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Mevrouw de minister, 
 

De Minaraad en de SALV ontvingen uw adviesvraag over een voorontwerp van decreet 
betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen op 19 mei 
2017. De Raden beslisten een gezamenlijk advies uit te brengen. 

Op de nood aan een fiscaal instrumentarium werd al gewezen in het Instrumentenadvies uit 2012 
van de Minaraad1. In het gezamenlijk advies 2017|003 van Minaraad en SALV2 wordt eveneens 
verwezen naar de intentie van de Vlaamse Regering om te voorzien in fiscale voordelen om 
eigenaars te motiveren in te stappen in het systeem van natuurbeheerplannen en stimulansen te 
voorzien om te kiezen voor de hogere ambitieniveaus. De Raden vroegen toen om deze fiscale 
hervorming zo snel mogelijk goed te keuren en appreciëren daarom dat deze aanbeveling werd 
gevolgd en dat dit ontwerpdecreet tegelijkertijd met de uitvoeringsbesluiten betreffende het 
geïntegreerd natuurbeheer principieel werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De Raden 
menen bovendien dat het ontwerpdecreet dat nu voorligt veel eenvoudiger is dan de eerste 
voorstellen. Het voorstel dat voorligt bevat terecht een stimulans naar een zo hoog mogelijk 
ambitieniveau en zorgt ervoor dat een duurzaam engagement rond beheer wordt bevorderd. De 
Raden wijzen nogmaals op de belangrijke samenhang tussen dit ontwerpdecreet en de drie 
uitvoeringsbesluiten en vragen opnieuw om ook de definitieve goedkeuring gelijktijdig te laten 
plaatsvinden. 

In de nota aan de leden van de Vlaamse Regering wordt gesteld dat de vork van geraamde fiscale 
uitgaven die uitgespaard worden door het afschaffen van voorgaande maatregelen betrekkelijk 
groot is. De fiscale uitgaven bij de inwerkingtreding in 2003 destijds geraamd werden op 
5.000.000 euro. Verder wordt gesteld dat de reële fiscale uitgaven voor 2015 en 2016 om en bij de 

                                              
1 Advies 2010|77 van de Minaraad naar aanleiding van de evaluatie van de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van de 

instandhoudingsdoelstellingen, p.27, [36] 
2 Gezamenlijk advies 2017|003 van Minaraad en SALV over het voorontwerp van besluit betreffende de subsidiëring van de planning, de 

ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer, p.8 



 

 

500.000 euro bedroegen. De ramingen die in het kader van het voorgestelde ontwerpdecreet 
worden vermeld, vallen binnen deze vork, maar worden evenwel niet onderbouwd.  

De Raden stellen vast dat de totale financiële impact van dit ontwerpdecreet dus nog onduidelijk 
is. Ze vragen om de vermelde bedragen te onderbouwen, gelet op de samenhang ervan met de 
overige besluiten in het kader van het geïntegreerd natuurbeheer (onder andere de onzekerheid 
over de grootte van de effectieve toename van beheerplannen volgens het nieuwe concept).  

Net als in het advies over het ontwerpbesluit betreffende de subsidiëring van het geïntegreerd 
natuurbeheer3, vragen de Raden ‘om te voorzien in een evaluatie om na te gaan of de doelen om 
het natuurbeheer te verbreden door meer doelgroepen te stimuleren om aan natuurbeheer te 
doen en om de oppervlakte onder natuurbeheer te vergroten’ bereikt zullen worden. 

De Raden wijzen ook op twee onduidelijkheden in het ontwerp: 

 De onroerende voorheffing wordt berekend op het geïndexeerde kadastraal 
inkomen van het onroerend goed. De voorheffing bestaat uit drie delen: (1) 
percentage van het geïndexeerde KI bestemd voor het Vlaamse Gewest (= 
basisheffing of hoofdsom), (2) opcentiemen op de basisheffing voor de provincie 
en (3) opcentiemen op de basisheffing voor de gemeente. De Raden menen te 
begrijpen dat de vrijstelling van onroerende voorheffing geldt voor de drie delen, 
en vragen dit te expliciteren in de memorie van toelichting.  

 In Artikel 14, § 2, zijn de formulering van de twee alinea's en hun 
complementariteit niet helemaal duidelijk; in het bijzonder door het gebruik van 
het woord "ook" in de tweede alinea. De Raden vragen om dit te verduidelijken. 

De Raden vragen te onderzoeken of, in geval van erfenis, de periode van één jaar voor de 
goedkeuring van een verkenningsnota voorzien in artikel 4, alinea 5.1, niet te kort is gezien de tijd 
die soms nodig is om familiale toestanden te regelen, het feit dat het soms om nieuwe beheerders 
gaat die zich moeten “inwerken” en het feit dat de goedkeuring niet enkel van de beheerders 
afhangt maar ook van de administratieve behandeling. De overige termijnen kunnen behouden 
worden. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
Jurgen Tack Hendrik Vandamme 
Voorzitter Minaraad Voorzitter SALV 

 

                                              
3 Gezamenlijk advies 2017|003 van Minaraad en SALV over het voorontwerp van besluit betreffende de subsidiëring van de planning, de 

ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer, p. 8 


