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2
Het Vlaams Parlement,

– gelet op:
1° de commissiebespreking van de beleidsnota Financiën en Begroting 2009-2014;
2° het antwoord van Vlaams minister Philippe Muyters tijdens die bespreking;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° de schuld van de Vlaamse overheid versneld af te bouwen en daartoe integraal het
totale bedrag van 5,25 miljard euro aan te wenden dat door bank-verzekeraar KBC
terugbetaald zal worden aan de Vlaamse overheid in het kader van de KBC-reddingsoperatie van januari 2009;
2° de nodige stappen te ondernemen opdat het Vlaamse Gewest vanaf 1 januari 2011
bevoegd zou zijn voor het zelfstandig innen van de verkeersbelastingen;
3° op korte termijn een strategie te formuleren om meer fiscale en financiële verantwoordelijkheid voor de deelstaten – onder andere met betrekking tot de inkomstenbelastingen – te verkrijgen, hetgeen een intentie is blijkens de beleidsnota Financiën
en Begroting, en een tijdsplanning bekend te maken voor de noodzakelijke fundamentele herziening van de Bijzondere Financieringswet, die heden de financieringsmechanismen voor de gewesten en de gemeenschappen stipuleert;
4° een ‘vergroeningsgerichte’ hervorming van de verkeersfiscaliteit volledig budgettair
neutraal door te voeren;
5° de nodige initiatieven te nemen om in overleg met alle betrokken actoren een rationalisering en een uniformisering van de Vlaamse lokale fiscaliteit te verkrijgen, die
zal leiden tot een objectief meetbare vermindering van de aan die lokale fiscaliteit
verbonden administratieve lasten bij zowel de publieke als de private sector.
Lode VEREECK

V l a a m s P a r l e m e n t – 1011 B r u s s e l – 0 2 / 5 5 2 . 11 . 11 – w w w. v l a a m s p a r l e m e n t . b e

