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David en Julie

David Julie 

Huisarts Vastgoedmakelaar
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Deel I: feitelijke samenwoning

● September 2021: start feitelijke samenwoning
● Huur van pand gelegen in Gent
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Deel I: feitelijke samenwoning

● = Samenleven van twee personen onder één dak, die een gezamenlijke huishouding voeren
en een duurzame levensgemeenschap hebben opgebouwd
○ Feitenkwestie: feitelijke huishouding op hetzelfde adres
○ Weerlegbaar vermoeden: inschrijving in het bevolkingsregister

● Primair stelsel?
○ Bestaat niet → gemeen recht
○ Natuurlijke verbintenis om bij te dragen in de lasten van het samenwonen

■ Niet in rechte afdwingbaar
■ Gewetensplicht

○ Hoofdelijkheid voor schulden aangegaan ten behoeve van het samenleven en van de
kinderen die door hen zouden worden opgevoed
■ Grondslag: vertrouwensleer
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Deel I: feitelijke samenwoning

● Secundair stelsel?
○ Eigendom bewijzen

■ Elk behoudt de goederen waarvan men eigendom kan bewijzen, de inkomsten van
deze goederen en de opbrengsten uit arbeid

■ Idem schulden
■ Gemeenrechtelijke bewijsregeling

○ Indien bewijs niet kan worden geleverd: geen wettelijk vermoeden van onverdeeldheid
■ Vermoeden van onverdeeldheid uit gezamenlijk bezit (bv. gezamenlijk aangekocht

goed) - art. 3.24 en 3.28 BW
■ Uit onverdeeldheid treden steeds mogelijk - art. 4.66 BW
■ Niet tegenwerpelijk aan derden
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Deel I: feitelijke samenwoning

● Beëindiging?
○ Kan te allen tijde worden beëindigd

■ Zonder rechterlijke tussenkomst
■ Zonder motivering
■ Zonder opzeggingstermijn

○ Geen wettelijke regeling
■ Elke partner kan eigen goederen terugnemen, tenzij exclusief eigendomsrecht niet

kan worden bewezen
■ Vordering tot afgifte roerende goederen

● Bewijs van eigendomsrecht afleveren
● Bewijs dat goederen in bezit zijn van degene van wie afgifte wordt gevorderd
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I. Aankoop gezinswoning
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Julie en David kopen een woning

● December 2022: aankoop van een bestaande 
gezinswoning rond Gent

● Waarde: €350.000 
● Aankoop in onverdeeldheid (bij helften)

9

A. Fiscale behandeling: verkooprecht 

● Registratierechten verschuldigd
○ Gewestelijke bevoegdheid
○ Lokalisatiecriterium: ligging onroerend goed → focus op Vlaams Gewest
○ Principe: 12% verkooprecht (art. 2.9.4.1.1 VCF)

■ Verlaagd tarief van 3%(*) (art. 2.9.4.2.11 VCF) indien cumulatief:
● Verrichting kwalificeert als ‘zuivere aankoop’

○ = koop in enge civielrechtelijke zin
● Door één of meerdere natuurlijke personen

○ Indien meerdere: beoordeling per persoon
○ Rechtspersonen worden uitgesloten

● Verwerving geheelheid in volle eigendom
○ Aankoop van een onverdeeld deel die niet leidt tot de verkrijging van de gehele volle

eigendom volstaan niet
● Voorwerp = woning (art. 1.1.0.0.2, 12e lid, °6 VCF)

○ Doet dienst voor huisvesting
○ Gemengde bestemming verhindert toepassing niet zolang woonfunctie primeert
○ GEEN woning in aanbouw of op plan

(*) Sedert 1 januari 2022: datum authentieke akte
10
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A. Fiscale behandeling: verkooprecht 

● Inschrijving bevolkingsregister < 3 jaar na notariële akte
○ Te rekenen vanaf datum notariële koopakte

● Geen verhinderend bezit
○ Koper niet voor geheelheid volle eigenaar van andere bouwgrond/woning

■ TENZIJ vervreemding < 2 jaar
○ Kopers niet voor geheelheid samen volle eigenaar van andere bouwgrond/woning

● Pro fiscoverklaringen opgenomen in notariële akte
○ Verklaring alle voorwaarden voldaan + verzoek toepassing gunstregime

! Beoordeling voorwaarden op datum notariële akte
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A. Fiscale behandeling: verkooprecht

■ Verlaagd tarief van 1% (art. 2.9.4.2.12 VCF)
● Aankoop enige eigen woning
● Ingrijpende energetische renovatie

■ Rechtenvermindering (art. 2.9.5.0.5 VCF)
● Aankoop enige eigen bescheiden woning

○ Belastbare grondslag niet hoger dan €220.000,00
○ Vermindering van €2.800,00/€960,00 afhankelijk van toepasselijk tarief

■ €2.800,00 (verlaagd tarief enige gezinswoning)
■ €960,00 (verlaagd tarief enige gezinswoning met ingrijpende energetische renovatie)
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A. Fiscale behandeling: verkooprecht

https://www.vlaanderen.be/het-verkooprecht-bij-de-aankoop-van-de-enige-eigen-woning-overzicht
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A. Fiscale behandeling: verkooprecht

https://www.vlaanderen.be/verlaagd-tarief-in-het-verkooprecht-voor-de-aankoop-van-de-enige-eigen-woning#q-57669326-1b9d-4fb7-bc2d-af70b9b5a075
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https://www.vlaanderen.be/het-verkooprecht-bij-de-aankoop-van-de-enige-eigen-woning-overzicht
https://www.vlaanderen.be/verlaagd-tarief-in-het-verkooprecht-voor-de-aankoop-van-de-enige-eigen-woning#q-57669326-1b9d-4fb7-bc2d-af70b9b5a075
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A. Fiscale behandeling: verkooprecht

Genieten David en Julie van verlaagd tarief voor enige eigen woning?

! Beoordeling per koper 

● Verrichting kwalificeert als zuivere aankoop
● Door één of meerdere natuurlijke personen

○ David en Julie zijn natuurlijke personen
● Verwerving geheelheid volle eigendom

○ Samen verkrijgen ze 100% van de volle eigendom ingevolge aankoop
● Voorwerp = woning (art. 1.1.0.0.2, 12e lid, °6 VCF)

○ Reeds bestaand onroerend goed met primaire woonfunctie
● Inschrijving < 3 jaar na notariële akte

○ Intentie vestiging gezinswoning
● Geen verhinderend bezit

○ Noch David, noch Julie, noch zij samen, bezit(ten) reeds voor volle eigendom de
geheelheid van andere woning of bouwgrond

● Pro fiscoverklaringen opgenomen in notariële akte

15

A. Fiscale behandeling: verkooprecht

N.B. Regime van meeneembaarheid: uitdoofscenario

● = Recuperatie van betaalde kooprechten bij nieuwe aankoop hoofdverblijfplaats (art. 2.9.5.0.1 –
2.9.5.0.2 – 2.9.5.0.3 – 2.9.5.0.4 VCF)

● Voorwaarden
○ Natuurlijke persoon
○ Zuivere aankoop
○ Voorwerp = onroerend goed bestemd of aangewend voor bewoning
○ Tot vestiging hoofdverblijfplaats verkrijger
○ Termijnen gerespecteerd inzake verkoop/aankoop
○ Termijnen gerespecteerd inzake vestiging hoofdverblijfplaats
○ Enkel Vlaamse verkooprechten

● Plafond: €12.500, in 2022 geïndexeerd tot €13.000
● Beperkt tot fractie eigendom van verkrijger
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A. Fiscale behandeling: verkooprecht

N.B. Regime van meeneembaarheid: uitdoofscenario

● Definitieve afschaffing: 1 januari 2024
● Intussen overgangsregime

○ Keuze door koper-natuurlijke persoon
■ 3% verkooprecht en geen meeneembaarheid
■ 6% verkooprecht en meeneembaarheid

○ Keuze = onherroepelijk
○ Enkel voor rechten met betrekking tot oorspronkelijke authentieke aankoopakte (AK1)

verleden voor 1 januari 2022
○ Nieuwe aankoopakte (AK2) ten laatste op 31 december 2023
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A. Fiscale behandeling: verkooprecht

Relevante standpunten 

● SP 15056 inzake de keuze verlaagd tarief 
● SP 16089 inzake causaal verband
● SP 18044: inzake basisvoorwaarden verkrijging verlaagd tarief
● SP 20052: inzake begrip ‘woning’
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B. Belangrijke clausule: anticipatieve inbreng

● Zonder clausule houdende een anticipatieve inbreng

David en Julie trouwen later onder wettelijk stelsel

○ Onroerend goed niet automatisch deel van hun gemeenschap
○ Huwelijksovereenkomst: inbreng onroerend goed in huwelijksgemeenschap vereist

→ 2 keer notariskosten verschuldigd

○ Bij aankoopakte
○ Bij huwelijksovereenkomst

● Bij toevoeging beding anticipatieve inbreng (sinds wet 22 juli 2018) (art. art. 2.3.53, §2 BW)
○ In akte eigendomsverkrijging kan het onroerend goed anticipatief worden ingebracht in de

toekomstige huwgemeenschap
○ Koppel huwt: onroerend goed behoort vanaf dat ogenblik tot de huwgemeenschap

(tenzij echtgenoten hierop terugkomen bij huwelijksovereenkomst)
○ Koppel huwt niet: onroerend goed blijft in onverdeeldheid

19

B. Belangrijke clausule: anticipatieve inbreng

● Voorwaarden anticipatieve inbreng:
○ bij elke gezamenlijke verkrijging in onverdeeldheid door de partners van de volle eigendom

van een onroerend goed waarin zij gelijk gerechtigd zijn
■ verkrijging: aankoop, inkoop, schenking
■ geen ongelijke eigendomsverkrijgingen (bv. 40-60)
■ geen verkrijging door de ene van blote eigendom en door de andere van het

vruchtgebruik
○ op het ogenblik van het huwelijk moet het onroerend goed nog in natura aanwezig zijn
○ inschrijving in centraal huwelijksovereenkomstenregister

20

19

20



28/11/2022

11

B. Belangrijke clausule: anticipatieve inbreng

● Inbreng schulden (art. 2.3.53, §3 BW)
○ schulden aangegaan om het ingebrachte goed te verkrijgen, te verbeteren of in stand te

houden komen ten laste van de gemeenschap
○ idee: netto-inbreng (= de waarde van het ingebrachte goed en de schuld die er op weegt)
○ deze regel geldt ook voor goederen die in de huwgemeenschap worden ingebracht via

een verklaring van anticipatieve inbreng
○ aanvullend recht → afwijkende regeling mogelijk

21

C. Gevolgen van een plots overlijden

Erfrecht van de langstlevende feitelijk samenwonende partner

● Geen wettelijk erfrecht
● Geen wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik
● Optimaliseren is nodig (samenlevingscontract, schenking, testament, beding van aanwas)
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C. Gevolgen van een plots overlijden

Optie 1: opmaak testament met toebedeling gezinswoning aan langstlevende

Art. 2.7.4.1.1, §2, derde lid juncto art. 1.1.0.0.2 VCF: vrijstelling erfbelasting voor gezinswoning

● Enkel voor goed dat dienst deed als gezinswoning bij overlijden
● Voorwaarden:

○ bij overlijden 3 jaar ononderbroken samenwonen
○ gemeenschappelijke huishouding voeren
○ geen verwanten in rechte lijn
○ vrijstelling expliciet aanvragen in aangifte

In casu: samenwoning sinds september 2021 en overlijden in december 2022

→ geen vrijstelling gezinswoning (maar wel toepassing tarieven tussen partners)

23

C. Gevolgen van een plots overlijden

Optie 1: opmaak testament met toebedeling gezinswoning aan langstlevende

Erfbelasting verschuldigd op verkrijging gezinswoning:

● Tarief rechte lijn en tussen partners (1 jaar ononderbroken feitelijke samenwoning)
● Berekening:

○ Waarde gezinswoning: € 350.000,00
○ ½ behoort de langstlevende reeds toe (€ 175.000,00)

→ TOTAAL: €12.750,00 erfbelasting verschuldigd
24

Schijf Tarief verschuldigde belasting

€ 0,01 tot en met € 50.000,00 3% € 1.500,00

€ 50.000,01 tot en met € 
250.000,00

9% € 125.000 x 9% = 
€ 11.250,00

€ 250.000, 001 en meer 27% /
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C. Gevolgen van een plots overlijden

Optie 2: een beding van aanwas

● = een kanscontract waarbij het aandeel van de eerststervende onder de opschortende
voorwaarde van zijn overlijden zal aangroeien bij de langstlevende
○ beding tussen de verkrijgers onderling
○ ≠ tontine: een kanscontract waarbij elke partij een eigen deel verkrijgt onder de

ontbindende voorwaarde van zijn vooroverlijden en een ander deel verkrijgt onder de
opschortende voorwaarde van zijn overleven

→ tussenkomst van een derde partij vereist (bv. verkoper)

● Ten bezwarende titel / ten kosteloze titel

25

C. Gevolgen van een plots overlijden

Optie 2: een beding van aanwas
VLABEL SP nr. 17044 d.d. 19 september 2018

● voorwaarde 1: het beding van aanwas moet opgenomen zijn in een notariële akte
○ initieel: zowel voor roerende als onroerende goederen (idee: erfovereenkomst)
○ gewijzigd SP: enkel voor onroerende goederen 

● voorwaarde 2: het beding van aanwas moet beperkt zijn, via beschikking onder bijzondere titel

● voorwaarde 3: het beding van aanwas moet ten bezwarende titel zijn
○ volgens VLABEL is er sprake van een contract ten bezwarende titel wanneer de kansen evenwichtig zijn : 

gelijkwaardige inleg en gelijkaardige leeftijd
○ een ongelijkheid op vlak van levensverwachting kan volgens VLABEL niet gecompenseerd worden door een 

ongelijke inleg
→ gevolg: koppels met een groot  leeftijdsverschil kunnen geen beding van aanwas meer afsluiten
→ compensatie wordt wel aanvaard voor oude aanwasbedingen voor publicatie van het standpunt op 19 
september 2018 (VB 19013)

● GEVOLG: geen erf- of schenkbelasting, wel verkooprecht indien onroerend goed
→ geen verlaagd tarief (3%) enige gezinswoning op aanwas van gezinswoning, vermits geen “zuivere aankoop” (SP 18044)

26
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C. Gevolgen van een plots overlijden

Optie 2: een beding van aanwas
VLABEL SP nr. 17044 d.d. 19 september 2018

● Antimisbruikbepaling: VLABEL benadrukt dat bedingen van aanwas aangegaan na 1 juni 2012 (IWT 
algemene antimisbruikbepaling inzake schenk- en erfbelasting), zelfs indien het beding van aanwas 
voldoet aan de gestelde voorwaarden, kunnen worden getoetst aan de algemene 
antimisbruikbepaling
○ belang niet-fiscale motieven aan de grondslag van beding van aanwas
○ voorafgaande beslissing voor zekerheid? 

● VLABEL bevestigt dat een beding van aanwas tussen echtgenoten mogelijk is m.b.t. eigen goederen 
van de echtgenoten
○ VLABEL voegt hier - onterecht - aan toe dat het eigen goederen moeten zijn die de 

echtgenoten in onverdeeldheid bezitten

● Best optioneel bedingen → back up voor vrijstelling erfbelasting/successierecht op gezinswoning 

27

C. Gevolgen van een plots overlijden

Optie 2: een beding van aanwas
overige voorafgaande beslissingen van VLABEL

● VLABEL bevestigt de gelijkaardige levensverwachting (2019)
○ VB 19001 (echtgenoten): weinig verschillende leeftijd;
○ VB 19006 (wettelijk samenwonenden): hetzelfde geboortejaar;
○ VB 19010 (echtgenoten): quasi dezelfde leeftijd;
○ VB 19025 (echtgenoten): hetzelfde geboortejaar;
○ VB 19026 (wettelijk samenwonenden): 1 jaar;
○ VB 19029 (zussen): 3 jaar;
○ VB 19032 (echtgenoten): 4 jaar;
○ VB 19036 (echtgenoten): 3 jaar;
○ VB 19039 (broer en zus): 2 jaar;
○ VB 19040 (echtgenoten): 1 jaar;
○ VB 19050 (echtgenoten): 2 jaar;
○ VB 19056 (echtgenoten): 3 jaar;
○ VB 19058 (echtgenoten): 4 jaar;
○ VB 19061 (echtgenoten): 3 jaar;
○ VB 19062 (echtgenoten): hetzelfde geboortejaar
○ VB 19063 (echtgenoten): hetzelfde geboortejaar
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C. Gevolgen van een plots overlijden
Optie 2: een beding van aanwas
Overige voorafgaande beslissingen van VLABEL

● VLABEL bevestigt de gelijkaardige levensverwachting (2020)
○ VB 20000 (echtgenoten): 2 jaar;
○ VB 20003 (echtgenoten): 2 jaar;
○ VB 20006 (echtgenoten): hetzelfde geboortejaar;
○ VB 200012 (echtgenoten): 2 jaar;
○ VB 20014 (echtgenoten): 7 jaar;
○ VB 20015 (echtgenoten): hetzelfde geboortejaar;
○ VB 20017 (echtgenoten): 4 jaar;
○ VB 20022 (feitelijk samenwonenden): hetzelfde geboortejaar;
○ VB 20024 (echtgenoten): 5 jaar;
○ VB 20025 (echtgenoten): hetzelfde geboortejaar;
○ VB 20028 (wettelijk samenwonende): 6 jaar;
○ VB 20029 (echtgenoten): 5 jaar;
○ VB 20032 (echtgenoten): 1 jaar;
○ VB 20035 (echtgenoten): 3 jaar;
○ VB 20045 (wettelijk samenwonenden): 4 jaar;
○ VB 20050 (echtgenoten): 5 jaar;
○ VB 20055 (echtgenoten): 6 jaar;
○ VB 20057 (echtgenoten): 2 jaar;
○ VB 20058 (echtgenoten): 9 jaar (“de echtgenoten hebben een (relatief) jonge leeftijd van 53 en 44 jaar”)
○ VB 20059 (echtgenoten): 5 jaar.
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C. Gevolgen van een plots overlijden

Optie 2: een beding van aanwas
Overige voorafgaande beslissingen van VLABEL
● VLABEL bevestigt de gelijkaardige levensverwachting (2021-2022)

○ VB 21010 (echtgenoten): 5 jaar;
○ VB 21016 (echtgenoten): 2 jaar;
○ VB 21027 (broer en zus): 2 jaar;
○ VB 21042 (echtgenoten): 4 jaar.
○ VB 21045 (echtgenoten): 1 jaar;

○ VB 21060 (echtgenoten): 1 jaar;

○ VB 21074 (echtgenoten): 3 jaar.

○ VB 22005 (echtgenoten): 1 jaar;

○ VB 22017 (echtgenoten): 2 jaar;

○ VB 22016 (echtgenoten): 3 jaar;

○ VB  22022 (echtgenoten): 9 jaar (“de echtgenoten hebben een relatief jonge leeftijd van 55 en 46 jaar”);

○ VB 22024 (echtgenoten): 10 jaar (“de echtgenoten hebben een relatief jonge leeftijd van 53 en 43 jaar”);

○ VB 22029 (echtgenoten): 2 jaar.
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C. Gevolgen van een plots overlijden

Optie 2: een beding van aanwas
Overige voorafgaande beslissingen van VLABEL
● VLABEL oordeel dat er geen sprake is van gelijkaardige levensverwachting

○ VB 19033 (echtgenoten): 13 jaar;

○ VB 19038 (echtgenoten): 12 jaar.

31

Julie en David stellen zich de vraag of het nuttig 
zou zijn om wettelijk te gaan samenwonen?
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D. Zijsprong: wettelijk samenwonen? 

Wettelijk samenwonen
→ nog niet geregeld in boek 2, titel 3 (nieuw) Burgerlijk Wetboek
● = samenleven van twee personen die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd en 

deze overhandigen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand 
○ voorwaarden: niet gehuwd, niet wettelijk samenwonend, bekwaam
○ geen plechtige overeenkomst 
○ verplichte vermeldingen in verklaring 

● primair stelsel? 
○ art. 1477 oud BW
○ bescherming gezinswoning
○ bijdrage in de lasten van het samenwonen in verhouding tot de mogelijkheden
○ hoofdelijkheid voor schulden aangegaan ten behoeve van het samenleven en van de kinderen 

die door hen worden opgevoed
■ niet voor buitensporige uitgaven 

○ onderhoudsplicht t.a.v. kinderen vooroverleden wettelijk samenwonende, binnen grenzen van 
het uit de nalatenschap/ door schenking/ testament / samenlevingsovereenkomst    verkregen 
goederen (tenzij onwaardig)

33

D. Zijsprong: wettelijk samenwonen? 

● secundair stelsel? 
○ art. 1478 oud BW
○ wettelijke regeling (geen overeenkomst)

■ zoals gehuwden onder stelsel van scheiding van goederen
■ eigendom bewijzen

● elk behoudt de goederen waarvan hij/zij de eigendom kan bewijzen, de inkomsten van deze 
goederen en de opbrengsten uit arbeid (idem schulden)

● gemeenrechtelijke bewijsregeling 
■ indien bewijs niet kan worden geleverd: vermoeden van onverdeeldheid

● vermoeden geldt ook tegenover derden (bv. SE)
● niet bestemmingsgebonden → uitonverdeeldheidtreding mogelijk (art. 3.75 en 3.77 BW)

○ samenlevingsovereenkomst
■ vorm? moet notarieel (≠ feitelijk samenwonenden)
■ inhoud? contractuele vrijheid, beperkt door openbare orde en 

goede zeden (= feitelijk samenwonenden)
● bv. geen minimumduur van samenwoning opleggen, geen clausules die de beëindiging van 

de samenwoning bemoeilijken, enzoverder
■ wijzigbaarheid? kan te allen tijde worden gewijzigd

34
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D. Zijsprong: wettelijk samenwonen? 

● beëindiging? 
○ gronden tot beëindiging 

■ overlijden
■ huwen van één van de partners (al dan niet met elkaar)
■ verklaring overhandigen aan ambtenaar van de burgerlijke stand

● verklaring in onderlinge overeenstemming
● eenzijdige verklaring

○ kan te allen tijde
○ zonder rechterlijke tussenkomst
○ zonder motivering
○ zonder opzeggingstermijn

● vermeldingen?
datum, identificatie (naam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats), handtekeningen, 
woonplaats beide partijen, de wil om de wettelijke samenwoning te beëindigen

● welke ABS? 
○ gemeente woonplaats beide partijen
○ geen woonplaats in dezelfde gemeente

■ eenzijdige verklaring: woonplaats van degene die verklaring aflegt
■ gemeenschappelijke verklaring: woonplaats van één

35

D. Zijsprong: wettelijk samenwonen? 

● beëindiging? 
○ gevolgen 

■ bij gebrek aan andersluidende overeenkomst: 
● eigen goederen blijven eigen
● onverdeeldheid wordt vereffend en verdeeld volgens regels 

gemeen recht (mede-eigendom)

36
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D. Zijsprong: wettelijk samenwonen? 

Erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner

● wettelijk erfrecht:
○ erfrechtelijk vruchtgebruik op de gezinswoning en het daarin aanwezige huisraad/recht

op huur
■ ongeacht met wie de langstlevende in samenloop komt
■ langstlevende mag geen afstammeling zijn van de erflater
■ omzetbaarheid vruchtgebruik

○ Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik: schenking van gezinswoning/huisraad
met voorbehoud van vruchtgebruik

○ Optimaliseren kan nodig zijn (samenlevingsovereenkomst, schenking, testament, beding
van aanwas)

● geen reservatair erfrecht

→ volledige onterving is mogelijk

37

D. Zijsprong: wettelijk samenwonen? 

Erfbelasting?

Art. 2.7.4.1.1, §2, derde lid juncto art. 1.1.0.0.2 VCF: vrijstelling erfbelasting voor gezinswoning

● Enkel voor goed dat dienst deed als gezinswoning bij overlijden
● Voorwaarden:

○ geen verwanten in rechte lijn
○ vrijstelling expliciet aanvragen in aangifte
○ geen minimum duur

→ Geen erfbelasting verschuldigd op verkrijging gezinswoning
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D. Zijsprong: wettelijk samenwonen? 

Verdeelrecht - miserietaks?

Art. 2.10.4.0.1 VCF:

● Principe: tarief 2,5%
● Miserietaks: verlaagd tarief 1% indien

○ op de dag van beëindiging ten minste één jaar ononderbroken met elkaar wettelijk samen
woonden én

○ de uitonverdeeldheidtreding plaatsvindt binnen een termijn van 3 jaar die volgt op
beëindiging wettelijke samenwoning

39

D. Zijsprong: wettelijk samenwonen? 

Personenbelasting?

● Art. 126 WIB’92: gemeenschappelijke aanslag op naam van beide wettelijk samenwonende
partners

● Belastbaar inkomen wel afzonderlijk vastgesteld
● Bij overlijden eerststervende partner:

○ wettelijk samenwonenden dat jaar beschouwd als alleenstaanden
○ twee aangiften in te dienen
○ speciale termijn voor indiening: verlenging van 5 maanden vanaf overlijden mogelijk

40
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II. Gunstregime familiebedrijf

41

A. Overname familiebedrijf na overlijden

● december 2029: overlijden Jean-Paul (vader David)
● Jean-Paul was hoofd van de huisartsenpraktijk (waarde

€400.000,00)
● David volgt op

Fiscale behandeling overdracht?

42

Jean-Paul
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A. Overdracht familiebedrijf na overlijden

● Gunstregeling
○ Om de continuïteit van familiebedrijven te bevorderen
○ Met als doel het ondersteunen van economie en de tewerkstelling

● Gewestelijke bevoegdheid
○ Elk gewest heeft zijn eigen regime inzake overdracht van familiebedrijven
○ Lokalisatiecriterium = fiscale woonplaats erflater gedurende vijf jaar voorafgaandelijk

aan het moment van overlijden

woonplaats in verschillende gewesten? fiscale woonplaats erflater het langst gevestigd
gedurende vijf jaar voorafgaandelijk aan overlijden

○ Focus op Vlaams Gewest:
■ verlaagd vlak tarief in erfbelasting sinds 1 januari 2012
■ 3% in rechte lijn of tussen partners en 7% in alle andere gevallen

43

A. Overdracht familiebedrijf na overlijden

● Voorwerp: familiale vennootschap OF familiale onderneming

○ Familiale vennootschap:

■ De aandelen van een familiale vennootschap (in volle eigendom, blote eigendom of 
vruchtgebruik)  

■ Familiale vennootschap 
= ‘de vennootschap die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of 
landbouwactiviteit, of van een vrij beroep tot doel heeft en werkelijk uitoefent, dan wel 
minstens 30 % van de stemrechten aanhoudt van minstens één directe 
dochtervennootschap die aan deze voorwaarde beantwoordt en die haar zetel van 
werkelijke leiding heeft in een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte’

44
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A. Overdracht familiebedrijf na overlijden

○ Familiale onderneming

■ De activa die beroepsmatig geïnvesteerd zijn in een familiale onderneming (in volle 
eigendom, blote eigendom of vruchtgebruik)  

■ Familiale onderneming: 
= ‘een nijverheids-, handels-, ambachts-, of landbouwbedrijf of een vrij beroep, dat door 
de schenker/erflater of zijn partner, al dan niet samen met anderen, persoonlijk wordt 
geëxploiteerd en uitgeoefend.’  

45

1. Familiale vennootschap: kwalificatie 

● Voorwaarden om in aanmerking te komen
○ Voorwaarde 1: participatievoorwaarde
○ Voorwaarde 2: handelsactiviteitsvoorwaarde
○ Voorwaarde 3: reële economische activiteit
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1. Familiale vennootschap: kwalificatie 

Voorwaarde 1: participatievoorwaarde

● Aandelen die in volle eigendom toebehoren aan de schenker/erflater en zijn familie, en: 

○ minstens 50% van de stemrechten in de vennootschap vertegenwoordigen

○ minstens 30% van de stemrechten in de vennootschap vertegenwoordigen, als de 
schenker/erflater en zijn familie:

■ samen met één andere aandeelhouder en zijn familie 70% van de stemrechten 
vertegenwoordigen 

■ samen met twee andere aandeelhouders en hun familie 90% van de stemrechten 
vertegenwoordigen 

● = “elk deelbewijs met stemrecht dat een deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt / 
dan wel is uitgereikt als tegenprestatie voor een inbreng”

● certificaten ter vertegenwoordiging van aandelen van een familiale vennootschap

47

1. Familiale vennootschap: kwalificatie

Voorwaarde 1: participatievoorwaarde

● Familie: partner, verwanten in rechte lijn en hun partner, broers/zussen en hun partner, 
kinderen van broers en zussen

● Omzendbrief VLABEL: 
○ Aandeelhouder 

■ = natuurlijke persoon
■ quid maatschap? 

● fiscaal transparant
● er wordt rechtstreeks gekeken naar de participaties die door de natuurlijke 

personen - maten van de maatschap worden aangehouden.
■ certificaten moeten worden aangehouden door een natuurlijke persoon
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1. Familiale vennootschap: kwalificatie

Voorwaarde 1: participatievoorwaarde
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1. Familiale vennootschap: kwalificatie

Voorwaarde 1: participatievoorwaarde
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1. Familiale vennootschap: kwalificatie

Voorwaarde 1: participatievoorwaarde

● Voorafgaande beslissing VLABEL nr. 16006: aandelen die een persoon/familielid in 
onverdeeldheid bezit mogen in aanmerking worden genomen

● Standpunt VLABEL nr. 20084: titre-finance aandelen: voor de toepassing van het vlak tarief (3% 
of 7%) is het van geen belang of de aandelen zelf of louter de vermogenswaarde 
behoren/behoort tot het gemeenschappelijk vermogen

51

1. Familiale vennootschap: kwalificatie

Voorwaarde 2: handelsactiviteitsvoorwaarde

1) De uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, of van een vrij beroep tot 
voorwerp heeft en deze ook effectief uitoefent (met zetel werkelijke leiding in EER)

● Omzendbrief VLABEL

○ Blijkt in eerste instantie uit de statuten

○ Inbegrepen = intragroepsdiensten (boekhouding, personeelsbeheer, … voor de vennootschapsgroep)

○ Uitgesloten = 

■ het louter passief beheer van onroerende goederen
■ het louter verkrijgen en aanhouden van deelbewijzen 
■ het louter verstrekken van waarborgen of zekerheden aan verbonden vennootschappen

52
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1. Familiale vennootschap: kwalificatie

Voorwaarde 2: handelsactiviteitsvoorwaarde

2) Holdingvennootschappen?

○ ‘Actieve’ holding = heeft zelf een nijverheids-, handels-, ambachts-, of landbouwactiviteit 
of een vrij beroep tot voorwerp en oefent deze activiteit zelf uit

○ ‘Passieve’ holding

■ = heeft zelf geen nijverheids-, handels-, ambachts-, of landbouwactiviteit of een vrij 
beroep tot doel en/of oefent deze activiteit niet zelf uit

■ komt alsnog in aanmerking: de holdingvennootschap die minstens 30% van de 
stemrechten houdt van minstens één directe dochtervennootschap die wel actief is

● wel een nijverheids-, handels-, ambachts-, of landbouwactiviteit of een vrij 
beroep tot doel heeft en uitoefent

● en haar zetel van werkelijke leiding in EER heeft 

53

1. Familiale vennootschap: kwalificatie

Voorwaarde 2: handelsactiviteitsvoorwaarde

● Vastgoedactiviteiten 

○ REA Gent dd. 9 september 2021

■ Verhuur van vastgoed geen economische activiteit? 

■ Nuancering: "Hoe de nv C deze activiteit zou uitoefenen zonder personeel is een raadsel 
- Belastingplichtige faalt in haar bewijslast.”

○ Voorafgaande Beslissing VLABEL nr. 19008: “... kan niet worden ontkend dat 
vastgoedactiviteiten (inclusief verhuur) in bepaalde gevallen als economische activiteit 
kunnen worden beschouwd (functioneel ondernemingsbegrip).”
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1. Familiale vennootschap: kwalificatie

Voorwaarde 2: handelsactiviteitsvoorwaarde

○ Verhuur van vastgoed binnen de vennootschapsgroep / verbonden vennootschappen

■ Omzendbrief VLABEL: verhuur van vastgoed binnen de vennootschapsgroep is een 
handelsactiviteit 

■ Voorafgaande Beslissing VLABEL 17039 / 18023: verhuur van vastgoed aan 
verbonden actieve familiale vennootschap, ook al betreft het geen verhuur binnen 
de groepsstructuur in de strikte zin, is een handelsactiviteit

■ Voorafgaande Beslissing VLABEL 22006: verhuur van vastgoed aan verbonden 
actieve familiale vennootschap is een handelsactiviteit op zichzelf

55

1. Familiale vennootschap: kwalificatie

Voorwaarde 2: handelsactiviteitsvoorwaarde
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1. Familiale vennootschap: kwalificatie

Voorwaarde 2: handelsactiviteitsvoorwaarde
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1. Familiale vennootschap: kwalificatie

Voorwaarde 3: reële economische activiteit

● Vennootschappen die geen reële economische activiteit hebben zijn uitgesloten van het 
gunstregime

● Een vennootschap wordt geacht geen reële economische activiteit te hebben indien in de 
jaarrekening van minstens één van de drie boekjaren voorafgaand aan de datum van de 
authentieke schenkingsakte / het overlijden cumulatief aan twee voorwaarden is voldaan: 

○ de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (post 62 resultatenrekening) zijn gelijk of 
lager dan 1,5% van de totale activa (balanspost 20/58) 
en 

○ de terreinen en gebouwen (post 22 jaarrekening) betreffen meer dan 50% van de totale 
activa (balanspost 20/58)
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1. Familiale vennootschap: kwalificatie

Voorwaarde 3: reële economische activiteit 

● Passieve holding
○ geconsolideerde jaarrekening 
○ is die niet voorhanden? eenvoudige consolidatie volstaat

● ‘Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen’: geen bedrijfsleidersbezoldigingen 

59

1. Familiale vennootschap: kwalificatie

Voorwaarde 3: reële economische activiteit

● = Weerlegbaar vermoeden: 

○ Tegenbewijs kan worden geleverd

○ Omzendbrief VLABEL:
■ alle onroerende goederen van de vennootschap worden aangewend voor de economische 

activiteit van de vennootschap
■ Voorafgaande Beslissing VLABEL nr. 19008: geen tegenbewijs mogelijk indien er privaat onroerend 

goed wordt aangehouden (ongeacht omvang)
■ geen ‘privaat’ onroerend vermogen
■ verhuur onroerend goed 

● aan derden (private of handelshuur), volstaat niet als tegenbewijs
● kan uitzonderlijk in aanmerking komen als het bedrijfsgebouwen betreft die uitsluitend door 

één of meerdere actieve dochtervennootschap(pen) word(t)(en) gebruikt.
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1. Familiale vennootschap: kwalificatie

Voorwaarde 3: reële economische activiteit

● = Weerlegbaar vermoeden: 

○ Conciërgewoning? 
■ praktijk blijkt VLABEL weigerachtige houding aan te nemen

■ Voorafgaande beslissing VLABEL 18005:

● uit stukken ruimtelijke ordening blijkt dat private verhuur niet toegelaten is en 
is een conciërgewoning slechts mogelijk indien er noodzaak is aan 
bewakingspersoneel. 

● het gebruik van conciërgewoning door de dochter belet het tegenbewijs niet 
aangezien dit gebruik inherent is aan de economische activiteit

61

1. Familiale vennootschap: kwalificatie

Voorwaarde 3: reële economische activiteit

● = Weerlegbaar vermoeden: 

○ Maar: REA Gent 4 februari 2020: reële economische activiteit kan worden aangetoond 
zelfs indien de vennootschap privaat vastgoed aanhoudt (slagerij)  

○ Tussenvonnis HvB Gent  1 juni 2021: 
■ de belastingplichtige toont op overtuigende wijze aan dat de vennootschap een 

reële economische activiteit heeft. 
■ heropening van debatten om te concluderen inzake de prejudiciële vragen

○ Arrest hof van beroep Gent 29 maart 2022: stelt prejudiciële vragen aan het 
Grondwettelijk Hof inzake vgl patrimoniumvennootschap / familiale onderneming
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→ Kwalificatievoorwaarden voldaan voor huisartsenpraktijk?

● Participatievoorwaarde: 50% van de stemrechten in de vennootschap

→ voorwaarde voldaan: Jean-Paul hield 100% aan

● Handelsactiviteitsvoorwaarde: uitoefening van een nijverheids-, handels-,

ambachts- of landbouwactiviteit, of van een vrij beroep

→ voorwaarde voldaan: activiteit huisarts kwalificeert als vrij beroep

● Reële economische activiteit: check boekhouding

→ Huisartsenpraktijk vereft aan gunstregime naar David (vlak tarief 3%)

1. Familiale vennootschap: kwalificatie

63

100% 

Jean-

Paul

Arts BV

1. Familiale vennootschap: omvang 

● Omvang verminderd tarief
○ Actieve vennootschap:

■ Exploitatievennootschap: waarde van de geschonken/vererfde aandelen van de 
exploitatievennootschap

■ Actieve holding: 
● Waarde van de geschonken / vererfde aandelen van de holdingvennootschap
● Ongeachte de samenstelling van het vermogen (voorbeeld: participaties in 

niet-kwalificerende vennootschappen) 
○ Enkel: activiteitscriteria op basis van statutaire jaarrekening van de 

holding 
○ Geen enkele vorm van transparantie 
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1. Familiale vennootschap: omvang 

● Omvang verminderd tarief
○ Passieve holdingvennootschap

■ Vrijstelling / vermindering beperkt tot de waarde van de aandelen die de passieve
holding houdt in haar onderliggende actieve dochtervennootschap(pen) (met
nijverheids-, handels-, ambachts-, landbouwactiviteit of vrije beroepen)
● Beperkt tot aandelen actieve dochtervennootschap
● WEL vrijstelling voor alle kwalificerende dochters zodra één kwalificerende

dochter ten belope van 30% stemrechten wordt aangehouden

65

1. Familiale vennootschap: omvang
Concrete berekening: 
● Met toepassing van gunstregime

○ Waarde huisartsenpraktijk: €400.000,00
○ Vlak tarief van 3% toepasselijk 

→ TOTAAL:  €12.000 erfbelasting verschuldigd 
● Vergelijk: zonder gunstregime

○ aandelen huisartsenpraktijk = roerende goederen

→ TOTAAL: € 60.000,00 erfbelasting verschuldigd (in de mate waarin hij geen 
overig roerend vermogen erft van vader (gelet op progressieve tarieven)

66

Schijf Tarief verschuldigde belasting

€ 0,01 tot en met € 50.000,00 3% € 1.500,00

€ 50.000,01 tot en met € 
250.000,00

9% € 18.000,00

€ 250.000, 001 - € 
400.000,00

27% € 40.500,00
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1. Familiale vennootschap: behoud 

● Continuïteitsvoorwaarden 

○ Gedurende drie jaar volgend op overlijden 

○ Voorwaarden: 
■ Blijven kwalificeren als een familiale vennootschap 
■ Ononderbroken verderzetting van een activiteit 
■ Voor elk van de drie jaar wordt een (geconsolideerde) jaarrekening opgemaakt (en 

gepubliceerd) 
■ Uitkeringsverbod 
■ Zetel van werkelijke leiding blijft behouden binnen EER

○ Gevolg bij schending? Verlies verlaagd tarief (geheel / gedeeltelijk)

67

1. Familiale vennootschap: behoud 

Voorwaarde 1: blijven kwalificeren als een familiale vennootschap

● De vennootschap blijft een familiale vennootschap en behoudt een reële economische activiteit 
gedurende drie jaar volgend op de schenking/overlijden

○ Familiale vennootschap 
■ Zelf de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of 

landbouwactiviteit, of van een vrij beroep tot doel te hebben en uit te oefenen; of
■ Minstens 30 % van de stemrechten aan te houden van minstens één directe 

dochtervennootschap die aan die voorwaarden beantwoordt
■ VLABEL bevestigt dat een vennootschap die bij de overdracht kwalificeert op basis 

van een eigen economische activiteit tevens voldoet aan de 
continuïteitsvoorwaarden indien zij nadien slechts kwalificeert als passieve holding 
op basis van participatie in actieve dochtervennootschap (en vice versa)
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1. Familiale vennootschap: behoud

Voorwaarde 1: blijven kwalificeren als een familiale vennootschap

● De vennootschap blijft een familiale vennootschap en behoudt een reële economische activiteit 
gedurende drie jaar volgend op de schenking/overlijden

○ Reële economische activiteit
■ Omzendbrief VLABEL: de parameters mogen zowel gedurende de drie boekjaren 

voorafgaand aan de schenking / overlijden als gedurende de drie boekjaren 
volgend op de schenking / overlijden niet cumulatief vervuld zijn (behoudens 
tegenbewijs).

■ Voorafgaande Beslissing VLABEL nr. 22002:
● de aanzienlijke daling van de inkomsten van de BV op zich kan niet tot gevolg 

hebben dat ze na de schenking haar reële economische activiteit verliest.
● context: radioloog die volgend op zijn pensioen enkel nog diensten als 

vervangend arts kan leveren

69

1. Familiale vennootschap: behoud

Voorwaarde 2: ononderbroken verderzetten van een activiteit

● Een activiteit

● De aanvankelijke activiteit dient niet behouden te blijven
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1. Familiale vennootschap: behoud

Voorwaarde 3: uitkeringsverbod

● Grens met betrekking tot:

○ kapitaalvennootschap: het kapitaal daalt niet door uitkeringen of terugbetalingen 
gedurende drie jaar vanaf de datum van de authentieke akte van schenking / overlijden;

○ kapitaalloze vennootschap: het eigen vermogen daalt niet gedurende drie jaar vanaf de 
datum van de authentieke akte van schenking / overlijden door uitkeringen of 
terugbetalingen tot onder het bedrag van de op de datum van de authentieke akte van 
schenking / overlijden verrichte inbrengen, zoals dat blijkt uit de jaarrekening

● Gebeurt dit toch? Pro rata gebruikelijk tarief schenk-/erfbelasting verschuldigd

71

1. Familiale vennootschap: behoud

Voorwaarde 3: uitkeringsverbod

● Gebeurt dit toch? Pro rata gebruikelijk tarief schenk-/erfbelasting verschuldigd

○ Omzendbrief VLABEL / Voorafgaande beslissingen VLABEL: “In dit geval zal voor het 
bedrag van het kapitaal dat wordt uitgekeerd of terugbetaald het normaal tarief inzake de 
schenk- of erfbelasting van toepassing zijn.”

○ Praktijk VLABEL: 
■ belastbare grondslag = procentuele vermindering van het kapitaal toegepast op de 

waarde van de aandelen ten tijde van de schenking / vererving 
■ 3% x (percentage vermindering kapitaal (%) x waarde van de schenking (€)).

○ Tegenstrijdige rechtspraak REA Gent 
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1. Familiale vennootschap: behoud

Voorwaarde 3: uitkeringsverbod

● Gebeurt dit toch? Pro rata gebruikelijk tarief schenk-/erfbelasting verschuldigd

○ Voorbeeld: Vader schonk in 2015 100% aandelen familiale vennootschap NV X aan zijn 
kinderen met een totale waarde ten belope van € 3.000.000. In 2017 wordt het kapitaal 
verminderd van € 1.000.000 naar € 500.000 (50%).

■ Hypothese 1: schenkbelasting ten belope van € 15.000 (3% x 500.000)
■ Hypothese 2: schenkbelasting ten belope van € 45.000 (3% x (50% x 3.000.000))

73

1. Familiale vennootschap: behoud

Voorwaarde 3: uitkeringsverbod

● REA Gent dd. 23 september 2021: de kapitaalvermindering wordt geacht plaats te hebben op de 
datum van de beslissing van de algemene vergadering en niet op datum dat de gelden 
effectief op bankrekening van de aandeelhouders worden overgeschreven.
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1. Familiale vennootschap: behoud

Voorwaarde 3: uitkeringsverbod

● Quid uitkering liquidatiereserves? 

○ Voorafgaande Beslissing VLABEL nr. 21034: “Een liquidatiereserve maakt geen deel uit van de 
inbrengen, maar wel van het eigen vermogen. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de 
vennootschap, kan een uitkering van die reserves tot gevolg hebben dat het eigen vermogen daalt 
tot onder het bedrag van de op datum van de authentieke akte van schenking verrichte inbrengen.”

○ Nuancering: 
■ loutere uitkering van liquidatiereserves, kan ondergrens bedrag van de inbreng niet 

schenden (reserves kunnen niet worden beschouwd als inbrengen)
■ Aandachtspunt: combinatie uitkering liquidatiereserves met een vermindering van de 

inbreng / geleden verliezen
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1. Familiale vennootschap: behoud

Voorwaarde 3: uitkeringsverbod

● Herstructureringen

○ Splitsing? Beide vennootschappen blijven voldoen aan de continuïteitsvoorwaarden (Omzendbrief 
VLABEL) 

○ Partiële splitsing

■ Voorafgaande Beslissing VLABEL nr. 16048:
● continuïteitsvoorwaarden worden enkel geëvalueerd in hoofde van de overdragende 

vennootschap. 
● maar = een kapitaalvermindering = schending van uitkeringsverbod 

■ Voorafgaande Beslissing VLABEL nr. 21030
● continuïteitsvoorwaarden worden geëvalueerd in hoofde van de beide vennootschappen 
● EN mogelijk schending uitkeringsverbod 
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1. Familiale vennootschap: behoud

Voorwaarde 3: uitkeringsverbod

● Verkoop?

○ Verkoop an sich houdt geen schending in van de continuïteitsvoorwaarden

○ MAAR doet geen afbreuk aan het feit dat de continuïteitsvoorwaarden moeten 
gerespecteerd blijven 
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1. Familiale vennootschap: behoud

Controle door VLABEL

● Driejaarstermijn verstreken? Controle bevoegd personeelslid Vlaamse Belastingdienst 

● Bij schending continuïteitsvoorwaarden

○ Gewone schenk-/erfbelasting opeisbaar 

○ Geen intresten noch belastingverhoging verschuldigd 

○ Begiftigden/verkrijgers mogen zelf melding doen aan Vlaamse Belastingdienst indien de 
voorwaarden niet langer vervuld zijn voor het verstrijken van de driejaarstermijn 
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1. Familiale vennootschap: behoud
Gent 29 september 2022 en 4 oktober 2022: vertrouwensbeginsel

● Feiten:
○ Testattest aangevraagd → positief attest
○ Schenking met toepassing van de vrijstelling en registratie

■ Gent 4 oktober 2022: weigering wegens gebrek aan handelsactiviteit → aanslag in schenkbelasting
■ Gent 29 september 2022: vermoeden van afwezigheid van reële economische activiteit gold + geen 

tegenbewijs
● Beslissing: nietigverklaring aanslag wegens schending vertrouwensbeginsel

○ Gent 29 september 2022:  belastingplichtige had redelijk en rechtmatig vertrouwen indien
■ Gegevens correct en volledig
■ Ongewijzigde omstandigheden  

○ Gent 4 oktober 2022: burger moet kunnen vertrouwen op vaste gedrags- of beleidsregel volgend uit controle 
voorwaarden bij attest, voor zover 
■ Gegevens correct en volledig
■ Ongewijzigde omstandigheden  

● Geen hoger beroep vanwege VLABEL
● Zie ook Cass. 21 april 2022: rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel ook toepasselijk voor fiscale 

administratie

79

2. Familiale onderneming: kwalificatie

Voorwaarden om in aanmerking te komen

● Voorwaarde 1: persoonlijke exploitatie
○ van belang dat de erflater of zijn/haar partner zelf nog actief is
○ partner = echtgeno(o)t(e)/wettelijk samenwonende partner/degene die minstens drie jaar 

ononderbroken samenwoont

● Voorwaarde 2: activa moeten beroepsmatig geïnvesteerd zijn

→ voorbeeld: machines, cliënteel of een bedrijfsgebouw

Opgelet met onroerende goederen die privaat worden aangehouden

● Voorwaarde 3: geen onroerende goederen die hoofdzakelijk voor bewoning zijn aangewend of 
bestemd
○ beoordeeld per kadastraal perceel of per gedeelte van en kadastraal perceel
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3. Formaliteiten

Formaliteiten bij de vererving

● Aanvraag aangifte nalatenschap 

● Bij de aangifte van nalatenschap moet volgende informatie worden gevoegd:

○ Familiale vennootschap
■ Goedgekeurde jaarrekeningen drie boekjaren voorafgaandelijk aan schenking
■ Aandelenregister 
■ Gecoördineerde statuten 

■ Eventuele andere stukken die de effectieve economische activiteit kunnen aantonen 
zoals facturen, arbeidsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, btw-
listing, … 

○ Familiale onderneming: laatste aangifte / aanslagbiljet personenbelasting 
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3. Formaliteiten

Formaliteiten bij de vererving

● REA Gent dd. 29 januari 2019 / 22 december 2022: verlaagd tarief familiale vennootschap in
aangifte niet aanvragen is geen ‘materiële vergissing’

Beoordelingsmoment

● De voorwaarden moeten zijn voldaan ten tijde van de schenking / vererving
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Vastgoedvennootschap van Julie

● Julie oefent haar beroepsactiviteit als vastgoedmakelaar uit in
haar vennootschap ‘Building Dreams’

● Waarde: €500.000,00

B. Overname familiebedrijf na schenking

83

Building Dreams

Julie

100% 

B. Overname familiebedrijf na schenking

● Analyse kwalificatievoorwaarden gunstregime:
○ Participatievoorwaarde: Julie houdt rechtstreeks 100% van de aandelen die stemrecht

vertegenwoordigen in ‘Building Dreams’ aan

→ Voorwaarde voldaan

○ Handelsactiviteitsvoorwaarde: vastgoedactiviteiten kunnen in bepaalde gevallen als
economische activiteit gezien worden (cfr. beslissing VLABEL nr. 19008: “... kan niet worden
ontkend dat vastgoedactiviteiten (inclusief verhuur) in bepaalde gevallen als economische
activiteit kunnen worden beschouwd (functioneel ondernemingsbegrip).”

→ Voorwaarde voldaan

○ Reële activiteit: check boekhouding

→ Voorwaarden voldaan

Toepassing gunstregime mogelijk
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B. Overname familiebedrijf na schenking

● Planning aangewezen?
○ Fiscale behandeling

■ bij vererving naar David
● vlak tarief van 3% erfbelasting

→ TOTAAL: € 15.000,00

■ bij schenking aan David
● Vrijstelling van schenkbelasting (art. 2.8.6.0.3., §1, °2 VCF)

→ TOTAAL: € 0,00

○ ! aandacht voor modaliteiten schenking
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B. Overname familiebedrijf na schenking

Formaliteiten bij de schenking 

● Authentieke schenkingsakte 
Partijen moeten de toepassing van het gunstregime uitdrukkelijk in de akte verzoeken

● Pro fisco verklaring in de akte 
○ Verzoek tot toepassing gunstregime 
○ Benaming van het familiebedrijf en ondernemingsnummer 
○ Verklaring dat wordt voldaan aan de voorwaarden
○ Omschrijving goederen waarvoor het gunstregime wordt verzocht / omvang van de 

vrijstelling 
○ Voor- en achternaam van de aandeelhouders en verwantschapsband met de schenker
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B. Overname familiebedrijf na schenking

Formaliteiten na de schenking: overmaken stukken 

● Binnen de zeven dagen vanaf de werkdag volgend op de registratie van de schenking

● Volgende stukken over te maken aan VLABEL:

○ Familiale vennootschap
■ Goedgekeurde jaarrekeningen drie boekjaren voorafgaandelijk aan schenking
■ Aandelenregister 
■ Gecoördineerde statuten 

○ Familiale onderneming: laatste aangifte / aanslagbiljet personenbelasting 

○ Eventuele andere stukken die economische activiteit kunnen aantonen zoals facturen, 
arbeidsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, btw-listing, … 

● Uitzondering: test-attest niet ouder dan drie maanden en geen nieuwe jaarrekening 
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B. Overname familiebedrijf na schenking

● De voorwaarden moeten zijn voldaan ten tijde van de schenking

● Fideïcommis de residuo? 

○ Standpunt VLABEL nr. 17029 / Omzendbrief VLABEL: 

■ de voorwaarden moeten zijn voldaan op het ogenblik van de vervulling van de 
opschortende voorwaarde (belastbare grondslag op de datum van de vervulling van 
de voorwaarde)

■ tarief ten tijde van de schenkingsakte (datum waarop de schenkbelasting 
opvorderbaar geweest zou zijn als de handeling onvoorwaardelijk was)

○ Cassatie 5 februari 2004 en 2.8.7.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
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III. Vermogensplanning beleggingsportefeuille

89

Belegging van beroepsinkomsten

● David en Julie spaarden €300.000,00 van hun beroepsinkomsten
● Zij willen dit geld nu beleggen in een aandelenportefeuille 
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III. Vermogensplanning beleggingsportefeuille

● Aanwasbeding toepassen op beleggingsportefeuille
○ = Kanscontract (terminologie-verschil in functie of het gaat om onverdeelde of niet-

onverdeelde goederen)
○ Doel: goederen aan langstlevende laten toekomen zonder risico op inkorting 
○ Beperkt tot eigen goederen
○ Voorwaarden

■ Ten bijzondere titel: ‘alle effecten’ of ‘alle effecten op rekening X’
● Geen probleem voor effectenportefeuille: VB nr. 18014, VB nr. 18036, VB nr. 

19033, VB nr. 2000
■ Ten bezwarende titel

● Gelijkaardige leeftijd 
● Gelijkwaardige inleg: zeer streng beoordeeld bij roerende goederen  

→ Beoordeeld bij aangaan aanwasovereenkomst 

→ Mogelijk herkwalificatie in beding onder kosteloze titel of 
schenking 

○ Onderhands
■ Notariële akte kan nuttig zijn → vaste datum   
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III. Vermogensplanning beleggingsportefeuille

● Fiscale behandeling beding van aanwas?
○ Bij aangaan

■ Onderhandse overeenkomst → geen verplichte registratie 
■ Bij spontane registratie: €50,00 algemeen vast recht (art. 11 W.Reg.)

○ Bij aanwas (indien ten bezwarende titel):
■ Belastingvrije aanwas bij verkrijger (geen verkooprecht, want geen onroerend goed)
■ SP nr. 17044 
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III. Vermogensplanning beleggingsportefeuille 

● Beding van zaakvervanging toevoegen 
○ Principe: telkens schriftelijke bevestiging van beide partijen vereist
○ Uitzondering: geen bevestiging vereist binnen feitelijke universaliteit 

→ Nieuwe goederen = automatisch deel van aanwasovereenkomst 

■ Nut: niet telkens opnieuw beoordeling van voorwaarden
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III. Vermogensplanning beleggingsportefeuille

● Fiscaal misbruik?
○ Aanwasbeding op ‘witte lijst’ Omzendbrief 2015/1 

→ Veilige techniek

○ Toch mogelijkheid op fiscaal misbruik 
○ Opgelet bij gecombineerde constructies (“eenheid van opzet”):

■ Uitbreng uit gemeenschap of wijziging stelsel + aanwasbeding
■ Schenking tussen partners + aanwasbeding 
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Deel II: huwelijk

● Julie is zwanger van een tweeling
● David en Julie denken over een huwelijk

95

Deel II: huwelijk
Huwen = samenleven van twee personen die gehuwd zijn voor de ambtenaar van de burgerlijke stand
● Materiële voorwaarden (bv. huwelijksbeletselen)
● Procedurele voorwaarden
● Onderscheid primair en secundair stelsel

○ Primair stelsel:
■ dwingend = verplicht
■ toepasselijk op al wie huwt, ongeacht huwelijksvermogensstelsel
■ art. 212-224 oud BW

● samenwoningsplicht, getrouwheid, hulp en bijstand
● verblijfplaats wordt in onderlinge overeenstemming bepaald
● bescherming gezinswoning en huisraad

→ opgelet: gezinswoning in vennootschap 
● recht beroep uit te oefenen zonder instemming andere echtgenoot en iedere echtgenoot 

ontvangt zijn inkomsten alleen (besteding bij voorrang aan lasten van het huwelijk)
● iedere echtgenoot kan rekening openen/kluis huren zonder instemming andere
● iedere echtgenoot draagt bij in lasten van het huwelijk naar zijn vermogen
● iedere schuld aangegaan door echtgenoot t.b.v. huishouden of

opvoeding kinderen verbindt andere echtgenoot hoofdelijk
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Deel II: huwelijk

○ Secundair stelsel
■ voor welk huwelijksvermogensstelsel kan men kiezen?
■ via huwelijksovereenkomst

Principe: vrije keuze met betrekking tot secundair stelsel

■ Indien geen huwelijksovereenkomst: wettelijk stelsel
■ Mogelijkheid om ander stelsel te kiezen

○ Voorbeeld: scheiding van goederen, algehele gemeenschap, …
■ Ruime contractsvrijheid inzake modalisering

○ Voorbeeld: keuzebeding, beding van ongelijke verdeling, toegevoegd intern
gemeenschappelijk vermogen, …

○ Grens: bestendigheid/kenmerken gekozen stelsel en openbare orde

97

I. Huwelijksvermogensstelsels
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I. Huwelijksvermogensstelsels

● Stelsel van algehele gemeenschap
○ huwelijksovereenkomst
○ één vermogen
○ uitzondering: voorbeeld uitgesloten schenking/erfenis ouders

99

💑
Gemeenschappelijk vermogen

👱
Eigen 

vermogen 

man 

👩
Eigen 

vermogen 

vrouw

I. Huwelijksvermogensstelsels 

● Wettelijk stelsel
○ wanneer?

■ geen huwelijksovereenkomst → wetgever kiest voor wie trouwt zonder
huwelijksovereenkomst

■ bij huwelijksovereenkomst wordt gekozen voor het wettelijk stelsel
○ vermogensopbouw tijdens het huwelijk via beroepsinkomsten

■ solidariteitsgedacht en gelijkberechtiging
■ respect voor het historisch familiebezit

○ drie vermogens

100

👱
Eigen vermogen 

man 

💑
Gemeenschappelijk 

vermogen

👩
Eigen vermogen 

vrouw
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I. Huwelijksvermogensstelsels 

● Wettelijk stelsel
○ drie vermogens

■ eigen vermogen
● eigen omwille van oorsprong: voorhuwelijkse goederen, schenking of erfenis
● eigen omwille van aard: strikt persoonlijke goederen en accessoria

■ gemeenschappelijk vermogen
● alles wat men verwerft binnen het huwelijk (incl. inkomsten EV)
● restcategorie (vermoeden van gemeenschap)

○ bestuursregels
■ eigen goederen

● principe: exclusief bestuur (elke echtgenoot bestuurt eigen vermogen)
● rekening houden met het primair stelsel

■ gemeenschappelijke goederen
● principe: concurrentieel bestuur
● uitzonderingen:

○ gezamenlijk bestuur (belangrijke handelingen) en
○ alleenbestuur (beroep)
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I. Huwelijksvermogensstelsels 

● Scheiding van goederen
○ huwelijksovereenkomst
○ twee vermogens

■ echtgenoten delen niet in vermogensopbouw van de andere
■ het stelsel van de koude uitsluiting

○ goederen die samen worden verworven: gemeenrechtelijke onverdeeldheid
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💑
Onverdeeldheid 

👩
Eigen vermogen vrouw

👱
Eigen vermogen man 

101

102



28/11/2022

52

II. Erfrecht

103

II. Erfrecht

Erfrecht van de langstlevende echtgenoot (LLE)

● Wettelijk erfrecht

○ erfrechtelijke aanspraken wijzigen in functie met wie LLE tot nalatenschap komt
○ in samenloop met afstammelingen van de erflater

■ LLE erft het vruchtgebruik (! ook op het eigen vermogen van de erflater)
■ afstammelingen erven de blote eigendom

○ in samenloop met andere bloedverwanten dan afstammelingen of zijverwanten uit de 
vierde orde van de erflater
■ LLE erft het eigen vermogen van de erflater in vruchtgebruik en het aandeel van de erflater in het 

gemeenschappelijk vermogen / in een onverdeeldheid exclusief tussen de echtgenoten in volle 
eigendom

○ in samenloop met erfgerechtigden uit de vierde orde of in een nalatenschap zonder 
erfgerechtigde bloedverwanten van de erflater
■ LLE erft de volledige nalatenschap in volle eigendom
■ geen kloving t.v.v. vierde orde in 1 lijn wanneer erflater een LLE nalaat
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II. Erfrecht

Huwelijksvermogensrechtelijk neutraal erfrecht voor LLE
● Wettelijk erfrecht

○ vroeger probleem: niet te verantwoorden onderscheid tussen:
■ gehuwd onder gemeenschapsstelsel: aandeel erflater in gemeenschappelijk 

vermogen in volle eigendom + eigen vermogen erflater in vruchtgebruik
■ gehuwd onder stelsel van scheiding van goederen: eigen vermogen erflater in 

vruchtgebruik
(hypothese zonder afstammelingen)

○ Wet 22 juli 2018: inconsistentie wegwerken → LLE, ongeacht het gekozen 
huwelijksvermogensstelsel, de volle eigendom te laten erven van het vermogen dat men 
samen heeft opgebouwd

○ LLE erft de volle eigendom van het aandeel van de eerststervende dat exclusief tussen 
de echtgenoten in onverdeeldheid is
→ ! niet beperkt tot stelsel van scheiding van goederen
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II. Erfrecht

Erfgerechtigden in vierde orde verliezen hun erfrechtelijke roeping in samenloop met LLE

○ artikel 4.30, lid 1 BW: “Gewone zijverwanten worden niet tot de nalatenschap geroepen indien 
de erflater een langstlevende echtgenoot nalaat.”

○ LLE erft gehele nalatenschap in volle eigendom indien deze in samenloop komt met 
erfgerechtigden uit de vierde orde

○ geen kloving (art. 4.29, §3 BW)

■ vermijden dat via een omweg het intestaatserfrecht van bloedverwanten in vierde 
orde wordt bestendigd

■ LLE in samenloop met bloedverwanten van derde orde in ene lijn en van vierde orde 
in andere lijn 
→ bloedverwanten van derde orde erven de gehele blote eigendom van het 
eigen vermogen van de overledene
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II. Erfrecht

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik LLE

● Inbrengverplichting t.a.v. langstlevende echtgenoot wordt afgeschaft
○ wel nog van toepassing op schenkingen gedaan voor 1 september 2018

● Kan het vruchtgebruik nog terecht komen bij langstlevende echtgenoot bij schenking na 1 
september 2018? (art. 4.18 BW)

○ via techniek van het wettelijk toegekend opvolgend  vruchtgebruik 
○ erflater moet geschonken hebben onder voorbehoud van vruchtgebruik (ten 

voordele van zichzelf)
○ ten tijde van de schenking moet langstlevende hoedanigheid hebben van 

echtgenoot van de schenker
○ vruchtgebruik moet nog bestaan op ogenblik van overlijden 
○ langstlevende echtgenoot mag bij leven van de erflater daar zelf niet aan verzaken 

(punctuele erfovereenkomst)
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II. Erfrecht

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik LLE

● Schenker kan het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik ontnemen via testament: 
maakt geen deel uit van het reservatair erfrecht van de langstlevende echtgenoot

● Overgangsrecht: geen wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik wanneer voor 
inwerkingtreding hervorming erfrecht werd geschonken met vrijstelling van inbreng t.o.v. 
de langstlevende echtgenoot 
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II. Erfrecht

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik LLE: belast in de erfbelasting? 

● Art. 2.7.1.0.2. VCF: erfbelasting is verschuldigd op een verkrijging van vruchtgebruik met 
toepassing van artikel 858bis BW(*), tenzij langstlevende echtgenoot of langstlevende wettelijk 
samenwonende partner heeft verzaakt aan voormeld vruchtgebruik
(*) nog niet aangepast in boek 4 BW

● Vrijstelling gezinswoning blijft van toepassing
○ gezinswoning op dag van overlijden
○ geen aanleiding tot bijkomende taxatie

● Kritiek
○ inbrengverplichting t.a.v. langstlevende echtgenoot: fiscaal neutraal 
○ wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik beoogt langstlevende echtgenoot zijn 

levensstandaard te behouden, maar hiervoor moet erfbelasting worden betaald 
○ het nieuwe verruimde erfrecht wordt op dit vlak fiscaal afgestraft
○ wat bij schenking met voorbehoud van vruchtgebruik aan echtgenote?
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II. Erfrecht

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik LLE: belast in de erfbelasting? 

● Terugval bedongen bij overeenkomst

○ voor 1 september 2018: art. 2.7.1.0.3, 3° VCF - fictiebepaling: schenkingen van roerende 
goederen onder opschortende modaliteit van overlijden van schenker worden belast in 
erfbelasting
■ terugval van vruchtgebruik werd belast in erfbelasting

○ sedert 1 september 2018: nieuwe toevoeging: “Het eerste lid, 3°, is niet van toepassing bij de 
realisatie van een beding van terugval die de erflater heeft bedongen in het voordeel van een 
derde voor een vruchtgebruik dat de erflater zich heeft voorbehouden”
■ desgevallend schenkbelasting
■ oplossing tot sluiting kaasroute: schenking voor een buitenlandse notaris en 

risicoperiode overleven
■ sedert sluiting kaasroute op 15 december 2022: verplichte registratie van 

schenkingen van roerend goed voor een buitenlandse notaris
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II. Erfrecht

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik LLE: belast in de erfbelasting? 

● Aanwas bedongen bij overeenkomst
○ niet belastbaar, want elke schenker wordt geacht ten behoeve van zichzelf te hebben 

bedongen (VLABEL SP 16092 d.d. 14 november 2016)
■ geen erfbelasting
■ geen schenkbelasting

● Quid wettelijke aanwas (art. 3.141 BW)?

○ “In afwijking op het tweede lid, 2°, en behoudens andersluidend beding wast het onverdeeld 
of gemeenschappelijk vruchtgebruik gevestigd op het hoofd van twee of meer personen bij 
het einde van het bestaan van één van hen bij dat van de anderen aan, naar evenredigheid 
van hun aandeel.”

○ voorlopig niet belast
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II. Erfrecht

● Reservatair erfrecht

○ In principe kunnen echtgenoten elkaar niet volledig onterven: LLE is reservataire 
erfgenaam
■ abstracte reserve: ½ rekenboedel in vruchtgebruik
■ concrete reserve: vruchtgebruik op gezinswoning en huisraad of recht op 

voortzetting huur
■ niet op voorhuwelijkse schenkingen 

● zelfs niet op preferentiële goederen
● → belang Valkeniersclausule neemt af

○ Volledige onterving van LLE is mogelijk in 2 gevallen
■ art. 4.147, §4 BW
■ Valkeniersclausule 
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II. Erfrecht

Bijkomend bevoordelen van LLE?
● Huwelijksovereenkomst

○ contractuele erfstelling (onherroepelijke schenking tussen echtgenoten)
○ keuze-/verblijvingsbeding

● Schenking bij leven
○ essentieel ad nutum herroepelijk

● Beding van aanwas
○ enkel m.b.t. eigen vermogen van de echtgenoten (onverdeeld/niet-onverdeeld)

● Testament
○ mogelijk om meer toe te kennen aan LLE dan haar wettelijk erfrecht
○ binnen perken van beschikbaar deel, anders risico op inkorting

113

Julie en David huwen

● Julie en David huwen
● Er wordt geen huwelijksovereenkomst 

opgemaakt 

→ wettelijk stelsel toepasselijk 
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III. Uitwerking anticipatieve inbreng

115

III. Uitwerking anticipatieve inbreng

● Bij aankoop onroerend goed te Gent verklaring van anticipatieve inbreng afgelegd

● Automatische uitwerking beding door huwelijk
○ tenzij afwijking bij huwelijksovereenkomst

→ onroerend goed te Gent behoort tot huwgemeenschap
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IV. Schenking tussen echtgenoten

117

IV. Schenking tussen echtgenoten

● Schenking tussen echtgenoten is steeds eenzijdig herroepbaar
○ = uitzondering op principe van onherroepbaarheid van schenkingen
○ Te allen tijde en zonder enige motivering

● Fiscale behandeling:
○ Principe: notariële schenking tussen echtgenoten

■ verplichte registratie
■ schenkbelasting aan vlak tarief van 3%

○ Uitzondering: onrechtstreekse schenking / handgift
■ geen verplichte registratie
■ schenkbelasting aan vlak tarief van 3% na vrijwillige registratie (in extremis mogelijk)
■ erfbelasting verschuldigd bij overlijden binnen 3 jaar na niet-geregistreerde

schenking
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V: Lening echtgenoot aan vennootschap

119

Julie verstrekt lening

120

BV Building Dreams

Ouders Julie
Julie

€ 100.000,00

Actief Passief

Cash €100.000,00 Schuld in rekening-courant t.a.v. 

Julie €100.000,00
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V. Lening echtgenoot aan vennootschap

Kwalificatie R/C

● Op wiens naam de rekening-courant staat, is van geen belang
● Met welke goederen opgebouwd?

○ Schenking ouders Julie = eigen (art. 2.3.17 BW)

—> eigen R/C wegens oorsprong

■ schuld te boeken op R/C op naam van Julie
○ MAAR: interesten op eigen goederen = gemeenschappelijke goederen (art. 2.3.22., §1, °2

BW)

→ risico op vermenging

121

V. Lening echtgenoot aan vennootschap

● Voorwaarden vermenging (Cass. 4 september 2020 en Cass. 17 maart 2022) 
○ Bewijs eigen gelden
○ Bewijs eigen gelden opgenomen in gemeenschappelijk vermogen 
○ Eigen gelden niet langer individualiseerbaar 

● Vermijden: 
○ Interesten niet op R/C Julie, maar op afzonderlijke gemeenschappelijke rekening boeken 
○ Huwelijksovereenkomst: wijziging kwalificatie inkomsten van eigen goederen = eigen
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VI: Bedrijfsleidersverzekering

123

VI. Bedrijfsleidersverzekering 

David sluit via zijn artsenvennootschap een bedrijfsleidersverzekering af

● Wie is begunstigde? 
○ begunstigde = kinderen

■ generieke aanduiding (toepassing regels plaatsvervulling)
■ nominatieve aanduiding

● geen toepassen regels plaatsvervulling
● opgelet met later geboren kinderen
● opgelet nieuw erfrecht (inbreng vs. inkorting)

○ begunstigde = echtgeno(o)t(e)
■ nominatieve aanduiding

● gevolg echtscheiding: begunstiging blijft behouden
● uitzondering: artikel 299 BW is van toepassing 
● verlies huwelijksvoordelen: “Behoudens overeenkomst in tegenovergestelde zin, leidt de 

echtscheiding tot het verval van de overlevingsrechten die de echtgenoten elkaar bij 
huwelijksovereenkomst en sinds het aangaan van het huwelijk hebben toegekend”

● overlevingsrechten: o.m. de begunstigingen bij levensverzekeringen
● bepaling in tegenovergestelde zin 
● notie “schuldige echtgenoot” afgeschaft 
● opgelet: indien echtgeno(o)t(e) bij naam werd aangeduid voor het huwelijk 

(bv. tijdens wettelijke samenwoning) → geen toepassing artikel 299 BW
124

123

124



28/11/2022

63

VI. Bedrijfsleidersverzekering 

David sluit via zijn artsenvennootschap een bedrijfsleidersverzekering af

● Quid in geval van echtscheiding? 
○ maakt deel uit van het vermogen van de doktersvennootschap → geen onderdeel van de 

vereffening-verdeling van de huwgemeenschap
○ aandacht: piercing the corporate veil

■ de keuze van een echtgenoot om zijn beroepsactiviteit uit te oefenen binnen of 
buiten een vennootschap moet huwelijksvermogensrechtelijk neutraal zijn

■ vermijden dat beroepsinkomsten verworven tijdens het huwelijk aan het 
gemeenschappelijk vermogen worden onttrokken d.m.v. vennootschapsstructuur

→ voorbeeld: doktersvennootschap vs. zelfstandige dokterspraktijk 

125

VI. Bedrijfsleidersverzekering 

David sluit via zijn artsenvennootschap een bedrijfsleidersverzekering af

● Erfbelasting? 
○ Begiftigingsinzicht gaat niet uit van verzekeringnemer (vennootschap)
○ Toepassing artikel 2.7.1.0.6 VCF in nalatenschap van erflater, alsof erflater (bestuurder) zelf 

verzekeringnemer was
○ Indien verzekeringnemer én begunstigde gehuwd zijn onder gemeenschapsstelsel →

toepassing artikel 2.7.3.2.8, §1 VCF: belastbare grondslag in functie van financiering 
premies
■ premies betaald met gemeenschapsgelden: helft
■ premies betaald met eigen gelden langstlevende echtgenoot: nul
■ premies betaald met eigen gelden erflater: volledig
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VII: Aankoop buitenverblijf

127

VII. Aankoop appartement aan zee

● David en Julie verblijven in het weekend vaak aan zee
● Sam en Simon doen er elke zomer een vakantiejob
● aankoop appartement aan zee (waarde €300.000,00)
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VII. Onroerend goed aankopen met kinderen

● Aanbevolen: gesplitste aankoop
○ Ouders kopen vruchtgebruik op het hoofd van de langstlevende
○ Kinderen kopen blote eigendom

● Doel: vermijden heffing erfbelasting bij overlijden van ouders
● Fictiebepaling in elk Gewest: vermoeden van bedekte bevoordeling (art. 2.7.1.0.7 VCF)

○ Correcte prijs voor de blote eigendom
○ Met eigen middelen

■ Via schenking?
● Schenking = openlijke bevoordeling
● Schenking gelden voorafgaand aan notariële aankoopakte (VLABEL SP 20067)
● Schenking kan via bankgift, registratie niet noodzakelijk mits risicotermijn van 3

jaar
○ Tegenbewijs onsuccesvol → goed geacht in volle eigendom in nalatenschap en door

blote eigenaars als legaat te zijn verkregen

129

VII. Onroerend goed aankopen met kinderen

● Nieuw federaal standpunt (RJ S 9/ 06-07 dd. 26 juni 2020 en 7 juli 2020): van toepassing in 
Brussels en Waals Gewest
○ tegenbewijs kan via voorafgaande schenking worden geleverd:

■ bewijs van schenking vóór de authentieke aankoopakte
● bewijs is mogelijk met alle middelen van recht (uitz. eed en eenvoudige 

beweringen/bescheiden uitgaande van betrokken partijen)
● voorschot betaald bij ondertekening onderhandse akte: schenking moet gebeuren voor 

onderhandse aankoopakte
● schenking net voor of gelijktijdig met authentieke akte, indien de vruchtgebruiker betaalt 

voor rekening van de blote eigenaar:  art. 9 W.Succ. is van toepassing
■ geregistreerde schenking is niet vereist

● schenking hoeft niet notarieel
○ kan bij wijze van bankgift
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VII. Onroerend goed aankopen met kinderen

● Nieuw standpunt VLABEL nr. 20067 dd. 28 september 2020: 
○ tegenbewijs kan via voorafgaande schenking worden geleverd

■ bewijs van schenking vóór de authentieke aankoopakte
● = vóór de betaling door de blote eigenaar van zijn deel in de prijs
● bewijs is mogelijk met alle middelen van recht (uitz. eed en eenvoudige 

beweringen/bescheiden uitgaande van betrokken partijen)
● bij openbare verkoop: schenking moet plaatsvinden vóór het betalen van de prijs (= akte 

kwijting), niet vóór verlijden van de aankoopakte (= pv van toewijzing)
● bij betaling voorschot bij onderhandse akte: bepalend ogenblik blijft de authentieke 

aankoopakte
■ toegelaten: vruchtgebruiker betaalt prijs voor rekening van de blote eigenaar, op 

voorwaarde dat de schenking authentiek is verleden, maar de gelden nog niet 
gestort zijn bij de blote eigenaar

■ geregistreerde schenking is niet vereist
● schenking hoeft niet notarieel

○ kan bij wijze van bankgift

131

VII. Onroerend goed kopen met kinderen

● Waardering blote eigendom?
○ = Waarde volle eigendom - waarde vruchtgebruik
○ 4 omzettingstabellen in omloop

■ Berekening aanvaard door administratie ongeacht welke tabel (Antwoord
parlementaire vraag 22 december 2016)

○ Belang waardering?
■ vermijden dat belastingadministratie alsnog kwalificeert als fictief legaat
■ meest veilig: methode met laagste waarde vruchtgebruik en hoogste waarde blote

eigendom
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VII. Onroerend goed kopen met kinderen

Bankgift - fiscaliteit?

● risicotermijn 3 jaar (5 jaar Wallonië) in de erfbelasting
● tenzij registratie: schenkbelasting

Stappenplan bij bankgift

● Stap 1: intentiebrief voorafgaand aan bankoverschrijving
○ Aangetekende brief
○ Belang voor afdwingbaarheid voorwaarden en modaliteiten

● Stap 2: bankoverschrijving
○ Geen mededeling
○ Bankuittreksel als bewijs datum schenking

● Stap 3: pacte adjoint
○ Als bewijs eerder gedane schenking
○ Nut bij registratie in extremis

● Stap 4: notariële aankoopakte

133

VII. Onroerend goed kopen met kinderen 

● Kinderen minderjarig op moment van aankoop
○ Voorafgaande machtiging vrederechter vereist voor aankoop

■ Voor ondertekenen compromis
■ Beoordelingscriterium: belang van het kind
■ Definitief ontwerp van notariële aankoopakte in bijlage

○ Alternatief: aan- en verkoopbelofte
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VIII: Kinderen kopen eigen woning

135

Sam en Simon kopen hun eerste woning

● Sam en Simon verlaten het ouderlijk huis en willen hun
eigen stekje kopen
○ Simon koopt nieuwbouwappartement
○ Sam koopt bestaande woning

● David en Julie willen elk kind €50.000,00 schenken
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A. Schenken aan kinderen 

Bankgift vs. notariële schenking

● Principe: notariële schenking
○ Verplicht voor Belgische notaris
○ Registratierechten verschuldigd (3% schenkbelasting)

→ Concrete berekening:

■ David en Julie schenken ieder €25.000,00 aan Simon en aan Sam
● 3% schenkbelasting verschuldigd op schenking David à Simon
● 3% schenkbelasting verschuldigd op schenking Julie à Simon
● 3% schenkbelasting verschuldigd op schenking David à Sam
● 3% schenkbelasting verschuldigd op schenking Julie à Sam

→ TOTAAL: €750,00 x 4 = €3.000,00

137

A. Schenken aan kinderen

● Alternatief: bankgift
○ = Onrechtstreekse schenking
○ = Overschrijving tussen bankrekeningen
○ Geen verplichte tussenkomst notaris
○ Geen verplichting tot registratie

→ Geen registratiebelasting verschuldigd, maar risicotermijn van 3 jaar in erfbelasting
(art. 2.7.1.0.5. VCF)

→TOTAAL: € 0,00

■ Bij overlijden <3 jaar na schenking, vermoeden dat goed nog in nalatenschap zit
■ Geschonken goederen onderworpen aan erfbelasting

○ Registratie in extremis wel mogelijk: alsnog schenkbelasting (3%) verschuldigd

● Afweging geval per geval
○ Gezondheidstoestand schenkers, risico-aversie cliënten, …
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B. Aankoop onder btw

Fiscale behandeling aankoop Simon

● Btw verschuldigd op nieuwe woning
○ Criterium nieuw: tot en met 31 december van tweede jaar volgend op jaar van eerste

ingebruikname
○ Principe: 21% BTW
○ Tijdelijk verlaagd tarief van 6% voor afbraak en heropbouw

■ Verlengd tot 31 december 2023
■ Enkel voor bouwheren-natuurlijke personen
■ Afbraak gebouw gepaard gaande met heropbouw woning

139

B. Aankoop onder btw

■ Geen verhinderend bezit: geen eigenaar zijn van volle eigendom, mede-eigendom 
of ander zakelijk recht van gebouw dat geheel of gedeeltelijk als woning wordt 
gebruikt 
● Uitzondering: ingevolge erfenis mede-eigenaar, vruchtgebruiker of blote 

eigenaar
● Uitzondering: woning die bouwheer bewoonde als eigen woning, mits verkocht 

uiterlijk op 31 december van jaar volgend op jaar van eerste ingebruikname
● Beoordelingstijdstip: tijdstip van eerste ingebruikname/inbezitneming 

heropgerichte woning
■ Behoudsvoorwaarde: voorwaarden vervuld tot 31 december van het vijfde jaar 

volgend op  jaar van eerste ingebruikname of eerste inbezitneming woning door 
bouwheer-natuurlijke persoon
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C. Aankoop onder registratierechten
Fiscale behandeling aankoop Sam

● Verlaagd tarief van 3% (verkooprecht) toepasselijk voor Sam?
○ Verrichting kwalificeert als zuivere aankoop
○ Door één of meerdere natuurlijke personen

■ Sam is een natuurlijk persoon
○ Verwerving geheelheid volle eigendom

■ 100% van de volle eigendom van het onroerend goed door Sam gekocht
○ Voorwerp = woning

■ Onroerend goed met primaire woonfunctie
○ Inschrijving < 3 jaar na notariële akte

■ Per hypothese
○ Geen verhinderend bezit

■ Ondanks bezit blote eigendom appartement aan zee toch geen verhinderend bezit

→ Geen volle eigenaar van geheelheid woning

○ Pro fiscoverklaringen opgenomen in notariële akte
■ Verklaring dat voorwaarden vervuld zijn en verzoek tot toepassing verlaagd tarief

→ Voorwaarden voldaan: verlaagd tarief toepasselijk
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IX. Vermogensplanning naar kinderen
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David wordt ernstig ziek 

● David krijgt diagnose van prostaatkanker net als zijn 
vader 

● David en Julie zijn tijdens hun actieve loopbaan steeds 
blijven ondernemen, en hebben via een vennootschap 
waarvan zij elk 50% aandeelhouder zijn 
(gemeenschappelijk) geïnvesteerd in diverse 
opbrengsteigendommen rondom het Gentse

● Waarde vennootschap: €1.100.000,00
● Doel: belastingbesparend effect - vermindering 

erfbelasting 

143

IX. Vermogensplanning naar kinderen

1. Inbreng deelbewijzen in maatschap
● Louter controlestructuur én geen vermogensplanning op zichzelf
● Maatschap = vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid die onderhands kan worden opgericht
● Nut

○ Controlevoorbehoud via statuten van de maatschap (zaakvoerderschap)
○ Grote statutaire vrijheid
○ Mogelijkheid om opbrengsten te centraliseren binnen maatschap
○ Fiscaal transparant
○ Weinig formaliteiten en jaarlijkse kosten
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IX. Vermogensplanning naar kinderen

2. Schenking deelbewijzen

● Fiscale optimalisatie: overdracht vermogen gerealiseerd
● Tarief: 3% in rechte lijn en tussen partners <-> 3% - 9% - 27% erfbelasting
● Mogelijkheid tot voorzien modaliteiten (voorbehoud van vruchtgebruik optioneel beding van

terugkeer, fideïcommis de residuo, …)
● Onherroepelijk

145

IX. Vermogensplanning naar kinderen

Wat als begiftigde minderjarig kind is?

● Artikel 4.163 BW: schenking aanvaarden door bloedverwanten in de opgaande lijn (zoals ouders, 
maar ook grootouders) 

● In principe geen machtiging vereist van de vrederechter: meerderheid van de rechtsleer 
aanvaardt dat op dit principe twee uitzonderingen bestaan:
○ de last overstijgt de schenking (bv. schenking van 100.000,00 euro met last tot betaling van 10.000,00 

euro per jaar, waarbij de schenker een levensverwachting heeft van 25 jaar);
○ de last gekoppeld aan de schenking is op zichzelf een machtigingsbehoevende handeling in de zin van 

artikel 410 oud BW (bv. aan de schenking van een geldsom wordt de last gekoppeld tot aankoop van 
onroerend goed of de last tot aangaan van een lening).

● Is er geen ascendent (niet-schenker) meer in leven, dan dient men machtiging te vragen bij de 
vrederechter (overeenkomstig artikel 410, §1, 6° oud BW).
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X. Vermogensplanning tussen echtgenoten

147

X. Vermogensplanning tussen echtgenoten

Uitbreng 

● Schenking tussen echtgenoten: enkel mogelijk voor eigen vermogen

→ Uitbreng uit gemeenschap nodig  

○ Asymmetrische uitbreng uit huwgemeenschap in extremis
■ Vlabel: frustratie art. 2.7.1.0.4 VCF 
■ Gent 16 juni 2020: 

● niet in strijd met de doelstelling van art. 2.7.1.0.4 VCF, want deze bepaling heeft nooit tot doel gehad 
om verdelingen bij leven van de echtgenoten te viseren

● geen fiscaal misbruik

○ Symmetrische uitbreng uit huwgemeenschap in extremis + geregistreerde schenking aan 
gezonde echtgenoot
■ Vlabel: frustratie art. 2.7.1.0.4 VCF
■ REA Oost-Vlaanderen, afdeling Gent 20 april 2020 (bevestigd Gent 2020/.AR/791, 27 april 2021): 

● geen fiscaal misbruik gelet op verdeling bij leven
● korte tijdspanne tussen uitbreng + schenking enerzijds en overlijden 

anderzijds heeft niet automatisch tot gevolg dat er sprake is van fiscaal misbruik
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X. Vermogensplanning tussen echtgenoten

Fiscaal misbruik?

● Omzendbrief 2015/1: rechtshandelingen die VLABEL als rechtsmisbruik beschouwt
○ “4) Uitbreng uit de huwelijksgemeenschap van roerende goederen, voorafgegaan of gevolgd

door een wederzijdse schenking tussen echtgenoten”
○ = Frustratie van artikel 2.7.1.0.4 VCF
○ Antimisbruikbepaling: ‘zwarte lijst’ wegens schending art. 2.7.1.0.4 VCF

■ Erfbelasting verschuldigd
■ Alsof uitbreng en schenking niet hebben plaatsgevonden
■ Alsof de langstlevende echtgenoot de goederen via huwelijksvoordeel heeft

verkregen in de zin van art. 2.7.1.0.4 VCF
○ Belastingplichtige kan tegenbewijs leveren door niet-fiscale motieven

149

X. Vermogensplanning tussen echtgenoten

Schenking tussen echtgenoten

● Beperkt tot eigen vermogen
● steeds herroepbaar → latere doorschenking aan kinderen bijgevolg ook precair (doorwerking)
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Deel III: Overlijden David 

● David overlijdt op 59-jarige leeftijd 
● Julie is op dat ogenblik 56 jaar, Sam en Simon zijn op dat 

ogenblik 25 jaar oud

151

David

I. Fiscale gevolgen zonder vermogensplanning

● Goederen aanwezig in nalatenschap:
○ onroerend

■ ½ VE gezinswoning (waarde 1/1: 450.000 EUR)
■ ½ VE appartement aan zee (waarde 1/1: 350.000 EUR)

○ roerend
■ aandelen dokersvennootschap (waarde: 450.000 EUR)
■ ½ VE beleggingsportefeuille (waarde 1/1; 500.000 EUR)
■ ½ VE patrimoniumvennootschap (waarde 1/1: 900.000 EUR)

○ bedrijfsleidersverzekering keert 100.000 EUR uit aan Julie

● Civielrechtelijke vererving:

= toepassing wettelijk erfrecht (art. 4.17 BW)

○ Julie erft vruchtgebruik op volledige nalatenschap
○ Sam en Simon erven blote eigendom op volledige nalatenschap
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I. Fiscale gevolgen zonder planning 
● Fiscale behandeling

1. Aandeel in gezinswoning: vrijstelling gezinswoning LLE (art. 2.7.4.1.1, §2, tweede lid VCF)
2. Aandelen artsenvennootschap: gunstregime (3%) toepasselijk (art. 2.7.4.2.2., §1, eerste lid
3. Bedrijfsleidersverzekering: belastbare grondslag ½ vermits premies betaald met

gemeenschapsgelden (art. 2.7.1.0.6 VCF juncto art. 2.7.3.2.8 VCF)
4. Vruchtgebruik: 4% x leeftijdscoëfficiënt (11) = 44%

153

I. Fiscale gevolgen zonder planning - Julie

154

Goederen Belastbare grondslag Tarief Verschuldigde 
belasting 

Gezinswoning ½ x € 450.000,00 x 44% Vrijstelling € 0,00

Appartement zee ½ x € 350.000,00 x 44% Progressief
(3%, 9%, 27%)

€ 3.930,00

Artsenvennootschap € 450.000,00 x 44% Vlak tarief 3%
→ groot risico 27% 
(geen continuïteit)

€ 5.940,00
→ € 53.460,00

Beleggingsportefeuille + 
patrimoniumvennootschap + 
bedrijfsleidersverzekering

½ x € 500.000,00 x 44% 
+ ½  x 900.000 x 44%

+ ½ x 100.000

Progressief 
(0%, 9%, 27%)

€ 48.660,00

TOTAAL: 104.550,00 EUR
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I. Fiscale gevolgen zonder planning - Sam / Simon

155

Goederen Belastbare grondslag Tarief Verschuldigde 
belasting 

Gezinswoning + 
appartement zee

½ x € 450.000,00 x 56%
+ ½ x € 350.000,00 x 56%

Progressief
(3%, 9%, 27%)

€ 7.080,00

Artsenvennootschap € 450.000,00 x 56% Vlak tarief 3%
→ groot risico tot 
27% (geen 
continuïteit)

€ 3.780,00
→ € 24.300,00

Beleggingsportefeuille + 
patrimoniumvennootschap 

½ x € 500.000,00 x 56% 
+ ½  x 900.000 x 56%

Progressief
(3%, 9%, 27%)

€ 14.640,00

TOTAAL (per kind): 46.020,00 EUR

II. Fiscale gevolgen met planning

● Goederen aanwezig in nalatenschap:
○ Bedrijfsleidersverzekering

■ komt toe aan Julie (erfbelasting): 0% x 50.000 = € 0,00
○ NIET

■ onroerend
● gezinswoning: schenking aan kinderen (met voorbehoud van vruchtgebruik)

○ = ½ x € 450.000 → per kind € 125.000,00 x 3% → € 3.750 schenkbelasting per kind
● gesplitste aankoop zee (met aanwas van vruchtgebruik)

○ bankgift zonder registratie en overleven risicoperiode erfbelasting→ € 0,00
■ roerend

● aandelen doktersvennootschap (geschonken onder gunstregime)
○ vrijstelling → € 0,00

● beleggingsportefeuille (beding van aanwas)
○ kanscontract ten bezwarende titel → € 0,00

● patrimoniumvennootschap (schenking)
○ = € 450.000 x 3% = € 13.500

TOTAAL: 20.250 EUR
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Vergelijking 

● Gepland vermogen: € 1.650.000,00 
● Totaal verschuldigde erfbelasting en registratierechten: 

○ Zonder planning: € 196.590,00
○ Met planning: € 20.250,00

→ Planning heeft duidelijk een groot fiscaal voordeel: € 176.340
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Disclaimer

© The contents of this document (and any related slides and presentations) are the copyright of
Cazimir CVBA. All the rights are reserved. The purpose of this document is to set out general advice
and comments, and therefore specific legal advice must be taken before reliance is placed upon it
in any particular circumstances. Where hyperlinks are provided to third party websites, Cazimir is
not responsible for the content of such sites. To the extent information and opinions contained in
this presentation have been obtained from public sources, these are believed to be reliable, but no
representation, warranty or undertaking, expressed or implied, is made or given whether such
information is accurate, reasonable, authentic, valid or complete and it should not be relied upon
as such. Cazimir accepts no liability or responsibility for any direct or consequential loss arising
from any use of the material contained in this presentation. It may not be passed on to any third
party and no representation on behalf of Cazimir may be made in relation to such onward
transmission. Nothing in this documentation may be contained in any presentation or other
documentation produced by any other party without the prior written consent of Cazimir CVBA.
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Liesbeth Franck en Elisabeth Janssens

Cazimir
Greenhouse BXL

Berkenlaan 8A bus 4
1 831  Diegem

+ 32 (0)2 255 87 00 - info@ cazimir.be 
www.cazimir.be | www.magnolis.be | www.cazimir-international.com
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