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I. INLEIDING
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Inleiding

● Planning roerend vermogen

○ vlak tarief in schenkbelasting van 3% of 7% 

● Planning van bestaand onroerend patrimonium

○ schenking Belgisch onroerend goed verplicht voor Belgische notaris

■ nooit belastingvrij!

○ verlaagde tarieven schenkbelasting sinds 1 juli 2015

■ maar bieden geen soelaas bij planning van groot onroerend patrimonium
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Inleiding

● Algemene principes planning bestaand vastgoedpatrimonium:

○ Roerendmaking als techniek bij uitstek om onroerend vermogen te plannen

○ Werken met tijdelijke zakelijke rechten in kader van planning onroerend vermogen:

■ vruchtgebruik

■ opstal

■ erfpacht

○ Veelal in combinatie met een vennootschap

● Gouden regel bij successieplanning: beter anticiperen, dan remediëren!

○ Al bij de aankoop nadenken over de planning

5

Antimisbruikbepaling

6

1. De fiscus toont aan dat er bij de rechtshandeling(en) gesteld door de belastingplichtige sprake is van "fiscaal misbruik"

toepassing AAMB

2. De belastingplichtige bewijst dat de keuze voor deze rechtshandeling(en) verantwoord is door andere motieven dan 
het ontwijken van belasting

GEEN toepassing AAMB

3. Het aangehaalde motief weegt voldoende zwaar

4. Herstel van de belasting in overeenstemming met het doel van de wet alsof het misbruik niet had plaatsgevonden

JA

JA

JA
NEEN NEEN

NEEN
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Antimisbruikbepaling

● Voorbeeld:         2%       Recht van erfpacht (40 jaar)
(eenmalige canon)

●

10%     Met erfpacht bezwaard onroerend goed

■ Gereduceerde ‘verkoopwaarde’

■ Oude rulings 

■ Tarief aanpassing (om misbruik aan te pakken)

■ Zwarte lijst!?

■ Hoe “rechtzetten”?
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II. PLANNING VAN 
NIEUWE 
VASTGOEDPROJECTEN

Anticiperen is goedkoper en minder complex dan 
remediëren!
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1. Verdeel en heers

9

Verdeel en heers...

● Creatie van een onverdeeldheid 

○ Tussen vennootschap, zaakvoerder/bestuurder en kinderen

○ Bescherming van de ouders

○ Machtiging voor minderjarige kinderen

○ Opgelet met artikel 2.9.1.0.7 Vlaamse Codex Fiscaliteit (oud artikel 113 W.Reg.) en fiscaal 
misbruik
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Verdeel en heers...

● Let op met latere uitonverdeeldheidtreding met vennootschap!

○ Klassiek: echtgenoten elk 1% volle eigendom, NV/CVBA/Comm.VA 98%.

○ Decennialang enkel verdeelrecht (vroeger 1%, thans 2,5% in Vlaanderen) verschuldigd

○ MAAR: standpunt FOD Financiën (Besliss. 22 september 2014 nr. E.E./106.218) en sinds 1 
januari 2015 ook VLABEL (zie o.a. VB nr. 15001 dd. 26 oktober 2015 en VB nr. 17006 d.d. 20 
maart 2017): heffing verkooprecht

■ letterlijke interpretatie door Vlabel van “verkrijging op welke wijze ook” door een 
vennoot

■ VLABEL laat hoedanigheid van vennoot primeren op hoedanigheid van mede-
eigenaar

11

Verdeel en heers...

● Zware kritiek in rechtsleer: 

○ artikel 2.9.1.0.4. VCF (oud artikel 129-130 W. Reg.) betreft toekenning OG qualitate qua / “als” vennoot!

○ cf. doelstelling parlementaire voorbereiding

○ discriminatie t.o.v. mede-eigenaar die geen vennoot is?

● Grondwettelijk Hof: de toepassing van het verkooprecht op de overdracht door een NV van haar onverdeeld
deel in een onroerend goed aan de mede-eigenaar en tevens aandeelhouder schendt het grondwettelijk
gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel niet. Het feit dat destijds, bij de gezamenlijke verkrijging van het 
betrokken goed, het verkooprecht al werd geheven, doet daaraan geen afbreuk (arrest nr. 9/2022, 20 januari
2022).

● Drie wettelijke uitzonderingen bij BVBA/VOF/COMM.V/LV waarin wel nog verdeelrecht wordt geheven
(“gemeenrechtelijke regeling”)

○ Maar onder voorwaarden: zie art. 2.9.1.0.4. lid 2 VCF (oud 129, lid 3 W. Reg.)

● Zie ook beslissingen VLABEL in vereffeningscontext - gelijkaardige discussie (VB nr. 16003 van 22 februari 2016, 
VB nr. 16005 van 22 februari 2016, VB nr. 16031 van 25 juli 2016, VB nr. 17002 van 23 januari 2017)
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2. Gesplitste aankoop

13

Gesplitste aankoop

● Ouders kopen het vruchtgebruik gevestigd op het hoofd van de langstlevende, kinderen 
verwerven de blote eigendom

● Bij het overlijden van de langstlevende van de vruchtgebruikers (ouders) dooft het 
vruchtgebruik uit

○ de blote eigenaars worden uit kracht van wet volle eigenaar zonder dat hierbij enige 
erfbelasting (successierecht) verschuldigd is

● Opgelet met artikel 2.7.1.0.7 VCF (oud art. 9 W.Succ.)

○ volle eigendom van het gekochte goed wordt vermoed nog in de nalatenschap van de 
erflater (ouders - vruchtgebruiker) aanwezig te zijn

○ blote eigenaar wordt geacht dit goed als legaat te ontvangen en moet hierop erfbelasting 
betalen
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Gesplitste aankoop

● (Oude) Administratieve beslissing van 18 juli 2013 (RJ S 9/ 06-07)

○ tegenbewijs kan worden geleverd (erfbelasting wordt vermeden)

○ wat met voorafgaande schenking door de toekomstige vruchtgebruiker aan de 
toekomstige blote eigenaar van de nodige geldmiddelen voor de aankoop van de blote 
eigendom?

○ OK als tegenbewijs, indien:

● de schenking aan registratierecht werd onderworpen, of

● indien vrije beschikking door begunstigde over de geschonken goederen 
wordt aangetoond

15

Gesplitste aankoop

● Standpunt VLABEL nr. 15004: het federale standpunt (RJ S 9/ 06-07) wordt gevolgd

○ tegenbewijs kan op twee manieren worden geleverd: 

■ bewijs gebrek aan causaal verband tussen voorafgaande schenking en aankoop 
blote eigendom

■ indien bewijs gebrek aan causaal verband niet wordt geleverd:

● aankoopakten vanaf 19 juni 2015: bewijs dat voorafgaande schenking 
voorafgaand aan de gesplitste aankoop onderworpen werd aan 
schenkbelasting (schenkingsrecht)

● aankoopakten vanaf 1 september 2013 tem 18 juni 2015: bewijs dat 
voorafgaande schenking onderworpen werd aan schenkbelasting 
(schenkingsrecht)

● aankoopakten voor 1 september 2013: bewijs van schenking vóór de aankoop
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Gesplitste aankoop

● Kritiek op standpunt

○ contra legem: volgens letter van de wet bewijzen dat er “geen bedekte bevoordeling van 
de derde is”

○ dus aantonen dat blote eigenaar over nodige middelen beschikte bij aankoop

■ wijze waarop verkregen niet relevant

■ kan ook via voorafgaande schenking 

■ niet ok: vruchtgebruiker die volledige aankoop financiert bij gesplitste aankoop

○ standpunt 15004 werd op 12 juni 2018 vernietigd door de Raad van State

17

Gesplitste aankoop anno 2022

● Arrest RvS 12 juni 2018: SP 15004 wordt vernietigd 

● In het deel “Beoordeling” staat o.a. het volgende te lezen:

○ “Volgens de meerderheidsopvatting in de rechtsleer, daarin bijgetreden door de 
rechtspraak, vormt de gesplitste verkrijging gecombineerd met een voorafgaande 
schenking, - zelfs zonder registratie in België - geen fiscaal misbruik. De wijze waarop de 
blote eigenaar de nodige middelen verzamelt, is immers niet relevant. Het bewijs dat 
geen “bedekte bevoordeling” voorligt is geleverd door aan te tonen dat er een schenking 
is geweest vóór de aankoop.” (eigen nadruk)

○ “Aangezien noch de wettekst, noch de parlementaire voorbereiding, de registratie van de 
schenking in België oplegt en aangezien een fictiebepaling strikt moet worden uitgelegd, 
kan uit artikel 2.7.1.0.7 VCF niet worden afgeleid dat de schenking voorafgaand aan de 
gesplitste inschrijving maar als tegenbewijs kan worden aanvaard indien deze in België is 
geregistreerd.”
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Gesplitste aankoop anno 2022

● Arrest RvS 12 juni 2018: SP 15004 wordt vernietigd 

○ Rechtstreekse gevolgen:
■ Het arrest heeft onmiddellijke gevolgen

■ VLABEL bevestigt op 15 juni 2018 dat zij SP 15004 niet meer zal toepassen bij toekomstig te 
behandelen dossiers

■ Belastingplichtigen die wel belast werden in toepassing van SP 15004 kunnen nog een 
bezwaarschrift indienen binnen de wettelijke bezwaartermijn van 3 maanden na de verzenddatum 
van het aanslagbiljet

○ Impact op techniek gesplitste aankoop:
■ Schenking moet plaatsvinden voorafgaand aan gesplitste aankoop, registratie is niet langer vereist

■ Slechts vernietiging werd gevraagd van SP 15004 dd. 21 maart (doortrekking art. 2.7.1.0.7 VCF naar 
gesplitste inschrijving), zoals gewijzigd door SP van 25 april 2016 (inwerkingtreding standpunt op 1 
juni 2016) en 26 april 2017 (doortrekking standpunt naar gesplitste inschrijving van deelbewijzen 
BM), niet van SP 15004 versie 2015

■ MAAR bewoording arrest RvS is duidelijk en heeft invloed op alle SP 
betreffende gesplitste aankoop/inschrijving + bevestiging VLABEL

19

Gesplitste aankoop anno 2022

● 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

20
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Gesplitste aankoop anno 2022

● 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

21

Gesplitste aankoop onder Wet Breyne

● SP nr. 15095 op 3/5/2017: gesplitste aankoop onder Wet Breyne

● Wet Breyne: van toepassing op overeenkomsten die strekken tot een te bouwen of in aanbouw 
zijnde huis of appartement

○ Toepassingsvoorwaarden:

■ overeenkomst tot bouwen / aankoop van in aanbouw zijnde woning 

■ bestemd tot huisvesting

■ koper / opdrachtgever moet minstens 1 betaling doen voor voltooiing

22
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Gesplitste aankoop onder Wet Breyne

● Hypothese 1: géén bedekte bevoordeling:

○ Blote eigenaar toont aan dat hij met eigen (eventueel geschonken) middelen zijn aandeel 
in de grond heeft bekostigd

○ Akte- en notariskosten niet inbegrepen

○ Fictiebepaling van 2.7.1.0.7 VCF niet van toepassing

■ Conform standpunt federale regering RRJ, S. 09/06.05

○ ook GEEN erfbelasting volgens VLABEL

■ quid met eventuele vergoeding aan nalatenschap van vruchtgebruiker indien die 
nadien rest van de bouwkost heeft bekostigd? 

23

Gesplitste aankoop onder Wet Breyne

● Hypothese 2: tegenbewijs bedekte bevoordeling niet geleverd

○ Fictiebepaling uit artikel 2.7.1.0.7 VCF van toepassing

○ Venale waarde van volle eigendom op ogenblik van overlijden wordt fictief als legaat 
beschouwd in hoofde van blote eigenaar

■ VLABEL houdt hier dus ook rekening met nieuwe constructies nà de gesplitste 
aankoop ?!

● geen verband met gesplitste aankoop dus contra legem!

● VLABEL breidt standpunt uit voor renovatiewerken of bijgebouwen, zelfs 
indien aankoop destijds niet onder Wet Breyne

○ => WEL erfbelasting 

■ door de blote eigenaar gedragen kosten kunnen in mindering worden gebracht

■ artikel 2.7.3.2.11 VCF: vermindering grondslag met door de erflater effectief genoten 
vruchtgebruik

24
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Gesplitste aankoop onder Wet Breyne

● Precisering VLABEL: art. 2.7.1.0.7 VCF heeft voorrang op art. 2.7.1.0.5 VCF 

○ Fictiebepaling van 2.7.1.0.5 VCF toch van toepassing, zelfs bij tegenbewijs gesplitste 
aankoop:

■ niet-geregistreerde schenkingen van de erflater binnen de 3 jaar voor zijn overlijden 
worden geacht een legaat te zijn ⇒ erfbelasting 

■ in casu: financiering van bouwwerken door de vruchtgebruiker binnen 3 jaar voor zijn 
overlijden

○ contra legem!

● Quid oprichting gebouw?

○ Strikt genomen geen artikel 9 W. Succ.!

○ Dus de vruchtgebruiker mag bouwen op basis van diens accessoir opstalrecht?

■ Vergoeding verschuldigd aan nalatenschap?

● Pacte adjoint als uitweg, al dan niet te registreren

25

Gesplitste aankoop onder Wet Breyne

● Quid oprichting gebouw?

○ Strikt genomen geen artikel 9 W. Succ.!

○ Dus de vruchtgebruiker mag bouwen op basis van diens accessoir opstalrecht?

■ Vergoeding verschuldigd aan nalatenschap?

● Pacte adjoint als uitweg, al dan niet te registreren

○ Vlabel VB nr. 21070 van 17 januari 2022
■ Feiten

● Echtgenoten X en Y kochten samen in 1988 een perceel bouwgrond

● In 1989 geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik aan hun dochter, mevrouw A. 

● In de schenkingsakte werd bepaald dat bij het overlijden van X of Y het vruchtgebruik zal
overgaan op de langstlevende, waardoor het vruchtgebruik op het volledige goed slechts zal
uitdoven op het moment van het overlijden van de langstlevende van X en Y

● Echtgenoten X en Y hebben vervolgens (op basis van hun accessoir recht van opstal) een
appartementsgebouw met twee appartementen laten bouwen op deze grond. Het 
appartementsgebouw is hierdoor het voorwerp van een accessoir opstalrecht.

● Gevestigd voor de inwerkingtreding van boek 3 “Goederen”, dus OBW van toepassing

26
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Gesplitste aankoop onder Wet Breyne

○ Vlabel VB nr. 21070 van 17 januari 2022 (vervolg)
■ Voorgenomen verrichting

● Echtgenoten X en Y en hun dochter mevrouw A wensen dat na het overlijden van de 
vruchtgebruikers de volle eigendom van zowel de grond als de opstallen in gelijke mate bij de 
kleinkinderen zal komen

○ schenking blote eigendom door mevrouw A aan haar twee kinderen B en C

○ verzaking door echtgenoten X en Y aan recht op vergoeding ex artikel 555 OBW voor
gebouwen opgericht op basis van hun accessoir recht van opstal

■ Standpunt Vlabel
● De verkrijging door de kleinkinderen van de blote eigendom van de grond zal, zoals beschreven

in de aanvraag, belast worden met de schenkbelasting op basis van artikel 2.8.4.1.1, §1, VCF en
artikel 2.9.3.0.4 VCF.

● Aangezien de kwijtschelding van de vergoeding overeenkomstig artikel 555 OBW gebeurt onder
opschortende voorwaarde/termijn (het overlijden van de vruchtgebruikers) zal deze
rechtshandeling niet belast worden met de schenkbelasting maar met de erfbelasting
overeenkomstig artikel 2.7.1.0.3, eerste lid, 3°, VCF.

27

3. Gesplitste aankoop bis
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Gesplitste aankoop bis

● Natuurlijke persoon koopt levenslang vruchtgebruik

○ eventueel op hoofd van langstlevende indien er meerdere zijn

○ waardering volgens omzettingstabellen vruchtgebruik

● Vennootschap koopt blote eigendom

● Bij overlijden van de langstlevende dooft vruchtgebruik uit en wast dit belastingvrij aan bij de 
blote eigendom

● Aandelen vennootschap kunnen worden gepland

29

4. Successief vruchtgebruik
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Successief vruchtgebruik

31

Vennootschap Ouders Kinderen

VG BE

VG BE

VG Succ. VG BE

Successief vruchtgebruik

32

● Heffingsgrondslag bij schenking blote eigendom:
○ Klassieke schenking met voorbehoud vruchtgebruik: 

■ Waarde van de volle eigendom
○ Enkel schenking blote eigendom, derde (vennootschap) is vruchtgebruiker:

■ Waarde van de volle eigendom verminderd met actuele waarde vruchtgebruik van de 
derde

○ Enkel schenking blote eigendom, derde (vennootschap) is vruchtgebruiker maar met 
voorbehoud van successief vruchtgebruik voor de schenker:
■ Vlabel stelt dat de waarde van een eventueel opvolgend vruchtgebruik niet in mindering

kan gebracht worden van de waarde van de volle eigendom
■ De schenkbelasting blijft dus enkel verschuldigd over de waarde van de blote eigendom
■ Standpunt nr. 21057 van 27 september 2021

31
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5. Samen bouwen

33

Samen bouwen

● Gesplitste aankoop grond VG-BE/schenking grond aan kinderen met voorbehoud van vruchtgebruik
○ bij gesplitste aankoop opletten met artikel 2.7.1.0.7 VCF

○ waardering op basis van omzettingstabellen vruchtgebruik

● Vruchtgebruiker (ouders) en blote eigenaar (kinderen) komen overeen om “samen te bouwen”:
○ de vruchtgebruiker voor het vruchtgebruik

○ de blote eigenaar voor de blote eigendom

○ duidelijk stipuleren in de akte!

● De vruchtgebruiker doet ab initio afstand van zijn accessoir recht van opstal met betrekking tot de 
blote eigendom van de constructies

● Argumenteerbaar geen natrekking en ook geen natrekkingsvergoeding bij einde van het vruchtgebruik 
(doorgaans overlijden langstlevende)

● Blote eigenaar en vruchtgebruiker leveren ieder een eigen bijdrage in het project

○ eventueel via schenking van geld door ouders - geen artikel 2.7.1.0.7 VCF

34

33

34



24/03/2022

18

6. Bouwen op grond van de kinderen

35

Bouwen op grond van de kinderen

36

3. 

2.                      

1. Aankoop grond door de kinderen
2. Opstalrecht ouders
3. Bouwen van het huis

35
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Bouwen op de grond van de kinderen

● Kinderen verwerven de grond en verlenen de ouders een opstalrecht welke hierop bouwen:

○ Duurtijd opstalrecht

○ Leeftijd ouders - levenslang?

○ Toepassing AAMB indien korte levensverwachting ouders: schenking / vererving 
onroerend goed?

○ Planning natrekkingsvergoeding

○ Let op: Circulaire 13 mei 2004

■ gratis verwerven van opstallen mede in aanmerking te nemen voor 
berekeningsgrondslag registratierechten

■ idem bij verplichting tot bouwen 

■ art. 10§1 WIB: belast als OI!

○ Combinatie met maatschap?

37

7. Maatschap en onroerend goed
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Maatschap en onroerend goed

● Klassiek: planning roerend vermogen - ook geschikt voor onroerend vermogen?

● Opletten met fiscale transparantie!

○ Registratierechten bij inbreng?

○ Registratierechten bij schenking deelbewijzen?

○ VLABEL bevestigt fiscale aspecten: VB nr. 17023, nr. 19052, nr. 20004 en nr. 21014

● Heeft de zaakvoerder alle controle (beheers- én beschikkingsbevoegdheid)?

● Wie wordt in de akte vermeld bij de aankoop van het onroerend goed door de maatschap?

39

Maatschap en onroerend goed

● VLABEL VB nr. 19052 d.d. 4 november 2019 (vervolg)

○ Feiten
■ X is weduwe en heeft 2 zonen: Y en Z
■ inbreng in maatschap van onroerende goederen waar

○ X: helft VE en helft VG
○ Y: ¼ BE 
○ Z: ¼ BE

○ VLABEL
■ aard van ingebrachte onroerend goed doorslaggevend

○ niet voor bewoning bestemd onroerend goed: geen Vlaamse registratiebelasting
(ongeacht of er bij inbreng al dan niet een eigendomsoverdracht plaatsvindt)

○ woning: onderscheid in functie van eigendomsoverdracht

40
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Maatschap en onroerend goed

● VLABEL VB nr. 19052 d.d. 4 november 2019 (vervolg)

○ VLABEL

■ inbreng woning: onderscheid in functie van eigendomsoverdracht

■ maatschap heeft geen afgescheiden vermogen, achterliggende maten zijn onverdeeld eigenaar
van onroerende goederen

● inbreng van een woning in een maatschap met overdracht van eigendom of vruchtgebruik in 
het voordeel van andere maten: verkooprecht / schenkbelasting (in functie van bedoeling)

● wanneer maten in de maatschap maatschappelijke rechten verkrijgen in dezelfde
verhouding als zij onverdeelde rechten hebben in de zuiver ingebrachte woning is er geen
eigendomsoverdracht→ geen verkooprecht, noch schenkbelasting, noch verdeelrecht
verschuldigd op de inbreng

41

Maatschap en onroerend goed

● VLABEL VB nr. 21014 dd. 2021

○ Feiten:
■ X (man) en Y (vrouw) zijn gehuwd onder stelsel zuiver scheiding van goederen
■ beiden hebben kinderen uit een eerder huwelijk

● X twee meerderjarige kinderen (zoon en dochter)
● Y één minderjarige dochter

■ twee gemeenschappelijke kinderen
■ onroerend goed volledig uit eigen vermogen Y

○ Voorgenomen verrichting
■ eerst 1% van het onroerend goed schenken door Y aan X, vervolgens brengt ieder zijn deel in in de 

maatschap
■ nadien schenking volle eigendom van deelbewijzen aan dochter Y en gemeenschappelijke

kinderen
■ bedoeling is om ex-partner van Y uit te sluiten van beheer tov minderjarige dochter
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Maatschap en onroerend goed

● VLABEL VB nr. 21014 dd. 2021 (vervolg)

○ VLABEL:
■ Verkooprecht: 

● Bij een zuivere inbreng van een woning door een natuurlijke persoon in een maatschap dient het onderscheid
gemaakt te worden tussen een al dan niet eigendomsoverdragende inbreng om uit te maken of er Vlaamse
registratiebelasting verschuldigd is. Een maatschap is immers een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid
(art. 1:5, §1, WVV). Concreet betekent dit dat de maatschap geen afgescheiden vermogen heeft en dat aldus de 
achterliggende maten vanuit juridisch oogpunt kunnen worden beschouwd als (onverdeeld) eigenaar van het 
onroerend goed

○ indien aan de inbrengers dezelfde deelgerechtigheden in de maatschap worden toegekend, is deze
inbreng niet eigendomsoverdragend en is hierop geen Vlaamse registratiebelasting verschuldigd.

● Wanneer de zuivere inbreng in de maatschap betrekking heeft op andere onroerende goederen dan 
woningen is er geen Vlaamse registratiebelasting verschuldigd, ongeacht of er bij die inbreng al dan niet een
eigendomsoverdracht plaatsvindt

■ Schenkbelasting: onroerende schenkbelasting bij schenking deelbewijzen van maatschap

■ Later: zuivere ontbinding maatschap: enkel verdeelrecht als een deelgenoot meer zou verkrijgen dan zijn
deelgerechtigdheid in de maatschap

43

III. PLANNING VAN 
BESTAAND 
VASTGOEDPATRIMONIUM
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1. Inbreng onroerend goed in de vennootschap

45

Inbreng onroerend goed in vennootschap 

● Principe: inbreng onroerend goed is een federale aangelegenheid

○ inbrengrecht van 0% (de facto algemeen vast recht: 50 EUR)

○ één uitzondering: inbreng OG “geheel of gedeeltelijk aangewend of bestemd tot 
bewoning”

■ gewestelijke bevoegdheid

■ Vlaams gewest: 12% (sedert 1 januari 2022) registratiebelasting
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Inbreng onroerend goed in vennootschap 

● Standpunt VLABEL nr. 15124: eerste versie van 23 juni 2015

○ enkel actuele situatie op ogenblik van inbreng is doorslaggevend: 

■ enkel heffing verkooprecht indien op ogenblik van inbreng effectief en werkelijk 
gebruik als “woning” (bv. gebruik als verblijfplaats, vestiging domicilie)

■ MAAR misbruik mogelijk, bv.: 

○ voor inbreng uitschrijven uit bevolkingsregister

○ inbreng quasi-afgewerkte woning (die nog niet in gebruik is genomen)

47

Inbreng onroerend goed in vennootschap 

● Standpunt VLABEL nr. 15124: actueel standpunt van 2 september 2015

● Tweestapsredenering:

○ Stap 1: Aanwending op ogenblik van de inbreng? 

■ indien (geheel of gedeeltelijk) tot bewoning aangewend, dan verkooprecht 
(ongeacht de latere bestemming)

■ zo neen, zie stap 2

○ Stap 2: Bestemming op ogenblik van de inbreng? 

■ indien (geheel of gedeeltelijk) tot bewoning bestemd, dan verkooprecht

■ zo neen, dan inbrengrecht van 0%: wel pro fisco verklaring op te nemen in notariële 
akte
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Inbreng onroerend goed in een vennootschap

● Nooit verkooprecht bij inbreng grond!

○ ook al is deze stedenbouwkundig bestemd tot woningbouw

○ geen aanwending op ogenblik van inbreng, ook geen bestemming tot bewoning mogelijk 
(waarbij wordt gekeken naar de natuurlijke inrichting van het OG, bv. aanwezigheid 
badkamer, keuken, toilet etc. - zie Circ. nr. 14 van 25 mei 1994)

49

2. Inbreng gevolgd door schenking 
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Inbreng en schenking

● Inbreng onroerend goed in patrimoniumvennootschap gevolgd door schenking van aandelen (roerend
vermogen):

○ Inbreng onroerend vermogen

■ cf. supra

○ Schenken aandelen patrimoniumvennootschap

■ fiscaal voordelig:

● Vlaams Gewest: 3% of 7%

● Waals Gewest: 3,3%, 5,5% of 7,7% (indien voorwaarden vervuld)
Zo niet: progressieve tarieven

● Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 3% of 7%

● Buitenlandse notaris?! Verplichte registratie in België van buitenlandse notariële
schenkingsakten sedert 15 december 2020

● De antimisbruikbepaling: overdracht onroerend goed aan gunstig vlak schenkingstarief van roerend
vermogen? 

● Simulatie?
51

Inbreng en schenking

● De antimisbruikbepaling: overdracht onroerend goed aan gunstig vlak schenkingstarief van roerend
vermogen? 

● Positief - belang van zakelijke overwegingen (zie VB rulingcommissie 2013.239, Gent 17 december
2019, VB Vlabel 17018, 19051, 19060, 19066)

■ onroerend goed binnen familie behouden

■ professioneel beheer verhuur en faciliteren ROI 

■ geen intentie om het onroerend goed terug privé te halen (k-vermindering/dividend)

■ geen intentie tot vervreemden van onroerend vermogen

■ familiaal vermogen laten renderen en beheren

■ familiale belangen en vennootschapsrechtelijke belangen gescheiden houden

■ bepaalde vermogensbestanddelen laten toekomen aan bepaalde erfgenamen

■ latere verkrijging onroerend goed door vennoot:  geen 2.9.1.0.4, lid 2 VCF

■ familiale onderneming laten besturen door de meest adequate personen

● Soms ook negatief: VB Vlabel 18024

● Simulatie?
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3. Private onroerende leasing 

53

Private onroerende leasing

54

sdfsdf
1. Vennootschap

2. Kinderen

Private lease
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Private onroerende leasing

● Onroerende leasing in de PB

○ Voorafgaande beslissingen nr. 400.088, 22.09.2005; nr. 600.173, 28.11.2006; nr. 900.332, 
08.12.2009 en nr. 2012.040, 17.04.2012

○ Toepassing private onroerende leasing ex artikel 10,§2 WIB

■ onopzegbaar contract

■ wedersamenstelling gebouw + rentelast en andere kosten

■ contract voorziet in ofwel automatische overdracht eigendom ofwel in een 
aankoopoptie ten bedrage van waarde grond op einde overeenkomst

○ Aflossingen onbelast

○ Interestcomponent belastbaar als roerend inkomen (artikel 19, §1, 2° WIB)

○ ! standpunt DVB: vooruitbetaalde canon omvat geen interestcomponent >< NU: weigering 
aanzienlijk vooruitbetaalde canon

55

Private onroerende leasing

● Eventuele toepassing “fiscaal misbruik”?

○ Kan onroerende leasing nog worden aangemerkt als financiering indien verkoopwaarde 
van het gebouw upfront betaald wordt of kan dit als misbruik worden aangemerkt? Zeer 
duidelijke bedoeling van de wetgever!

○ Zie ruling nr. 2012.040: geen upfront canon, 
randnummer 16: ‘worden als financieringsverrichtingen behandeld’
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4. Roerendmaking via opstal

57

Roerendmaking via opstal

● Vestiging van een recht van opstal ten voordele van een immovennootschap, door inbreng van 
de grond gecombineerd met een legaat voor een PS

58

57

58



24/03/2022

30

5. Private stichting

59

Private Stichting

● Schenking aan 5,5% (in het Vlaamse gewest)

● Legaat aan 8,5% (in het Vlaamse gewest)

● Geen vererving, geen erfbelasting

● Taks tot vergoeding der successierechten (0,17%)

● Rechtspersonenbelasting

● Recht van gebruik en bewoning door de pater familias, blote eigendom door private stichting
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Private Stichting - casus

● Kinderloos echtpaar wenst neefjes en nichtjes te begunstigen, doch tijdens hun leven wel het 
genot te behouden van het onroerend vermogen

● Spiegelplanning via testament voor kinderloos echtpaar

● Ieder echtgenoot maakt testament op waarin Private Stichting wordt opgericht met als 
belangeloos doel de andere echtgenoot en verdere afstammelingen

○ Stichter mag geen begunstigde zijn!

● Fiscaal gunstige vererving aan 8,5% ten voordele van langstlevende en bij diens overlijden de 
neefjes en nichtjes

61

Private Stichting

● Latere uitkeringen door stichting niet onderworpen aan erf- of schenkbelasting

● VLABEL VB. nr. 17040 dd. 27 november 2017

○ Feiten:
■ vader wil voorzien in bescherming en verzorging van dochter en van kleinkinderen

○ VLABEL:
■ duidelijk bepaald belangeloos doel; niet de zuivere overdracht van een vermogen naar de 

volgende generatie
■ eventuele inbreng van onroerend goed moet ook in doel kaderen
■ (enkel) geldelijke uitkeringen of andere vormen van steun die strikt kaderen binnen bepaald

belangeloos doel zullen niet onderworpen zijn aan erf- of schenkbelasting
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6. Stichting-Administratiekantoor en onroerend goed

63

Stichting-Administratiekantoor en onroerend goed

● Kenmerken:

○ geen aandeelhouders, maar wel certificaathouders

○ de inbreng van de deelbewijzen brengt een juridische scheiding tot stand tussen enerzijds 
de vermogensrechten...

■ komen toe aan de certificaathouders

■ geven recht op alle economische rechten verbonden aan de certificaten zoals 
dividenden, gelden uitgekeerd ingevolge een kapitaalvermindering, of bij onroerend 
goed de huurinkomsten etc.

■ SAK heeft daartoe een zogenoemde ‘doorstortingsplicht’ tav de certificaathouders

● … en anderzijds de lidmaatschapsrechten

○ komen toe aan de raad van bestuur van de SAK die het beheer van het vermogen voor 
haar rekening neemt.
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Stichting-Administratiekantoor en onroerend goed

● Standpunt VLABEL nr. 17022 van 5 juli 2017:

○ SAK bezit onroerend goed in Frankrijk

○ schenking certificaten

● VLABEL: 

○ SAK is fiscaal transparant, maar heeft rechtspersoonlijkheid

○ juridisch gezien is onroerend goed eigendom van de SAK

○ de certificaathouder is juridisch gezien eigenaar van de certificaten, i.e. roerende 
goederen

○ overdracht van de certificaten, wordt beschouwd als een overdracht van roerende 
goederen

● Quid registratiebelasting bij inbreng? Inkomstenbelastingen?

65

Stichting-Administratiekantoor en onroerend goed

● VB VLABEL nr. 19057 van 19 december 2019
○ SAK bezit onroerend goed in Vlaanderen
○ decertificering: toebedeling onroerend goed aan inbrenger
○ Inbrenger nog steeds eigenaar van alle certificaten, geen overdrachten

● VLABEL:
○ Certificering van in België gelegen onroerend goed leidt tot heffing van het verkooprecht→ inbreng is 

ten bezwarende titel want certificaten als tegenprestatie
○ De royeerbaarheid of omwisselbaarheid van de certificaten tegen het gecertificeerde onroerende goed

brengt het einde van de certificering mee (overdracht onder bezwarende titel). De certificaathouder
wordt hierdoor vastgoedeigenaar. Het verkooprecht zal verschuldigd zijn. Er zal rekening worden
gehouden met de actuele waarde van het onroerend goed op het moment van decertificering.

○ De ontbinding van de STAK leidt ertoe dat ingeval er zich nog onroerende goederen (gelegen in het 
Vlaamse gewest) in de stichting bevinden en deze overgedragen worden aan een natuurlijke persoon het 
verkooprecht van verschuldigd is.
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7. Driejaarlijkse schenking in schijven

67

Driejaarlijks schenken in schijven

● Schenkbelasting = progressief

○ Hoe hoger waarde onroerend goed, hoe hoger tarief en hoe hoger de schenkbelasting

● Belastingbesparing = hoge tarieven vermijden:

○ Schenken in schijven

■ lage tariefschijf (sinds 1 juli 2015: € 150.000 aan 3%)

○ Driejaarlijks schenken

■ termijn van minstens drie jaar tussen twee schenkingen

● Beslissing nr. 16111 - VLABEL: termijn van drie jaar begint te lopen vanaf datum 
authentieke schenkingsakte

■ progressievoorbehoud vermijden
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Driejaarlijks schenken in schijven

● Progressievoorbehoud

A. In de schenkbelasting 

wanneer een schenking binnen 3 jaar gevolgd wordt door een nieuwe schenking (tussen = schenker 
en begiftigde) zal de waarde van de eerste schenking toegevoegd worden aan de waarde van de 
tweede schenking voor het bepalen van het toepasselijke tarief in de schenkbelasting

→ Hogere tarieven van toepassing op tweede schenking

69

Driejaarlijks schenken in schijven

● Progressief tarief wordt enkel toegepast op schenkingen van OG’en

● Niet: 

○ schenking RG gevolgd door schenking RG

○ schenking RG gevolgd door schenking OG

○ schenking OG gevolgd door schenking RG 
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Driejaarlijks schenken in schijven

● Progressievoorbehoud

B. In de erfbelasting 

Geregistreerde schenkingen die dateren < 3 jaar voor overlijden worden bij het erfdeel gevoegd om 
het toepasselijk progressief tarief te bepalen 

→ met bepaalde schenkingen (waarop schenkbelasting werd betaald) zal rekening gehouden 
worden voor het bepalen van het toepasselijk tarief

● Uitzonderingen:
- schenking van een bouwgrond
- schenking van RG aan vast tarief uit art. 2.8.4.1.1, §2 VCF
- schenking van familiale onderneming en familiale vennootschap

71

Driejaarlijks schenken in schijven

● Toepassing progressievoorbehoud:

○ categorie I: op betrokken erfdeel (roerend of onroerend)

○ categorie II (broers en zussen): op individueel erfdeel van rechtsverkrijger

○ categorie III (anderen): op het totale erfdeel
→ schenking aan één zal impact hebben op progressiviteit van de andere legatarissen
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Nieuwe tarieven Vlaams Gewest 
in rechte lijn en tussen partners

73

Nieuwe tarieven Vlaams Gewest 
in rechte lijn en tussen partners
● Rechte lijn

● Tussen partners

○ Echtgenoten

○ Wettelijke samenwoners

○ Feitelijke samenwoners

■ = op de dag van de schenking minstens één jaar ononderbroken samenwonen met 
de schenker en een gemeenschappelijke huishouding mee voeren (uittreksel 
bevolkingsregister = weerlegbaar vermoeden)
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Nieuwe tarieven Vlaams Gewest 
tussen alle andere personen

75

Nieuwe tarieven Vlaams Gewest: 
bijkomende verlaging
● Bijkomende tariefverlaging bij schenking van “Vlaamse” gebouwen

○ onderworpen aan energiezuinige renovatie

■ door (één van) de begiftigden

■ binnen 5 jaar na datum schenkingsakte

■ voor minstens € 10.000 

■ zoals blijkt uit facturen uitgereikt door aannemers van werken

○ met conformiteitsattest die verhuurd worden 

■ door (één van) de begiftigden

■ binnen 3 jaar na datum schenkingsakte

■ voorleggen conformiteitsattest afgeleverd na schenking

■ voorleggen geregistreerde huurovereenkomst van minimum 9 jaar afgeleverd na 
schenking

■ effectieve verhuring gedurende 9 jaar

■ bijzondere verplichting bij vroegtijdige beëindiging huurovereenkomst
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Nieuwe tarieven Vlaams Gewest: 
bijkomende verlaging

77

Driejaarlijks schenken in schijven

● Voorbeeld

● X weduwnaar (55 jaar) heeft onroerend goed van € 450.000 in Vlaams gewest en hij heeft één
dochter

● Hypothese 1: Laten vererven

○ 0,01 - 50.000 x 3% 1.500

○ 50.000,01 - 250.000 x 9% 18.000

○ Boven 250.000 x 27% 54.000

○ Erfbelasting = € 73.500

● Hypothese 2: Eenmalig schenken

○ 0 - 150.000 x 3% 4.500

○ 150.000,01 - 250.000 x 9% 9.000

○ 250.000,01 - 450.000 x 18% 36.000

○ Schenkbelasting = € 49.500 78
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Driejaarlijks schenken in schijven

● Hypothese 3: Driejaarlijks schenken in schijven

○ op zijn 55 schenkt hij € 150.000 = schenkbelasting: € 4.500

○ op zijn 58 schenkt hij opnieuw € 150.000 = schenkbelasting: € 4.500

○ op zijn 61 schenkt hij opnieuw € 150.000 = schenkbelasting: € 4.500

○ Totale schenkbelasting = € 13.500

● Fiscaal voordeel 73.500 - 13.500 = € 60.000

● Fiscaal voordeel 49.500 - 13.500 = € 36.000

79

Driejaarlijks schenken in schijven

● NIET geviseerd door de anti-misbruikbepaling

○ Eventueel combineren met successieverzekering of legaat aan PS

● Vergeet de modaliteiten bij de schenkingsakte niet!

○ Schenking als voorschot op erfdeel/buiten erfdeel (impact hervorming erfrecht - zie 
hierna)

○ Voorbehoud van vruchtgebruik (wat met de meerwaarden?)

○ Optioneel beding van conventionele terugkeer (of tegenwaarde?)

○ Volgplicht, voorkooprecht, aankoopoptie, vervreemdingsverbod, last tot geven van een 
beheersvolmacht, last tot onderhoud, last tot wederbelegging bij verkoop, last tot inbreng 
in een burgerlijke maatschap bij verkoop, ...
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Driejaarlijks schenken in schijven

● Optioneel beding van conventionele terugkeer

○ VLABEL SP nr. 16030 d.d. 4/04/2016

○ Optioneel formuleren? 

○ Ok voor RG

○ Niet ok voor OG

■ Geen erfbelasting op terugkeer

■ Wel verkooprecht: 

● Indien optioneel én OG keert terug = belast met verkooprecht

● Oplossing: keuzemogelijkheid tussen terugkeer onroerend goed of 
tegenwaarde
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8. Inbreng in de huwgemeenschap
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Inbreng in de huwgemeenschap

● VASTSTELLING 1: Schenkbelasting wordt berekend per schenker en per begiftigde

● VASTSTELLING 2: De tarieven in de onroerende schenkbelasting zijn progressief

○ Hoe meer schenkers, hoe lager de schenkbelasting

○ Inbreng in de huwgemeenschap = besparen schenkbelasting

■ Schenker gehuwd onder wettelijk stelsel

● 3 vermogens (eigen vermogen man, eigen vermogen vrouw, 
gemeenschappelijk vermogen)

■ Onroerend goed behoort tot het eigen vermogen van één van de echtgenoten

■ Voorafgaand aan de schenking OG inbrengen in huwgemeenschap

● inbreng: € 50 federaal registatierecht

● wijziging huwelijkscontract (notariële akte)

■ Schenken van het OG dat behoort tot de huwgemeenschap

● 2 schenkers i.p.v. 1 schenker

83

Inbreng in de huwgemeenschap

● Voorbeeld

○ Gehuwd onder wettelijk stelsel, eigen OG van man (geërfd), 1 kind

■ man heeft de intentie om OG (in Vlaanderen) te schenken aan zoon

■ OG = € 400.000

○ Hypothese 1: schenken eigen OG

■ 1 schenking van vader aan zoon van € 400.000

■ 0 - 150.000 x 3% 4.500

■ 150.000,01 - 250.000 x 9% 9.000

■ 250.000,01 - 400.000 x 18% 27.000

■ Schenkbelasting = € 40.500
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Inbreng in de huwgemeenschap

○ Hypothese 2: schenken OG na inbreng in de huwgemeenschap

■ 2 schenkingen aan zoon van elk € 200.000

■ 0 - 150.000 x 3% 4.500

■ 150.000,01 - 200.000 x 9% 4.500

■ Schenkbelasting = € 9.000 (per schenking)

■ x 2 = € 18.000

→ Fiscaal voordeel 40.500 - 18.000 = € 22.500

● MAAR wordt nu geviseerd door anti-misbruikbepaling tenzij er niet-fiscale motieven zijn… (zie
verder)

85

Inbreng in de huwgemeenschap

● Antimisbruikbepaling:

○ op zwarte lijst circulaire van 10 april 2013 en omzendbrief 16 februari 2015

○ temporeel toepassingsgebied antimisbruikbepaling: 1 juni 2012

■ voor zover inbreng én schenking dateren van na 1 juni 2012

○ mits eenheid van opzet aanwezig is

○ mits schenking onmiddellijk of binnen korte tijdsspanne volgt na inbreng

○ tenzij bewijs wordt geleverd van niet-fiscale motieven:

■ eigen OG waarbij verbouwingswerken gefinancierd werden door huwgemeenschap

■ wens voor langstlevende echtgenoot om een niet-omzetbaar vruchtgebruik te 
verkrijgen middels schenking (voorbehoud van vruchtgebruik + aanwas)
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Inbreng in de huwgemeenschap

● Techniek: inbreng eigen goed door één echtgenoot in het gemeenschappelijk vermogen 
(onmiddellijk of binnen korte tijdspanne) gevolgd door schenking door beide echtgenoten:

● Wordt beschouwd als fiscaal misbruik:

○ onmiddellijk of binnen korte tijdspanne: eenheid van opzet

○ gaat in tegen de heffingsgrondslag en de progressiviteit van de artikelen 2.8.3.0.1, §1 en 
2.8.4.1.1, §1 en §2 VCF

○ schenkbelasting wordt geheven alsof de inbreng niet had plaatsgevonden 

● Niet-fiscale motieven aantonen (!)

○ voorafgaande beslissingen VLABEL

87

Inbreng in de huwgemeenschap

● CRITERIUM 1: Onmiddellijk of binnen korte tijdspanne (eigenlijk: temporeel toepassingsgebied 
antimisbruikbepaling)

● VLABEL voorafgaande beslissing (positief) nr. 15006 - 21 december 2015:

● Inbreng van een goed in het gemeenschappelijk vermogen gevolgd door schenking van beide 
echtgenoten

○ betreft: inbreng in gemeenschappelijk vermogen is gebeurd in 1981

○ beslissing VLABEL:

■ schenking volgt niet onmiddellijk of binnen korte tijdspanne

■ GEEN fiscaal misbruik
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Inbreng in de huwgemeenschap

● CRITERIUM 1: Onmiddellijk of binnen korte tijdspanne (eigenlijk: temporeel toepassingsgebied 
antimisbruikbepaling)

● VLABEL voorafgaande beslissing (positief) nr. 16012 dd. 4 april 2016:

● Inbreng van een goed in het gemeenschappelijk vermogen gevolgd door schenking van beide 
echtgenoten

○ betreft: inbreng in gemeenschappelijk vermogen is gebeurd in november 2010

○ beslissing VLABEL:

■ schenking volgt niet onmiddellijk of binnen korte tijdspanne

■ inbreng dateert bovendien van voor de inwerkingtreding van de 
antimisbruikbepaling op privé-vermogen

■ GEEN fiscaal misbruik

89

Inbreng in de huwgemeenschap

● CRITERIUM 1: Onmiddellijk of binnen korte tijdspanne (eigenlijk: temporeel toepassingsgebied 
antimisbruikbepaling)

● Conclusie: inbreng die dateert van voor de inwerkingtreding van de antimisbruikbepaling op 
privé-vermogen (i.e. 1 juni 2012) valt NIET onder de zwarte lijst en is GEEN fiscaal misbruik

● zie bevestigend volgende voorafgaande beslissingen: 

○ 16012

○ 16020 

○ 16058 

○ 16061 

○ 17016 

○ 17020 

○ 17028  

○ 17048
90
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Inbreng in de huwgemeenschap

● CRITERIUM 1: Onmiddellijk of binnen korte tijdspanne 

● VLABEL voorafgaande beslissing (negatief) nr. 16004 dd. 22 februari 2016

● Afstand vruchtgebruik en schenking onroerende goederen na inbreng in GV:

○ enige tijd tussen inbreng en voornemen om te schenken

○ in akte niet fiscale motieven opgenomen

○ beslissing VLABEL:

■ WEL fiscaal misbruik

■ minder dan 1 jaar tussen inbreng en schenking: wel nog “korte tijdspanne”

■ geen niet fiscale motieven (deze in de akte niet meer van toepassing)

■ afwezigheid van eenheid van opzet niet bewezen

91

Inbreng in de huwgemeenschap

● CRITERIUM 1: Onmiddellijk of binnen korte tijdspanne 

● In een andere negatieve voorafgaande beslissing van VLABEL wordt ook een periode van iets 
minder dan twee jaar gekwalificeerd als ‘onmiddellijk of binnen korte tijdspanne (VB 18044)

● Werden wel beschouwd als een “voldoende tijdspanne” om te ontsnappen aan zwarte lijst:

○ 34 jaar (VB 15006)

○ 18 jaar (VB 16058)

○ meer dan 5 jaar (VB 17016)

○ 5 à 6 jaar (VB 16012)

○ 5 jaar (VB 16061 en VB 18043)

○ 4 jaar (VB 17004)

○ meer dan 3 jaar (VB 16043)

○ 3 jaar (VB 17014)

○ 2 jaar en 4 maanden (VB 17003)
92
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Inbreng in de huwgemeenschap

● CRITERIUM 1: Onmiddellijk of binnen korte tijdspanne 

● Conclusie: 

○ geen specifieke richtlijnen VLABEL i.v.m. wat kwalificeert als ‘korte tijdspanne’

○ doorheen de jaren wel casuïstiek ontwikkeld:

■ minder dan 2 jaar: onvoldoende

■ 2 jaar en 4 maanden: voldoende

○ Het aantonen van een voldoende tijdspanne volstaat klaarblijkelijk voor VLABEL

■ nochtans geen onweerlegbaar tegenbewijs: fiscaal misbruik kan nog steeds worden 
aangetoond door VLABEL

93

Inbreng in de huwgemeenschap

● CRITERIUM 1: Onmiddellijk of binnen korte tijdspanne 

● Conclusie: 

○ VLABEL is niet altijd duidelijk over de vraag of een bepaalde tijdspanne voldoende lang is

■ zie VB 19044: periode van meer dan 3 jaar, met standaard niet-fiscale motieven:

● “Gelet op de chronologie van de verrichtingen en op de aangehaalde motivering 
blijkt dat er geen sprake is van eenheid van opzet.” → geen toepassing 
antimisbruikbepaling

■ zie VB 21017: periode van meer dan 2 jaar, motieven gelinkt aan inbreng 
gezinswoning in TIGV zonder intentie tot schenken (pas later, bij nood aan renovatie):

● “Op de voorgenomen verrichting zal de anti-misbruikbepaling van art. 3.17.0.0.2 
VCF niet worden toegepast bij gebrek aan eenheid van opzet.”
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Inbreng in de huwgemeenschap

● CRITERIUM 2: Andere dan fiscale motieven 

● Betere bescherming van de langstlevende echtgenoot

○ Wordt principieel door VLABEL geweigerd als niet-fiscaal motief indien bescherming ook 
kan worden bereikt op een andere manier

● Toekenning vruchtgebruik

○ vaak schenkt men met voorbehoud van VG en wil men dat de LLE het VG krijgt op de 
geschonken goederen

○ kan worden bereikt door eerst in te brengen, dan samen te schenken met voorbehoud 
van VG en aanwas van VG naar de LLE

○ VLABEL: kan ook via zgn. ‘terugval’ van VG

■ MAAR: (1) fiscale behandeling verschilt en (2) een ‘terugval’ van VG is een schenking 
tussen echtgenoten en dus te allen tijde herroepbaar (= geen zekerheid)

○ Kan ook zonder terugval in de akte via het wettelijk erfrecht gaan

■ MAAR: belast in de erfbelasting sinds 1 september 2018
95

Inbreng in de huwgemeenschap

● Omzetting vruchtgebruik

○ artikel 745quater e.v. BW: omzetting erfrechtelijk vruchtgebruik 

○ omzetting conventioneel vruchtgebruik (bv. voorbehouden VG bij schenking BE) is niet 
mogelijk

■ teneinde LLE te beschermen, is een niet-omzetbaar conventioneel vruchtgebruik 
aan te raden

■ hiervoor is voorafgaande inbreng in huwgemeenschap vereist

○ quid VG verkregen ingevolge beding van terugval?

■ sommige rechtsleer: ook dit is omzetbaar

○ zie VB 16018 en VB 17037
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Inbreng in de huwgemeenschap

● Recht van terugkeer

○ voor sommige aanvragers was het belangrijk dat beide echtgenoten beroep konden doen 
op het recht van terugkeer 

○ geen afdoende niet-fiscaal motief volgens VLABEL (VB 17037)

● Vervreemdingsverbod

○ voor BE tot aan overlijden van LLE 

○ geen afdoende niet-fiscaal motief volgens VLABEL: kan ook worden gekoppeld aan 
schenking door 1 van de EG (VB 16026 en VB 17037)

97

Inbreng in de huwgemeenschap

● CRITERIUM 2: Andere dan fiscale motieven 

● Vermijden vergoedingsrekeningen bij vereffening gemeenschap

● Situatie: 

○ eigen grond waarop met gemeenschappelijke gelden een woning werd gebouwd

○ geërfde woning die met gemeenschappelijke gelden werd gerenoveerd, 

○ etc.

→ OG = eigendom van één EG (ingevolge natrekking), maar vergoedingsrekening (eigen vermogen 
EG heeft zich verrijkt ten nadele van de gemeenschap)
→ Ook na schenking blijft vergoedingsrekening bestaan
→ Teneinde vergoedingsrekening uit te sluiten: eerst inbrengen in GV, daarna schenken
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Inbreng in de huwgemeenschap

● CRITERIUM 2: Andere dan fiscale motieven 

● Vermijden vergoedingsrekeningen bij vereffening gemeenschap

● Argumentatie vergoedingsrekeningen wordt niet aanvaard door VLABEL (tweeledig):

○ 1/ EG kunnen los van een inbreng in de huwgemeenschap eventuele 
vergoedingsrekeningen uitsluiten (zie voorafgaande beslissingen: 15007, 16001, 16013, 
16014, 16016, 16020, 16018 en 16033)

○ MAAR:

■ wat indien EG nadien uit de echt scheiden, waarna schenking wordt ontbonden of 
terugkeert?

■ het ‘alternatief’ dat door VLABEL wordt voorgesteld kan m.a.w. nefaste gevolgen 
hebben

■ voorafgaande beslissing van federale Dienst Voorafgaande Beslissingen 
aanvaardde dit wel als niet-fiscaal motief

● VLABEL: vroegere beslissingen hebben geen precedentswaarde 99

Inbreng in de huwgemeenschap

○ 2/ Relevant volgens VLABEL is tevens de tijdspanne tussen verkrijging OG en inbreng in 
huwgemeenschap

○ VLABEL: indien lange tijdspanne tussen verkrijging OG en inbreng in GV → extra argument 
fiscaal misbruik
■ 52 jaar (VB 16016)
■ 41 jaar (VB 15007)
■ 39 jaar (VB 16014)
■ 31 en 30 jaar (VB 16018)
■ 26 jaar (VB 16033)
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Inbreng in de huwgemeenschap

● CRITERIUM 2: Andere dan fiscale motieven 

● Gelijkheid tussen de kinderen bewaren (VB 20018)

● Situatie:
○ vader heeft een eigen OG
○ de ouders willen het OG schenken aan hun dochter
○ ze willen wel elk van hun 4 kinderen gelijk behandelen, en de overige 3 kinderen zullen 

dus een gelijkwaardig bedrag in geld krijgen
○ het geld behoort tot het gemeenschappelijk vermogen
○ door eerst in te brengen in de huwgemeenschap en dan gezamenlijk te schenken, wordt 

de gelijkheid tussen de kinderen gewaarborgd

● VLABEL: 
○ Antimisbruikbepaling zal worden toegepast, daar eenheid van opzet wordt vermoed gelet 

op de korte tijdspanne tussen de inbreng en de schenking
○ gelijkheid tussen de kinderen is geen afdoende argument

■ kinderen kunnen ook afstand doen van vordering tot inkorting via ErfOvk 101

Inbreng in de huwgemeenschap

● CRITERIUM 2: Andere dan fiscale motieven 

● Emotionele motieven

● Emotioneel belangrijk dat schenking uitgaat van beide EG

● Wordt door VLABEL nooit aanvaard als niet-fiscaal motief
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9. Wijziging huwelijkscontract voorafgaand aan schenking

103

Wijziging HC voorafgaand aan schenking

● VLABEL VB nr. 18001 - Wijziging huwelijkscontract voorafgaand aan de schenking

○ situatie: 

■ schenkers: ouders 

■ voorwerp schenking: onroerend goed (renovatiewerken noodzakelijk, dus vinden 
geen kopers en ouders reeds op leeftijd)

■ begiftigden: zoon en echtgenote

● zoon en echtgenote willen het goed wel renoveren, op voorwaarde dat het 
onroerend goed in de huwgemeenschap komt

● gehuwd onder wettelijk stelsel bij gebrek aan HC

○ voorgenomen verrichtingen:

■ 1) huwelijksvermogensstelsel van begiftigden wijzigen zodanig dat de eerst-
volgende schenking aan één van hen terecht komt in de huwgemeenschap

■ 2) schenking van het onroerend goed aan de zoon alleen
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Wijziging HC voorafgaand aan schenking

● VLABEL VB nr. 18001 - Wijziging huwelijkscontract voorafgaand aan de schenking

○ VLABEL: 

■ fiscaal misbruik

■ door de voorafgaande wijziging van het huwelijkscontract van de begiftigden komt 
het geschonken goed terecht in de huwgemeenschap, maar enkel het schenktarief 
in rechte lijn is verschuldigd

■ voorgenomen verrichting komt neer op verkrijging door begiftigden samen, waarbij 
de helft van de waarde onderworpen moet worden aan het schenktarief tussen 
anderen
→ kan via art. 1405, 3 BW

■ geen niet-fiscale motieven 

105

IV. IMPACT HERVORMING 
ERFRECHT EN 
HUWELIJKSVERMOGENS-
RECHT OP VASTGOEDPLANNING
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1. Testamentaire verkaveling
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Testamentaire verkaveling

● Testamentaire verkaveling

○ Optimalisatie erfbelasting (bijvoorbeeld schijven van 250.000 EUR)

○ Begunstiging van een private stichting

109

Testamentaire verkaveling 

● Nieuwe erfrecht: aanpassing breukdelen beschikbaar deel (en dus van reserve) 
● Oud erfrecht: reserve kinderen
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Testamentaire verkaveling 

● Nieuw erfrecht: globale reserve van de kinderen ½ ongeacht aantal kinderen 

111

1/2de beschikbaar 
deel

1/2de reserve

Testamentaire verkaveling 

● Voorbeeld: X heeft een onroerend vermogen van 1.500.000 euro. Hij laat 3 kinderen en 3 
kleinkinderen na, en wenst een optimale testamentaire verkaveling.  

● Oude erfrecht:

○ Reserve = ¾

○ Beschikbaar deel = ¼ 

○ Dus ieder kind krijgt 375.000 euro aan vastgoed (reserve = 1/4e)

○ Ieder kleinkind krijgt 125.000 euro aan vastgoed (ieder een gelijk deel van het beschikbaar 
deel = 1/12e)

○ Erfbelasting:

■ 53.250 euro / kind

■ 8.250 euro / kleinkind

● In totaal: 184.500 euro

● → Optimale verkaveling is niet mogelijk zonder toestemming van de kinderen (reservataire 
erfgenamen) 112
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Testamentaire verkaveling 

● Nieuwe erfrecht:

○ Reserve = ½

○ Beschikbaar deel = ½ 

○ Dus ieder kind krijgt 250.000 euro aan vastgoed (reserve = 1/6e)

○ Ieder kleinkind krijgt 250.000 euro aan vastgoed (ieder een gelijk deel van het beschikbaar 
deel = 1/6e)

○ Erfbelasting: 

■ 19.500 euro / kind

■ 19.500 euro / kleinkind

● In totaal: 117.000 euro

● Besparing van 67.500 euro

→ Optimale verkaveling is mogelijk zonder toestemming kinderen 
(reservataire erfgenamen)

113

Testamentaire verkaveling 

● Planning gezinswoning:

○ Creatie van een onverdeeldheid tussen kinderen en kleinkinderen / tussen LLE en 
kinderen

○ Keuzebeding in testament gecombineerd met beding van aanwas (vnl. voor niet-
gehuwden)
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2. De dubbele akte

115

Dubbele akte als oplossing voor gebrekkige 
wetgeving 
● Oud erfrecht: artikelen 843 t.e.m. 869 BW

● Onderscheid regels inbreng

● Inbreng OG 
=> in principe in natura
=> de waarde van het geschonken goed op het moment van de verdeling van de nalatenschap

● Inbreng RG
=> inbreng door mindere ontvangst
=> de waarde van het geschonken goed op het ogenblik van de schenking
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Dubbele akte als oplossing voor gebrekkige 
wetgeving 
● Voorbeeld

● Stel dat  Dhr X  op het ogenblik van zijn overlijden een woning van € 500.000 en € 200.000 
privébeleggingen bezit. Hij deed reeds een schenking in volle eigendom aan zijn kinderen A, B 
en C deed van elk (waarde) € 150.000, maar verschillend voorwerp

117

Dubbele akte als oplossing voor gebrekkige 
wetgeving 
● Oplossing: Techniek dubbele akte

○ Gelijktijdige schenking in onverdeeldheid: zowel de cash/het onroerend goed/de 
aandelen voor 1/3 schenken aan A, B en C

○ Gevolgd door uit onverdeeldheidtreding door de kinderen teneinde waarde ‘vast te 
klikken’

→ alle kinderen hebben hetzelfde gekregen, zodat elk kind hetzelfde moet inbrengen in de 
nalatenschap

○ Fiscale gevolgen: verdeelrecht 2,5% op onroerend goed

● Risico kwalificatie ‘ouderlijke boedelverdeling’
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Na hervorming erfrecht

119

VOORBEELD 
De ene schenking is de andere niet

Marcel heeft drie kinderen, zoon Bert, zoon Koen en dochter Julie. Marcel is weduwnaar. 

• Tot het vermogen van vader Marcel behoren onder andere volgende vermogensbestanddelen:

o een familiale vennootschap (waarde: 800.000 euro)

o een effectenportefeuille (waarde: 200.000 euro)

o een bouwgrond (waarde: 200.000 euro)

• Zonen Bert en Koen zijn actief in de familiale vennootschap. Dochter Julie is verpleegkundige
en is nooit geïnteresseerd geweest in de catering-activiteiten van de familiale vennootschap. 

• Vader is ondertussen 70 jaar geworden, en wenst de leiding over de familiale vennootschap
over te dragen aan zijn zonen Bert en Koen (die in realiteit reeds richting gaven aan het bedrijf).
Vader treedt af als bestuurder en de zonen worden benoemd als nieuwe bestuurders. 

Dubbele akte als oplossing voor gebrekkige 
wetgeving 

120

VOORBEELD 
De ene schenking is de andere niet

Vader wenst ook aan successieplanning te doen, om te vermijden dat de kinderen 27% 
erfbelasting moeten betalen op het vermogen dat zij zouden erven bij zijn overlijden. 

• Vader besluit om in 2013 de familiale vennootschap in blote eigendom te schenken aan de 
twee zonen. Het vruchtgebruik wordt voorbehouden, omdat vader wel nog de inkomsten uit
de vennootschap wenst te behouden. 

• Dochter Julie heeft interesse in de bouwgrond, en wenst daarop een huis te bouwen. De 
effectenportefeuille zou haar daarin al een hele stap vooruit helpen. Aangezien de waarde van 
de bouwgrond en de effectenportefeuille mooi de helft is van de familiale onderneming, 
besluit vader beide vermogensbestanddelen in volle eigendom te schenken aan Julie. 

• Op die manier krijgen dus de zonen de familiale vennootschap (waarde 800.000 euro), en de 
dochter een bouwgrond en een effectenportefeuille (waarde 400.000 euro). 
Vader is tevreden, want alle kinderen zijn gelijk behandeld, zoals hij het wenst. 

Dubbele akte als oplossing voor gebrekkige 
wetgeving 
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121

VOORBEELD 
De ene schenking is de andere niet

Vader overlijdt in 2020, nalatende een roerend vermogen van 1.000.000 euro. 

• Ingevolge het beleid dat de zonen de laatste jaren hebben gevoerd in de familiale
vennootschap, is de waarde van de onderneming (op datum overlijden vader) verdrievoudigd
naar 2.400.000 euro. 

• De nalatenschap moet worden vereffend en verdeeld, en alle partijen staan er op dat hun
rechten worden gerespecteerd. Een minnelijke verdeling lijkt niet mogelijk. 

Dubbele akte als oplossing voor gebrekkige 
wetgeving 

- Wijze van inbreng? 

̶ nieuw erfrecht: inbreng van giften ALTIJD in waarde - nieuw artikel 858 oud BW
̶ niettegenstaande elk andersluidend beding, tenzij toegelaten door de wet
̶ vruchten zijn niet aan inbreng onderworpen

̶ geen onderscheid meer tussen roerende goederen / onroerende goederen

̶ waardering van de schenking?
̶ uniformiteit: inbreng giften aan intrinsieke waarde op dag van de gift (schenking/legaat), maar geïndexeerd

̶ indexering van dag schenking tot dag overlijden
̶ index consumptieprijzen maand overlijden beschikker met basisindex maand schenking

̶ !! Uitz:  waardering schenkingen met voorbehoud van ‘meesterschap’ (bv. voorbehoud vruchtgebruik) 
̶ inbreng volgens waarde geschonken goed op datum verkrijging meesterschap
̶ in casu datum van overlijden = datum dat begiftigde VE verkrijgt (“meesterschap”)
̶ stel begiftigde verkrijgt VE pas op een datum na het overlijden → waarde geschonken goed op datum 

overlijden verminderd met waarde van lasten die uitoefening van beschikkingsrecht (“meesterschap”) 
over VE verhinderen

̶ opgelet met planning aan één kind mét voorbehoud van VG en aan ander kind in volle eigendom 122

Dubbele akte als oplossing voor gebrekkige 
wetgeving 
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123

VOORBEELD 
De ene schenking is de andere niet

De fictieve massa wordt samengesteld als volgt:

• bestaande goederen:  1.000.000 eur

• plus schenkingen:

• schenking familiale onderneming aan Bert (50%) 1.200.000 euro

• schenking familiale onderneming aan Koen (50%) 1.200.000 euro

• schenking bouwgrond + effectenportefeuille aan Julie 438.760 euro

• min schulden - 28.760 euro

• TOTAAL 3.810.000 euro

• Elk kind heeft recht op ⅓ van de nalatenschap, ofwel 1.270.000 euro. Bert en Koen krijgen aldus nog 70.000 euro 
van de bestaande goederen, Julie ontvangt nog 831.240 euro. 

• Hoewel vader dacht zijn kinderen gelijk te hebben behandeld door de gedane schenkingen, zullen de zonen de 
gerealiseerde meerwaarde in de familiale onderneming moeten delen met 
hun zus, waardoor Julie 761.240 euro meer zal ontvangen uit de nalatenschap dan haar
respectieve broers. 

Dubbele akte als oplossing voor gebrekkige 
wetgeving 

124

VOORBEELD 
De ene schenking is de andere niet

• Ook hier meerdere oplossingen mogelijk via erfovereenkomst:

• 1/ afwijking van de uitzondering (waardering op ogenblik overlijden) en aanknopen bij het principe
(waardering op ogenblik schenking + indexatie) (art. 858, §5, lid 2 oud BW)
→ zowel schenking familiale onderneming, als schenking bouwgrond en aandelenportefeuille worden
op dezelfde manier gewaardeerd, dus gelijkheid is gewaarborgd

• 2/ globale erfovereenkomst: globaal akkoord door het verkrijgen van een subjectief evenwicht waar
achteraf niet op kan worden teruggekomen

• Nota bene:

• beide oplossingen zijn erfovereenkomsten→ verregaande formaliteiten te respecteren
• de intrinsieke waarde = waarde in de schenkingsakte, tenzij manifeste onredelijkheid

• overige kinderen kunnen zich akkoord verklaren met de waarde uit de schenkingsakte (art. 
858, §5, lid 1 oud BW) → achteraf geen discussie omtrent waardering

• geen afwijking mogelijk van de verplichte indexering (behoudens via globale erfovereenkomst) 
(art. 858, §7  oud BW)

• enkel afwijking van uitzondering
→ algemene regel mogelijk, niet omgekeerd (art. 858, §7 oud BW)

Dubbele akte als oplossing voor gebrekkige 
wetgeving 
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Techniek dubbele akte overbodig? 

● Conclusie: techniek dubbele akte overbodig indien schenking van gelijke waarde aan ieder kind

● MAAR: wel nog mogelijks fiscaal nuttig (progressieve tarieven schenking onroerend goed - zie 
eerder - dus schenking aan meerdere begiftigden = progressievoordeel). Let wel: bijkomend 
2,5% verdeelrecht verschuldigd. 

● MAAR: wel nog nuttig indien meerdere goederen van ongelijke waarde

○ bv. 4 OG en 3 kinderen

○ bv. 1 OG, aandelen familiebedrijf en beleggingsportefeuille met ongelijke waarde en 3 
kinderen

125

3. Anticipatieve inbreng
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Anticipatieve inbreng

● Situatie: ongehuwd koppel koopt samen een onroerend goed aan → goed in onverdeeldheid →
nadien beslist koppel om te trouwen onder een gemeenschapsstelsel

○ onroerend goed wordt niet automatisch gemeenschappelijk

○ huwelijkscontract: inbreng onroerend goed in huwgemeenschap

● Vroeger: 2x beroep op notaris (nadeel: kostenplaatje)

● Wet 22 juli 2018: mogelijkheid tot anticipatieve inbreng → 1x beroep op notaris

○ in akte eigendomsverkrijging kan het onroerend goed anticipatief worden ingebracht in de 
toekomstige huwgemeenschap

○ later huwelijk: onroerend goed behoort vanaf dat ogenblik tot de huwgemeenschap 
(tenzij zij hierop terugkomen bij huwelijkscontract)

○ koppel huwt niet: onroerend goed blijft in onverdeeldheid (gemeen recht)

127

Anticipatieve inbreng
● Voorwaarden bij 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 Centraal Register Huwelijkscontracten

● Regeling schulden bij anticipatieve inbreng
○ 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
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4. Nuttige erfovereenkomsten in het kader van 
vastgoedplanningen

129

Punctuele erfovereenkomsten 

● Artikel 858, §3 BW: 

○ Lid 1: inbreng aan waarde schenking op datum schenking + indexatie

○ Lid 2: uitzondering indien niet recht om te beschikken over volle eigendom

● Artikel 858, §4 BW: intrinsieke waarde = waarde in de schenkingsakte, tenzij manifeste 
onredelijkheid

● Erfovereenkomsten: Artikel 858, §5, 1e en 2e lid BW: over de waardering van schenkingen

○ Lid 1: erfgenamen andere dan de begiftigde kunnen zich akkoord verklaren met de 
waarde uit de schenkingsakte

○ Lid 2: erfgenamen andere dan de begiftigde kunnen de afwijking van §3 -
overeengekomen tussen schenker en begiftigde - aanvaarden

● Artikel 858, §7 BW: alle andere erfovereenkomsten (die niet vallen onder §5) zijn verboden
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Punctuele erfovereenkomsten 

● Artikel 918 BW: over de inkorting (1)

○ Vroeger erfrecht:

■ Vervreemdingen (ten kosteloze of ten bezwarende titel) door de erflater aan één 
van zijn erfgenamen in rechte lijn met voorbehoud VG, last van lijfrente of afstand 
van kapitaal worden vermoed

● een schenking te zijn in VE

● een schenking met vrijstelling van inbreng (buiten erfdeel) te zijn

● MAAR: de reservataire erfgenamen kunnen instemmen met deze vervreemding

○ bij toestemming: schenking niet meer opgenomen in de FM (geen inbreng en geen 
inkorting) => toegelaten erfovereenkomst

○ vermoeden schenking buiten erfdeel kan worden weerlegd: uitdrukkelijk als voorschot op 
erfdeel

131

Punctuele erfovereenkomsten 

● Artikel 918 BW: over de inkorting (1)

○ Hervorming erfrecht:

■ Enkel vervreemdingen ten kosteloze titel (niet ten bezwarende titel)

■ Alle schenkingen door de erflater, ongeacht de begiftigde (dus niet enkel aan één 
van zijn erfgenamen in rechte lijn)

■ Met inbegrip van schenkingen in VE (dus niet enkel met voorbehoud VG, last van 
lijfrente of afstand van kapitaal)

■ Eénzijdige verklaring

● Reservatairen kunnen op die manier verzaken aan hun vordering tot inkorting op alle 
schenkingen door de erflater! 
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Punctuele erfovereenkomsten 

○ Voorbeeld:

■ Meneer X overlijdt en laat twee kinderen na

■ Bestaand vermogen = € 100.000

■ In 2019: schenking aan derde € 200.000 (geïndexeerd)

■ In 2020: schenking aan kind 1 van een garage (onroerend goed) buiten erfdeel van € 
40.000 (geïndexeerd): kind 2 verzaakt aan vordering tot inkorting

■ FM = € 340.000 => BD = € 170.000

■ BD overschreden met € 70.000 (schenkingen van in totaal € 240.000)

● Inkorting te beginnen met schenking van 2020: verzaking tvb € 40.000

● Daarna inkorting van schenking van 2019 tbv € 30.000

● Verzaking mag inkorting van andere schenking niet verzwaren!
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Globale erfovereenkomst

● Globale overeenkomst - art. 1100/7 BW

● Mogelijkheid om reeds voor overlijden ouders (vader en/of moeder) samen met alle kinderen 
op bindende wijze een overeenkomst te sluiten over de verdeling van het vermogen

○ Enkel met erfgenamen in rechte nederdalende lijn

○ Alle vermoedelijke erfgenamen in rechte nederdalende lijn moeten tekenen 
(geldigheidsvereiste, beoordeeld op dag ondertekening overeenkomst)

● Omschrijving van alle “giften”

○ Schenkingen die worden gedaan bij het verlijden van de globale erfovereenkomst

○ Eerder gedane schenkingen (als voorschot en buiten deel) 

○ Andere voordelen (die juridisch geen schenkingen zijn) zoals bv. studies in buitenland

○ Rekening houden met persoonlijke en professionele situatie
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Globale erfovereenkomst

● Schuldvordering toebedelen (uitdrukkelijk bepalen wie SA is)

● Subjectief evenwicht is vereist

● Incl. stiefkinderen: er moet evenwicht zijn tussen de toebedelingen aan de eigen kinderen

● Gevolg: verzaking in hoofde van alle vermoedelijke erfgenamen in rechte nederdalende lijn aan 
vordering tot inkorting en aan vordering tot inbreng mbt alle giften waarop overeenkomst 
betrekking heeft

○ Giften toegekend in overeenkomst en giften uit het verleden

○ Gevolgen moeten in overeenkomst worden vermeld
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Globale erfovereenkomst

● Artikel 1100/7, §10: de artikelen 1100/2 tot 1100/6 zijn van toepassing op de globale 
erfovereenkomst

→ Zware formaliteiten: verplichte vergadering, wachttijden, notariële akte. 
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Erfovereenkomsten - fiscaliteit

Erfovereenkomsten: fiscale impact?

● schenkingen die worden gedaan bij het verlijden van de erfovereenkomst

○ de erfovereenkomst maakt zelf een titel van begiftiging uit
→ schenkbelasting zal worden geheven 

● in erfovereenkomst worden eerdere schenkingen vermeld, die op datum van overeenkomst 
niet zijn geregistreerd → schenkbelasting? 

○ decreetgever wil fiscale rem op de opmaak van erfovereenkomsten voorkomen: art. 
2.8.3.0.5 VCF 
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Erfovereenkomsten - fiscaliteit

Erfovereenkomsten: fiscale impact?

● in erfovereenkomst worden eerdere schenkingen vermeld, die op datum van overeenkomst 
niet zijn geregistreerd → schenkbelasting? 

○ vermelding van schenkingen in een erfovereenkomst vormt fiscaal gezien geen titel voor 
de heffing van schenkbelasting 

■ er zal geen schenkbelasting op deze schenkingen geheven worden

○ partijen kunnen schenkingen (of sommige ervan) onderwerpen aan schenkbelasting d.m.v. 
het opnemen van een fiscale verklaring (opt-in systeem)

■ vermijden toepassing fictiebepaling art. 2.7.1.0.5 VCF 
(erfbelasting verschuldigd op schenkingen gedaan door de erflater in een 
periode van drie jaar voor zijn overlijden en die niet werden onderworpen 
aan schenkbelasting)

○ partijen kunnen afzonderlijk al dan niet fiscale verklaring opnemen 

138

137

138



24/03/2022

70

Erfovereenkomsten - fiscaliteit

Erfovereenkomsten: fiscale impact?

● Brussels Hoofdstedelijk Gewest: art. 131bis W.Reg.Br. (Ordonnantie 13 december 2018)
○ vrijstelling heffing schenkingsrecht op schenkingen die worden vermeld in een 

erfovereenkomst of overeenkomst tot omvorming van kwalificatie van de schenking
■ voorwaarde: vermelden dat schenking heeft plaatsgevonden voor datum van 

(erf)overeenkomst  
■ geen vrijstelling indien partijen uitdrukkelijk verklaren dat de vermelding de 

bedoeling heeft om de begiftigde een titel van schenking te verschaffen
○ art. 7 W.Succ.Br.: risicoperiode voor heffing erfbelasting blijft wel spelen (nieuw laatste lid)

● Waals Gewest: art. 131sexies W.W.Reg. (Decreet 19 juli 2018)
○ vrijstelling heffing schenkingsrecht op schenkingen die worden vermeld in een 

erfovereenkomst of overeenkomst tot omvorming van kwalificatie van de schenking
■ voorwaarde: vermelden dat schenking heeft plaatsgevonden voor datum van 

(erf)overeenkomst  
■ partijen vragen toepassing van dit artikel 
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Erfovereenkomsten - fiscaliteit

● Indien schenking OG in globale erfovereenkomst zelf:
○ schenkbelasting verschuldigd (conform normale tarieven)

● Indien schuldvordering wordt toegekend in globale erfovereenkomst:
○ VLABEL Standpunt nr. 19006

■ dd. 18 maart 2019
■ gewijzigd op 14 april 2020
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Erfovereenkomsten - fiscaliteit

VLABEL Standpunt nr. 19006 dd. 18 maart 2019

Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst

● “De toekenning van een schuldvordering zoals bedoeld in artikel 1100/7, §1, derde lid BW moet 
beschouwd worden als een onrechtstreekse schenking door de ouder(s) aan het kind dat de 
schuldvordering verkrijgt”

→ Bijgevolg is er volgens VLABEL schenk- of erfbelasting verschuldigd

○ Erfbelasting

● indien initieel geschonken goed = roerend goed en vordering is pas opeisbaar 
bij overlijden van de ouder (fictief legaat: art. 2.7.1.0.3°3 VCF)
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Erfovereenkomsten - fiscaliteit

VLABEL Standpunt nr. 19006 dd. 18 maart 2019

Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst

● Schenkbelasting

○ initieel geschonken goed = onroerend goed, dan tarieven voor onroerende goederen.

■ wel teruggave van schenkbelasting voor overbedeelde kind

○ initieel geschonken goed = roerend goed, dan tarieven roerende goederen

■ wel teruggave van schenkbelasting voor overbedeelde kind
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Erfovereenkomsten - fiscaliteit

VLABEL Standpunt nr. 19006 dd. 14 april 2020

Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst

● Wijziging standpunt: 

○ Het geval waarin de ouder(s) aan één of meer kinderen, die vroeger reeds een schenking of 
een ander voordeel hebben gekregen, de last oplegt/opleggen een geldsom te betalen 
aan één of meer andere kinderen die tot dan toe minder werden bevoordeeld, wordt 
fiscaal neutraal behandeld
■ noch onrechtstreekse schenking door ouders
■ noch schenking tussen kinderen

○ De toekenning van een schuldvordering die niet ter compensatie van een eerder genoten 
schenking/voordeel opgelegd wordt, wordt eveneens fiscaal neutraal behandeld

→ In deze hypothesen is er volgens VLABEL geen schenk- of erfbelasting meer verschuldigd
143

Erfovereenkomsten - fiscaliteit

VLABEL Standpunt nr. 19006 dd. 14 april 2020

Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst

● Indien de schuldvordering (ten voordele van kind A) wordt opgelegd als last van een nieuwe 
schenking (aan kind B) die in de erfovereenkomst wordt gedaan:

→ In deze hypothese is er volgens VLABEL nog steeds schenkbelasting verschuldigd (art. 
2.8.3.0.1, §3 VCF)

○ Kind A wordt belast op de waarde van de schuldvordering

○ Kind B wordt belast op de waarde van de schenking - de waarde van de schuldvordering
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Erfovereenkomsten - fiscaliteit

VLABEL Standpunt nr. 19006 dd. 14 april 2020

Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst

● Temporele werking? 

○ Erfovereenkomsten gesloten voor 25 mei 2020 → toepassing eerste versie standpunt 
○ Erfovereenkomsten gesloten vanaf 25 mei 2020 → toepassing nieuwe versie standpunt

■ tot 1 juli 2020: eerste versie mag eveneens worden toegepast indien voordeliger 
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Erfovereenkomsten - fiscaliteit

Repertorium RJ - R 131, §2/02-01 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en R 131bis/01-01 
(Waals Gewest) Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst

● Federale Administratie heeft zich ook uitgesproken over de toebedeling van een 
schuldvordering in een erfovereenkomst 
○ situatie: moeder heeft € 100.000,00 geschonken aan zoon A en sluit met zoon A en zoon 

B een erfovereenkomst waarbij zijn A aanvaard om de som van € 50.000,00 te storten aan 
zijn broer B

○ toebedeling van een schuldvordering moet gezien worden als een verzaking door A van 
de waarde van de schenking die hem eerder werd gedaan en dit in het voordeel van zijn 
broer B 
■ overdragende verzaking
■ schenking tussen broers en zussen onderling → tarieven 7% (Brussels) en 5,5% 

(Waals)
○ de heffing van het schenkingsrecht is van toepassing, wat ook de aard is van 

de eerdere schenking (onroerend of roerend) en ongeacht of deze 
voorafgaande schenking al dan niet onderworpen werd aan het registratierecht
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5. Erfrechtelijke aanspraken langstlevende echtgenoot

147

Aanspraken LLE op geschonken goederen

● Invloed van schenkingen aan de kinderen op aanspraken langstlevende

○ Voor 1 september 2018: inbreng tav de LLE van de schenkingen gedaan aan kinderen

○ Sinds 1 september 2018: geen inbreng meer aan de LLE

■ Dus in principe heeft LLE geen VG meer over deze schenkingen

■ Uitzonderingen/correcties (art. 858bis §3 en 5 BW) (hierna)
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Aanspraken LLE op geschonken goederen

● Wettelijk opvolgend vruchtgebruik:

○ Nieuw sinds 1 september 2018 (art. 858bis, §3 BW)

■ Indien een echtgenoot tijdens zijn leven een schenking met voorbehoud van 
vruchtgebruik deed, erft de LLE van rechtswege dit vruchtgebruik indien:

● reeds gehuwd op het ogenblik van de schenking;

● de overleden echtgenoot bezat op het ogenblik van zijn/haar overlijden nog 
steeds het vruchtgebruik
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Aanspraken LLE op geschonken goederen

○ Nieuw sinds 1 september 2018 (art. 858bis, §5 BW)

■ Indien een echtgenoot tijdens zijn leven een schenking van de gezinswoning en de 
daarin aanwezige huisraad met voorbehoud van vruchtgebruik deed, erft de LLE van 
rechtswege dit vruchtgebruik indien:

● reeds wettelijk samenwonende partner op het ogenblik van de schenking;

● de overleden echtgenoot bezat op het ogenblik van zijn/haar overlijden nog 
steeds het vruchtgebruik

○ Afwijken = mogelijk

■ Bij testament door de schenker

■ Door instemming LLE via een erfovereenkomst

■ (Afstand VG door schenker tijdens leven)

○ Niet op voorhuwelijkse schenkingen!
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Aanspraken LLE op geschonken goederen

○ Fiscale behandeling?

■ art. 2.7.1.0.2 VCF

■ erfbelasting is verschuldigd op een verkrijging van vruchtgebruik met toepassing 
van artikel 858bis, §3 en §4 BW, tenzij LLE heeft verzaakt aan voormeld 
vruchtgebruik

■ vrijstelling gezinswoning blijft van toepassing

● gezinswoning op dag van het overlijden

● geen aanleiding tot bijkomende taxatie

■ voortgezet vruchtgebruik = wettelijke terugval 
→ wettelijk erfrecht: erfbelasting
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Aanspraken LLE op geschonken goederen

● Oplossing (roerende goederen): conventionele terugval van vruchtgebruik

○ Nieuwe uitzondering op artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF (oud art. 4, 3° Wb.Succ.)

○ Conventionele terugval van VG niet langer belast in erfbelasting

● MAAR: onroerende goederen werden niet geviseerd door deze fictiebepaling

○ Ook bij conventionele terugval belast in schenkbelasting (progressieve tarieven)

○ Progressievoorbehoud in erfbelasting (art. 2.7.3.2.9 jo 3.3.1.0.8, §1, 12° VCF)

■ Afgeschaft in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

● Quid wettelijke aanwas vruchtgebruik (hervorming goederenrecht)?

○ Enkel bij onverdeeld of gemeenschappelijk VG
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Disclaimer

© The contents of this document (and any related slides and presentations) are the copyright of
Cazimir BV/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 BV/CVBA.
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Cazimir

Wim Vermeulen & Rinse Elsermans

Vragen?

02 255 87 00 info@cazimir.be www.cazimir.be
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