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Het Vlaams Parlement,
– gehoord de bespreking van de beleidsnota Financiën en Begroting 2009-2014;
– gehoord de uitgebreide toelichting van Vlaams minister Philippe Muyters over de
krachtlijnen van zijn beleidsnota;
– overwegende dat de minister inzake de Vlaamse begroting de klemtoon legt op gezonde
openbare financiën en een duurzaam houdbare begroting in evenwicht, overeenkomstig het Vlaamse regeerakkoord, waarbij:
1° efficiëntiewinsten centraal staan;
2° overschotten worden ingezet voor het voeren van Vlaams beleid en met name onder
meer worden toegewezen aan het beleid inzake innovatie, kinderopvang, de wachtlijsten in de sector van mensen met een beperking, de vergroening van de economie
enzovoort;
3° gewerkt wordt aan een eigen stabiliteitsnorm;
4° conform het Vlaamse regeerakkoord de Vlaamse jobkorting (vermindering in de
personenbelasting) teruggebracht wordt tot de essentie: het wegwerken van de werkloosheidsval;
5° kostenefficiëntie en transparantie de drijfveren moeten zijn bij publiek-private
samenwerking (pps) en eventueel klassieke financiering kan worden verkozen, maar
waarbij tevens wordt onderzocht hoe dit pps-project kan worden ingepast in de
ESR-neutraliteit (ESR: Europees Systeem van Nationale en Regionale Rekeningen);
– overwegende dat de minister inzake transparant financieel beheer, gericht op zuinigheid, efficiëntie en effectiviteit, benadrukt dat:
1° de implementatie van het Rekendecreet vastgelegd is per 1 januari 2012;
2° onderzocht zal worden of ook lokale besturen in de werkingssfeer wensen te komen
van de recent opgestarte dienst vastgoedakten zodat op termijn de werkingssfeer
mogelijk uitgebreid kan worden;
– overwegende dat aangaande het Vlaamse fiscale beleid de minister toelicht een meer
probaat, eenvoudiger en doelgericht Vlaams fiscaal beleid te willen uitwerken, met aandacht voor:
1° efficiënte fiscale regelgeving, waarbij:
a) de eigen inning en invordering van de verkeersbelastingen wordt uitgesteld tot 1
januari 2011;
b) in samenwerking met het Steunpunt Fiscaliteit en Begroting onderzocht wordt
wat haalbaar is inzake de in het Vlaamse regeerakkoord vermelde huiskorting;
c) het effect van de volledige vrijstelling van de onroerende voorheffing op materieel en outillage en de 100%-inkomstencompensatie voor de gemeenten en provincies worden geëvalueerd in 2013;
2° de inpassing van Vlaamse fiscale maatregelen in het Europese rechtskader, waarbij
de bestaande verminderingen inzake personenbelasting worden aangehouden tenzij
een aanpassing door de bevoegde Europese instellingen wordt gevraagd;
3° meer samenhangende fiscale bevoegdheden;
4° het aanbrengen van duurzame accenten in de verkeersfiscaliteit, waarbij tevens het
luchtvervoer wordt meegenomen in de besprekingen met de minister, bevoegd voor
de mobiliteit;
5° de verduurzaming van de vastgoedfiscaliteit;
– overwegende dat de minister voorts aangeeft te streven naar een goed ondernemingsklimaat met:
1° meer en beter overleg met het veld;
2° het garanderen van de continuïteit van familiale ondernemingen;
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3° het uitwerken van een fiscaal instrumentarium voor lokale besturen waarbij in een
fiscaal pact de volgende elementen centraal kunnen staan:
a) het verlagen van de administratieve lasten voor bedrijven;
b) de samenwerking tussen verschillende bestuurslagen om efficiëntie te bewerkstelligen, rekening houdend met de voorstellen die komen vanuit de steden en
gemeenten;
c) het ondersteunen van de vraag naar meer fiscale bevoegdheden van lokale besturen aangaande resultaatsgebonden belastingen, in het kader van besprekingen
over de staatshervorming;
d) het streven naar eenvormigheid en transparantie van de belastingverordeningen;
– gelet op de afspraak die werd gemaakt tijdens het debat in de commissie, om in een
open debat met de commissie te werken aan een eigen stabiliteitsnorm;
– gelet op de afspraak tijdens het debat in de commissie om de discussie over de besteding van de meerwaarde van de KBC-operatie te voeren in het kader van de bespreking
van de meerjarenbegroting;
– gelet op de bepalingen ter zake in het Vlaamse regeerakkoord;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° een vooruitziend begrotingsbeleid op lange termijn te voeren, waarbij:
a) een Vlaamse begroting in evenwicht wordt nagestreefd;
b) een eigen stabiliteitsnorm wordt uitgewerkt;
c) een meerjarenbegroting wordt ingediend bij de begrotingsaanpassing 2010;
d) kostenefficiëntie centraal staat bij de keuze voor pps;
2° het implementatietraject van het Rekendecreet aan te houden;
3° een fiscaal beleid te voeren dat gericht is op de bovenvermelde beleidsdoelstellingen,
zijnde:
a) meer efficiënte fiscale regelgeving;
b) het inpassen van fiscale maatregelen in het Europese recht;
c) verduurzaming;
d) hervorming van de verkeersfiscaliteit;
4° de nodige stimuli te voorzien om het ondernemingsklimaat te verbeteren.
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