
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2019/30509]

26 APRIL 2019. — Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019
betreffende de deelname van de particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van
Vlaamse audiovisuele werken (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019 betreffende de
deelname van de particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van Vlaamse audiovisuele
werken

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. In het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019 betreffende de deelname van de particuliere
niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken wordt in de artikelen 2,
3 en 4 de zinsnede “artikel 4, tweede lid” telkens vervangen door de zinsnede “artikel 4, derde lid” en wordt de
zinsnede “artikel 4, derde lid” telkens vervangen door de zinsnede “artikel 4, vierde lid”.

Art. 3. In het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019 betreffende de deelname van de particuliere
niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken wordt het opschrift van
hoofdstuk 5 vervangen door wat volgt:

“HOOFDSTUK 5. — Niet-lineaire televisieomroeporganisaties die gevestigd zijn in een andere lidstaat van de
Europese Unie en niet-lineaire televisiediensten aanbieden die gericht zijn op de Vlaamse Gemeenschap”.

Art. 4. Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019 betreffende de deelname van de particuliere
niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken wordt bekrachtigd.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 26 april 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel,
S. GATZ

Nota

(1) Zitting 2018-2019.
Stukken :
– Ontwerp van decreet, 1866 - Nr. 1.
– Amendementen, 1866 - Nr. 2.
– Verslag, 1866 - Nr. 3.
– Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1866 - Nr. 4.
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergadering van 3 april 2019.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2019/30509]

26 AVRIL 2019. — Décret sanctionnant l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2019 relatif à la participation
d’organismes privés de radiodiffusion télévisuelle non linéaire à la production d’œuvres audiovisuelles
flamandes (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret sanctionnant l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2019 relatif à la participation
d’organismes privés de radiodiffusion télévisuelle non linéaire à la production d’œuvres audiovisuelles flamandes

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans l’arrête du Gouvernement flamand du 1er février 2019 relatif à la participation d’organismes privés
de radiodiffusion télévisuelle non linéaire à la production d’œuvres audiovisuelles flamandes, dans les articles 2, 3 et 4,
le membre de phrase « l’article 4, alinéa deux » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « l’article 4, alinéa 3 »
et le membre de phrase « l’article 4, alinéa trois » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « l’article 4,
alinéa 4 ».

Art. 3. Dans l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2019 relatif à la participation d’organismes privés
de radiodiffusion télévisuelle non linéaire à la production d’œuvres audiovisuelles flamandes, l’intitulé du chapitre 5
est remplacé par ce qui suit :

« CHAPITRE 5. Organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire établis dans un autre État membre de
l’Union européenne et offrant des services télévisuels non linéaires destinés à la Communauté flamande ».
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Art. 4. L’arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2019 relatif à la participation d’organismes privés de
radiodiffusion télévisuelle non linéaire à la production d’œuvres audiovisuelles flamandes est sanctionné.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 avril 2019

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises,
S. GATZ

Note

(1) Session 2018-2019.
Documents :
– Projet de décret , 1866 - N° 1.
– Amendements, 1866 - N° 2.
– Rapport, 1866 - N° 3.
– Texte adopté en séance plénière, 1866 - N° 4.
Annales. — Discussion et adoption. Séance du 3 avril 2019.

*

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2019/15227]

10 MEI 2019. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit
van 20 december 2013, wat betreft de aanvraag tot bindende schatting van onroerende goederen in een nalatenschap

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, artikel 1.1.0.0.4, en artikel 3.3.1.0.9, ingevoegd bij het
decreet van 19 december 2014;

Gelet op het decreet van 19 december 2014 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013,
artikel 325;

Gelet op het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 28 januari 2019;

Gelet op advies 2019/09 van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, gegeven
op 29 april 2019;

Gelet op advies 65.381/3 van de Raad van State, gegeven op 11 maart 2019, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Aan titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 1, van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013,
gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 2014, 17 juli 2015 en 14 december 2018, wordt een
artikel 3.3.1.0.7 toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 3.3.1.0.7. § 1. De schatting, vermeld in artikel 3.3.1.0.9 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013,
wordt aangevraagd met een formulier, dat de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie aanlevert en dat al de
volgende elementen bevat:

1° de volgende gegevens over de aanvragers:

a) de voornamen en de achternaam;

b) het rijksregisternummer of het identificatienummer, vermeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

c) het domicilie;

d) in voorkomend geval de wettelijke vertegenwoordiger;

e) de graad van verwantschap met de erflater en wat ieder van hen verkrijgt;
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