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AMENDEMENT Nr. 1
voorgesteld door Manuela Van Werde, Sabine de Bethune,
Jean-Jacques De Gucht, Jos Lantmeeters, Karin Brouwers en Jan Peumans
Artikel 12/1 (nieuw)
Aan hoofdstuk 4, afdeling 3, een artikel 12/1 toevoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 12/1. In artikel 2.9.4.2.14, §4, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd
bij het decreet van 18 mei 2018, worden de woorden “als die premies” vervangen
door de zinsnede “noch met de vermindering van de personenbelasting, vermeld
in artikel 14536 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, als de voormelde premies of de belastingvermindering”.”.
VERANTWOORDING
Het decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december
2013 (VCF), wat betreft de hervorming van het verkooprecht en vereenvoudigingen in de registratiebelasting, voert inzake het verkooprecht onder meer een verlaagd tarief van 1 procent in voor bepaalde
verkrijgingen van beschermde monumenten die aan de voorwaarden voldoen (zie artikel 2.9.4.2.14
VCF).
De voorgestelde bepaling sluit uit dat voor dezelfde werken, diensten en beheersmaatregelen aan
beschermde monumenten dit nieuwe verlaagde tarief gecombineerd kan worden met de belastingvermindering in de personenbelasting voor uitgaven voor beschermde goederen (artikel 14536 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92)).
Momenteel bepaalt artikel 2.9.4.2.14 VCF dat het niet mogelijk is om voor dezelfde werken, diensten
en beheersmaatregelen te genieten van zowel het verlaagde tarief inzake verkooprechten, als van een
onroerenderfgoedpremie.
Om de redenen vermeld in de artikelen 11 en 12 van het voorliggend ontwerp van decreet, wordt een
cumul voor dezelfde werken, diensten en beheersmaatregelen, eveneens uitgesloten tussen enerzijds
het verlaagde tarief van 1 procent inzake het verkooprecht en anderzijds de belastingvermindering in
de personenbelasting voor uitgaven voor beschermde goederen.
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AMENDEMENT Nr. 2
voorgesteld door Manuela Van Werde, Sabine de Bethune,
Jean-Jacques De Gucht, Jos Lantmeeters, Karin Brouwers en Jan Peumans
Artikel 51
Een punt 3°/1 invoegen, dat luidt als volgt:
“3°/1 artikel 12/1, dat van toepassing is op verkoopovereenkomsten afgesloten
vanaf 1 juni 2018;”.
VERANTWOORDING
De inwerkingtreding van het decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de hervorming van het verkooprecht en vereenvoudigingen in
de registratiebelasting, en dus ook van het nieuwe verlaagde tarief van 1 procent inzake verkooprecht,
is voorzien op 1 juni 2018. Artikel 12/1 heeft als expliciete bedoeling om voor dezelfde werken, diensten
en beheersmaatregelen aan beschermde monumenten eveneens een combinatie uit te sluiten tussen
het verlaagde tarief van 1 procent en de belastingvermindering inzake personenbelasting.
Het is dan ook aangewezen om de inwerkingtreding van de voorgestelde wijziging te laten samenvallen
met de inwerkingtreding van het decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van de VCF, wat betreft
de hervorming van het verkooprecht en vereenvoudigingen in de registratiebelasting.
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