen
tegen 5.
Ter stemming gelegd, wordt het aldus gewijzigde
hoofdstuk III aangenomen met 8 stemmen bij 5 onthoudingen.

HOOFDSTUK X
Vlaams Toekomstfonds

Artikel 51
Artikel 51 en hoofdstuk X worden zonder opmerkingen aangenomen met 8 stemmen bij 5 onthoudingen.

HOOFDSTUK XIbis (nieuw)
Bekrachtiging van de akte
houdende ruiling van percelen grond te Antwerpen
Amendement nr. 8 van de heer Jan Peumans, mevrouw Hilde Eeckhout en de heren Eric Van
Rompuy en Ludo Sannen strekt ertoe een nieuw
hoofdstuk XIbis – Bekrachtiging van de akte houdende ruiling van percelen grond te Antwerpen, dat
bestaat uit een artikel 52bis, in te voegen, waarbij
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een akte houdende ruiling van percelen grond gelegen te Antwerpen tussen het Vlaamse Gewest enerzijds en de stad Antwerpen en het autonoom gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen (VESPA) anderzijds, wordt bekrachtigd (Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 1368/5).
Met de bekrachtiging van een akte houdende ruiling
van percelen grond in Antwerpen, wordt een probleem dat reeds uit 1958 stamt opgelost.
Ter stemming gelegd, wordt het amendement nr. 8
aangenomen met 13 stemmen.

HOOFDSTUK XII
Slotbepalingen

Artikel 53
Amendement nr. 14 van de heer Koen Van den
Heuvel, mevrouw Hilde Eeckhout en de heren Jan
Peumans en Ludo Sannen strekt ertoe, aansluitend
op amendement nr. 13 de slotbepalingen te wijzigen
(Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 1368/6).
Het amendement wordt aangenomen met 8 stemmen
bij 5 onthoudingen.
Het aldus gewijzigde artikel 53 en hoofdstuk XII
worden aangenomen met 8 stemmen bij 5 onthoudingen.
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E. EINDSTEMMING VAN HET ONTWERP
VAN DECREET HOUDENDE DE BEPALINGEN TOT BEGELEIDING VAN DE
BEGROTING 2008
De aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting toegewezen hoofdstukken van het
ontwerp van decreet houdende de bepalingen tot
begeleiding van de begroting 2008 (Parl. St. Vl.
Parl. 2007-08, nr. 1368/1) worden aangenomen met
8 stemmen tegen 5.

De verslaggever,

De voorzitter,

Erik MATTHIJS

Jaak GABRIELS
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Opsplitsing van het ontwerp van decreet
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008
(programmadecreet) over de verschillende commissies
(Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr.1368/1)
Hoofdstuk

Commissie

Minister

I. Algemeen
II. Onderwijs
III. Fiscaliteit
IV. Leefmilieu
V. Vlaams Stedenfonds
VI. Vlaams Gemeentefonds
VII. Ruimtelijk Structuurplan
VIII. Afgeschreven goederen
IX. CultuurInvest
X. Vlaams Toekomstfonds
XI. Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap
XII. Slotbepalingen
uitgezonderd met betrekking tot
- Hoofdstuk IV. Leefmilieu. Afdeling II. Oppervlaktewateren
- Hoofdstuk IV. Leefmilieu. Afdeling V. Bodem
- Hoofdstuk VI. Vlaams Gemeentefonds
- Hoofdstuk XI. Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap

FIN
OND
FIN
LEE
WON
BIN
LEE
BIN
CUL
FIN
WEL

Dirk Van Mechelen
Frank Vandenbroucke
Dirk Van Mechelen
Hilde Crevits
Marino Keulen
Marino Keulen
Dirk Van Mechelen
Geert Bourgeois
Bert Anciaux
Dirk Van Mechelen
Steven Vanackere

FIN

Dirk Van Mechelen

LEE

Hilde Crevits

LEE

Hilde Crevits

BIN

Marino Keulen

WEL

Steven Vanackere

