
 

ADVIES 1610 

Voorstel van decreet Onroerende Voorheffing 

Datum: 29 juni 2016 

Voorzitter: Nozizwe Dube 

Aanwezigen  Al Hilou Fatimah, Baetens Jo, Daniels Hanne, De Ceulaer Niels, De Waele Bieke, Dube Nozizwe, 

Fort Kwinten, Meeus Frederik, Van Dinter Finn, Vandeghinste Nicky, Verhaeghe Isaac, Verreet Simon     

De Algemene Vergadering van de Vlaamse Jeugdraad, in vergadering op 29 juni 2016, onder voorzitterschap van 

Nozizwe Dube, adviseert unaniem het volgende: 

Inhoud 

1. Verduidelijk de termen “landelijk georganiseerde jeugdverenigingen” en “lokale afdelingen” in het 

voorstel van decreet 2 

2. Zorg voor een goede overgangsregeling, zodat onterecht geïnde belastingen worden terugbetaald 3 

3. Werk aan een zelfde uitzondering voor jeugdgroepen en jeugdverblijven in Brussel door ook hier een 

expliciete vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerk en jeugdverblijven af te roepen 3 

4. Zorg voor een efficiënte gegevensverzameling voor de vrijstelling van onroerende voorheffing van 

jeugdwerkinfrastructuur via de GIS-databank jeugdruimte. Roep gemeenten op om hun gegevens toe 

te voegen aan deze GIS-databank. Actualiseer de GIS-inventaris jeugdverblijven van Toerisme 

Vlaanderen 3 

5. Beperk zo veel mogelijk de administratieve last voor jeugdwerk, jeugdverblijven en gemeenten 4 

6. Informeer jeugdwerkorganisaties en jeugdverblijven van wie de infrastructuur niet wordt vrijgesteld 5 

 

  



 

1 Situering 

Jeugdwerkinfrastructuur en jeugdverblijven zijn vrijgesteld van de onroerende voorheffing. Dat waren ze al lang, en 

dat blijven ze nog steeds. Een aantal parlementsleden van de meerderheid formuleerden op 18 mei 2016 een voorstel 

van decreet waarin deze vrijstelling duidelijker wordt verankerd. Het moet helpen om jeugdorganisaties en 

jeugdverblijven geen onterechte belastingen meer te laten betalen op hun infrastructuur. Ze zouden geen vrijstelling 

meer moeten aanvragen, geen bezwaarschrift moeten indienen en dus geen aanslagbiljet meer mogen ontvangen. 

De administratieve overlast wordt hiermee aangepakt en onterecht geïnde belastingen vermeden. De Vlaamse 

Jeugdraad is dan ook zeer verheugd met dit wetgevend initiatief. 

De indieners koppelen de vrijstellingsregeling aan een subsidiëring in het kader van het Vlaams decreet van 20 

januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Voor lokale jeugdwerkinitiatieven wordt de 

vrijstelling gekoppeld aan hetzelfde decreet en aan een verklaring door het lokaal bestuur waar het initiatief gevestigd 

is, dat dit voldoet aan de definitie van lokaal jeugdwerkinitiatief.  

Concreet wordt er aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit een artikel toegevoegd, dat de automatische vrijstelling van 

onroerende voorheffing verleent voor het kadastraal inkomen van de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen en 

jeugdverenigingen die erkend worden door een lokaal bestuur. Ook de jeugdverblijfcentra die een label jeugdtoerisme 

binnen het kader “Toerisme voor Allen” hebben, worden vrijgesteld. Het voorstel betreft dus enkel het gewest 

Vlaanderen. Voor de Brusselse jeugdlokalen en jeugdverblijven bestaat deze vrijstelling niet1.  

Om de vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerkinfrastructuur en jeugdverblijven te realiseren heeft de 

Vlaamse Belastingdienst de correcte gegevens nodig. Dat is een werk van lange adem. Jeugdverenigingen en hun 

koepels, De Ambrassade, het Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT), steden en gemeenten en de Vlaamse Overheid 

slaan best nadien verder de handen in elkaar om dit te realiseren. Het voorstel van decreet is een belangrijke eerste 

stap. Het invullen en gebruiken van de GIS-databank jeugdruimte en het updaten van de GIS-databank 

jeugdverblijven om samen de juiste gegevens te verzamelen is waarschijnlijk de belangrijkste. Zo zorgen we ervoor 

dat jeugdverenigingen en jeugdverblijven niet meer worden aangesproken op deze onterechte belasting en dat de 

administratieve overlast vermindert. 

2 Advies 

 

Verduidelijk de termen “landelijk georganiseerde jeugdverenigingen” en “lokale afdelingen” in het voorstel van 

decreet 

Het voorstel behandelt de: “onroerende goederen of delen ervan, gelegen in het Vlaamse Gewest, die gebruikt 

worden door landelijk georganiseerde jeugdverenigingen die gesubsidieerd worden overeenkomstig het decreet van 

20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid en hun lokale afdelingen…”.  

Het decreet VJKRB spreekt echter over meerdere categorieën. Zo worden ook de cultuureducatieve verenigingen, 

politieke jongerenbewegingen en verenigingen informatie en participatie als aparte werksoorten erkend. Het is 

duidelijk dat deze verenigingen ook vrijgesteld moeten zijn van onroerende voorheffing.  

_________________ 

1 Voor de integrale tekst van het voorstel van decreet, zie http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/regelgeving_lokaal/2016_voorstel-vrijstelling-

onroerende-voorheffing.pdf 

 

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/regelgeving_lokaal/2016_voorstel-vrijstelling-onroerende-voorheffing.pdf
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/regelgeving_lokaal/2016_voorstel-vrijstelling-onroerende-voorheffing.pdf


 

De Vlaamse Jeugdraad vindt daarom een betere verwoording: “onroerende goederen of delen ervan, gelegen in het 

Vlaamse Gewest, die gebruikt worden door jeugdverenigingen die gesubsidieerd worden overeenkomstig het decreet 

van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid…”. 

Ook de term “lokale afdelingen” is niet volledig eenduidig. Verschillende jeugdwerkkoepels werken namelijk met 

aangesloten ledenorganisaties, eerder dan met lokale afdelingen. De Vlaamse Jeugdraad stelt daarom voor om 

“lokale afdelingen” te vervangen door “lokale afdelingen of aangesloten ledenorganisaties”. 

 

Zorg voor een goede overgangsregeling, zodat onterecht geïnde belastingen worden terugbetaald 

Verschillende aanvragen van erkende jeugdwerkorganisaties voor een vrijstelling van onroerende voorheffing werden 

de voorbije jaren afgekeurd door de Vlaamse Belastingdienst of staan momenteel on hold, omwille van het feit dat 

deze organisaties door de Vlaamse Belastingdienst niet erkend werden als een vorm van onderwijs. Het gaat vooral 

om jeugdhuizen, speelpleinwerkingen, werkingen met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties, 

en kleinere jeugdwerkorganisaties erkend via het decreet Vlaams jeugdbeleid. Ook werden de voorbije jaren 

verschillende dossiers van jeugdverblijven afgekeurd, en worden sommige van deze aanvragen momenteel nog 

behandeld door de rechtbank. 

 Zorg voor een goede overgangsregeling van zowel de afgekeurde dossiers als de dossiers die momenteel on hold 

staan bij de Vlaamse Belastingdienst of het voorwerp zijn van juridische procedures, zodat deze organisaties de 

onterecht bij hen geïnde belastingen terugkrijgen. 

 

Werk aan een zelfde uitzondering voor jeugdgroepen en jeugdverblijven in Brussel door ook hier een 

expliciete vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerk en jeugdverblijven af te roepen 

Net als in Vlaanderen kunnen Brusselse jeugdwerkorganisaties in principe een vrijstelling van onroerende voorheffing 

aanvragen als een vorm van onderwijs. Maar ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden onroerende 

goederen gebruikt door jeugdwerkorganisaties momenteel vaak niet vrijgesteld van onroerende voorheffing door de 

belastingdienst. Dit zorgt voor heel wat financiële druk en onzekerheid voor Brusselse jeugdwerkorganisaties. Ook 

jeugdverblijven in Brussel kampen met dit probleem. 

We vragen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om dit Vlaamse voorbeeld als inspiratie te zien. In budgettaire 

moeilijke tijden zorgt een overheid hier voor een besparing voor lokale groepen. De jeugdverenigingen en 

jeugdverblijven met infrastructuur in het Brussels Gewest zouden evenzeer eenduidig kunnen worden vrijgesteld, 

zodat hierover in de toekomst geen onduidelijkheid meer bestaat. Een speciale oproep aan de parlementsleden om 

het goede Vlaamse voorbeeld te verspreiden. 

 

Zorg voor een efficiënte gegevensverzameling voor de vrijstelling van onroerende voorheffing van 

jeugdwerkinfrastructuur via de GIS-databank jeugdruimte. Roep gemeenten op om hun gegevens toe te 

voegen aan deze GIS-databank. Actualiseer de GIS-inventaris jeugdverblijven van Toerisme Vlaanderen 

Om jeugdwerkinfrastructuur te kunnen vrijstellen van onroerende voorheffing heeft de Vlaamse Belastingdienst heel 

wat gegevens nodig. Organiseer deze gegevensverzameling op een zo efficiënt mogelijke manier. De Vlaamse 

Jeugdraad stelt voor om hiervoor het bestaande initiatief GIS-databank jeugdruimte te gebruiken, eerder dan weer 



 

iets nieuws in het leven te roepen. De GIS-databank jeugdruimte is een initiatief van De Ambrassade en Mediaraven 

in samenwerking met de koepels van het jeugdwerk, VVJ en VVSG.  

Om bruikbaar te zijn voor de Vlaamse Belastingdienst moeten de data in deze GIS-databank door de overheid 

worden gevalideerd. Werk daarom samen met de Vlaamse Belastingdienst, de gemeenten en De Ambrassade een 

regeling uit om de gegevens in de GIS databank jeugdruimte te laten valideren door de bevoegde overheid  (de 

Vlaamse Overheid voor de verenigingen erkend in het decreet en hun afdelingen, de lokale overheden voor lokaal 

erkend jeugdwerk).  

Zowel jeugdwerk (koepels en hun lokale afdelingen) als gemeenten zullen gegevens aan deze GIS-databank kunnen 

toevoegen, op vrijwillige basis. Op die manier wil men een zo volledig mogelijke databank bekomen. Het succes hangt 

echter sterk af van het engagement van jeugdwerkorganisaties en gemeenten om de nodige gegevens toe te voegen 

aan deze GIS-databank, en deze gegevens in de toekomst up-to-date te houden. Roep als Vlaamse Overheid 

gemeenten op om gegevens aan te leveren via de GIS-databank jeugdruimte, en deze ook up-to-date te houden! 

Aangezien de decreet indieners voor de erkenning en vrijstelling van lokaal jeugdwerk rekenen op de goodwill van 

lokale besturen, is dit des te belangrijk.  

De gegevens aangeleverd via de GIS-databank kunnen door de Vlaamse en lokale overheden bovendien gebruikt 

worden voor heel wat andere doeleinden (rekening houden met jeugdruimte bij ruimtelijke planningsprocessen (zoals 

RUP’s en verkavelingsplannen), mobiliteits- en verkeersveiligheidsprojecten, of inplanting van speelbossen; 

ruimtegebruik van het jeugdwerk en de evolutie daarvan in kaart brengen; speelweefsel in kaart brengen). Een 

communicatie naar de lokale besturen vanuit de Vlaamse Overheid en de jeugdsector over het belang van deze GIS-

databank dringt zich op. Zo krijg je meer lokale besturen mee, denkt de Vlaamse Jeugdraad. 

Ook voor de jeugdverblijven dringt een efficiënte gegevensverzameling zich op. In 2007 werd door Toerisme 

Vlaanderen een gedetailleerde GIS-inventaris opgemaakt van de toenmalig erkende jeugdverblijven. Sindsdien is 

deze inventaris echter niet meer geactualiseerd. De Vlaamse Jeugdraad pleit daarom voor een update van deze 

inventaris door Toerisme Vlaanderen, zodat de Vlaamse Belastingdienst over de nodige gegevens beschikt om een 

vrijstelling toe te kennen aan de jeugdverblijven. 

 

Beperk zo veel mogelijk de administratieve last voor jeugdwerk, jeugdverblijven en gemeenten  

De Vlaamse Belastingdienst vraagt verschillende gegevens op om het jeugdwerk en de jeugdverblijven te kunnen 

vrijstellen. Een aantal van die gegevens zijn moeilijk te bekomen voor het jeugdwerk en de gemeenten. Dat geldt 

voornamelijk voor het rijksregisternummer van de belastingplichtige, en de kadastrale legger en het partitienummer 

van het perceel. De Vlaamse Belastingdienst heeft toegang tot het rijksregister en de databanken van het kadaster, 

en kan deze gegevens in de meeste gevallen dus zelf verzamelen indien de naam van de belastingplichtige gekend 

is.  

Vanuit de gedeelde principes van administratieve overlast voor zowel jeugdwerk, jeugdverblijven als lokale besturen, 

vraagt de Vlaamse Jeugdraad aan de Vlaamse Belastingdienst om uit te zoeken welke gegevens zij zelf kunnen 

verzamelen, en enkel de echt noodzakelijke gegevens op te vragen. We vragen hierbij aan de Vlaamse Overheid om 

het MAGDA-principe2 te handhaven.  

 

_________________ 

2 Het MAGDA-principe (MAximale GegevensDeling tussen Administraties en Agentschappen) stelt dat de overheid aan burgers en bedrijven geen 

gegevens vraagt waarover ze al beschikt of die ze uit authentieke gegevensbronnen kan halen, bij welke overheid ook. 



 

Informeer jeugdwerkorganisaties en jeugdverblijven van wie de infrastructuur niet wordt vrijgesteld 

De Vlaamse Jeugdraad is tevreden dat de mogelijkheid om in beroep te gaan via een bezwaarschrift mogelijk blijft. 

Wanneer er in bepaalde gevallen geen vrijstelling wordt toegekend, dienen de betreffende organisaties op de hoogte 

gebracht te worden, zodat zij in beroep kunnen gaan door een bezwaarschrift in te dienen. Daarvoor moeten zij ook 

geïnformeerd worden over de reden van de weigering.  

Verder roepen we op om zowel gemeenten als jeugdwerkorganisaties die enkel lokaal erkend zijn te informeren van 

het recht op vrijstelling van onroerende voorheffing van dit lokaal erkend jeugdwerk. Het is immers een mooi cadeau 

dat lokaal jeugdwerk kan doen besparen. Ook de jeugdverblijven moeten goed geïnformeerd worden. Deze 

communicatie verloopt het best via verschillende organisaties en hun kanalen. 


