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Arrest Grondwettelijk Hof nr. 80/2021 van 3 juni 2021
(Rolnummer 7376 ) - erfbelasting - roerende goederen in het
buitenland
Standpunt nr. 21042 dd. 18.08.2021
Artikel 17 W. Succ. en Artikel 2.7.5.0.4. VCF

A.
Het Grondwettelijk Hof oordeelde bij arrest nr. 80/2021 van 3 juni 2021
(rolnummer 7376) dat artikel 17 van het Wetboek der successierechten, vóór de
opheffing ervan, voor wat betreft het Vlaamse Gewest, bij artikel 5.0.0.0.1, 4°,
van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, de artikelen 10, 11 en
172 van de Grondwet schendt, in zoverre het niet erin voorziet dat
belastingplichtigen die uit de nalatenschap van een rijksinwoner in het
buitenland aangehouden roerende goederen verkrijgen, het in België
opvorderbare successierecht dat die goederen treft, verminderd kunnen zien
met het bedrag van de erfbelasting geheven in het land waar die goederen
worden aangehouden.
VLABEL zal met deze rechtspraak rekening houden, in fase taxatie, bezwaar of in
geval van verzoek tot ambtshalve ontheffing (desgevallend ook buiten de termijn
van 5 jaar), dat zowel wat betreft de toepassing van artikel 17 van het Wetboek
der Successierechten als wat betreft art. 2.7.5.0.4 VCF.
Er is vereist dat de volgende bewijsstukken worden voorgelegd:
•

een behoorlijk gedateerd kwijtschrift van de in het buitenland betaalde
erfbelasting (de datum van het kwijtschrift is bepalend voor de
eventuele omrekening in euro);

•

een door de bevoegde buitenlandse overheid voor eensluidend
verklaard afschrift van de aangifte en van de berekening van de
rechten.

Verrekening is slechts mogelijk in de mate dat de betrokken roerende goederen
voor de successierechten werden aangegeven of door VLABEL of FOD Financiën
werden toegevoegd aan het actief van de nalatenschap voor de berekening van
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de successierechten. De verrekening wordt desgevallend toegepast vóór de
voetvrijstelling voor de gehandicapte persoon.
Als de in het buitenland betaalde erfbelasting meer bedraagt dan het
successierecht op het buitenlands roerend, is er geen successierecht op het
buitenlands roerend goed verschuldigd. Bedraagt de in het buitenland betaalde
erfbelasting echter minder dan het successierecht op het buitenlands roerend
goed, dan is voor het successierecht enkel het verschil in méér verschuldigd.

B.
Tot op heden waren er twee manieren om het dubbele belastingeffect van in het
buitenland geheven belasting op goederen die tot de nalatenschap van
een rijksinwoner behoren te milderen:
•

de vermindering van artikel 2.7.5.0.4 VCF, die volgens de tekst van dit
artikel enkel kan worden toegepast voor buitenlandse erfbelasting op in
het buitenland gelegen onroerende goederen;

•

standpunt 15121, dat toelaat in het buitenland geheven belasting, die
verschuldigd was omwille van het overlijden van de erflater, aan te
geven in het passief, zelfs als deze belasting werd geheven op roerende
goederen.

Bij zijn arrest van3 juni 2021 heeft het Grondwettelijk Hof evenwel geoordeeld
dat het onderscheid dat door de bepaling van het huidige artikel 2.7.5.0.4 VCF
(voorheen art. 17 W. Succ.) wordt gemaakt tussen onroerende en roerende
goederen ongrondwettelijk is.
In navolging van voornoemd arrest en in afwachting van een decretale oplossing,
zal Vlabel de toepassing van artikel 2.7.5.0.4 VCF niet meer beperken tot in het
buitenland gelegen onroerende goederen maar eveneens toepassen als het gaat
om roerende goederen.
De in artikel 2.7.5.0.4 VCF gebruikte term “erfbelasting” zal daarbij in de ruime
zin worden geïnterpreteerd, m.a.w. in de zin van “belasting geheven omwille van
het overlijden”.
Om die reden verliest standpunt 15121 zijn reden van bestaan en wordt het dan
ook opgeheven.
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SP nr. 21041 dd. 27.09.2021 – Vriendenerfenis –
Meerdere begunstigden
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Vriendenerfenis - Meerdere
begunstigden
Standpunt nr. 21041 dd. 27.09.2021
Art. 2.7.5.0.6. VCF

Behoudens andersluidende bepaling in het testament zal, wanneer er meerdere
begunstigden worden aangeduid voor de vriendenerfenis, een pro rataverdeling
worden toegepast volgens de persoonlijke nettoverkrijging in verhouding met de
gezamenlijke nettoverkrijging van al de begunstigden van dit voordeel. Dit op
voorwaarde dat de bepaling duidelijk is.
Wanneer er meerdere begunstigden worden aangeduid voor de vriendenerfenis,
zal een pro rataverdeling worden toegepast volgens de persoonlijke
nettoverkrijging in verhouding met de gezamenlijke nettoverkrijging van al de
begunstigden van dit voordeel.
Bevat het testament toch een andersluidende bepaling over de verdeling, dan zal
dit gevolg worden, op voorwaarde dat de bepaling duidelijk is, bijvoorbeeld:
•

Een breukdeel: A en B, beiden natuurlijke personen, worden aangeduid
als begunstigde van de vermindering van de vriendenerfenis, A voor
3/4de en B voor 1/4de;

•

Een percentage: door de erflater wordt in het testament X aangeduid
voor 60% en Y voor 40% voor de vermindering opgenomen in artikel
2.7.5.0.6 VCF;

•

Een nominaal bedrag (maximum 15.000 euro): door de erflater wordt
een nicht aangeduid als begunstigde van de vermindering voor de
vriendenerfenis voor 10.000 euro en een neef voor het bedrag van
5.000 euro.

In geen enkel geval levert de vermindering een grond voor teruggave op.

------------
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SP nr. 20067 dd. 21.06.2021 – Gesplitste aankoop of inschrijvingen
vruchtgebruik – blote eigendom. Tegenbewijs
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Gesplitste aankoop of inschrijvingen vruchtgebruik – blote
eigendom. Tegenbewijs
Standpunt nr. 20067 dd. 21.06.2021

Art. 2.7.1.0.7. VCF

1. Gesplitste aankoop
De Raad van State heeft bij arrest van 12 juni 2018 beslist dat er geen bedekte
bevoordeling voorligt indien wordt aangetoond dat er een openlijke schenking
heeft plaatsgevonden vóór de gesplitste aankoop, ongeacht de registratie van
die schenking in België. Een verkrijging door voorafgaande schenking houdt in
dat de bevoordeling niet tot stand komt door de gesplitste aankoop zelf, wat
een essentiële voorwaarde is voor de toepasselijkheid van artikel 2.7.1.0.7 VCF
(R.v.St. 12 juni 2018, nr. 241.761, www.raadvst-consetat.be; arrest
dat standpunt 15004 van Vlabel heeft vernietigd).
Zodra de verkrijger van de blote eigendom kan aantonen dat hij ingevolge de
schenking definitief eigenaar was van de geldmiddelen en dat hij effectief
daarmee zijn deel in de prijs van de verrichting voorzien in artikel 2.7.1.0.7 VCF
heeft betaald, is het van geen belang hoelang tevoren deze geldmiddelen hem
geschonken werden door de verkrijger van het vruchtgebruik: in deze
veronderstelling, wordt artikel 2.7.1.0.7 niet toegepast.
De datum van de schenking kan bewezen worden door alle middelen van recht,
met uitzondering van de eed of van eenvoudige beweringen van de partijen zelf
of van hen uitgaande bescheiden.
Het is evenmin vereist dat de schenking gebeurde bij authentieke akte: het
volstaat te bewijzen, buiten de akte van verkrijging om, dat de geldmiddelen in
voorkomend geval werden geschonken (bij authentieke akte, bij manuele
overdracht of bij indirecte schenking) vóór de betaling door de blote
eigenaar van zijn deel in de prijs.
Indien de betaling van een bedrag (voorschot, waarborg of andere) wordt
voorzien in de ondertekende onderhandse verkoopakte voorafgaand aan de
authentieke akte, heeft dit niet tot gevolg dat de datum van die onderhandse
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akte het bepalend ogenblik zou worden waar de schenking aan moet
voorafgaan.
Het tegenbewijs kan ook geleverd worden als de verkrijger van het
vruchtgebruik de prijs voor de blote eigendom betaalt voor rekening van de
verkrijger van de blote eigendom indien de verkrijger van het vruchtgebruik die
prijs net ervoor bij authentieke akte heeft geschonken maar er nog geen
“levering” is geweest en dus nog geen storting op de rekening van de verkrijgers
van de blote eigendom. In dat geval kan er immers aangetoond worden dat de
aankoop zelf geen bedekte bevoordeling inhoudt maar het gevolg is van een
openlijke bevoordeling.
In het geval van een openbare verkoop moet de schenking niet gebeurd zijn
vóór het verlijden van de aankoopakte (= het pv van toewijzing) maar volstaat
het dat de schenking gebeurd is uiterlijk vóór het betalen van de prijs (= de akte
kwijting).
Dit standpunt is van toepassing voor gesplitste aankopen vanaf de datum van
publicatie van dit standpunt en bevestigt de werkwijze van VLABEL zoals deze
reeds werd toegepast sinds de vernietiging van standpunt 15004.

2. Gesplitste inschrijving
A. Algemene principes art. 2.7.1.0.7 VCF
Het tegenbewijs van het vermoeden van bedekte bevoordeling van art. 2.7.1.0.7
VCF bij een gesplitste inschrijving van effecten of geldbeleggingen kan geleverd
worden door middel van een voorafgaande al dan niet
geregistreerde schenking (voor de datum van deze voorafgaande schenking bij
een gesplitste aankoop wordt verwezen naar punt 1.).
Bij herbeleggingen van effecten binnen een effectenportefeuille wordt
aangenomen dat het volstaat om enkel voor de initiële gesplitste inschrijving het
tegenbewijs te leveren van de bedekte bevoordeling.
De aan de vruchtgebruiker uitgekeerde en hem in volle eigendom toekomende
vruchten die op hun beurt gesplitst worden ingeschreven, vallen onder het
vermoeden van bevoordeling van art. 2.7.1.0.7 VCF, ongeacht of dit al dan niet
binnen het kader van een maatschap gebeurt.
Classificatie: Corporate
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Voor burgerlijke vruchten die niet uitgekeerd maar geïncorporeerd worden in het
gesplitst ingeschreven kapitaal, dient een onderscheid gemaakt te worden
tussen een gesplitste inschrijving van de effecten en geldbeleggingen als
achterliggende activa van een burgerlijke maatschap (zie verder onder B), en een
gesplitste inschrijving van effecten en geldbeleggingen die niet kaderen binnen
een burgerlijke maatschap.
Indien het gaat om een gesplitste inschrijving van effecten en geldbeleggingen
die geen activa van een burgerlijke maatschap zijn, en indien
de vruchtgebruiker, eigenaar van de burgerlijke vruchten voor de volle
eigendom, deze vruchten niet uitkeert maar incorporeert bij het gesplitst
ingeschreven kapitaal vindt er op het ogenblik van deze gesplitste
inschrijving een bedekte bevoordeling plaats ten voordele van de titularis in
blote eigendom van deze gesplitst ingeschreven rekening; deze gesplitste
inschrijving van de vruchten wordt gevat door het vermoeden van art. 2.7.1.0.7
VCF.

B. art. 2.7.1.0.7 VCF en de burgerlijke maatschap:
Een burgerlijke maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid en is fiscaal
transparant. Wanneer er een overdracht van deelgerechtigdheden in een
burgerlijke maatschap is, is er sprake van een overdracht van de achterliggende
goederen die tot de maatschap behoren. De Vlaamse Belastingdienst beoordeelt
de overdracht van deelgerechtigdheden in een burgerlijke maatschap in het
kader van de registratie- en erfbelasting als een overdracht van de
respectievelijke goederen die in de maatschap werden ingebracht waarbij de
aard van die goederen de belastbaarheid bepaalt.
Er kan slechts toepassing zijn van artikel 2.7.1.0.7 VCF als de achterliggende
activa van de burgerlijke maatschap effecten of geldbeleggingen zijn. Het moet
bovendien gaan om effecten en geldbeleggingen die gesplitst zijn ingeschreven,
voor het vruchtgebruik op naam van de erflater en voor de blote eigendom op
naam van een derde.
Voor de toepassing van art. 2.7.1.0.7 VCF blijkt de gesplitste inschrijving van
een effectenportefeuille of geldbelegging die door een burgerlijke maatschap
wordt aangehouden uit:
•

Classificatie: Corporate

ofwel de vermeldingen in het matenregister

M&D Seminars

•

20

ofwel de vermeldingen in de documenten zoals door de financiële
instellingen bijgehouden

Voor een maatschap gelden de algemene principes onder A; voor wat betreft de
burgerlijke vruchten wordt afgeweken van de algemene principes als volgt:
Indien de algemene vergadering van de burgerlijke maatschap zou beslissen de
burgerlijke vruchten van de gesplitst ingeschreven effecten of geldbeleggingen
niet uit te keren aan de vruchtgebruikers - en aldus de vruchten te reserveren of
te incorporeren in het gesplitst ingeschreven kapitaal – wordt de nietuitgekeerde opbrengst niet beschouwd als een nieuwe gesplitste inschrijving die
principieel wordt onderworpen aan artikel 2.7.1.0.7 VCF. De beslissing van de
algemene vergadering van de maatschap tot incorporatie van de vruchten wordt
beschouwd als een onrechtstreekse schenking die onder toepassing van art.
2.7.1.0.5 VCF valt indien de vruchtgebruiker binnen de 3 jaar na de beslissing
van de algemene vergadering overlijdt.

Inwerkingtreding :
Het huidig standpunt is een versoepeling van de zienswijze van Vlabel, in die zin
dat de ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van een burgerlijke
maatschap niet-uitgekeerde vruchten die geïncorporeerd worden bij de gesplitst
ingeschreven effecten of geldbeleggingen van de maatschap, niet vallen onder
het vermoeden van bedekte bevoordeling van art. 2.7.1.0.7 VCF (wel
desgevallend onder toepassing van art. 2.7.1.0.5 VCF). Het standpunt wordt
toegepast vanaf de publicatie.

Een verduidelijking met voorbeelden van het standpunt vindt u op volgende
pagina: Voorbeelden bij standpunt nr. 20067.
-----------•
•
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SP nr. 20024 dd. 23.11.2020 – Bezwaar en ambtshalve ontheffing bij
ABS schatting en experten-schatting
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Bezwaar en ambtshalve ontheffing bij ABS schatting en
experten-schatting
Standpunt nr. 20024 dd. 23.11.2020

Artt. 3.3.1.0.9, 3.3.1.0.9/1, 3.6.0.0.1, 3.6.0.0.4. VCF

Wanneer de waarde van een onroerend goed is bepaald via een ABS of een
experten-schatting, kan de belastingschuldige in bezwaar gaan tegen deze
waarde binnen de gewone bezwaartermijn (zie ook SP 19051).
Daarnaast is het ook mogelijk om een ambtshalve ontheffing te vragen op basis
van artikel 3.6.0.0.1 VCF. De verkoop tegen een lagere prijs kan beschouwd
worden als een nieuw feit dat niet eerder kon worden voorgelegd.
De lagere verkoopprijs is maar één van de argumenten om de overbelasting aan
te tonen. De verkoop tegen een lagere prijs is immers slechts een van de te
onderzoeken argumenten in de procedure ambtshalve ontheffing. Er moet
vervolgens nog verder onderzocht worden of de vraag gegrond is en of er
effectief sprake is van een overbelasting.
De verkoopprijs moet m.a.w. representatief zijn voor de waarde op datum van
het overlijden. Als richtlijn wordt daarom gehanteerd dat de verkoop moet
hebben plaatsgevonden binnen een termijn van 2 jaar na het overlijden. Dit naar
analogie met de oude tolerantie in verband met de meerwaarde van een
onroerend goed.
Als er slechts een gering verschil is tussen de bindende schatting en de
bekomen verkoopprijs, kan een bezwaar of verzoek tot ambtshalve ontheffing
niet worden ingewilligd. Het feit dat er slechts een gering verschil is wijst er
immers op dat de schatting wel degelijk correct was.

Procedure
In de aanvraag tot ambtshalve ontheffing moet er duidelijk kunnen aangetoond
worden dat de verkoopprijs overeenkomt met de normale verkoopwaarde van
het onroerend goed.
Dit kan door aan te tonen dat:
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1. Het goed op een normale wijze te koop werd aangeboden met voldoende
publiciteit en gedurende een voldoende lange periode, rekening houdend met
het goed en met de marktsituatie.
Er kan hierbij gebruik gemaakt worden van de publicatiegeschiedenis op
websites, in de pers, een contract met een makelaar, …
2. Het goed op datum van overlijden (datum die als referentie werd genomen
voor de bindende schatting door VLABEL of voor de experten-schatting)
hetzelfde was of zich in dezelfde toestand bevond als op datum van verkoop.
Er zijn tal van voorbeelden die een verkoopprijs negatief kunnen beïnvloeden
zoals een schouwbrand, stormschade, een aanpalende woning die als café werd
ingericht, plannen voor de bouw van een verbrandingsoven in de buurt,
bijzondere bepalingen in de verkoopakte zoals de vestiging van een
erfdienstbaarheid, een prijsdaling op de vastgoedmarkt, ….
Het spreekt voor zich dat als dergelijke elementen niet aanwezig waren op
datum van overlijden en ze bijgevolg ook op het ogenblik van de bindende
schatting door VLABEL of op het ogenblik van de experten-schatting niet in
overweging konden worden genomen, ze geen reden zullen zijn om de
waardering te herzien aangezien de verkoopwaarde op datum van overlijden
steeds het referentiepunt blijft.
Ook is het belangrijk dat het onroerend goed dat verkocht werd en het
onroerend goed dat het voorwerp uitmaakte van de bindende schatting of een
experten-schatting identiek is.
Werd bijvoorbeeld een deel van de tuin niet mee verkocht maar werd deze tuin
wel integraal meegenomen bij de bindende schatting of de expertenschatting dan is een lagere verkoopprijs een logisch gevolg en bijgevolg geen
reden om de initiële waardering aan te passen.
Er kan hiervoor gebruik gemaakt worden van foto’s genomen bij de verkoop en
kopieën van de voorlopige verkoopovereenkomst en de verkoopakte.
Voormelde elementen zijn voor de administratie essentieel om de aanvraag tot
ambtshalve ontheffing te beoordelen. Net zoals bij de bindende schatting zelf
zal de administratie bij het herbekijken van uw dossier bovendien ook rekening
houden met relevante vergelijkingspunten.
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Aangifte pro memorie. Kwalificatie van de overtreding.
Standpunt nr. 19027 dd. 26.04.2021

Artt. 3.18.0.0.7 en 3.18.0.0.8 VCF

Er is van oudsher discussie over de aard van de overtreding als bepaalde
goederen die behoren tot de nalatenschap (of tot het GV) “pro memorie” worden
aangegeven.
De ratio legis van art. 3.18.0.0.7. VCF is dat alle goederen moeten worden
aangegeven. Bij een “pro memorie” aangifte worden de goederen aangegeven.
Om deze reden, indien bepaalde goederen die behoren tot de nalatenschap (of
tot het GV) “pro memorie” worden aangegeven, zal dit niet beschouwd worden
als een verzuim, maar als een tekortschatting.
De BP dient een bijvoeglijke aangifte in te dienen eens hij de werkelijke waarde
van deze goederen kent. Op deze tekortschatting zullen aanvullende rechten en
een belastingverhoging geheven worden.

-------------•
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SP nr. 15004 dd. 26.04.2017 – Gesplitste aankoop of inschrijvingen
vruchtgebruik – blote eigendom. Tegenbewijs
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Dit standpunt werd vernietigd door de Raad van State (Arrest nr. 241.761 van 12
juni 2018 in de zaak A. 219.405/XIV-37.059). Een uitgebreide toelichting
hiervan vindt u terug in het nieuwsbericht van 15 juni 2018, in het pdf
bestandUittreksel van het Arrest 241761.pdf (95 kB) en in het volledige pdf
bestandArrest 241761.pdf (384 kB).

Gesplitste aankoop of inschrijvingen vruchtgebruik – blote
eigendom
Tegenbewijs
Standpunt nr. 15004 dd. 26.04.2017

Art. 2.7.1.0.7. VCF

A. Het tegenbewijs van artikel 2.7.1.0.7 VCF kan volgens Vlabel als volgt worden
geleverd:
1) voor alle gesplitste aankopen door een voorafgaande schenking wanneer
wordt aangetoond dat de begunstigde van de schenking vrij over de gelden
heeft kunnen beschikken, wat bijvoorbeeld het geval is als wordt aangetoond
dat de schenking door de verkrijger van het vruchtgebruik niet specifiek
bestemd was voor de financiering van de aankoop van de blote eigendom in
het kader van de gesplitste aankoop. Er mag dus geen causaal verband zijn
tussen de schenking en de aankoop.
OF
2)

a) voor aankoopakten vanaf 1/9/2013 tot en met 18/06/2015: door

een voorafgaande schenking die aan de heffing van het registratierecht voor
schenkingen of aan de schenkbelasting werd onderworpen. Het voorafgaand
karakter van de schenking moet worden aangetoond door één of meerdere
documenten waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de schenking dateert van vóór
de aankoopakte. Voor schenkingen verleden voor een buitenlandse notaris
geldt de datum van de notariële akte.
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b) voor aankoopakten vanaf 19/06/2015: door een voorafgaande schenking
die voorafgaand aan de gesplitste aankoop aan de heffing van het
registratierecht voor schenkingen of aan de schenkbelasting werd
onderworpen. De datum van aanbieding ter registratie van de schenking is
bepalend indien het gaat om aanbieding van onderhandse documenten of van
een in het buitenland verleden schenking (en niet de datum van betaling van
de Vlaamse schenkbelasting of het registratierecht voor schenkingen). In dit
geval moet de schenking dus zijn geregistreerd vóór het verlijden van de
aankoopakte.
In het geval van een openbare verkoop moet de schenking niet geregistreerd
zijn vóór het verlijden van de aankoopakte (= het pv van toewijzing) maar
volstaat het dat de schenking is geregistreerd uiterlijk vóór het betalen van de
prijs (= de akte kwijting).

c) voor aankoopakten die dateren van vóór 1/9/2013, overeenkomstig de
destijds geldende regels, door een voorafgaande schenking ongeacht of die
schenking aan de heffing van het registratierecht voor schenkingen werd
onderworpen.Het federale standpunt in RJ S 9.06.07 wordt gevolgd.
Artikel 2.7.1.0.7 VCF is eveneens van toepassing op gesplitste inschrijvingen van
effecten of geldbeleggingen. Het tegenbewijs tegen het vermoeden van
bevoordeling kan hier worden geleverd op dezelfde wijze als hierboven werd
beschreven voor een gesplitste aankoop. Het standpunt inzake de gesplitste
inschrijvingen is geldig voor alle inschrijvingen vanaf 1 juni 2016.

B. Een burgerlijke maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid en is fiscaal
transparant. Wanneer er een overdracht van deelgerechtigdheden in een
burgerlijke maatschap is, is er sprake van een overdracht van de achterliggende
goederen die tot de maatschap behoren. De Vlaamse Belastingdienst beoordeelt
de overdracht van deelgerechtigdheden in een burgerlijke maatschap in het
kader van de registratie- en erfbelasting als een overdracht van de
respectievelijke goederen die in de maatschap werden ingebracht waarbij de
aard van die goederen de belastbaarheid bepaalt.
Er kan slechts toepassing zijn van artikel 2.7.1.0.7 VCF als de achterliggende
activa van de burgerlijke maatschap effecten of geldbeleggingen zijn.
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Het moet bovendien gaan om effecten en geldbeleggingen die gesplitst zijn
ingeschreven, voor het vruchtgebruik op naam van de erflater en voor de blote
eigendom op naam van een derde.
De Vlaamse Belastingdienst kijkt voor de toepassing van artikel 2.7.1.0.7 VCF :
•

ofwel naar de materiële gesplitste inschrijving van de effecten of
geldbeleggingen

•

ofwel naar de juridische gesplitste inschrijving van de effecten of
geldbeleggingen.

Voor de toepassing van art. 2.7.1.0.7 VCF blijkt de gesplitste inschrijving van
een effectenportefeuille of geldbelegging die door een burgerlijke maatschap
wordt aangehouden dus uit :
•

ofwel de vermeldingen in het matenregister (materiële gesplitste
inschrijving);

•

ofwel de vermeldingen in de documenten zoals door de financiële
instellingen bijgehouden (materiële gesplitste inschrijving);

•

ofwel de zakenrechtelijke situatie van de effectenportefeuille of
geldbeleggingen (juridische gesplitste inschrijving). Bijvoorbeeld: een

schenking met voorbehoud van vruchtgebruik hetzij van de
effectenportefeuille, hetzij van de deelgerechtigdheden in de
maatschap.
Indien de zakenrechtelijke situatie uit een schenking is ontstaan, moet er
bewezen worden dat deze schenking onderworpen werd aan de schenkbelasting
of het registratierecht op de schenking onder levenden, zoals onder punt A
vermeld, opdat artikel 2.7.1.0.7 VCF niet van toepassing zou zijn.
Indien de vruchtgebruiker met de aan hem uitgekeerde opbrengsten (in de zin
van burgerlijke vruchten) van de effecten nieuwe effecten koopt, die eveneens
gesplitst worden ingeschreven, dan is er sprake van een nieuwe gesplitste
inschrijving die eveneens onder de toepassing valt van artikel 2.7.1.0.7 VCF.
Hetzelfde geldt indien de opbrengsten van de effectenportefeuille niet worden
uitgekeerd ingevolge een beslissing van de algemene vergadering, in die zin dat
elke niet uitgekeerde opbrengst wordt beschouwd als een nieuwe gesplitste
inschrijving.
De vervanging van de initiële effecten door andere met dezelfde waarde wordt
niet als een nieuwe gesplitste inschrijving beschouwd. Het bewijs dat artikel
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2.7.1.0.7 VCF niet van toepassing is, moet dus geleverd worden voor de initiële
gesplitste inschrijving.

Het standpunt onder punt B geldt voor alle gesplitste inschrijvingen die
gebeuren vanaf 1 juni 2017.

Een verduidelijking met voorbeelden van het standpunt vindt u op volgende
pagina: Voorbeelden bij standpunt nr. 15004.

----------•
•
•
•
•
•
•
•
•

Classificatie: Corporate

punt A 2. B) aangevuld met laatste alinea op 13.11.2017, publicatie op
05.12.2017
aangevuld met punt B op 26.04.2017, publicatie op 27.04.2017
punt 2) a) gewijzigd op 10.03.2017, publicatie op 13.03.2017
punt 2) gewijzigd op 20.02.2017, publicatie op 13.03.2017
punt 2) a) aangevuld door SPO 17009 op 06.02.2017, publicatie op
23.02.2017
punt 2) a) gewijzigd op 03.10.2016, publicatie op 20.10.2016
aangevuld met een laatste alinea op 21.03.2016 en 25.04.2016,
publicatie op 04.04.2016 en 25.04.2016
gewijzigd op 06.07.2015, publicatie op 11.08.2015
oorspronkelijk standpunt dd. 19.01.2015, publicatie op 19.06.2015
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Voorafgaande Beslissingen
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VB nr. 19008 dd. 29.04.2019 – Kwalificatie als familiale vennootschap
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Kwalificatie als familiale vennootschap
Voorafgaande beslissing nr. 19008 dd. 29.04.2019

Artt. 2.7.4.2.2; 2.8.6.0.4 VCF

I. Voorwerp van de aanvraag
1. De aanvraag strekt ertoe bevestiging te krijgen dat:
1.1. “NV A” als een vennootschap met een economische activiteit zoals bedoeld in artikel
2.8.6.0.3, § 2, 2° VCF (en artikel 2.7.4.2.2 § 2, 2° VCF) kan gekwalificeerd worden. De eerste
vraag is dus of “NV A” een economische activiteit tot doel heeft en, gelet op haar
activiteit, een economische activiteit uitoefent in de zin van artikel 2.8.6.0.3, § 2, 2° VCF of
artikel 2.7.4.2.2 § 2, 2° VCF;
1.2. Het tegenbewijs dat “NV A” een reële economische activiteit uitoefent kan geleverd
worden. Op basis van de beschikbare jaarrekeningen, en de toepasselijke
boekhoudkundige parameters zoals voorzien in voormeld artikel 2.8.6.0.3, § 2, 2° VCF en
artikel 2.7.4.2.2 § 2, 2° VCF, zal “NV A” immers geacht worden geen reële economische
activiteit uit te oefenen. Het tegenbewijs zal dus moeten geleverd worden. De aanvragers
leggen meer specifiek de volgende vragen voor:
1.2.1. Of het tegenbewijs kan worden geleverd dat “NV A” wel degelijk een reële
economische activiteit uitoefent.
1.2.2. Voor zover dat tegenbewijs niet zou kunnen geleverd worden zolang het tot
bewoning bestemde appartement gelegen te […] (appartement 1.1) tot het actief
van de vennootschap behoort:
1.2.2.1. Of dit tegenbewijs kan geleverd worden voor de onroerende
goederen die worden aangewend in het kader van haar activiteit (andere dan
het appartement dat voor bewoning is bestemd); en
1.2.2.2. Of de daadwerkelijke vervreemding van het tot bewoning bestemde
onroerend goed gelegen te […] (appartement 1.1) volstaat opdat “NV A” wel
degelijk een reële economische activiteit uitoefent. De aanvrager is bereid
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zijn invloed aan te wenden binnen de vennootschap “NV A” met het oog op
de vervreemding van dit onroerend goed, en engageert zich daartoe. De
aanvrager is er zich van bewust dat het engagement op zich mogelijks niet
volstaat, maar dat de effectieve vervreemding van dit pand desgevallend
dient te worden afgewacht alvorens “NV A” in aanmerking komt om te
kwalificeren als familiale vennootschap. Het appartement werd inmiddels te
koop gesteld;
1.3. “NV B” als een vennootschap met een economische activiteit zoals bedoeld in artikel
2.8.6.0.3, § 2, 2° VCF (en artikel 2.7.4.2.2, § 2, 2° VCF) kan gekwalificeerd worden.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II. A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
2. De aanvraag wordt ingediend door […], namens:
de heer “Vennoot X”, geboren te […] op xx.xx.1962, […], met woonplaats te […].
3. De betrokken vennootschappen zijn:
3.1. “NV A”, […];
3.2. “NV B”, […].
4. VOORSTELLING VAN “NV A”
4.1. Aandeelhouderschap
De heer “Vennoot X” houdt op heden 52,3% van de aandelen van “NV A” aan. De
vennootschap “NV A” houdt 20% van haar eigen aandelen aan. De stemrechten op de
eigen aandelen zijn geschorst. Ten slotte houdt “NV B” NV 27,7 % van de aandelen aan
van “NV A” (zie bijlage 1 gevoegd bij de aanvraag).
De aandeelhoudersstructuur van “NV A” kan schematisch worden weergegeven als volgt:
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4.2. Bestuur en leiding van de vennootschap
De bestuurders van “NV A” zijn “NV B” (gedelegeerd bestuurder) met als vaste
vertegenwoordiger de heer “Vennoot X”, de heer “Vennoot X” zelf (als natuurlijke
persoon) en de heer “Vennoot Y”.
4.3. Activiteit van de vennootschap
“NV A” is een vennootschap die professioneel vastgoed exploiteert. De activiteiten van de
vennootschap bestaan in [....
Gelet ook op de ontwikkeling van [...], werd er ook (indirect) een meerderheidsparticipatie
genomen in een aannemingsbedrijf, gespecialiseerd in nieuwbouw en grondwerken. [...]
De heer “Vennoot X” neemt ook een actieve rol waar wat betreft de activiteit van de
vennootschap. Daartoe stelt de vennootschap ook personeel te werk en doet zij beroep
op externe dienstverleners (o.a. aannemers, architecten, immobiliënkantoren, makelaars,
ingenieurs, accountant, enz.).
4.4. Verlengd boekjaar
Bij notariële akte van xx.xx.2017 werd de looptijd van het boekjaar van “NV A” gewijzigd
zodat het loopt van 1 december tot en met 30 november. Dientengevolge liep het laatst
afgesloten boekjaar van de vennootschap van 01.01.2017 tot en met 30.11.2018.
4.5. Groep onder “NV A”
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Tot medio 2016 hield “NV A” onder meer in volgende vennootschappen een belangrijke
deelneming:
•
•
•
•
•
•
•
•

Van 99,99 % in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“dochtervennootschap 1” (met ondernemingsnummer […]);
Van 99,67 % in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“dochtervennootschap 2” (met ondernemingsnummer […]);
Van 99,9 % in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“dochtervennootschap 3” (met ondernemingsnummer […]);
Van 99,64 % in de naamloze vennootschap “dochtervennootschap 4” (met
ondernemingsnummer […]);
Van 99,84 % in de naamloze vennootschap “dochtervennootschap 5” (met
ondernemingsnummer […]);
Van 99,92 % in de naamloze vennootschap “dochtervennootschap 6” (met
ondernemingsnummer […]);
Van 99,97 % in de naamloze vennootschap “dochtervennootschap 7” (met
ondernemingsnummer […]); en
Van 99,5 % in de naamloze vennootschap “dochtervennootschap 8” (met
ondernemingsnummer […]).
Met het oog op de rationalisering en vereenvoudiging van de groepsstructuur werd
overgaan tot geruisloze fusie waarbij voornoemde vennootschappen werden opgeslorpt
door “NV A”. De notariële fusieakten werden verleden op xx.xx.2016 (boekhoudkundige
retroactiviteit tot xx.xx.2016). Met betrekking tot voormelde fusies werden voorafgaande
beslissingen aangevraagd en bekomen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen (met
nummers […]).
Tot begin 2018 hield “NV A” tevens ook een belangrijke deelneming in volgende
vennootschappen:

•
•

Van 99,46 % in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“dochtervennootschap 9” (met ondernemingsnummer […]); en
Van 99,98 % in de naamloze vennootschap “dochtervennootschap 10” (met
ondernemingsnummer […]).
Met het oog op de rationalisering en vereenvoudiging van de groepsstructuur werd
overgaan tot geruisloze fusie waarbij voornoemde vennootschappen werden opgeslorpt
door “NV A”. De notariële fusieakten werden verleden op xx.xx.2018 (met
boekhoudkundige retroactiviteit tot xx.xx.2017). Ook met betrekking tot deze fusies werd
een voorafgaande beslissing aangevraagd en bekomen bij de Dienst Voorafgaande
Beslissingen (met nummer […]).
Met deze herstructureringen werd een centralisatie van de activiteiten en het actief van
de verschillende groepsvennootschappen beoogd, onder meer met de volgende
doelstellingen:
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Schaalvergroting;
Betere onderhandelingspositie met de banken;
Veréénvoudiging groepsstructuur;
Imago van de groep waarbij met slechts één ‘handelsnaam’, namelijk “NV A”, naar
buiten wordt getreden.
Per xx.xx.2018 hield “NV A” nog volgende belangrijke participaties aan:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 % van de aandelen in de naamloze vennootschap “dochtervennootschap 11” (met
ondernemingsnummer: […]);
50 % van de aandelen in de naamloze vennootschap “dochtervennootschap 12” (met
ondernemingsnummer: […]);
50 % van de aandelen in de naamloze vennootschap “dochtervennootschap 13” (met
ondernemingsnummer: […]);
99.99 % van de aandelen in de naamloze vennootschap “NV A III” (met
ondernemingsnummer: […]);
32,97 % van de aandelen in de naamloze vennootschap “dochtervennootschap 14”
(met ondernemingsnummer […]);
50 % van de aandelen in de naamloze vennootschap “dochtervennootschap 15” (met
ondernemingsnummer: […]);
50 % van de aandelen van de naamloze vennootschap “dochtervennootschap 16” (met
ondernemingsnummer: […]);
50 % van de aandelen in de naamloze vennootschap “dochtervennootschap 17” (met
ondernemingsnummer: […]);
50 % van de aandelen in de naamloze vennootschap “dochtervennootschap 18” (met
ondernemingsnummer: […]);
50 % van de aandelen in de naamloze vennootschap “dochtervennootschap 19” (met
ondernemingsnummer […]);
50 % in de naamloze vennootschap “dochtervennootschap 20” (met
ondernemingsnummer […]);
50% in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“dochtervennootschap 21” (met ondernemingsnummer: […]);
50% in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“dochtervennootschap 22” (met ondernemingsnummer: […]);
50% in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“dochtervennootschap 23” (met ondernemingsnummer […]);
49,88 % in de gewone commanditaire vennootschap “dochtervennootschap 24” (met
ondernemingsnummer […]);
25,14% in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“dochtervennootschap 25” (met ondernemingsnummer […]);
80% in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“dochtervennootschap 26” (met ondernemingsnummer […]);
50 % in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“dochtervennootschap 27” (met ondernemingsnummer: […])
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60 % in de naamloze vennootschap “dochtervennootschap 28” (met
ondernemingsnummer […]) die op haar beurt een deelneming van:
100 % houdt in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“dochtervennootschap 29” (met ondernemingsnummer […]);
100 % houdt in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“dochtervennootschap 30” (met ondernemingsnummer […]).
De groep onder “NV A” is voornamelijk actief in de vastgoedsector, aannemingssector,
ontwikkeling van baanwinkels en de ontwikkeling van residentiële panden met het oog
op hun verkoop.
Een aantal voorbeelden van projecten gerealiseerd binnen de groep zijn:
[...]
Gelet op de ontwikkeling van [...], werd recent ook (middels dochtervennootschap 28)
meerderheidsparticipaties verworven in twee aannemingsbedrijven. Het eerste
aannemingsbedrijf dochtervennootschap 29 […] is gespecialiseerd in nieuwbouw en
renovaties [...]. Het tweede dochtervennootschap 30 […] is gespecialiseerd in
ondergrondse werken (beschoeiing, palen, secans, berlinerwanden, ondergrondse
parkings zowel voor de eigen projecten van de groep als voor externe opdrachtgevers).
5. VOORSTELLING VAN “NV B”
5.1. Aandeelhouderschap
De heer “Vennoot X” houdt de quasi totaliteit (140.969 van de 140.970 aandelen) van de
aandelen “NV B” aan. Als bijlage bij de aanvraag is het aandeelhoudersregister voor “NV
B” gevoegd (bijlage 2). Schematisch kan de aandeelhouderstructuur als volgt worden
weergegeven:
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5.2. Bestuur
De bestuurders van “NV B” zijn de heer “Vennoot X” (gedelegeerd bestuurder) en
mevrouw “Vennoot Z”.
5.3. Activiteit
De vennootschap “NV B” exploiteert op vandaag 5 winkels, namelijk […]. Verder is er ook
een webshop. De vennootschap is actief in de verkoop van […].
Daarnaast houdt zij tevens een aantal participaties in andere vennootschappen en neemt
zij bestuursmandaten waar (o.a. in “NV A”).
6. SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE FAMILIALE GROEP
De structuur van de groep aangehouden door de heer “Vennoot X” kan op vandaag als
volgt worden weergegeven:

M&D Seminars

48

De vennootschappen behorende tot de groep stellen op vandaag een 100-tal personen
tewerk en dragen een loonkost van ongeveer 6 miljoen euro op jaarbasis.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
7. In 2013 is reeds een attest aangevraagd met betrekking tot de activiteit van “NV A” bij
de Vlaamse Belastingdienst. Toen werd een positief attest afgeleverd (zie bijlage 3 bij de
aanvraag).
Sindsdien is de heer “Vennoot X” echter nog niet overgegaan tot de schenking van (een
deel van) zijn aandelen “NV A”. “NV A” heeft, sedert de aanvraag van het attest, wel
bijkomend een onroerend goed aangekocht dat voor bewoning is bestemd (namelijk een
appartement gelegen te […] (appartement 1.1)). Dat appartement werd intussen te koop
gesteld. Daartoe werd opdracht gegeven aan een makelaar. U treft hierna de link naar de
online verkoopadvertentie […].
Voor het overige zijn de aard van de activiteiten van “NV A” niet fundamenteel gewijzigd.
Wel zijn de activiteiten van de vennootschap in de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid.

III. Motivering van de aanvraag
8. VRAAG 1 – “NV A” IS EEN VENNOOTSCHAP MET EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT IN
DE ZIN VAN ARTIKEL 2.8.6.0.3, § 2, 2° VCF (EN ARTIKEL 2.7.4.2.2, § 2, 2° VCF)
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Artikel 2.8.6.0.3, § 2, 2° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (hierna VCF) definieert een
familiale NV Als een vennootschap die de uitoefening van een nijverheids-, handels-,
ambachts- of landbouwactiviteit, of van een vrij beroep tot doel heeft en uitoefent.
8.1. STATUTAIR DOEL VAN “NV A”
“NV A” heeft als statutair doel (gecoördineerde statuten opgenomen als bijlage 4 bij de
aanvraag):
“De vennootschap heeft als hoofddoel:
•

De onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling en promotie, de
huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen van onroerende goederen,
inclusief de onroerende leasing.
De vennootschap heeft als bijkomend doel:
[...]
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan zich voor derden borg stellen
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard
is de verwezenlijking ervan te bevorderen.”.
Uit bovenstaande tekst blijkt duidelijk dat vennootschap een economische activiteit tot
doel heeft en deze ook uitoefent in het kader van haar activiteiten.
8.2. DE UITGEOEFENDE ACTIVITEIT: ONTWIKKELING, KOOP- EN VERKOOP, EN DE
VERHUUR VAN ONROEREND GOED
8.2.1.

PRINCIPES
8.2.1.1.

PARLEMENTAIRE VOORBEREIDING

Luidens de memorie van toelichting werd er bij de invoering van het gunstregime
“uitdrukkelijk voor geopteerd om enkel die familiale vennootschappen in aanmerking te
nemen die een maatschappelijke meerwaarde genereren” (MvT, Parl.St., Vl.Parl. 2011-12,
nr. 1326/1). Luidens het Verslag bij de artikelsgewijze bespreking van het ontwerpdecreet
in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting is zowel voor de familiale
onderneming (eenmanszaak) als voor de vennootschappen vereist “dat zij daadwerkelijk
een economische activiteit verrichten” (Verslag, Parl.St., Vl.Parl. 2011-12, nr. 1326/8).
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Daaraan voegt de parlementaire voorbereiding toe dat “het derhalve niet de bedoeling is
om private personen die hun privaat patrimonium in vennootschappen onderbrengen
(de zogenaamde ‘patrimoniumvennootschappen’) en derhalve niet de bedoeling hebben
een economische (maatschappelijke) ondernemingswaarde te creëren van de
gunstmaatregelen te laten meegenieten” (MvT, Parl.St., Vl.Parl. 2011-12, nr. 1326/1). Ook
in het Commissieverslag wordt verduidelijkt dat “het niet de bedoeling om voor private
personen die een privaat patrimonium in vennootschappen onderbrengen, dus de
patrimoniumvennootschappen, en dus ook geen economische finaliteit hebben, een
gunstmaatregel te creëren” (Verslag, Parl.St., Vl.Parl. 2011-12, nr. 1326/8).
Voorgaande werd vertaald in een activiteitsvoorwaarde en de uitsluiting van
vennootschappen zonder een reële economische activiteit (op basis van een weerlegbaar
vermoeden op basis van bij decreet bepaalde boekhoudkundige parameters).
8.2.1.2. OMZENDBRIEF VLABEL 2015/2 DD. 12.12.2015
De omzendbrief van de Vlaamse Belastingdienst verduidelijkte (nr. 2015/2 dd.
12.12.2015) dat de activiteitsvoorwaarde enerzijds de uitoefening van een economische
activiteit vertolkt, maar anderzijds zich niet uitstrekt tot een louter passief optreden. Nog
luidens de omzendbrief zal het louter beheer van roerende of onroerende goederen of
het verkrijgen en aanhouden van aandelen of deelbewijzen niet aanvaard worden als een
voormelde activiteit. Ook onder de oude administratieve praktijk bleek dat wanneer de
activiteit uitsluitend het beheer van onroerende goederen betreft, het vroegere artikel
140bis W.Reg. niet van toepassing was (Besliss. 20 februari 2001, Rep. RJ, R 140/bis/0101). Daarbij wordt verwezen naar de uitspraak van het Hof van Cassatie dd. 15.10.1998.
8.2.1.3. RECHTSPRAAK
In zijn arrest van 15 oktober 1998 oordeelde het Hof van Cassatie dat “met nijverheids-,
handels-, ambachts- of landbouwbedrijven” (in het kader van het gunstregime) bedoeld
worden “ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen, zonder uitsluiting
van de ondernemingen die andere ondernemingen controleren, behalve wanneer zij
enkel tot doel hebben de eenvoudige verkrijging en het in bezit houden van
deelbewijzen”. Het Hof staat de interpretatie voor dat “de activiteit van een
houdstermaatschappij, namelijk patrimoniumbeheer, niet kan beschouwd worden als één
door artikel 48/2, Wetboek Successierechten beoogde nijverheids-, handels-, ambachtsof landbouwactiviteiten”.
8.2.1.4. TUSSENTIJDSE CONCLUSIE
De activiteitsvoorwaarde vereist een economische activiteit die het louter beheer van een
privépatrimonium overstijgt. Deze begrippen kregen echter geen invulling in de VCF. De
Vlaamse Belastingdienst, en finaal de Belgische hoven en rechtbanken, dienen dus in
concreto te toetsen of er al dan niet sprake is van een economische activiteit.
8.2.2.

VASTGOEDACTIVITEITEN ALS ECONOMISCHE ACTIVITEIT
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8.2.2.1. RECHTSLEER
Dat vastgoedactiviteiten een economische activiteit kunnen uitmaken werd meermaals
(ons inziens terecht) in de rechtsleer verdedigd (zie o.a.: F. HERTEN, W. COPPENS, “De
overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen in het Vlaams Gewest – De
langverwachte omzendbrief brengt geen totale duidelijkheid en laat nog ruimte voor
discussie en subjectieve beoordeling door de Vlaamse Belastingdienst.”, AFT 2012, afl. 11,
24-42; S. VAN WAEYENBERGHE, “Het Vlaams successiedecreet 2012 – ommezwaai fiscaal
beleid inzake de overdracht van familiebedrijf in Vlaanderen”, Not.Fisc.M. 2012, afl. 2, 53
e.v.; G. VANDEN ABEELE, “Wanneer kwalificeert de exploitatie van vastgoed als
economische activiteit voor de toepassing van het gunstregime in de schenk- en
erfbelasting?” in Patrimonium 2016, 323-346; T. DE GREEF, “De activiteitsvoorwaarde
onder de Vlaamse gunstregimes voor de schenking en vererving van familiale
ondernemingen en vennootschappen”, TFR 2015, afl. 473, 6-24).
Ook uit een analyse van andere rechtstakken, kan worden afgeleid dat activiteiten binnen
de vastgoedsector, zoals uitgeoefend door “NV A”, wel degelijk kwalificeren als een
economisch activiteit.
8.2.2.2. (AFSCHAFFING) OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE DADEN VAN
KOOPHANDEL MET INGANG VAN 1 NOVEMBER 2018
Tot 1.11.2018 werd in artikel 2 van het Wetboek van Koophandel een opsomming
gegeven van de handelingen die als objectieve daden van koophandel worden
beschouwd.
Het betreft onder meer “alle verrichtingen van ondernemingen die tot doel hebben
onroerende goederen te kopen om ze weder te verkopen” alsook “alle verbintenissen van
kooplieden betreffende zowel onroerende als roerende goederen, tenzij bewezen is dat
ze een oorzaak hebben die vreemd is aan de koophandel”. De verhuur van onroerende
goederen werd bijvoorbeeld niet vermeld.
Echter, de invulling van het ondernemersbegrip is geleidelijk aan geëvolueerd. Ook de
wetgever heeft intussen ingezien dat de beperkende opsomming die opgenomen was in
artikel 2 van het Wetboek van Koophandel achterhaald was.
Artikel 256 van de Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht van 15 april
2018 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27 april 2018) heeft om die reden
artikel 2 van het Wetboek van Koophandel volledig afgeschaft. Dienaangaande stelt de
memorie van toelichting dat het nieuwe “algemene ondernemingsbegrip in artikel I.1.1°
vooreerst afstand [neemt] van de tijd van het Wetboek van Koophandel en de
verouderde begrippen handelaar en koopman.”
In het verlengde daarvan werd tevens het onderscheid tussen burgerlijke daden en
handelsdaden volledig afgeschaft, en werd het Wetboek van Vennootschappen tevens
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aangepast (artikel 21 tot en met 34 van de Wet houdende hervorming van het
ondernemingsrecht).
De bepalingen die betrekking hebben op de afschaffing van het Wetboek van
Koophandel alsook de wijzigingen van het Wetboek Vennootschappen zijn in werking
getreden op 1 november 2018.
Met ingang van 1 november 2018 is er in het ondernemingsrecht dus geen sprake meer
van een eventueel onderscheid tussen vennootschappen die louter onroerend goed
verhuren enerzijds, en anderzijds vennootschappen die onroerende goederen kopen om
deze weder te verkopen.
De invulling van het ondernemersbegrip werd immers verruimd naar enerzijds een
formeel ondernemersbegrip, en anderzijds een functioneel ondernemersbegrip dat een
economische invulling krijgt, en waarbij het verouderde keurslijf van de daden van
koophandel volledig werd verlaten.
8.2.2.3. WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT EN HET
MEDEDINGINGSRECHT – FORMEEL ONDERNEMERSBEGRIP VS.
FUNCTIONEEL ONDERNEMERSBEGRIP
Eveneens tot 1.11.2018 werd een onderneming in het Wetboek van Economisch Recht
(hierna: “WER”) gedefinieerd (artikel I.1, 1°) als elke natuurlijke persoon of rechtspersoon
die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen. Die
definitie werd met ingang van 1.11.2018 vervangen door volgende algemene definitie:
“Behoudens andersluidende bepaling, wordt voor de toepassing van dit Wetboek
verstaan onder:
1° Onderneming: elk van volgende organisaties:
(a) iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;
(b) iedere rechtspersoon;
(c) iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid.”.
Aldus kwalificeert elke rechtspersoon (behoudens uitzonderingen) in beginsel als een
onderneming (zie: Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht van 15 april
2018, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27 april 2018).
Naast het nieuwe formele ondernemingsbegrip blijft een functioneel
ondernemingsbegrip behouden voor de toepassing van het mededingingsrecht, het
marktpraktijkenrecht en de prijsreglementering. Teneinde de rechtszekerheid enerzijds
en de interferentie met Europese regelgeving anderzijds niet in het gedrang te brengen
werd ervoor geopteerd om voor deze rechtstakken die geregeld worden in de Boeken IV
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en VI (en de afgeleide boeken) de bestaande definitie van Boek I, artikel I.1 van het
huidig Wetboek economisch Recht te behouden. Deze definitie zal hernomen worden in
Boek II titel II voor elk relevant boek.
De Memorie van Toelichting stelt dienaangaande het volgende:
De bedoeling bestaat erin om een ruime invulling te geven aan het begrip onderneming
zodat alle actoren die economisch actief zijn worden gedekt. De nieuwe definitie zal
hierbij formele criteria gebruiken in plaats van materiële criteria, zoals vandaag het geval
is. Dit belet uiteraard niet dat voor bepaalde regels het toepassingsgebied wordt
afgebakend door materiële criteria die verwijzen naar een economisch doel. In het
nieuwe systeem zijn er aldus economische en niet-economische ondernemingen.
In het mededingingsrecht moet onder een economische activiteit worden verstaan
“iedere activiteit die bestaat in het aanbieden van goederen en diensten op een bepaalde
markt”. (HvJ 23 april 1991, C-41/90, Höfner en Elser, Jur. 1991, I, 2016, r.o. 21. Zie ook
daarna: HvJ 19 februari 2002, C-309/99, Wouters, Jur. 2002, I, 1676, r.o. 47; HvJ 11
december 1997, C-55/96, Job Center, Jur. 1997, I, 7147, r.o. 29; HvJ 16 november 1995, C244/94, CNAVMA, Jur. 1995, I, 4028; r.o. 14; HvJ 17 februari 1993, nr. C-159/91, Poucet en
Pistre, Jur. 1993, 669, r.o. 17). Doorslaggevend opdat er sprake zou zijn van het
aanbieden van goederen en diensten op een markt, is dat men daarbij in concurrentie
treedt met andere marktdeelnemers.
Toegepast op “NV A” is reeds duidelijk dat zij, nog voor de inwerkingtreding de wet
houdende hervorming van het ondernemingsrecht, een economische activiteit
uitoefende in de zin van het mededingingsrecht (verkoop en verhuur van (professioneel)
vastgoed) en dit doet op duurzame wijze. Daarbij treedt zij in concurrentie met andere
marktdeelnemers. Aldus is “NV A” een economische actieve onderneming die
onderworpen is aan het mededingingsrecht. Het spreekt voor zich dat, sinds de
inwerkingtreding van de wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht, “NV
A”ook formeel een onderneming is in de zin van de wet (formeel ondernemersbegrip) en
daarnaast uiteraard nog steeds beantwoordt aan het functioneel ondernemersbegrip dat
van toepassing blijft voor de toepassing van het de regels van het mededingingsrecht
(functioneel ondernemersbegrip).
8.2.2.4. ECONOMISCHE ACTIVITEIT IN DE BTW-WETGEVING
Ook in het licht van de btw-regelgeving maken de activiteiten van “NV A” een
economische activiteit uit. Immers omschrijft artikel 9 van de Btw-Richtlijn in het
bijzonder als economische activiteit “de exploitatie van een lichamelijke of onlichamelijke
zaak om er duurzaam opbrengsten uit te verkrijgen”. Aldus zijn vastgoedactiviteiten
overeenkomstig artikelen 2 en 4 van het btw-wetboek in de regel onderworpen aan btw.
Echter is de onroerende verhuur vrijgesteld op basis van artikel 44 van het btw-wetboek.
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8.2.3. ECONOMISCHE/BEROEPSACTIVITEIT IN DE
INKOMSTENBELASTINGEN: VASTGOEDACTIVITEITEN DIE HET LOUTERE
BEHEER VAN EEN PRIVÉVERMOGEN TE BOVEN GAAN
Bij de feitelijke beoordeling of “NV A” een economische activiteit uitoefent, kan per
analogie bekeken worden of de activiteit van “NV A”, indien deze in privé zou worden
uitgeoefend, door de Belgische fiscale administratie als een beroepsactiviteit zou worden
gekwalificeerd.
Het onderscheid tussen louter patrimoniumbeheer en actief beheer komt in de
personenbelasting tot uiting in het onderscheid tussen de diverse inkomsten en de
beroepsinkomsten alsook in het begrip normaal beheer van een privévermogen. Een
inkomen kan immers belast worden als beroepsinkomsten of als divers inkomen. Het
onderscheidend criterium voor de kwalificatie is het al dan niet aanwezig zijn van een
‘beroepswerkzaamheid’. Krachtens art. 23, § 1, 1 ° WIB92 bestaan de beroepsinkomsten in
de eerste plaats uit ‘winst’ en ‘baten’. Naar luid van art. 24, lid 1 WIB92 bestaat ‘winst’ uit
“inkomsten van alle nijverheids-, handels- en landbouwondernemingen”. ‘Baten’ zijn
luidens art. 27, lid 1 WIB92 “alle inkomsten uit een vrij beroep, een ambt of een post en
alle niet als winst of als bezoldigingen aan te merken inkomsten uit een winstgevende
bezigheid”. Het is aan de hand van de invulling van de ‘winstgevende bezigheden’ dat de
kenmerken van het begrip ‘beroepswerkzaamheid’ het scherpst tot uiting komen. Uit de
rechtspraak van het Hof van Cassatie volgt dat een ‘winstgevende bezigheid’ kan
omschreven worden als “(i) een geheel van verrichtingen die (ii) voldoende regelmatig
voorkomen, (iii) met elkaar verbonden zijn om aldus een continue en regelmatige
activiteit te vormen en die (iv) vallend buiten de grenzen van het normale beheer van een
privaat vermogen, (v) een professioneel karakter vertonen “(Cass. 7 december 1973,
Arr.Cass. 1974, 403; Cass. 6 mei 1969, Bull.Bel. 1970, afl. 475, 1067; Cass. 24 september
1968, Bull.Bel. 1969, afl.466, 1345; Cass. 23 april 1968, Bull.Bel. 1968, afl. 462, 533; Cass. 26
januari 1960, Pas. 1960, I, 609; Cass. 22 januari 1952, Pas. 1952, I, 285. Zie ook: Parl.St.,
Kamer 1961-62, Pasin. 1962, 1701).
Het verslag van de Senaatscommissie voor Financiën bij de wet van 20 november 1962
houdende de hervorming van de inkomstenbelastingen, geeft invulling aan het normale
beheer van een privévermogen: "feitelijk wijkt het beheer van een vermogen af van de
uitoefening van een winstgevende betrekking of van de speculatie, zowel door de aard
van de goederen - d.w.z. onroerende goederen, waarden in portefeuille, roerende
goederen (allemaal goederen die normalerwijze het privaat vermogen uitmaken) - als
door de aard van de daden die met betrekking tot die goederen worden verricht: daden
die een goed huisvader verricht voor het dagelijks beheer, maar tevens met het oog op
het winstgevend maken, de tegeldemaking en de wederbelegging van bestanddelen van
een vermogen, d.i. van goederen die hij heeft verkregen door erfopvolging, schenking of
door zijn eigen sparen, of nog als wederbelegging van vervreemde goederen" (Parl.St.
Kamer 1961-62, Pasin. 1962, 1701 en COM IB 92, nr. 90/5).
Had de heer “Vennoot X” de activiteiten van “NV A” uitgeoefend in privé, dan zou deze
activiteit met zekerheid als een beroepsactiviteit kwalificeren voor de toepassing van het
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Wetboek Inkomstenbelastingen. Dit omdat de door “NV A” uitgeoefende activiteit het
loutere beheer van onroerend goed overstijgt.
Het is dan ook duidelijk dat “NV A” een economische activiteit (beroepsactiviteit)
uitoefent die het passief beheer van privévermogen overstijgt.
8.2.4. PER ANALOGIE: VASTGOEDACTIVITEITEN ALS ECONOMISCHE
ACTIVITEITEN ONDER DE NEDERLANDSE BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT
Ook in het licht van de Nederlandse bedrijfsopvolgingsfaciliteit (Nederlands gunstregime
in de schenk- en erfbelasting voor ondernemingen) is de vraag reeds aan de orde
geweest wanneer de exploitatie van vastgoed een (economisch) actieve onderneming
uitmaakt. In zijn princiepsbeslissing d.d. 15 april 2016, oordeelde de Nederlandse Hoge
Raad dat het begrip onderneming, ook bij de exploitatie van vastgoed, zich daarbij
steunend op haar eerdere rechtspraak (zie: HR 7 oktober 1981, nr. 20733, BNB 1981/299,
HR 17 augustus 1994, nr. 29 755, BNB 1994/319 en HR 9 oktober 2009, nr. 43035,
ECLI:NL:HR:2009:BI0481), de aanwezigheid veronderstelt “van een duurzame organisatie
van kapitaal en arbeid, die is gericht op het deelnemen aan het maatschappelijk
productieproces met het oogmerk om winst te behalen. Bij exploitatie van onroerende
zaken geldt in dat verband dat de in dat kader te verrichten of verrichte arbeid qua aard
en omvang meer moet hebben omvat dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is,
met als doel het behalen van een rendement dat het bij normaal vermogensbeheer
opkomende rendement te boven gaat)” (zie: TFR 2017/9, nr. 521).
8.3.

IN CONCRETO
8.3.1.

ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN VAN “NV A”

Zoals reeds gesteld is “NV A” een vennootschap die professioneel vastgoed exploiteert
meer precies [...]. Gelet op de ontwikkeling van [...], werd er ook een
meerderheidsparticipatie genomen in een aannemingsbedrijf, gespecialiseerd in
nieuwbouw en grondwerken.
“NV A” doet daarbij veel meer dan de loutere verhuur [...]. [...]
In 2013 is reeds een attest aangevraagd met betrekking tot de activiteit van “NV A” bij de
Vlaamse Belastingdienst. Toen werd een positief attest afgeleverd (zie bijlage 3 van de
aanvraag).
Sindsdien is de heer “Vennoot X” echter nog niet overgegaan tot de schenking van (een
deel van) zijn aandelen “NV A”. “NV A” heeft, sedert de aanvraag van het attest, wel
bijkomend een onroerend goed aangekocht dat voor bewoning is bestemd (namelijk een
appartement gelegen te [...] (appartement 1.1)). Dat appartement werd intussen te koop
gesteld. Daartoe werd opdracht gegeven aan een makelaar. U treft hierna de link naar de
online verkoopadvertentie […]
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Voor het overige zijn de aard van de activiteiten van “NV A” niet fundamenteel gewijzigd.
Wel zijn de activiteiten van de vennootschap in de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid.
Er worden ook participaties aangehouden in vennootschappen actief binnen andere
sectoren van het vastgoed, waaronder “dochtervennootschap 14”, die een actief beleid
voert in de aankoop en verkoop van appartementen en huizen gelinkt aan bepaald
bewonersprofiel.
De economische activiteit van “NV A” bestaat dus deels ook uit de aan- en verkoop van
[...] vastgoed. Hoewel “NV A” het vastgoed gewoonlijk voor een langere tijd aanhoudt en
het dus duurzaam aanwendt voor haar bedrijfsuitoefening (en het dus als vaste activa
geboekt wordt en dus niet als voorraad), realiseert “NV A” aanzienlijke opbrengsten
(meerwaarden) bij de verkoop van vastgoed (zie hierna onder titel 8.4.2.).
Ook haar andere activiteiten dienen als kwalificerende economische activiteit te worden
beschouwd (eerder werd reeds aangegeven dat haar activiteiten economische activiteiten
zijn in de zin van het mededingingsrecht en de btw-regelgeving). Op de website van de
groep […] wordt de activiteit van de vennootschap, in het licht van de nagestreefde visie
als volgt omschreven (zie bijlage 5 van de aanvraag):
“De visie van “NV A” kan als volgt omschreven worden:
[...]
Gelet op recente ontwikkelingen binnen de groep (ontwikkeling van [...] vastgoed met
het oog op de verkoop ervan, de verwerving van een meerderheidsparticipaties in twee
aannemingsbedrijf) is de activiteit van “NV A” sterk verruimd en gediversifieerd. In dat
opzicht dient de website nog worden geactualiseerd.
In voorliggend geval wijzen volgende elementen op de uitoefening van een economische
activiteit (die het louter (passief) beheer van onroerende goederen) overstijgt:
•
•
•
•

•

De opbrengsten uit haar activiteiten, de rentabiliteit en de frequentie van de
vastgoedtransacties;
De aangewende middelen (inzet van personeel en externe dienstvertrekkers);
Het genomen risico en de omvang van de risico’s;
De duurzame organisatie en groei van de groep, alsook de verruiming en diversificatie
van de activiteiten van de groep (ook bv. de ontwikkeling van [...] vastgoed met het
oog op de verkoop ervan waarbij wordt gewerkt met twee aannemingsbedrijven die
behoren tot de eigen groep).
Gebruik van bedrijfseconomische methoden (voeren van publiciteit; aanwenden van
bijzondere kennis door personen die in de immobiliënsector hun
beroepswerkzaamheid uitoefenen; financiering (nemen van ondernemingsrisico’s en
hefboomeffect).
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8.3.2. OPBRENGSTEN UIT HAAR ACTIVITEITEN, RENTABILITEIT EN
FREQUENTIE VAN DE VASTGOEDTRANSACTIES
De omzet van de vennootschap bestaat niet alleen uit huuropbrengsten maar ook uit
meerwaarden uit de verkoop van (door de vennootschap verder ontwikkelde)
onroerende goederen (onder het btw-stelsel) en uit omzet uit aanvullende
dienstverlening. Volgende boekhoudkundige parameters (interne balans 2016) duiden op
een economische activiteit:
Voor boekjaar 2016 (interne balans 2016) zijn dat:
1) Omzet (70-rekening) van in totaal 6.769.567,92 euro bestaande uit:
i)

huuropbrengsten: 6 373 441,99 euro

ii)

verkopen onder btw-stelsel: 391.951,93 euro

iii)

dienstenprestaties: 4.174,00 euro.

2) Meerwaarden op courante realisatie van materiële vaste activa (741000
rekening): 6.156.234,02 euro.
Totaal: 12.925.801,94 € euro
Voor boekjaar 2015 (interne balans 2015) zijn dat:
1)

De omzet (70-rekening) van in totaal 6.959.898,36 euro bestaande uit:
i)

huuropbrengsten: 6.246.345,21 euro

ii)

verkopen onder btw-stelsel: 280.456,15 euro

iii)

werken, leveringen, diensten: 433.097,00 euro.

2)
Meerwaarden op courante realisatie van materiële vaste activa (741000
rekening): 10.435.280,37 euro;
Totaal: 17.395.178,73 euro
Voor boekjaar 2014 (interne balans 2014) zijn dat:
1)

De omzet (70-rekening) van in totaal 7.331.625,96 euro bestaande uit:
i)

huuropbrengsten:7.186.457,91 euro

ii)

verkopen onder btw-stelsel: 145.168,05 euro

M&D Seminars

58

2)
Meerwaarden op courante realisatie van materiële vaste activa (741000
rekening): 16.348.050,61 euro;
Totaal: 23.679.676,57 euro

U treft de interne balans voor het boekjaar 2014, 2015 en 2016 als bijlagen (zie bijlagen 6
tot 8 van de aanvraag). Daarnaast werden als bijlagen een detail van de meerwaarden
gerealiseerd in het boekjaar 2014, 2015 en 2016 gevoegd (opgenomen als bijlagen 9 tot
12 bij de aanvraag).
Zo werd ook bij de verkoop in 2017 van 23 onroerende goederen aan het Franse
vastgoedfonds […] een aanzienlijke meerwaarde gerealiseerd van 15.493.988,03 euro. Aan
die transactie ging een due diligence vooraf van 6 maanden.
Hierna worden enkele rentabiliteitratio’s van de vennootschap met gemiddelde ratio’s uit
de vastgoedsector (professionele vastgoedbedrijven) vergeleken. De rentabiliteitratio’s
voor de vennootschap werden berekend aan de hand van de jaarrekeningen 2014-2016,
de rentabiliteitsratio’s voor de vastgoedsector in België werden bepaald aan de hand van
de S&P Capital IQ database. In deze databank werd gezocht naar bedrijven die actief zijn
in de vastgoedsector in België en die de nodige data ter beschikking hadden.
Om te beginnen wordt de asset turnover ratio, i.e. een financiële ratio die de efficiëntie
meet van de activa om omzet te genereren, bekeken. De asset turnover ratio is gelijk aan
de omzet gedeeld door de gemiddelde totale activa. Dit is een belangrijke ratio in de
vastgoedsector die de efficiëntie van de bedrijven meet.

Vennootschap
FY2016

7,9%

FY2015
FY2014

9,2%
12,9%

Vastgoedsector
Hoogste
Kwartiel
Mediaan
Laagste Kwartiel

21,1%
8,2%
5,6%

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel bevindt de asset turnover ratio van de vennootschap
zich rond de gemiddelde waarde van de vastgoedsector. Aangezien de meerwaarden
gecreëerd uit de realisatie van materiële vaste activa een significant deel uitmaken van de
jaarlijkse omzet van de vennootschap, blijkt ook dat het aan- en verkopen (zoals een
professionele vastgoedontwikkelaar) een belangrijk element is in deze financiële ratio.
Op basis van de boekhoudkundige parameters kunnen een aantal rentabiliteitsratio’s
berekend worden.
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Daarnaast zijn ook enkele winstgevendheidratio’s berekend, i.e. Return on Assets (“ROA”)
en Return on Equity (“ROE”). Deze ratio’s geven enerzijds de winst ten opzichte van de
gemiddelde totale activa en anderzijds de winst ten opzichte van het kapitaal weer.

Vennootschap ROA

ROE

FY2016

1,8%

2,3%

FY2015

4,8%

9,1%

FY2014

6,6%

24,0%

Vastgoedsector
Hoogste
Kwartiel
Mediaan
Laagste
Kwartiel

ROA

ROE

3,5%

14,7%

2,5%

7,5%

0,51%

2,4%

Hoewel er hier opgemerkt kan worden dat de winstgevendheidratio’s sterk fluctueren in
de tijdsperiode tussen 2014 en 2016, tonen de gemiddelden voor deze periode, i.e. 4,4%
en 11,8%, aan dat de vennootschap eerder bovengemiddeld heeft gepresteerd ten
opzichte van de vastgoedsector. Als bijlage 20 werd de studie van T/A Economics
opgenomen aangaande de economische activiteit van “NV A” .
De vennootschap kent tevens een hoge debt to equity ratio (code (17/49)/code (10/15)
van de gepubliceerde jaarrekeningen) van:
BJ 2016: € 117.669.716/€ 36.075.307 (balanstotaal € 158.811.991)
BJ 2015: € 146.118.773/€ 35.247.999 (balanstotaal € 183.307.525)
BJ 2014: € 162.417.522/€ 32.185.407 (balanstotaal € 196.587.462)
Dat wijst op het nastreven van een hoge rentabiliteit d.m.v. een hefboomeffect.
De gerealiseerde meerwaarden evenals de nieuwe investeringen tonen de frequentie van
de vastgoedtransacties aan. In 2016 kocht de vennootschap 10 onroerende goederen
aan en verkocht een 30-tal onroerende goederen. In 2015 en 2014 werden een 40-tal
onroerende goederen verkocht. U treft ter staving een detail van de afschrijvingstabellen
en het overzicht van de desinvesteringen met aanduiding van de gerealiseerde meer- en
minwaarden in 2014, 2015 en 2016 als bijlagen (opgenomen als bijlagen 9 tot 13).
Elk van voorgaande indicatoren wijst erop dat de activiteit erop gericht is om een
rendement te behalen dat het bij normaal vermogensbeheer genoten rendement te
boven gaat en vormt dus een indicatie van de uitoefening van een economische
activiteit.
8.3.3.

AANGEWENDE MIDDELEN
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Het gemiddeld aantal voltijds tewerkgestelde personeelsleden binnen “NV A” is in de
afgelopen jaren toegenomen van 1 VTE (2011) tot 2,9 VTE (2016) (1,3 VTE (2012), 2,8 VTE
(2013), 3,1 VTE (2014), 3,1 (2015)). Het betreft administratief personeel dat onder andere
instaat voor de opvolging van de huurovereenkomsten. Naast de activiteiten van deze
personeelsleden wordt tevens geregeld beroep gedaan op externe partijen (onder meer
met het oog op verbouwingen aan de panden) zoals onder andere architecten,
aannemers, immobiliënmakelaars en juridische adviseurs.
Ook neemt de heer “Vennoot X” een actieve rol op bij het aansturen van projecten en
oefent zijn professionele activiteit aldus uit in de vastgoedsector via “NV A”.
Daarnaast worden binnen de groep een 40-tal personen tewerkgesteld. Met de acquisitie
van een belangrijke deelneming in de dochtervennootschap 29 (43,8 VTE) en in
dochtervennootschap 30 (15,5 VTE) stelt de groep “NV A” groep ongeveer 100 personen
tewerk.
Aldus omvatten de werkzaamheden (inclusief arbeid) die worden verricht qua aard en
omvang meer dan wat bij normaal patrimoniumbeheer te verwachten is.
8.3.4.

RISICO EN OMVANG VAN RISICO’S

De externe financiering is gestegen van € 16.328.238,60 in 2010 tot € 87.525.979,76 in
2016 (post 43 financiële schulden) wat duidt op toegenomen investeringen (zie ook
supra: het totaalaantal verkopen en het totaal aantal aankopen). Daarnaast duidt dit ook
op het nemen van meer ondernemingsrisico. Voor de debt to equity ratio verwijzen wij
naar 8.1.4.1.
Ook deze factoren vormen indicaties van een economische activiteit.
8.3.5.

DUURZAME ORGANISATIE EN GROEI

De vennootschap bestaat reeds sinds 1999. Sindsdien is de activa die zij aanhoudt sterk
gegroeid. Het balanstotaal is gestegen:
•
•
•
•
•

2000
2005
2010
2015
2016

2.265.489 euro
6.979.988 euro
67.462.939 euro
183.307.525 euro
158.811.911 euro

Deze groei is te wijten aan:
i.
•
•

2000
2005

het toegenomen eigen vermogen (post 1):
1.068.160 euro
575.896 euro
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2010
2015
2016

18.180.757 euro
35.247.999 euro
36.075.307 euro

ii.
het toegenomen vreemd vermogen door toename externe financiering ((schulden
(post 17/49)):
•
•
•
•
•

2000
2005
2010
2015
2016

1.197.329 euro (waarvan bankleningen: 0 euro);
6.404.092 euro (waarvan bankleningen: 6.144.054 euro);
49.282.181 euro (waarvan bankleningen: 43.047.426 euro);
146.118.773 euro (waarvan bankleningen: 127.551.246 euro);
117.669.716 euro (waarvan bankleningen: 102.641.500 euro).

Daarnaast bouwde ze haar activiteit ook uit wat zich vertaald heeft in een sterke toename
van haar bedrijfsopbrengsten (code 70/74).
•
•
•
•
•

2000
2005
2010
2015
2016

2.131.125 euro;
885.282 euro;
8.469.264 euro;
17.474.024 euro;
13.554.349 euro.

Daarnaast heeft “NV A” diverse van haar dochtervennootschappen overgenomen in het
kader van geruisloze fusies. De reorganisaties hadden de centralisatie van de activiteiten
en activa tot doel met het oog op:
•
•
•
•

Schaalvergroting;
Betere onderhandelingspositie met banken;
Veréénvoudigde groepsstructuur;
Imago van de groep waarbij met slechts één ‘handelsnaam’, namelijk “NV A” naar
buiten wordt getreden.
Ook de groei, de specifieke en duurzame organisatie en het rationaliseren van de
organisatie van de groep, vormen indicaties van een economische activiteit.
8.3.6.

GEBRUIK VAN BEDRIJFSECONOMISCHE METHODEN

Daarnaast hanteert de vennootschap bedrijfseconomische methoden. Zo promoot de
vennootschap haar activiteiten aan de hand van een professionele website […] evenals
van projectwebsites voor projecten van de groep […]. Ook wordt publiciteit gevoerd in
onder andere […]. Bepaalde projecten kenden ook eigen publiciteitscampagnes
(bijvoorbeeld via […]). Voorts wordt voor grotere projecten gebruik gemaakt van [...]. Ten
slotte sponsort “NV A” […].
Ook het verbeteren van het imago van de groep door schaalvergroting, kan in dit licht
gezien worden. Op het aanwenden van personen met bijzondere kennis die in de

M&D Seminars

62

immobiliënsector hun beroepswerkzaamheid uitoefenen en de wijze van financiering
(nemen van ondernemingsrisico’s en het hefboomeffect), werd reeds eerder ingegaan.
Ook dat vormen indicaties van de uitoefening van een economische activiteit.
8.4.

CONCLUSIE

Voor de toepassing van het ondernemingsrecht, het mededingingsrecht en de btw,
alsook onder de door de doctrine vooropgestelde criteria zal “NV A” als een
economische actieve vennootschap beschouwd worden. Dat de activiteit het normale
beheer van een privévermogen overstijgt, blijkt tevens uit het feit dat de activiteiten van
de heer “Vennoot X” met zekerheid beroepsactiviteiten zouden uitmaken indien deze
door hem als natuurlijke persoon zouden worden uitgeoefend.
Uit bovenstaande in concreto analyse blijkt dat de exploitatie van vastgoed door “NV A”
zich niet beperkt tot een louter passief beheer en in casu een economische activiteit
uitmaakt zoals bedoeld in artikel 2.8.6.0.3, § 2, 2 van de VCF. Aldus is “NV A” een
onderneming die op duurzame wijze een economische doel nastreeft. Dat dergelijke
activiteit een economische activiteit uitmaakt, die het louter passief beheer van
onroerend goederen overstijgt, in de zin van artikel 2.8.6.0.3 VCF, werd ook erkend door
de Vlaamse Belastingdienst begin 2013 (attest als bijlage 3). De activiteit van “NV A” is op
heden qua aard onveranderd gebleven.
9.

VRAAG 2 – HET TE LEVEREN TEGENBEWIJS

Bij invoering van het nieuwe gunstregime (per 01.01.2012) stelde de decreetgever in de
parlementaire voorbereiding dat de vereiste van de reële economische activiteit erop
gericht is om vennootschappen waarin private personen hun privaat patrimonium
onderbrengen (de zogenaamde patrimoniumvennootschappen) en die derhalve geen
reële economische activiteit hebben van de toepassing van het gunstregime uit te sluiten
(Verantwoording bij amendement nr.17, Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, stuk 1326/6, 7).
Krachtens artikel 2.8.6.0.3, § 2, 2°, tweede lid van de VCF wordt een vennootschap geacht
geen reële economische activiteit te hebben als uit de balansposten van de
goedgekeurde geconsolideerde jaarrekeningen van minstens één van de drie boekjaren
die voorafgaan aan de datum van de authentieke akte van schenking, cumulatief blijkt
dat zij voldoet aan volgende twee parameters:
a. de terreinen en gebouwen (post 22 van de jaarrekening) meer dan 50% ten
opzichte van de totale activa uitmaken; en
b. de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (post 62 van de
resultatenrekening) een percentage uitmaken dat gelijk is aan of lager is dan 1,50%
van de totale activa.
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Indien de aanvrager op heden een attest zou aanvragen, dan zou “NV A”, op basis van de
gehanteerde parameters, geacht worden geen reële economische activiteit uit te
oefenen.
Op basis van de jaarrekeningen blijkt immers het volgende:
Tabel zie pagina 25 van de aanvraag.
De verantwoording inzake de invoering van deze parameters was beknopt, met name:
“(…) indien bepaalde parameters vervuld zijn” worden “deze vennootschappen geacht (…)
geen reële economische activiteit te hebben. Het tegenbewijs kan steeds geleverd
worden door de belastingplichtige, waarbij deze zal dienen aan te tonen dat de
vennootschap wel degelijk een reële economische activiteit uitoefent.” Over de wijze
waarop het tegenbewijs dient te worden geleverd, wordt in de parlementaire
voorbereiding met geen woord gerept.
De invulling daarvan kan dus afhangen van concrete omstandigheden. Zoals hiervoor is
aangetoond, is de vennootschap “NV A” immers wel degelijk een economisch actieve
vennootschap, ondanks het feit dat de boekhoudkundige parameters vervuld zijn
waardoor de vennootschap geacht wordt geen economische activiteit uit te oefenen.
Echter is de vennootschap “NV A” geenszins, zoals hiervoor is gebleken, een
patrimoniumvennootschap, maar is het wel degelijk een economisch actieve
vennootschap. Gelet op de argumenten aangehaald onder punt 1.1, is de aanvrager van
oordeel dat het te leveren tegenbewijs aldus zal kunnen worden geleverd.
Daarbij merken de aanvragers op dat naarmate meer beroep wordt gedaan op externe
financiering (om bijvoorbeeld vastgoed te verwerven), het balanstotaal toeneemt en de
vennootschap meer (ondernemings)risico neemt (zie supra). De personeelskost stijgt
mogelijk niet in dezelfde mate mee, waardoor het moeilijker zal zijn te voldoen aan de
voorwaarde dat de vennootschap meer dan 1,5 % aan loonkosten heeft ten opzichte van
haar balanstotaal. Dit terwijl het nemen van ondernemingsrisico een duidelijke indicatie
vormt van het uitoefenen van een reële economische activiteit.
Daarenboven wordt geen rekening gehouden met de vergoedingen die de
vennootschap, betaalt aan derden (architecten, studiebureaus, notarissen, experten,
etc.). Verder wordt ook geen rekening gehouden met bezoldigingen van bestuurders
(geboekt onder post 618 van de resultatenrekening). De uitoefening van een
economische activiteit door de ondernemer zelf in zijn hoedanigheid van bestuurder, zou
eveneens dienen te kwalificeren als relevant om te beoordelen of er sprake is van een
economische activiteit. Indien vergoedingen aan derden en aan de bestuurders in
rekening zouden mogen worden gebracht, zouden de bezoldigingen (post 62) en deze
diensten (vervat in post 61 (zie gedetailleerde interne balansen “NV A” opgenomen als
bijlagen 6 tot 8 bij de aanvraag) voor 2016 1,92 % voor 2015 1,94 % en voor 2016 2,47 %
van de totale activa uitmaken.
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Indien de Vlaamse Belastingdienst het tegenbewijs maar zou aanvaarden voor zover het
tot bewoning bestemd appartement vervreemd (gelegen te […] (appartement 1.1)) wordt,
wenst de aanvrager op te merken, dat het appartement op vandaag te koop is gesteld.
Daartoe werd opdracht gegeven aan een makelaar. U treft hierna de link naar de online
verkoopadvertentie […]. Indien het tegenbewijs maar kan aanvaard worden eens dat
onroerend goed vervreemd is, wenst de aanvrager de zekerheid dat, gelet op de in deze
aanvraag vermelde feiten en omstandigheden, de vennootschap een economische
activiteit uitoefent en dus in aanmerking komt om het tegenbewijs te leveren en dat
tegenbewijs zal kunnen leveren van zodra het appartement is vervreemd.
10.
VRAAG 3 - “NV B” IS EEN VENNOOTSCHAP MET EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT
IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2.8.6.0.3, § 2, 2° VCF (EN ARTIKEL 2.7.4.2.2 § 2, 2° LID VCF).
10.1.

STATUTAIR DOEL VAN “NV B”

“NV B” heeft tot doel (de gecoördineerde statuten van “NV B” werden opgenomen als
bijlage 14):
•

•
•
•

Het beheer van roerend en onroerend patrimonium, administratiekantoor, de aan- en
verkoop van onroerende goederen, verkavelingen, huren en verhuren, bouwen en
verbouwen van onroerende goederen, adviesbureau, marketing, agenturen, beheer van
maatschappijen, dit alles in eigen naam, als tussenpersoon of als commissionair, zowel
in binnen- als in buitenland;
De auditing, het analyseren en doorlichten van bedrijven, ondernemingen en
vennootschappen, verhandeling van bedrijven en ondernemingen;
De groot- en kleinhandel,[...];
Alle winkelinrichtingen en installaties voor winkels, magazijnen en kantoren.
Tot deze doeleinden mag de NV Alle aankopen doen of in huur nemen van alle
concessies, roerende en/of onroerende goederen, nodig of nuttig voor haar commercieel
of industrieel doel, deze uitbaten, verkopen of verhuren, fabrieken bouwen, filialen en
bijhuizen oprichten, werkplaatsen inrichten, zowel in België als in het buitenland.
Zij mag alle verrichtingen doen met banken, postcheque, beleggingen van kapitaal,
leningen en kredieten aangaan en toekennen, met of zonder hypotheek. De
vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelneming, lening, kredietopening,
overschrijving van aandelen en andere verbintenissen deelnemen in andere
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, bestaande zowel als op te richten,
welke een al dan niet gelijkaardig doel hebben met het doel van de vennootschap. De
vennootschap mag fusioneren met andere vennootschappen of verenigingen. De
vennootschap mag alle eigendommen verwerven of oprichten welke nodig zijn voor haar
werking of haar maatschappelijk doel.
Aldus heeft de vennootschap een economische activiteit tot doel.
10.2.

UITGEOEFENDE ACTIVITEIT
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De vennootschap exploiteert op vandaag 5 winkels.
De omzet uit de verkoop van [...] bedroeg voor de periode 01.01.2017 tot 31.01.2018 €
[...], 01.02.2016 tot 31.01.2017 € [...], voor de periode 01.02.2015 tot 31.01.2016 € [...] en
voor de periode 01.02.2014 tot 31.01.2015 € [...]. U treft de interne balansen over die
perioden als bijlagen (zie bijlagen 15 tot 18 van de aanvraag).
Daartoe stelt de vennootschap tevens ook personeel tewerk (vast personeel +
jobstudenten) (periode 01.01.2017 tot 31.01.2018, 23,5 VTE, periode 01.02.2016 tot
31.01.2017: 22,6 VTE, periode 01.02.2015 tot 31.01.2016: 28,1 VTE en periode 01.02.2014
tot 31.01.2015: 34,5 VTE). De vennootschap draagt daartoe ook een aanzienlijke loonkost
periode 01.01.2017 tot 31.01.2018: € 1.129.724, periode 01.02.2016 tot 31.01.2017: €
1.006.132, periode 01.02.2015 tot 31.01.2016: € 1.287.187 en periode 01.02.2014 tot
31.01.2015: € 1.561.046.
Daarnaast oefent de vennootschap bestuursmandaten uit in verschillende andere
vennootschappen (onder andere in “NV A”).
Aldus oefent de vennootschap een economische activiteit uit.

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
11. VRAAG 1: Is “NV A” een vennootschap met economische activiteit in de zin van artikel
2.8.6.0.3, §2, 2°, VCF (en artikel 2.7.4.2.2, §2, 2°, VCF?
11.1. Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van de schenkbelasting of
het verminderd tarief van de erfbelasting moet aan de volgende voorwaarden
voldaan zijn:
•
•

•

er moet voldaan zijn aan de participatievoorwaarde zoals bepaald in artikel 2.8.6.0.3, §
1, 2° en 2.7.4.2.2, § 1, 2° VCF
de vennootschap moet de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of
landbouwactiviteit, of van een vrij beroep tot doel hebben en uitoefenen, dan wel
minstens 30 % van de aandelen houden 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
zoals bepaald in artikel 2.8.6.0.3, § 2, 1°, eerste en tweede lid en 2.7.4.2.2, § 2, 1°, eerste
en tweede lid VCF
de vennootschap moet een reële economische activiteit hebben als bepaald in artikel
2.8.6.0.3, § 2, 1° derde lid en 2.7.4.2.2, § 2, 1°, derde lid VCF
Deze voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn om in aanmerking te komen voor de
vrijstelling van de schenkbelasting of het verminderd tarief van de erfbelasting.
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11.2. Op 1 mei 2019 treedt het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in
werking. Dit wetboek maakt het mogelijk dat aan 1 aandeel meerdere stemrechten
zijn verbonden.
Artikel 2.8.6.0.3 VCF was tot op heden gebaseerd op de vereiste dat de schenker en zijn
familie al dan niet samen met anderen de zeggenschap van de vennootschap had. Om
dit principe te behouden zal art. 2.8.6.0.3, §1, VCF vanaf 1 mei 2019 als volgt luiden:
“§ 1. In afwijking van artikel 2.8.4.1.1 wordt van de schenkbelasting vrijgesteld:
1° de schenking van de volle eigendom, de blote eigendom of het vruchtgebruik van
de activa die door de schenker of zijn partner beroepsmatig zijn geïnvesteerd in een
familiale onderneming. Die vrijstelling is niet van toepassing op de overdrachten van
onroerende goederen die hoofdzakelijk tot bewoning worden aangewend of zijn
bestemd;
2° de schenking van de volle eigendom, de blote eigendom of het vruchtgebruik van
aandelen van een familiale vennootschap met zetel van werkelijke leiding in een van
de staten van de Europese Economische Ruimte, op voorwaarde dat de aandelen van
de vennootschap die op het ogenblik van de schenking onder de levenden in volle
eigendom toebehoren aan de schenker en zijn familie, ten minste 50% van de
stemrechten in die vennootschap vertegenwoordigen.
In afwijking van het eerste lid vertegenwoordigen de aandelen van de vennootschap
die op het ogenblik van de schenking in volle eigendom toebehoren aan de schenker
en zijn familie, minstens 30% van de stemrechten in die vennootschap, als hij en zijn
familie aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
1° samen met één andere aandeelhouder en zijn familie volle eigenaar zijn van de
aandelen van de vennootschap die minstens 70% van de stemrechten in die
vennootschap vertegenwoordigen;
2° samen met twee andere aandeelhouders en hun familie volle eigenaar zijn van de
aandelen van de vennootschap die minstens 90% van de stemrechten in die
vennootschap vertegenwoordigen.
Voor de toepassing van het tweede lid komen de aandelen die toebehoren aan
rechtspersonen, niet in aanmerking om te worden samengeteld met de aandelen die
toebehoren aan de schenker.”.
11.3. Aangezien de participatievoorwaarde lijkt voldaan te zijn, wordt hierop niet verder
ingegaan.
11.4. De vrijstelling of het verminderd tarief geldt enkel voor familiale vennootschappen.
Een familiale vennootschap is een vennootschap die de uitoefening van een nijverheids-,
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handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, of van een vrij beroep tot doel heeft en deze
ook effectief uitoefent.
Een vennootschap heeft een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, of
oefent een vrij beroep uit, wanneer in eerste instantie uit de statuten van de
vennootschap een dergelijk doel blijkt. Bovendien moet de economische activiteit ook
effectief worden uitgeoefend zodat een louter passief optreden niet volstaat. Zo zal het
louter beheer van roerende of onroerende goederen of het verkrijgen en aanhouden van
aandelen of deelbewijzen niet aanvaard worden als een voormelde activiteit.
Het is niet voldoende dat enkel het maatschappelijk doel in de statuten een dergelijke
activiteit bevat. De vennootschap moet de activiteit ook werkelijk uitoefenen, hetgeen zal
dienen aangetoond te worden. Dit kan met alle middelen van recht, met uitzondering
van de eed. Veelal zal uit de jaarrekening kunnen afgeleid worden of de vennootschap
een dergelijke activiteit uitoefent (o.a. uit de posten 34, 40, 44, 60, 62 en 70 van de
jaarrekening). Indien dit niet zo is, zullen bijkomende stukken dienen bijgebracht te
worden (vb. facturen, cliëntenlisting, gegevens in de KBO...).
11.5. Uit de bijgebrachte stukken blijkt dat “NV A” een economische activiteit lijkt uit te
oefenen. Voor de toekenning van de vrijstelling respectievelijk het verlaagd tarief zal dit
evenwel beoordeeld moeten worden op het moment van de schenking respectievelijk
het overlijden van de erflater.
12. VRAAG 2: Heeft “NV A” een reële economische activiteit op basis van de parameters
vermeld in art. 2.8.6.0.3, §2, 2°, VCF? Zo neen, kan het tegenbewijs geleverd worden?
12.1. De vennootschappen dewelke een nijverheids-, handels-, ambachts-,
landbouwactiviteit hebben of een vrij beroep uitoefenen, kunnen volgens de VCF
beschouwd worden als familiale vennootschappen. Familiale vennootschappen die echter
geen reële economische activiteit hebben, zijnde de vennootschappen die cumulatief
voldoen aan de twee in de VCF vermelde parameters, worden alsnog van het
toepassingsgebied uitgesloten, ondanks het feit dat zij in eerste instantie wel een
nijverheids-, handels-, ambachts-, landbouwactiviteit of een vrij beroep uitoefenden en er
tevens voldaan was aan de participatievoorwaarde.
12.2. Concreet komt het er op neer dat patrimoniumvennootschappen die, door zich te
organiseren, toch een nijverheids-, handels-, ambachts-, landbouwactiviteit zouden
hebben of een vrij beroep zouden uitoefenen, zullen worden uitgesloten van de
gunstmaatregel.
12.3. De parameters zullen gecontroleerd worden aan de hand van de jaarrekening van
de vennootschap indien het een vennootschap betreft die gelegen is binnen de EER en
zelf een nijverheids-, handels-, ambachts-, landbouwactiviteit heeft of een vrij beroep
uitoefent.
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12.4. In de eerste parameter (de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen een
percentage uitmaken dat gelijk is aan of lager is dan 1,50 % van de totale activa) worden
de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen vergeleken met het totaal actief van de
vennootschap. De post bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen is de post 62 van de
resultatenrekening van de jaarrekening. De post bezoldigingen, sociale lasten en
pensioenen omvat enkel de kosten verbonden aan het personeel dat is ingeschreven in
het personeelsregister. Er wordt derhalve geen rekening gehouden met uitkeringen en
vergoedingen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten toegekend buiten
enige arbeidsovereenkomst of personeelskosten die onder de post 61 werden geboekt.
12.5. In de tweede parameter (de terreinen en gebouwen meer dan 50 % uitmaken van
het totale actief) worden de terreinen en gebouwen vergeleken met het totaal actief van
de vennootschap. Onder "terreinen en gebouwen" wordt de waarde bedoeld die
opgenomen is onder post 22 van de jaarrekening. Het betreft derhalve de terreinen en
gebouwen geboekt als materiële vaste activa. Er wordt derhalve rekening gehouden met
de boekwaarde van deze terreinen en gebouwen, hetgeen logisch is gelet op het feit dat
bij de totale activa ook rekening gehouden wordt met de boekwaarde.
Ook voor het totaal actief wordt gekeken naar de jaarrekening, meer bepaald naar de
waarde, opgenomen onder balanspost 20/58.
12.6. Concreet zal de controle van deze voorwaarde gebeuren aan de hand van de
jaarrekeningen die gepubliceerd zijn op het ogenblik dat de schenking plaatsvindt (of op
het ogenblik van overlijden).
12.7. Indien blijkt dat aan bovenstaande parameters werd voldaan, weerhoudt niets de
begiftigde ervan om het tegenbewijs te leveren. Concreet zal derhalve dienen
aangetoond te worden dat alle onroerende goederen die aanwezig zijn in de
vennootschap worden aangewend voor de economische activiteit van de vennootschap,
en derhalve geen privaat patrimonium betreffen.
12.8. In regel volstaat de verhuring van onroerend goed aan derden (private of
handelshuur) – buiten de groepsstructuur - niet om het tegenbewijs te leveren, ongeacht
het aandeel of percentage dat dit verhuurde onroerend goed vertegenwoordigt in de
totaal aanwezige onroerende goederen.
In casu bestaat de economische activiteit van “NV A” evenwel in de exploitatie en
ontwikkeling van professioneel/commercieel vastgoed, waarbij de verbetering van de
rendabiliteit van vastgoed wordt bewerkstelligd en de marktwaarde actief wordt
aangepakt. Er wordt door “NV A” hiervoor een beroep gedaan op externe aannemers of
verbonden ondernemingen. Ook de verhuur (eventueel tijdelijk met oog op de verkoop)
van het aanwezige vastgoed behoren tot haar activiteit.
In het licht van het nieuw ondernemingsrecht en het Wetboek van Economisch Recht kan
niet worden ontkend dat vastgoedactiviteiten (inclusief verhuur) in bepaalde gevallen als
economische activiteit kunnen worden beschouwd (functioneel ondernemingsbegrip).
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Als op het moment van de schenking/het overlijden uit de voorgelegde stukken blijkt dat
de aanwezige onroerende goederen voor de economische activiteit worden aangewend
kan de vrijstelling van de schenkbelasting/vermindering van het tarief in de erfbelasting
worden toegepast.
12.9. Het onroerend goed gelegen te [...] (vermeld onder punt 8.3.1.) zal steeds aanzien
worden als privaat patrimonium. Zolang dat dat onroerend goed deel uitmaakt van de in
de NV Aanwezige onroerende goederen kan “NV A” niet beschouwd worden als een
familiale vennootschap, overeenkomstig art. 2.8.6.0.3 of art. 2.7.4.2.2 VCF.
13. Vraag 3: Is “NV B” een vennootschap met een economische activiteit in de zin van
artikel 2.8.6.0.3, §2, 2°, VCF en artikel 2.7.4.2.2, §2, 2° VCF?
In de redenering van punt 11 en 12 blijkt “NV B” een reële economische activiteit te
hebben. In tegenstelling tot “NV A” bestaat de activiteit van “NV B” niet uit de aankoop,
verbetering, verhuring en verkoop van onroerende goederen (vastgoedactiviteiten) maar
in de aankoop en verkoop van [...]kleding (exploitatie van winkels).
Als op het moment van de schenking/het overlijden uit de voorgelegde stukken blijkt dat
de aanwezige onroerende goederen voor de economische activiteit ([...]) worden
aangewend kan de vrijstelling van de schenkbelasting/vermindering van het tarief in de
erfbelasting worden toegepast.
14. Deze beslissing vervangt geenszins het voorafgaand attest dat kan worden
aangevraagd overeenkomstig art. 3.21.0.0.1 VCF.
Er is aldus geen verplichting om een attest aan te vragen. Met het oog op de
rechtszekerheid voor de burger is evenwel voorzien in een facultatief systeem waarbij
men een attest kan aanvragen.
Voorafgaand aan de authentieke akte van schenking kan de belanghebbende aldus een
verzoek richten tot de Vlaamse Belastingdienst om een attest te bekomen waaruit blijkt
dat op het moment van het verzoek en op basis van de gegevens, aangereikt door de
verzoeker, al dan niet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2.8.6.0.3, VCF is voldaan.
15. Artikel 2.8.6.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit bepaalt dat aan de voorwaarden
voor het verkrijgen van de vrijstelling moet voldaan zijn op het ogenblik van de
schenking. Het hierboven vermelde attest leidt dus niet automatisch tot een vrijstelling
van de schenkbelasting. Het recht op vrijstelling moet op het ogenblik van de schenking
en het aanbieden ter registratie van de akte beoordeeld worden. Indien het attest kort
voor de schenking werd bekomen en de feiten ongewijzigd zijn, kan de vrijstelling
worden toegepast.
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Schenking deelbewijzen maatschap onder last tot betaling
rente aan schenkers
Voorafgaande beslissing nr. 16046 dd. 14.11.2016

Art. 2.9.1.0.1. VCF

Inhoud
1. Voorwerp van de aanvraag
2. Omschrijving van de verrichtingen
3. Motivering van de aanvraag
4. Beslissing

I. Voorwerp van de aanvraag
1. De aanvraag strekt ertoe uitsluitsel te krijgen over de toepassing van artikel
2.7.1.0.7 VCF en de antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF inzake de
maatregelen die hiernavermelde partijen wensen te nemen in het kader van hun
successieplanning.
[TOP]

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II. A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
2. De aanvraag wordt ingediend door 'X' namens:
•
•

De heer “mijnheer”;
“mevrouw”;

Beiden van Belgische nationaliteit, gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek
aan huwcontract.
Overige betrokken partijen:
•

de twee kinderen van voormelde mijnheer en mevrouw. Hierna
genoemd “de kinderen”;

•

“de patrimoniumvennootschap”.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
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3. Mijnheer en mevrouw, respectievelijk 45 en 42 jaar oud, hebben samen een
vermogen opgebouwd, onder meer hogervermelde patrimoniumvennootschap
en een effectenrekening.
4. Zij wensen de aandelen van de patrimoniumvennootschap en een deel van de
effectenrekening te schenken aan hun beide kinderen, respectievelijk 4 en 7 jaar
oud. Zij wensen toch zo veel als mogelijk de controle over de geschonken
goederen te behouden en tevens wensen zij een bepaalde inkomensgarantie na
de schenking.
5. Allereerst worden de aandelen van de patrimoniumvennootschap en een deel
van de effectenrekening ingebracht in een Belgische burgerlijke maatschap. De
maatschap heeft een zuiver burgerlijk doel, meer bepaald om in een familiale
sfeer, waarin gestreefd wordt naar samenwerking, continuïteit en het verstevigen
van de familiale banden tussen ouders en kinderen, het familiaal vermogen
passief te beheren als een goed huisvader en het met andere woorden in stand
te houden en te vergroten.
6. In ruil voor de inbreng verkrijgen mijnheer en mevrouw een aantal
deelbewijzen.
De burgerlijke maatschap wordt opgericht voor een bepaalde duur, met name
tot en met het overlijden van de langstlevende van mijnheer en mevrouw. Zij
worden beiden aangeduid als zaakvoerder van de burgerlijke maatschap. Op die
manier behouden zij de zeggenschap over het vermogen van de burgerlijke
maatschap. De beslissingen op de algemene vergaderingen worden genomen
met gewone meerderheid van stemmen. Een aantal belangrijke beslissingen
kunnen enkel worden genomen met goedkeuring van de zaakvoerder.
7. Vervolgens worden de deelbewijzen van de burgerlijke maatschap (voor een
totale waarde van 1.000.000 EUR) geschonken aan de beide kinderen samen. De
schenking wordt gedaan in volle eigendom. De schenking zal worden verleden
voor een Nederlandse notaris. Aan de schenking wordt onder meer de last
gekoppeld voor de kinderen om jaarlijks een rente te betalen van 30.000 EUR
aan de schenkers, met aanwas bij de langstlevende schenker. De omvang van
deze rente wordt bepaald op basis van het uitgavenpatroon én het overige
vermogen van de schenkers. Er wordt voorzien in een jaarlijkse indexatie van de
rente overeenkomstig het indexcijfer der consumptieprijzen.
8. De aanvraag strekt ertoe bevestiging te krijgen dat de schenking van de
deelbewijzen van een burgerlijke maatschap in volle eigendom onder last tot
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betaling van een rente aan de schenkers niet valt onder de toepassing van artikel
2.7.1.0.7 VCF of artikel 3.17.0.0.2 VCF.
[TOP]

III. Motivering van de aanvraag
9. VRAAG 1: Zijn de voorgenomen verrichtingen onderworpen aan het

toepassingsgebied van artikel 2.7.1.0.7 VCF?
10. Artikel 2.7.1.0.7 VCF is van toepassing op gesplitste inschrijvingen in
Vruchtgebruik- blote eigendom. Aangezien de voorgenomen schenkingen
worden gedaan in volle eigendom is er volgens aanvrager geen sprake van een
gesplitste inschrijving in vruchtgebruik-blote eigendom, zodat dit artikel (en
het standpunt 15004 van 21.03.2016) niet van toepassing is op de
voorgenomen verrichtingen.
11. VRAAG 2: Kan de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF

worden toegepast op de voorgenomen verrichtingen als er een specifieke
antimisbruikbepaling bestaat (artikel 2.7.1.0.7 VCF)?
12. Artikel 2.7.1.0.7 VCF beoogt om bepaalde goederen toch tot de fiscale
nalatenschap te laten behoren, hoewel zij daar juridisch gezien geen deel van
uitmaken. Concreet gaat het om gesplitste inschrijvingen waarbij het
vruchtgebruik toebehoort aan de erflater. Artikel 2.7.1.0.7 VCF houdt een
vermoeden in dat er sprake is van een bedekte bevoordeling en vermoedt dat de
geschonken goederen nog tot de fiscale nalatenschap behoren. In die zin vormt
artikel 2.7.1.0.7 VCF, net zoals de andere fictieve legaten1, een specifieke
antimisbruikmaatregel.
Aanvragers menen dat volgens het Grondwettelijk Hof de algemene
antimisbruikbepaling niet kan worden ingeroepen indien bepaalde verrichtingen
al vallen onder een specifieke antimisbruikbepaling. Enkel wanneer bepaalde
verrichtingen de doelstellingen van een specifieke antimisbruikmaatregel
frustreren, kan de algemene antimisbruikmaatregelen worden aangewend.
Aanvragers verzoeken te bevestigen dat de algemene antimisbruikbepaling van
artikel 3.17.0.0.2 VCF enkel kan worden ingeroepen indien de voorgenomen
verrichtingen de specifieke antimisbruikbepaling van artikel 2.7.1.0.7. VCF
frustreren.
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13. VRAAG 3: Frustreren de voorgenomen verrichtingen de doelstelling van

artikel 2.7.1.0.7. VCF?
14. Fiscaal misbruik kan enkel worden toegepast in voorliggend geval indien
blijkt dat de belastingplichtige zich in een toestand plaatst die strijdig is met de
VCF. Er is dus vereist dat de gestelde verrichtingen de doelstellingen van een
bepaling van de VCF, in dit geval artikel 2.7.1.0.7. VCF, frustreren. De
doelstelling betekent datgene waar de VCF naar wil streven, welke verrichtingen
zij wil belasten of vrijstellen.
15. Aanvragers stellen dat bepaalde, specifieke situaties worden geviseerd door
artikel 2.7.1.0.7. VCF, namelijk die bevoordelingen waarbij de erflater het
vruchtgebruik heeft verworven. Dit was de bedoeling van artikel 9 W.Succ. (thans
artikel 2.7.1.0.7 VCF). Men wou vermijden dat iemand erfbelasting zou
ontwijken door de blote eigendom rechtstreeks te doen inschrijven op naam van
diegene die men bij het overlijden wil begiftigen Aangezien de overledene het
vruchtgebruik behield in de verrichting ging men ervan uit dat de erflater in
wezen niet had beschikt over de goederen.
Er is op dit punt een fundamenteel verschil tussen de situatie die wordt
geviseerd door artikel 2.7.1.0.7 VCF en de verrichtingen die de aanvragers zullen
stellen.
16. In de geplande verrichtingen worden de schenkingen gedaan in volle
eigendom. De erflater heeft dus wel degelijk beschikt over het vermogen,
waardoor deze schenking noodzakelijkerwijze volledig buiten de doelstelling van
artikel 2.7.1.0.7 VCF valt (cf. supra).
Een schenking in volle eigendom is daarenboven iets volledig anders dan
schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik. Bij een schenking met
voorbehoud van vruchtgebruik behouden de schenkers zich een zakelijk
recht van vruchtgebruik voor. Een recht van vruchtgebruik geeft de schenkers
onder meer een volgrecht op de goederen, recht op de vruchten (inkomsten) die
de geschonken goederen genereren, stemrecht op de algemene vergadering
indien het gaat om een schenking van aandelen van een vennootschap (zoals
bijvoorbeeld een burgerlijke maatschap), beheersrecht indien het gaat om een
schenking van een effectenrekening.
Al deze bevoegdheden zijn inherent verboden aan een recht van vruchtgebruik.
Heeft men daarentegen geen zakelijk recht van vruchtgebruik op de geschonken
goederen, zoals de aanvragers, kan men niet genieten van deze rechten.
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Weliswaar zullen de schenkers optreden als zaakvoerder van de burgerlijke
maatschap, en moeten zij in die hoedanigheid de burgerlijke maatschap beheren
als een bonus pater familias in het belang van de maten. In die hoedanigheid
kunnen zij overigens ook aansprakelijk worden gesteld. Aangezien zij echter
geen vruchtgebruiker zijn, kunnen zij geen beslissingen nemen op de algemene
vergadering van de burgerlijke maatschap, wat een vruchtgebruiker wel kan.
Niet alleen kunnen de aanvragers geen stemrecht meer uitoefenen op de
algemene vergadering, zij hebben evenmin recht op de inkomsten van de
geschonken goederen. Aan de schenking wordt weliswaar een last tot betaling
van een rente gekoppeld, maar dit kan zeker en vast niet worden gelijkgesteld
met een zakelijk recht van vruchtgebruik dat automatisch recht geeft op de
inkomsten die de geschonken goederen genereren, waarbij de vruchtgebruiker
zich kan richten tot de bank (als eigenaar van de vruchten) of tot de
vennootschap (als eigenaar van bijvoorbeeld dividend) en in die hoedanigheid
ook de vruchten kan opeisen.
Dit is anders bij een last tot betaling van een rente. Dit geeft enkel een
persoonlijk vorderingsrecht aan de schenker om zich tot de begiftigde te
wenden om een rente te betalen, ongeacht of er al dan niet vruchten van het
geschonken vermogen zijn.
Tot slot is ook de positie van de begiftigden in de voorgenomen verrichtingen
volledig anders. Als volle eigenaar kunnen zij vrij over het geschonken vermogen
beschikken. Dit is niet het geval indien zij blote eigenaar zijn, omdat hun
eigendom dan bezwaard is met een recht van vruchtgebruik.
De aanvragers verzoeken te willen bevestigen dat er geen sprake is van fiscaal
misbruik in de zin van artikel 3.17.0.0.2 VCF, omdat de geplande verrichtingen
de doelstelling van artikel 2.7.1.0.7 VCF en standpunt nr. 15004 d.d.
21.03.2016 niet frustreren.
17. VRAAG 4: Indien per hypothese de voorgenomen verrichtingen wel de

doelstelling van artikel 2.7.1.0.7. VCF zouden frustreren -quod non-, zijn er dan
niet-fiscale motieven?
18. De aanvragers stellen dat er een niet-fiscaal motief aanwezig is, indien de
Vlaamse Belastingdienst toch van oordeel zou zijn dat er sprake is van fiscaal
misbruik en de voorgenomen verrichtingen de doelstelling van artikel 2.7.1.0.7.
VCF frustreren. De aanvragers wensen een onherroepelijke schenking te doen
aan hun kinderen, maar wensen tevens de controle op het geschonken
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vermogen te behouden, namelijk de mogelijkheid om het vermogen verder te
blijven beheren, maar steeds in familiaal verband. De burgerlijke maatschap is
een vennootschap die toelaat om in familiaal verband het vermogen te beheren
en met het oog op de instandhouding van het familiaal vermogen. Dit is één van
de essentiële elementen van de burgerlijke maatschap. De statuten kunnen zo
worden opgemaakt dat de kinderen het vermogen samen zullen blijven beheren,
hetgeen de familiale banden ten goede komt.
Verder wensen zij, zoals overigens zeer gebruikelijk is in het kader van een
successieplanning, een zekere inkomstenstroom te behouden via de last tot
betaling van een rente. De last tot betaling van een rente is enkel ingegeven om
inkomsten te behouden en niet om een recht van vruchtgebruik te creëren om te
ontsnappen aan de toepassing van artikel 2.7.1.0.7 VCF.
Aanvragers verzoeken te bevestigen dat er niet-fiscale motieven aanwezig zijn,
waardoor in casu de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF
niet toegepast kan worden.
[TOP]

IV. Beslissing
19. Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de
volgende voorafgaande beslissing:

a)

Artikel 2.7.1.0.7 VCF

20. Artikel 2.7.1.0.7 VCF luidt als volgt:

“De roerende en onroerende goederen die wat betreft het vruchtgebruik door
de erflater en wat betreft de blote eigendom door een derde onder
bezwarende titel zijn verkregen, worden, voor de heffing van de erfbelasting,
geacht in volle eigendom in zijn nalatenschap aanwezig te zijn en als legaat
door die derde te zijn verkregen. Hetzelfde geldt voor effecten aan toonder of
op naam en voor geldbeleggingen die voor het vruchtgebruik ingeschreven
zijn op naam van de erflater en voor de blote eigendom op naam van een
derde.
Het eerste lid is niet van toepassing :
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1° als wordt bewezen dat de verkrijging geen bedekte bevoordeling van de
derde is;
2° als de erflater langer heeft geleefd dan de derde of als de derde niet
behoort tot de personen, vermeld in artikel 2.7.3.4.4, eerste, tweede en derde
lid.”
21. Het art. 2.7.1.0.7 VCF is hier niet relevant op voorwaarde dat het gaat om
een vaste rente en dat het bedrag niet zo geformuleerd wordt dat het gelijkstaat
met een vruchtgebruik.
22. Samengevat zijn in deze casus van doorslaggevend belang:
•

De leeftijd van de schenkers (45 en 42 jaar) en de begiftigden (4 en 7
jaar);

•

De last van 30.000 EUR verbonden aan de schenking;

•

De oprichting van de burgerlijke maatschap.

23. Gelet op voorgaande belangrijke feitelijke gegevens dienen volgende
artikelen uit de Vlaamse Codex Fiscaliteit onderzocht:

b)

Art. 2.7.1.0.9 VCF

24. Artikel 2.7.1.0.9 VCF luidt als volgt:

“ Als de roerende of onroerende goederen door de erflater onder bezwarende
titel zijn verkocht of afgestaan, worden ze voor de heffing van de erfbelasting
geacht deel uit te maken van zijn nalatenschap en als legaat te zijn verkregen
door de verkrijger of door de overnemer als de erflater zich volgens de
overeenkomst ofwel een vruchtgebruik heeft voorbehouden op de afgestane
goederen of op andere goederen, ofwel de afstand van om het even welk
ander levenslange recht in zijn voordeel heeft bedongen.
Het eerste lid is niet van toepassing als :
1° wordt bewezen dat de verkoop of de afstand geen bedekte bevoordeling is
van de verkrijger of van de overnemer;
2° de erflater langer heeft geleefd dan de verkrijger of de overnemer, of als de
verkrijger of de overnemer niet behoort tot de personen, vermeld in artikel
2.7.3.4.4, eerste, tweede en derde lid.”
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25. Vooreerst dient in vraag gesteld te worden of inzake de schenking zelf de
last in casu niet zo hoog gaat oplopen dat het in feite geen schenking is en er
zich een herkwalificatie naar een contract onder bezwarende titel opdringt.
26. Uitgaande van de door aanvragers meegedeelde waarde van het geschonken
goed van 1.000.000 EUR en een jaarlijkse last van 30.000 EUR, zou na ongeveer
30 jaar het geschonkene volledig verdwenen zijn. Gelet op de leeftijd van de
schenkers, die thans 45 en 42 jaar oud zijn en hun levensverwachting, is het
gevolg dat die 30 jaar zelfs nog overschreden zal worden.
27. Bijgevolg dringt er zich voor wat de schenking op zich betreft een
herkwalificatie naar een contract onder bezwarende titel op.
28. Onmiddellijk gevolg van deze herkwalificatie is dat art. 2.7.1.0.9 VCF van
toepassing wordt, waardoor de volledige schenking in de nalatenschap van de
ouders zou worden belast aangezien er een levenslang recht in hun voordeel
werd bedongen.
29. Maar aangezien er niet enkel een schenking zal gebeuren, doch ook nog de
oprichting van een burgerlijke maatschap plaatsheeft, dient rekening gehouden
met hetgeen volgt.

c)

Artikel 2.7.1.0.3,3° VCF en artikel 3.17.0.0.2 VCF

30. Artikel 2.7.1.0.3 VCF luidt als volgt:

“Worden met het oog op de heffing van het successierecht als legaten
beschouwd :
1° alle schulden die uitsluitend bij uiterste wil erkend zijn;
2° alle schuldbekentenissen van sommen die voorkomen als een contract
onder bezwarende titel, maar die een bevoordeling inhouden en die niet aan
de schenkbelasting of het registratierecht op de schenkingen zijn
onderworpen;
3° alle schenkingen van roerende goederen die de erflater heeft gedaan onder
de opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt ingevolge het
overlijden van de schenker.”
31. Artikel 3.17.0.0.2 VCF luidt als volgt:
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“Aan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie kan niet worden
tegengeworpen, de rechtshandeling noch het geheel van rechtshandelingen
dat een zelfde verrichting tot stand brengt, wanneer die entiteit door
vermoedens of door andere bewijsmiddelen, vermeld in artikel 3.17.0.0.1, en
aan de hand van objectieve omstandigheden aantoont dat er sprake is van
fiscaal misbruik.
Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige door middel
van de door hem gestelde rechtshandeling of het geheel van
rechtshandelingen één van de volgende verrichtingen tot stand brengt :
1° hetzij een verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met de doelstellingen van
een bepaling van deze codex of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten
buiten het toepassingsgebied van die bepaling plaatst;
2° hetzij een verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt op een
belastingvoordeel, voorzien door een bepaling van deze codex of de ter
uitvoering daarvan genomen besluiten, en de toekenning van dit voordeel in
strijd zou zijn met de doelstellingen van die bepaling en die in wezen het
verkrijgen van dit voordeel tot doel heeft.
Het komt aan de belastingplichtige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn
rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen door andere motieven
verantwoord is dan het ontwijken van de belasting. Als de belastingplichtige
het tegenbewijs niet levert, dan wordt de verrichting aan een belastingheffing
overeenkomstig het doel van deze codex onderworpen alsof het misbruik niet
heeft plaatsgevonden.”
32. Omwille van het bijkomend oprichten van de burgerlijke maatschap (naast
de hogervermelde schenking) is op de voorgelegde rechtshandelingen de
antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF toepasselijk wegens het
ontwijken van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF .
33. Immers, om wille van de voorgestelde gecombineerde constructie waarbij
eerst een burgerlijke maatschap wordt opgericht tot aan het overlijden van de
langstlevende van de schenkers, waarvan de bedoeling enkel is de volledige
controle over het vermogen van de maatschap te behouden (de ouders worden
als zaakvoerders aangesteld), alsmede de vaststelling van het feit dat de
begiftigden handelingsonbekwaam zijn voor wat de aan de schenking opgelegde
voorwaarden betreft, dient besloten te worden dat wordt getracht de toepassing
van art. 2.7.1.0.3,3° te omzeilen aangezien de rechtsgevolgen van de
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vooropgestelde constructie identiek zijn aan deze van schenkingen van roerende
goederen die de erflater heeft gedaan onder de opschortende voorwaarde of
termijn die vervuld wordt ingevolge het overlijden van de schenker.
34. De zogenaamde niet-fiscale motieven die aanvragers aanhalen, zij het in het
kader van de toepassing van art. 2.7.1.0.7 VCF, zijn net van die aard om de
toepassing van art. 2.7.1.0.3,3° VCF te bevestigen, met name:
•

Behoud van controle over de goederen;

•

Beheer over het vermogen;

•

Behoud van een inkomstenstroom.

Deze motieven worden bijgevolg niet aanvaard als tegenbewijs, integendeel.
35. Bijgevolg wordt de verrichting gelijkgesteld met de verrichting beoogd in art.
2.7.1.0.3,3° VCF, waardoor deze als legaat wordt beschouwd.

Conclusie:
36. Bij het overlijden van elk van de ouders, zal dus telkens de helft van de
zogenaamde schenking belast worden in de erfbelasting en dit in hoofde van de
twee kinderen, dus elk voor 1/4 VE.
37. Deze beslissing heeft alleen betrekking op erfbelasting en doet geen
uitspraak over andere belastingen.
[TOP]
----------- publicatie op 30.11.2016
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Vlaamse Codex Fiscaliteit
Hoofdstuk 7. Erfbelasting
Wetshistoriek
Opschrift hoofdstuk 7 ingevoegd bij art. 3 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art.
325).

Trefwoorden:
Erfbelasting (Vlaams Gewest), algemeen

Afdeling 1. Belastbaar voorwerp
Wetshistoriek
Opschrift afdeling 1 ingevoegd bij art. 4 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art.
325).

Trefwoorden:
Belastbaar voorwerp (erfbelasting, Vlaams Gewest), algemeen

[Art. 2.7.1.0.1
Overeenkomstig artikel 3, 4°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de
gemeenschappen en de gewesten wordt het successierecht en het recht van overgang gevestigd op de goederen die
overgaan ingevolge het overlijden.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 5 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Belastbaar voorwerp (erfbelasting, Vlaams Gewest), algemeen

[Art. 2.7.1.0.2
De erfbelasting is verschuldigd ongeacht of de verkrijging gebeurt ingevolge wettelijke devolutie, uiterste
wilsbeschikking of contractuele erfstelling.
2
[Naast het geval, vermeld in het eerste lid, is de erfbelasting ook verschuldigd op een verkrijging van vruchtgebruik
met toepassing van artikel 858bis3[...] van het Burgerlijk Wetboek, tenzij de langstlevende echtgenoot of wettelijk
samenwonende 4[voor het overlijden van de schenker]4 aan het vruchtgebruik heeft verzaakt 3[conform paragraaf 6]3
van het voormelde artikel.]2

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 6 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325), gewijzigd bij art. 2
Decr.Vl. 6 juli 2018 (BS 20 juli 2018 (ed. 2)), met ingang van 1 september 2018 (art. 14), bij art. 7, 1° en 2° Decr.Vl. 21 december 2018
(BS 28 december 2018) en bij art. 18 Decr.Vl. 2 april 2021 (BS 15 april 2021 (ed. 1)).

Trefwoorden:
Erfopvolging bij versterf en testamentaire erfopvolging (erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.1.0.3
Worden met het oog op de heffing van het successierecht als legaten beschouwd:
1°

alle schulden die uitsluitend bij uiterste wil erkend zijn;

2°

alle schuldbekentenissen van sommen die voorkomen als een contract onder bezwarende titel, maar die een
bevoordeling inhouden en die niet aan de schenkbelasting of het registratierecht op de schenkingen zijn
onderworpen;

3°

alle schenkingen van roerende goederen die de erflater heeft gedaan onder de opschortende voorwaarde of
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termijn die vervuld wordt ingevolge het overlijden van de schenker.
2

[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.]2
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 7 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
Lid 2 ingevoegd bij art. 3 Decr.Vl. 6 juli 2018 (BS 20 juli 2018 (ed. 2)), met ingang van 1 september 2018 (art. 14).

Trefwoorden:
Schuldbekentenis bij testament (erfbelasting, Vlaams Gewest)
Bevoordeling vermomd als schuld (erfbelasting, Vlaams Gewest)
Schenking roerende goederen onder opschortende voorwaarde van overlijden schenker (erfbelasting, Vlaams
Gewest)

[Art. 2.7.1.0.4
De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die niet aan de regels voor de schenkingen is
onderworpen, 2[...] meer dan de helft van de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken van de gelijke verdeling van de
gemeenschap, het deel van de andere echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste
wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 8 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325) en gewijzigd bij
art. 24 Decr.Vl. 3 juli 2015 (BS 15 juli 2015), met ingang van 1 juli 2015 (art. 61).

Trefwoorden:
Ongelijke verdeling van de gemeenschap (erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.1.0.5
§1
De goederen waarvan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie het bewijs levert dat de erflater er kosteloos
over beschikte gedurende de drie jaar vóór zijn overlijden, worden geacht deel uit te maken van zijn nalatenschap,
tenzij de bevoordeling onderworpen is aan de schenkbelasting of het registratierecht op de schenkingen onder de
levenden. De erfgenamen of legatarissen hebben een verhaalsrecht ten aanzien van de begiftigde voor de
successierechten die op die goederen voldaan zijn.
Als door de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie of door de erfgenamen en legatarissen bewezen wordt
dat de bevoordeling toekwam aan een bepaalde persoon, wordt die als legataris van de geschonken zaak
beschouwd.
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt een bevoordeling waarvoor een vrijstelling van de schenkbelasting is
toegepast, gelijkgesteld met een bevoordeling die aan de schenkbelasting of aan het registratierecht op de
schenkingen onder de levenden is onderworpen.
§2
De termijn van drie jaar, vermeld in paragraaf 1, wordt evenwel op zeven jaar gebracht als het gaat om aandelen en
activa als vermeld in artikel 2.8.6.0.3.
De termijn van zeven jaar, vermeld in het eerste lid, wordt teruggebracht tot drie jaar als de kosteloze beschikking
dagtekent van voor 1 januari 2012.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 9 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Schenking binnen drie jaar voor overlijden (erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.1.0.6
§ 12[
De sommen, renten of waarden die kosteloos aan een persoon kunnen toekomen bij het overlijden van de erflater,
ingevolge een contract dat een door de erflater of door een derde in het voordeel van die persoon gemaakt beding
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bevat, worden geacht als legaat te zijn verkregen door die persoon.
Ook de sommen, renten of waarden die kosteloos aan een persoon zijn toegekomen, binnen drie jaar vóór het
overlijden van de erflater, ingevolge een contract dat een door de erflater in het voordeel van die persoon gemaakt
beding bevat, worden geacht als legaat te zijn verkregen door die persoon.
Als de erflater een contract had afgesloten op grond waarvan er pas een uitkering kan gebeuren na het overlijden van
de erflater, worden de sommen, renten of waarden geacht kosteloos te worden verkregen, en geacht als legaat te zijn
verkregen, naar gelang van het geval:
1°
door de persoon die het levensverzekeringscontract afkoopt na het overlijden van de erflater, op het tijdstip
van de afkoop;
2°

door de persoon die de sommen, renten of waarden effectief verkrijgt na het overlijden van de erflater, op het
tijdstip dat er een uitkering gebeurt.

Wanneer een overledene gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap, gelden de bepalingen van het eerste, het
tweede en het derde lid ook voor de sommen, renten of waarden die kosteloos aan de langstlevende echtgenoot
toekomen ingevolge een levensverzekeringscontract of een contract met vestiging van rente dat door die
langstlevende echtgenoot is gesloten.
]2
§2
Dit artikel is van toepassing op de sommen of waarden die kosteloos aan een persoon kunnen toekomen bij het
overlijden van degene die een levensverzekering aan order of aan toonder is aangegaan.
De persoon, vermeld in dit artikel, wordt vermoed kosteloos te ontvangen, behoudens tegenbewijs. 2[Dit tegenbewijs
kan niet worden geleverd door aan te tonen dat het contract werd geschonken aan deze persoon.]2
Dit artikel is niet van toepassing op:
1°
de sommen, renten of waarden die verkregen zijn ingevolge een beding dat aan de schenkbelasting of het
registratierecht op de schenkingen onder de levenden is onderworpen;
2°

de renten en kapitalen die gevestigd zijn ter uitvoering van een wettelijke verplichting;

3°

de renten en kapitalen die door tussenkomst van de werkgever van de erflater gevestigd zijn in het voordeel
van de langstlevende echtgenoot van de erflater of zijn kinderen die de leeftijd van eenentwintig jaar niet
hebben bereikt, tot uitvoering van hetzij een groepsverzekeringscontract, onderschreven ingevolge een
bindend reglement van de onderneming dat beantwoordt aan de voorwaarden, gesteld door de
reglementering betreffende de controle van dergelijke contracten, hetzij het bindend reglement van een
voorzorgsfonds, opgericht in het voordeel van het personeel van de onderneming;

4°

de sommen, renten of waarden die bij het overlijden van de erflater worden verkregen ingevolge een contract
dat een door een derde in het voordeel van de verkrijger gemaakt beding bevat, als er bewezen wordt dat die
derde kosteloos in het voordeel van de verkrijger heeft bedongen.
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 10 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
§ 1 vervangen bij art. 34, 1° Decr.Vl. 23 december 2016 (BS 30 december 2016 (ed. 1)), in werking voor overlijdens vanaf 1 januari 2017
(art. 60).
§ 2 gewijzigd bij art. 34, 2° Decr.Vl. 23 december 2016 (BS 30 december 2016 (ed. 1)), in werking voor overlijdens vanaf 1 januari 2017
(art. 60).
Verwerping van beroep/niet-schending
Het Hof verwerpt het beroep tot vernietiging van artikel 34 Decr.Vl. 23 december 2016 (GwH nr. 34/2019, 28 februari 2019 (BS 1 april
2019 (ed. 1))).

Trefwoorden:
Beding ten behoeve van een derde (erfbelasting, Vlaams Gewest), algemeen
Levensverzekering (erfbelasting, Vlaams Gewest), algemeen

[Art. 2.7.1.0.7
De roerende en onroerende goederen die wat betreft het vruchtgebruik door de erflater en wat betreft de blote
eigendom door een derde onder bezwarende titel zijn verkregen, worden, voor de heffing van de erfbelasting, geacht
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in volle eigendom in zijn nalatenschap aanwezig te zijn en als legaat door die derde te zijn verkregen. Hetzelfde geldt
voor effecten aan toonder of op naam en voor geldbeleggingen die voor het vruchtgebruik ingeschreven zijn op naam
van de erflater en voor de blote eigendom op naam van een derde.
Het eerste lid is niet van toepassing:
1°
als wordt bewezen dat de verkrijging geen bedekte bevoordeling van de derde is;
2°

als de erflater langer heeft geleefd dan de derde of als de derde niet behoort tot de personen, vermeld in
artikel 2.7.3.4.4, eerste, tweede en derde lid.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 11 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Overdracht onder bezwarende titel (erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.1.0.8
Als aan de erflater bij een verdeling of bij een met verdeling gelijkgestelde akte een vruchtgebruik, een rente of elk
ander recht toebedeeld is dat vervalt ingevolge zijn overlijden, wordt de verrichting voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met een legaat in het voordeel van de deelgenoten van de erflater, de verkrijgers van de blote eigendom
of de personen die belast zijn met het levenslange recht, in de mate waarin die deelgenoten, verkrijgers of personen
boven hun deel in de onverdeeldheid goederen in eigendom hebben verkregen.
Het eerste lid is niet van toepassing als:
1°
wordt bewezen dat de verrichting geen bedekte bevoordeling is van de verscheidene deelgenoten in de
onverdeeldheid;
2°

de erflater langer heeft geleefd dan de deelgenoot in de onverdeeldheid, de verkrijger van de blote eigendom
of de persoon die belast is met het levenslange recht, of als de voormelde personen niet behoren tot de
personen, vermeld in artikel 2.7.3.4.4, eerste, tweede en derde lid.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 12 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Overdracht onder bezwarende titel (erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.1.0.9
Als de roerende of onroerende goederen door de erflater onder bezwarende titel zijn verkocht of afgestaan, worden
ze voor de heffing van de erfbelasting geacht deel uit te maken van zijn nalatenschap en als legaat te zijn verkregen
door de verkrijger of door de overnemer als de erflater zich volgens de overeenkomst ofwel een vruchtgebruik heeft
voorbehouden op de afgestane goederen of op andere goederen, ofwel de afstand van om het even welk ander
levenslange recht in zijn voordeel heeft bedongen.
Het eerste lid is niet van toepassing als:
1°

wordt bewezen dat de verkoop of de afstand geen bedekte bevoordeling is van de verkrijger of van de
overnemer;

2°

de erflater langer heeft geleefd dan de verkrijger of de overnemer, of als de verkrijger of de overnemer niet
behoort tot de personen, vermeld in artikel 2.7.3.4.4, eerste, tweede en derde lid.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 13 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Overdracht onder bezwarende titel (erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.1.0.10
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De in een testament of andere beschikking die uitwerking heeft bij het overlijden van de beschikker, door de erflater
aan zijn erfgenaam, legataris of begiftigde opgelegde verbintenis om aan een met naam aangeduide derde een
kapitaal of een rente te geven die in natura in de nalatenschap niet bestaat en in geld of in vervangbare zaken
betaalbaar is, wordt voor de heffing van het successierecht als legaat beschouwd.
De aan een erfgenaam, legataris of begiftigde opgelegde verbintenis om ten bate van een ander iets te doen en in
het bijzonder de last, opgelegd aan de erfgenamen, legatarissen of begiftigden, om de rechten en kosten die
verbonden zijn aan een aan een andere persoon gedaan legaat, te dragen, worden niet beschouwd als legaat.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 14 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Last opgelegd door erflater (erfbelasting, Vlaams Gewest), algemeen
Last gelijkgesteld met legaat (erfbelasting, Vlaams Gewest)
Last opgelegd door erflater, verbintenis om iets te doen (erfbelasting, Vlaams Gewest)

Afdeling 2. Belastingplichtigen
Wetshistoriek
Opschrift afdeling 2 ingevoegd bij art. 15 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art.
325).

Trefwoorden:
Belastingplichtige (erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.2.0.1
De belastingplichtige is degene die erfgenaam, legataris of begiftigde is 2[of, in voorkomend geval, de onbeheerde
nalatenschap]2.

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 16 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325) en gewijzigd bij
art. 13 Decr.Vl. 8 december 2017 (BS 14 december 2017), met ingang van 24 december 2017 (art. 31).

Trefwoorden:
Belastingplichtige (erfbelasting, Vlaams Gewest)

Afdeling 3. Belastbare grondslag
Wetshistoriek
Opschrift afdeling 3 ingevoegd bij art. 17 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art.
325).

Trefwoorden:
Belastbare grondslag (erfbelasting, Vlaams Gewest), algemeen

Onderafdeling 1. Algemeen
Wetshistoriek
Opschrift onderafdeling 1 ingevoegd bij art. 18 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari
2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Belastbare grondslag (erfbelasting, Vlaams Gewest), algemeen

[Art. 2.7.3.1.1
Het successierecht wordt gevestigd op de waarde van alles wat uit de nalatenschap van een rijksinwoner wordt
verkregen overeenkomstig afdeling 1 van dit hoofdstuk.
Het recht van overgang wordt gevestigd op de waarde van de onroerende goederen die in België liggen en verkregen
werden overeenkomstig afdeling 1 van dit hoofdstuk uit de nalatenschap van iemand die geen rijksinwoner is.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 19 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325) en vervangen bij
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art. 4 Decr.Vl. 6 juli 2018 (BS 20 juli 2018 (ed. 2)), met ingang van 1 september 2018 (art. 14).

Trefwoorden:
Belastbare grondslag (erfbelasting, Vlaams Gewest), algemeen

Onderafdeling 2. Actief van de nalatenschap
Wetshistoriek
Opschrift onderafdeling 2 ingevoegd bij art. 20 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari
2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Belastbaar actief (erfbelasting, Vlaams Gewest), algemeen

[Art. 2.7.3.2.1
Het successierecht wordt vastgesteld op basis van de belastbare waarde van alle goederen die toebehoren aan de
erflater, waar ze zich ook bevinden, na aftrek van de schulden, vermeld in onderafdeling 4, en met behoud van de
toepassing van artikel 2.7.3.2.7 en artikel 2.7.5.0.4.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 21 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Successierecht, belastbaar actief (Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.3.2.2
Het recht van overgang wordt vastgesteld op basis van de belastbare waarde van alle onroerende goederen die
overeenkomstig artikel 5, § 2, 4°, tweede streepje, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de
financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten in het Vlaamse Gewest te lokaliseren zijn, en die aan de
erflater toebehoren, na aftrek van de schulden, 2[vermeld in artikel 2.7.3.4.1, tweede lid.]2.

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 22 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325) en gewijzigd bij
art. 6 Decr.Vl. 17 juli 2015 (BS 14 augustus 2015 (ed. 2)), met ingang van 14 augustus 2015 (art. 41).

Trefwoorden:
Recht van overgang bij overlijden, belastbaar actief (Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.3.2.3
Als een erfgenaam, legataris of begiftigde het vruchtgebruik of de blote eigendom verkrijgt van een goed waarvan de
volle eigendom van de nalatenschap afhangt, of als hij een door de erflater gevestigde periodieke rente of pensioen
ontvangt, wordt de belastbare grondslag bepaald overeenkomstig de regels, vermeld in artikel 2.7.3.3.2 en
artikel 2.7.3.3.3.
Als de erflater de rente of prestatie voor een onbepaalde tijd ten voordele van een rechtspersoon vestigt, bedraagt de
belastbare grondslag twintig keer het jaarlijkse bedrag.
Als die rente of prestatie voor een bepaalde tijd is gevestigd, is de belastbare grondslag gelijk aan de
gekapitaliseerde waarde op de dag van het overlijden van de jaarlijkse rente of prestatie tegen een rentevoet van
4 %, waarbij die waarde niet meer mag bedragen dan twintig keer het jaarlijkse bedrag van de rente of prestatie.
Dezelfde regels zijn van toepassing als het gaat om een vruchtgebruik, gevestigd ten voordele van een
rechtspersoon, met dien verstande dat voor de grondslag van de raming de jaarlijkse opbrengst van de goederen
bepaald wordt overeenkomstig artikel 2.7.3.3.2, eerste lid, 6°.
Als de lijfrente, de levenslange prestatie of het vruchtgebruik gezamenlijk of achtereenvolgens ten voordele van twee
of meer natuurlijke personen wordt gevestigd met een beding van aanwas, wordt de belastbare grondslag voor de
heffing van de opvorderbare belasting op het ogenblik van de aanwas bepaald volgens de leeftijd die de genieter op
dat ogenblik heeft.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 23 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Vruchtgebruik, blote eigendom en rente (erfbelasting, Vlaams Gewest)
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[Art. 2.7.3.2.4
Met behoud van de toepassing van artikel 2.7.3.2.1 bestaat er voor de heffing van de erfbelasting, alsook van de
belastingverhogingen, tot bewijs van het tegendeel, een wettelijk vermoeden van eigendom in de volgende gevallen:
1°
voor onroerende goederen: als ze voor de onroerende voorheffing zijn ingekohierd op naam van de erflater en
die daarvoor een betaling heeft gedaan;
2°

voor hypothecaire renten en schuldvorderingen: als ze op naam van de erflater in 2[de registers van de
hypothecaire openbaarmaking of in de registers van het Belgisch Scheepsregister]2 zijn ingeschreven;

3°

voor de schuldvorderingen op de Belgische Staat: als ze op naam van de erflater in het Grootboek van de
Staatsschuld zijn opgenomen;

4°

voor obligaties, aandelen of andere schuldvorderingen op provincies, gemeenten, openbare instellingen en
stichtingen van openbaar nut van het Rijk: als ze op naam van de erflater in hun registers en rekeningen
ingeschreven zijn.
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 24 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
Enig lid, 2° gewijzigd bij art. 8 Decr.Vl. 21 december 2018 (BS 28 december 2018).

Trefwoorden:
Goederen op naam (erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.3.2.5
Voor de heffing van de erfbelasting, alsook van de belastingverhoging wegens het gebrek aan aangifte of het verzuim
bepaalde goederen aan te geven, is het bestaan van een roerend of onroerend goed, tot bewijs van het tegendeel,
voldoende vastgesteld bij de akten van eigendom die ten bate van de erflater of op zijn verzoek zijn verleden.
Voor de roerende goederen, vermeld in artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek, bestaat het wettelijk vermoeden,
vermeld in het eerste lid, alleen op voorwaarde dat de akten niet sinds meer dan drie jaar vóór het overlijden bestaan.
Als dat wel het geval is, kan het bestaan van die akten door de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie alleen
ingeroepen worden als een element van vermoeden als vermeld in artikel 3.17.0.0.1.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 25 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
Verwerping van beroep/niet-schending
Artikel 2.7.3.2.5 schendt niet de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste
Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (GwH nr. 91/2020, 18 juni 2020 (prejudiciële vraag) (
Website Grondwettelijk Hof)).

Trefwoorden:
Eigendomsakte (erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.3.2.6
Voor de heffing van het successierecht wordt het volgende, behoudens tegenbewijs, geacht aan de erflater voor een
gelijk deel per hoofd toe te behoren:
1°

de effecten, sommen, waarden of om het even welke voorwerpen die gedeponeerd zijn in een brandkast die
door de erflater en door een of meer andere personen samen of solidair wordt gehuurd of als gehuurd wordt
beschouwd met toepassing van artikel 3.13.1.3.7;

2°

de gehouden zaken en de verschuldigde sommen, vermeld in artikel 99 van het federale Wetboek van
Successierechten.

Het volgende wordt, behoudens tegenbewijs, geacht in het geheel toe te behoren aan de erflater:
1°
de effecten, sommen, waarden of om het even welke voorwerpen die zich bevinden in een brandkast die door
de erflater alleen wordt gehuurd of als gehuurd wordt beschouwd met toepassing van artikel 3.13.1.3.7;
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de effecten, sommen, waarden of om het even welke voorwerpen die in een gesloten koffer, omslag of colli op
naam van de erflater alleen gedeponeerd zijn bij de natuurlijke personen of rechtspersonen.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 26 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Goederen gedeponeerd in een brandkast (erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.3.2.7
Voor de inning van het successierecht in rechte nederdalende lijn of tussen echtgenoten met gemeenschappelijke
kinderen of afstammelingen worden de terugnemingen en vergoedingen die verbonden zijn hetzij aan de
gemeenschap die heeft bestaan tussen de erflater en een echtgenoot, met wie de erflater bij het overlijden levende
kinderen of afstammelingen heeft, hetzij aan de gemeenschap die tussen de verwanten in de opgaande lijn van de
erflater heeft bestaan, niet in aanmerking genomen.
2[...]

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 27 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325) en gewijzigd bij
art. 5 Decr.Vl. 6 juli 2018 (BS 20 juli 2018 (ed. 2)), met ingang van 1 september 2018 (art. 14).

Trefwoorden:
Vergoedingen bij huwelijk met gemeenschap van goederen (erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.3.2.8
2[ § 1]2

Als de erflater gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap van goederen, worden de sommen, renten of
waarden, vermeld in artikel 2.7.1.0.6, die aan de echtgenoot als legaat toevallen voor het volledige bedrag ervan, als
legaat belast als ze zijn verkregen als tegenwaarde voor de eigen goederen van de erflater. Ze worden slechts voor
de helft belast in alle andere gevallen. Het recht is niet verschuldigd als er bewezen wordt dat de sommen, renten of
waarden verkregen zijn als tegenwaarde voor eigen goederen van de echtgenoot. De omstandigheid dat het beding
wederkerig is, ontneemt de aard van bevoordeling niet daaraan.
De verkrijging wordt vermoed kosteloos te zijn ontvangen, behoudens tegenbewijs.
2
[§2
In het geval van een levensverzekeringscontract wordt de belastbare grondslag van de sommen, renten of waarden,
die aan de persoon, vermeld in artikel 2.7.1.0.6, kunnen toekomen, verminderd met het bedrag dat als belastbare
grondslag heeft gediend voor de heffing van de schenkbelasting indien het contract door de erflater aan die persoon
werd geschonken.
]2
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 28 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
§ 1 genummerd en § 2 ingevoegd bij art. 35 Decr.Vl. 23 december 2016 (BS 30 december 2016 (ed. 1)), met ingang van 9 januari 2017
(art. 60).
Verwerping van beroep/niet-schending
Het Hof verwerpt het beroep tot vernietiging van artikel 35 Decr.Vl. 23 december 2016 (GwH nr. 34/2019, 28 februari 2019 (BS 1 april
2019 (ed. 1))).

Trefwoorden:
Levensverzekering bij huwelijk met gemeenschap van goederen (erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.3.2.9
Als er schenkingen onder de levenden als vermeld in artikel 3.3.1.0.8, § 1, eerste lid, 12°, bestaan, wordt de basis
waarop de schenkbelasting is geheven of zou moeten worden geheven, gevoegd bij de erfgoederen van de
belanghebbenden om de progressieve erfbelasting die op die erfgoederen van toepassing is, te bepalen.
Het eerste lid is niet van toepassing op:
1°
schenkingen onder de levenden van percelen grond die volgens de stedenbouwkundige voorschriften
bestemd zijn voor woningbouw en waarop de schenkbelasting, vermeld in artikel 2.8.4.2.1, tabel I, is geheven;
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2°

schenkingen onder de levenden van roerende goederen waarop de schenkbelasting, vermeld in
artikel 2.8.4.1.1, § 2, is geheven;

3°

schenkingen onder de levenden van ondernemingen waarop voor 1 januari 2012 het recht, vermeld in
artikel 140bis van het Wetboek van Registratie-, Hypotheek-, en Griffierechten, is geheven of waarvoor vanaf
1 januari 2012 de vrijstelling, vermeld in artikel 2.8.6.0.3, is toegepast;

4°

2[schenkingen onder de levenden van onbebouwde onroerende goederen waarop de vrijstelling, vermeld in
artikel 2.8.6.0.8, is toegepast.]2
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 29 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
Lid 2, 4° ingevoegd bij art. 10 Decr.Vl. 22 december 2017 (BS 21 februari 2018), met ingang van 9 juni 2018 (art. 1 B.Vl.Reg. 4 mei
2018 (BS 30 mei 2018)).

Trefwoorden:
Schenking door erflater van minder dan drie jaar voor overlijden (erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.3.2.10
Als de verkrijger binnen zes maanden na het overlijden van de erflater sterft, wordt voor de berekening van de
erfbelasting op de nalatenschap van die laatste geen rekening gehouden met hetgeen de verkrijger in vruchtgebruik
als levenslange of periodieke rente of als pensioen heeft verkregen.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 30 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Overlijden vruchtgebruiker of verkrijger levenslang recht (erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.3.2.11
Als in de gevallen, vermeld in artikel 2.7.1.0.7, 2.7.1.0.8 en 2.7.1.0.9, niet bewezen wordt dat de verrichting geen
bedekte bevoordeling is, maar kan worden bewezen dat de erflater werkelijk het levenslange recht genoten heeft,
wordt op de belastbare grondslag op de dag van het openvallen van de nalatenschap een evenredige vermindering
toegepast, conform artikel 2.7.3.3.4 en artikel 2.7.3.3.5. Daarbij wordt rekening gehouden met de waarde van het
bedoelde levenslange recht dat wordt gekapitaliseerd tegen 4 %, volgens het werkelijke aantal volle jaren dat de
erflater het recht genoten heeft. Als het gaat om een vruchtgebruik of een ander zakelijk levenslang recht, wordt de
waarde van het in aanmerking te nemen jaarlijkse inkomen forfaitair vastgesteld op 4 % van de waarde van de volle
eigendom van het goed op de dag van het contract.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 31 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Overlijden vruchtgebruiker of verkrijger levenslang recht (erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.3.2.12
§1
Op hetgeen een gehandicapte persoon of een gehandicapt kind verkrijgt, wordt een abattement toegepast voor de
som die verkregen is door toepassing van de volgende formule:
1°
(3000 euro) × (cijfer, aangeduid in artikel 2.7.3.3.2, eerste lid, 5°, volgens de leeftijd van de verkrijger) als de
verkrijging onderworpen is aan het tarief, vermeld in tabel I van artikel 2.7.4.1.1;
2°

(1000 euro) × (cijfer, aangeduid in artikel 2.7.3.3.2, eerste lid, 5°, volgens de leeftijd van de verkrijger) als de
verkrijging onderworpen is aan het tarief, vermeld in tabel II van artikel 2.7.4.1.1.

§2
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Als een gehandicapte persoon of een gehandicapt kind als vermeld in paragraaf 1, onderworpen is aan het tarief,
vermeld in tabel I van artikel 2.7.4.1.1, wordt het bedrag van het abattement 2[eerst toegerekend op zijn
overeenkomstig artikel 2.7.4.1.1, § 2, derde lid, of artikel 2.7.6.0.6 niet vrijgestelde gedeelte van het netto onroerend
aandeel, vervolgens op zijn overeenkomstig artikel 2.7.6.0.6 niet vrijgestelde gedeelte van het netto roerend
aandeel]2 en bij uitputting van dat aandeel tot slot op de belastbare grondslag waarop het verlaagde tarief voor
familiale ondernemingen en vennootschappen, met toepassing van artikel 2.7.4.2.2, wordt berekend.
Als een gehandicapte persoon of een gehandicapt kind als vermeld in paragraaf 1, samen met personen op wie het
tarief ‘tussen anderen' van toepassing is, onderworpen is aan het tarief, vermeld in tabel II van artikel 2.7.4.1.1, wordt,
in afwijking van artikel 2.7.4.1.1, de belasting voor de gehandicapte persoon of het gehandicapte kind berekend alsof
hij als enige voor de nettoverkrijging van de nalatenschap in aanmerking komt. Voor de andere verkrijgers wordt
conform artikel 2.7.4.1.1 de belasting berekend alsof de gehandicapte persoon of het gehandicapte kind die
hoedanigheid niet heeft.
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 32 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
§ 2 gewijzigd bij art. 6 Decr.Vl. 6 juli 2018 (BS 20 juli 2018 (ed. 2)), met ingang van 1 september 2018 (art. 14).

Trefwoorden:
Gehandicapte persoon (erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.3.2.13
In geval van legaat van een geldsom of van legaat van een periodieke rente of pensioen wordt het bedrag van de
gelegateerde geldsom of het kapitaal waarop het successierecht naar rato van de bedoelde rente of het pensioen
wordt geheven, voor de berekening van de rechten afgetrokken van de nettoverkrijging van de erfgenaam, legataris
of begiftigde die het legaat van de geldsom, de rente of het pensioen moet uitbetalen.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 33 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Legaat (erfbelasting Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.3.2.14
Voor de inning van het successierecht worden andere schuldvorderingen dan de schuldvorderingen, vermeld in
artikel 2.7.3.2.7, die voortkomen uit de toepassing van een beding in een huwelijksovereenkomst dat door de erflater
en zijn partner is overeengekomen en dat betrekking heeft op de vereffening van hun huwelijksvermogensstelsel, niet
in aanmerking genomen.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 14 Decr.Vl. 8 december 2017 (BS 14 december 2017), met ingang van 24 december 2017 (art. 31).

Trefwoorden:
Schuldvordering door beding in huwelijksovereenkomst (erfbelasting Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.3.2.15
Als er zich onder de erfgenamen, legatarissen of begiftigden een of meer legatarissen bevinden van wie het legaat
onder de toepassing van artikel 2.7.4.2.1 valt, wordt om de rechten te berekenen:
1°
voor de legatarissen, vermeld in artikel 2.7.4.2.1, het eventuele bedrag om de erfbelasting van andere
erfgenamen, legatarissen of begiftigden te voldoen, gedeeld door (1 – het marginale tarief dat is toegepast om
dat bedrag te berekenen) en begrensd tot het legaat zelf, niet in aanmerking genomen voor de belastbare
grondslag;
2°

voor de andere erfgenamen, legatarissen of begiftigden, vermeld in punt 1°, het eventuele bedrag, vermeld in
punt 1°, in aanmerking genomen voor de belastbare grondslag.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 2 Decr.Vl. 19 maart 2021 (BS 7 april 2021 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2021 en van toepassing op nalatenschappen
die opengevallen zijn vanaf 1 juli 2021 (art. 7).

Trefwoorden:
Duolegaat (erfbelasting Vlaams Gewest)

© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 1/12/2021

ln147871 10/30

M&D Seminars

97

Onderafdeling 3. Waardering van het actief
Wetshistoriek
Opschrift onderafdeling 3 ingevoegd bij art. 34 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari
2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Waardering van het belastbaar actief (erfbelasting, Vlaams Gewest), algemeen

[Art. 2.7.3.3.1
De belastbare waarde van de goederen die het actief van de nalatenschap van een rijksinwoner uitmaken en van de
onroerende goederen die onderworpen zijn aan het recht van overgang, is de door de aangevers te schatten
verkoopwaarde op de dag van het overlijden.
In afwijking van het eerste lid wordt voor de waardering van de goederen waarvan de erflater schijnbaar eigenaar
was, geen rekening gehouden met de waardevermindering die zou kunnen voortspruiten uit de wederroepelijkheid
van de titel van verkrijging van de erflater.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 35 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Verkoopwaarde (waardering van het belastbaar actief, erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.3.3.2
In afwijking van artikel 2.7.3.3.1 wordt de belastbare waarde van de goederen die tot de nalatenschap behoren, als
volgt vastgesteld:
1°

voor de onroerende goederen die in het buitenland liggen, waarvan de verkoopwaarde niet blijkt uit akten en
bescheiden: twintig of dertig keer de jaarlijkse opbrengst van de goederen of de prijs van de lopende
huurcelen, zonder aftrek van de aan de huurder of aan de pachter opgelegde lasten, naargelang het gaat om
bebouwde eigendommen of onbebouwde eigendommen. De belastbare waarde mag in geen geval lager zijn
dan de waarde die tot grondslag gediend heeft voor de heffing van de belasting in het buitenland;

2°

voor het kapitaal en de interesten die vervallen zijn of die verkregen zijn van de schuldvorderingen: het
nominale bedrag van dat kapitaal en van die interesten. In geval van onvermogen van de schuldenaar of van
het bestaan van elke andere oorzaak van waardevermindering mogen de aangevers de schuldvordering op
haar verkoopwaarde schatten;

3°

voor financiële instrumenten die toegelaten zijn tot verhandeling op Belgische of buitenlandse
gereglementeerde markten als vermeld in artikel 2, eerste lid, 5° en 6°, van de wet van 2 augustus 2002
betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en voor Belgische of buitenlandse
multilaterale handelsfaciliteiten als vermeld in artikel 2, eerste lid, 4°, van de voormelde wet: volgens de
beurswaarden ervan;

4°

voor de altijddurende of voor een onbepaalde tijd gevestigde erfpachten, grondrenten en andere prestaties,
alsook voor de al dan niet gehypothekeerde altijddurende renten: twintig keer de rente of de jaarlijkse
prestatie. In geval van onvermogen van de schuldenaar of bij een andere oorzaak van waardevermindering
mogen de aangevers de rente of prestatie op haar verkoopwaarde schatten;

5°

voor de op het hoofd van een derde gevestigde lijfrenten en andere levenslange uitkeringen: door de
vermenigvuldiging van het jaarlijkse bedrag van de uitkering met de leeftijdscoëfficiënt uit de onderstaande
tabel:
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18
17
16
14
13
11
9,5
8
6
4
2
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leeftijd van degene op het hoofd van wie de rente
gevestigd is, in jaar
≤ 20
> 20-30
> 30-40
> 40-50
> 50-55
> 55-60
> 60-65
> 65-70
> 70-75
> 75-80
> 80

6°

voor het op het hoofd van een derde gevestigde vruchtgebruik: de jaarlijkse opbrengst van de goederen,
berekend tegen 4 % van de waarde van de volle eigendom, te vermenigvuldigen met het cijfer, vermeld in
punt 5°;

7°

voor de voor een beperkte tijd gevestigde renten of prestaties: de som die door de kapitalisatie van de renten
of prestaties tegen 4 % op de datum van het overlijden wordt vertegenwoordigd, onder voorbehoud dat het
bedrag van de kapitalisatie, al naargelang het geval, de belastbare waarde, zoals die in punt 4° en punt 5°
wordt bepaald, niet te boven gaat. Dezelfde regel is van toepassing als het gaat over een voor een beperkte
tijd gevestigd vruchtgebruik, waarbij de opbrengst van de goederen, vermeld in punt 6°, als grondslag van de
kapitalisatie wordt genomen;

8°

voor de blote eigendom: de waarde van de volle eigendom, onder aftrek van de waarde van het
vruchtgebruik, berekend conform dit artikel en artikel 2.7.3.3.3. Er vindt geen aftrek plaats als het
vruchtgebruik met toepassing van artikel 2.7.3.2.10 vrij is van erfbelasting.

Voor de toepassing van het eerste lid, 3°, kunnen de aangevers kiezen uit de beurswaarde op de datum van het
overlijden, de beurswaarde op de datum van één maand na het overlijden of de beurswaarde op de datum van twee
maanden na het overlijden. Als er op een van die data geen notering is, geldt de beurswaarde op de eerstvolgende
dag waarop er opnieuw een notering wordt vastgesteld. Als er op de gekozen datum voor bepaalde van de aan te
geven waarden wel en voor andere geen notering is, moeten laatstbedoelde waarden worden aangegeven volgens
de beurswaarden op de eerstvolgende dag waarop er wel een notering is. De aangevers mogen slechts een van de
voormelde data kiezen, die zal gelden voor al de nagelaten waarden. De aangevers geven hun keuze aan in de
aangifte, waarin ze ook de door hen geraadpleegde bron voor de opgegeven beurswaarden vermelden.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 36 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
Tijdelijke maatregelen (Vlaams Gewest)
Tijdelijke aanpassing van de termijnen naar aanleiding van het COVID-19 virus: art. 2 Decr.Vl. 17 april 2020 (BS 21 april 2020).

Trefwoorden:
Onroerende goederen in buitenland (erfbelasting, Vlaams Gewest)
Schuldvordering van geldsommen (erfbelasting, Vlaams Gewest)
Financiële instrumenten (erfbelasting, Vlaams Gewest)
Waardering van het belastbaar actief, renten (erfbelasting, Vlaams Gewest)
Vruchtgebruik, recht van gebruik en recht van bewoning (erfbelasting, Vlaams Gewest)
Blote eigendom (erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.3.3.3
Het recht van gebruik en het recht van bewoning, alsook het recht op vruchten, inkomsten of opbrengsten worden
voor de toepassing van artikel 2.7.3.3.2 en van artikel 2.7.3.2.3 met vruchtgebruik gelijkgesteld.
Als de lijfrente, de levenslange prestatie of het vruchtgebruik op het hoofd van twee of meer personen is gevestigd, is
de in aanmerking te nemen leeftijd die van de jongste persoon.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 37 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
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Trefwoorden:
Vruchtgebruik, recht van gebruik en recht van bewoning (erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.3.3.4
De belastbare waarde (X) van de goederen die het voorwerp uitmaken van de verrichting, vermeld in artikel 2.7.1.0.8,
wordt als volgt bepaald:
X=
axb
c
De parameters, vermeld in het eerste lid, worden als volgt gedefinieerd:
1°

a = het bedrag van de bedekte bevoordeling op de dag van de verrichting;

2°

b = de waarde van de goederen die op de dag van het overlijden in eigendom toebedeeld zijn aan de
deelgenoten;

3°

c = de waarde van de goederen die op de dag van de verrichting in eigendom toebedeeld zijn.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 38 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Waardering van het belastbaar actief (erfbelasting, Vlaams Gewest), algemeen

[Art. 2.7.3.3.5
De belastbare waarde (X) van de goederen die het voorwerp uitmaken van een verkoop of afstand als vermeld in
artikel 2.7.1.0.9, wordt, als de erflater daarenboven de overlating van een goed in eigendom in zijn voordeel heeft
bedongen, als volgt bepaald:
X=
axb
c
De parameters, vermeld in het eerste lid, worden als volgt gedefinieerd:
1°
a = het bedrag van de bedekte bevoordeling op de dag van de verkoop of de afstand;
2°

b = de waarde van de door de erflater verkochte of afgestane goederen op de dag van het overlijden;

3°

c = de waarde van de door de erflater verkochte of afgestane goederen op de dag van de verkoop of de
afstand.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 39 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Waardering van het belastbaar actief (erfbelasting, Vlaams Gewest), algemeen

[Art. 2.7.3.3.6
De zekere schuldvorderingen waarvan het bedrag op het ogenblik van het overlijden onbepaald is, worden in de
aangifte voor de waarde ervan opgenomen, behoudens regularisatie bij de definitieve bepaling van het bedrag ervan.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 40 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Waardering van het belastbaar actief (erfbelasting, Vlaams Gewest), algemeen

[Art. 2.7.3.3.7
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In de gevallen, vermeld in artikel 3.3.1.0.6, eerste lid, moet de waarde van de goederen op de dag van het vonnis,
van de dading of van de gebeurtenis die het uitgangspunt vormt van de termijn voor de indiening van de aangifte,
vermeld in artikel 3.3.1.0.6, vierde lid, als belastbare waarde worden aangegeven.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 41 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Waardering van het belastbaar actief (erfbelasting, Vlaams Gewest), algemeen

Onderafdeling 4. Passief van de nalatenschap
Wetshistoriek
Opschrift onderafdeling 4 ingevoegd bij art. 42 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari
2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Passief nalatenschap (erfbelasting, Vlaams Gewest), algemeen

[Art. 2.7.3.4.1
Als passief van de nalatenschap van een rijksinwoner wordt alleen het volgende aanvaard:
1°
2[de schulden van de erflater die op de dag van zijn overlijden bestaan. Andere schulden dan de schulden,

vermeld in artikel 2.7.3.2.7, die voortkomen uit de toepassing van een beding in een huwelijksovereenkomst
dat door de erflater en zijn partner is overeengekomen en dat betrekking heeft op de vereffening van hun
huwelijksvermogensstelsel worden niet beschouwd als schulden van de erflater die op de dag van zijn
overlijden bestaan;]2

2°

de begrafeniskosten.

Als passief van de nalatenschap van een erflater die geen rijksinwoner is, maar die zijn domicilie of de zetel van zijn
vermogen binnen de Europees Economische Ruimte had, worden alleen de schulden aanvaard waarvan de
aangevers het bewijs leveren dat ze specifiek zijn aangegaan om de onroerende goederen te verwerven of te
behouden.
De regels voor de waardering van de goederen die het actief van de nalatenschap samenstellen, vermeld in
artikel 2.7.3.3.1 tot en met artikel 2.7.3.3.7, zijn van toepassing op de waardering van het passief van de
nalatenschap.

Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 43 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
Lid 1, 1° vervangen bij art. 15 Decr.Vl. 8 december 2017 (BS 14 december 2017), met ingang van 24 december 2017 (art. 31).
Verwerping van beroep/niet-schending
Het Hof verwerpt het beroep tot vernietiging van artikel 15 van het Vlaamse decreet van 8 december 2017 houdende bepalingen tot
verdere regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en voor het Vlaamse
Gewest en de instellingen die eronder ressorteren, diverse fiscale bepalingen, en de overname van de dienst van de belasting op
spelen en weddenschappen, de automatische ontspanningstoestellen en de openingsbelasting op slijterijen van gegiste dranken (GwH
nr. 109/2019, 10 juli 2019 (BS 9 augustus 2019)).

Trefwoorden:
Aannemelijk passief nalatenschap (erfbelasting, Vlaams Gewest), algemeen
Bestaande schulden (passief nalatenschap, erfbelasting, Vlaams Gewest)
Begrafeniskosten (passief nalatenschap, erfbelasting, Vlaams Gewest)
Waardering van het passief van de nalatenschap (erfbelasting, Vlaams Gewest), algemeen

[Art. 2.7.3.4.2
De schulden van de erflater die op de dag van het overlijden bestaan, worden forfaitair bepaald op 1500 euro.
In afwijking van het eerste lid wordt het forfait voor de schulden van de gemeenschap bepaald op 3000 euro als de
erflater gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap. Hiervan kan de helft in het passief van de nalatenschap
worden opgenomen.
Het forfait, vermeld in het eerste lid, en het forfait, vermeld in het tweede lid, kunnen niet gecombineerd, noch
gecumuleerd worden.
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De schulden die specifiek zijn aangegaan om onroerende goederen te verwerven of te behouden, zijn uitgesloten uit
het forfaitaire bedrag, vermeld in het eerste en tweede lid.
Het bedrag van de begrafeniskosten wordt forfaitair bepaald op 6000 euro. Deze bepaling geldt niet als de erflater
een uitvaartverzekering heeft afgesloten.
De bedragen, vermeld in het eerste, tweede en vijfde lid, zijn gekoppeld aan de schommelingen van het algemene
indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk. De bedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van
een coëfficiënt die verkregen wordt door het gemiddelde van de maandelijkse indexcijfers van het jaar dat voorafgaat
aan het jaar, te delen door het gemiddelde van de indexcijfers van het jaar 2014. 3[Het gemiddelde van de
maandelijkse indexcijfers wordt afgerond op het hogere of lagere honderdste naargelang het cijfer van de
duizendsten al of niet vijf bereikt, en de coëfficiënt wordt afgerond op het hogere of lagere tienduizendste
naargelang het cijfer van de honderdduizendsten al of niet vijf bereikt.]3 Na de toepassing van die coëfficiënt worden
de bedragen afgerond op de cent.
De aangevers kunnen, in afwijking van het eerste, tweede en vijfde lid, ervoor kiezen om de werkelijke schulden of
werkelijke begrafeniskosten te bewijzen met een verklaring in de aangifte van nalatenschap.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 44 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325), vervangen bij
art. 7 Decr.Vl. 17 juli 2015 (BS 14 augustus 2015 (ed. 2)), met ingang van 14 augustus 2015 (art. 41) en gewijzigd bij art. 36 Decr.Vl.
23 december 2016 (BS 30 december 2016 (ed. 1)), met ingang van 9 januari 2017 (art. 60).
Aanpassing van bedragen/percentages
Geïndexeerde bedragen erfbelasting:
–

aanslagjaar 2016 (Ber. (BS 10 februari 2016 (ed. 2)));

–

aanslagjaar 2017 (Ber. (BS 26 januari 2017));

–

aanslagjaar 2018 (Ber. (BS 15 februari 2018));

–

aanslagjaar 2019 (Ber. (BS 29 januari 2019));

–

aanslagjaar 2020 (Ber. (BS 31 januari 2020));

–

aanslagjaar 2021 (Ber. (BS 25 januari 2021)).

Trefwoorden:
Forfaitair bedrag (waardering van het passief van de nalatenschap, erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.3.4.3
De schulden en schuldbekentenissen, vermeld in artikel 2.7.1.0.3, worden niet aanvaard als passief van de
nalatenschap.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 45 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Passief nalatenschap (erfbelasting, Vlaams Gewest), algemeen

[Art. 2.7.3.4.4
De schulden die aangegaan zijn door de erflater in het voordeel van een van zijn erfgenamen, legatarissen of
begiftigden of van tussenpersonen, worden niet aanvaard als passief van de nalatenschap.
Het eerste lid is van toepassing op de schulden die door de erflater aangegaan zijn:
1°
in het voordeel van erfgenamen die hij bij uiterste wilsbeschikking of bij contractuele beschikking uit zijn
nalatenschap heeft gesloten;
2°

in het voordeel van erfgenamen, legatarissen of begiftigden die de nalatenschap ofwel de uiterste
wilsbeschikking of de contractuele beschikking die in hun voordeel was gemaakt, hebben verworpen.

De personen, vermeld in artikel 911, laatste lid, en artikel 1100 van het Burgerlijk Wetboek, worden als
tussenpersonen beschouwd.
De schulden, vermeld in het eerste lid, worden wel aanvaard als passief van de nalatenschap:
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1°

als het bewijs van de echtheid ervan door de aangevers wordt aangevoerd;

2°

als ze de verkrijging, de verbetering, het behoud of het opnieuw verkrijgen van een goed dat op de dag van
het overlijden van de erflater tot zijn boedel behoorde, tot onmiddellijke en rechtstreekse oorzaak hebben.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 46 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Schulden tegenover een rechthebbende (erfbelasting, Vlaams Gewest)

Onderafdeling 5. Aanrekening van het passief op het actief
Wetshistoriek
Opschrift onderafdeling 5 ingevoegd bij art. 47 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari
2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Aanrekening van het passief op het actief (erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.3.5.1
De nettoverkrijging wordt bepaald door het aandeel dat de erfgenaam, legataris of begiftigde in de belastbare waarde
van de goederen verkrijgt, te verminderen met het passief dat op die goederen moet worden aangerekend, volgens
de regels, vermeld in artikel 2.7.3.5.2.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 48 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Aanrekening van het passief op het actief (erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.3.5.2
Voor de toepassing van artikel 2.7.4.1.1 worden niet-specifieke schulden en begrafeniskosten eerst aangerekend op
de goederen, vermeld in artikel 2.7.4.2.2, vervolgens op de roerende goederen en ten slotte op de onroerende
goederen.
De schulden, waarvan wordt bewezen dat ze specifiek werden aangegaan om bepaalde goederen te verwerven of
te behouden, worden aangerekend op de desbetreffende categorie van goederen3[, vermeld in artikel 2.7.4.1.1, § 2,
artikel 2.7.4.2.2, § 1, en artikel 2.7.6.0.5]3. Wanneer een bepaalde categorie van goederen ontoereikend is voor de
volledige aanrekening van een specifieke schuld, wordt het overblijvende gedeelte van de schuld aangerekend zoals
een niet-specifieke schuld.
Als de langstlevende partner een deel verkrijgt in de gezinswoning, wordt zijn aandeel in de schulden van de
nalatenschap, die specifiek zijn aangegaan om de gezinswoning te verwerven of te behouden, eerst aangerekend op
de waarde van zijn deel in de gezinswoning. Wanneer zijn deel in de gezinswoning ontoereikend is voor de
aanrekening van de volledige schuld, wordt het overblijvende gedeelte aangerekend zoals een specifiek onroerende
schuld. Alle andere schulden van de langstlevende partner volgen, naargelang het geval, de toerekening voorzien in
het eerste lid of het tweede lid, en worden pas in laatste instantie aangerekend op de waarde van zijn deel in de
gezinswoning.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 49 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325), vervangen bij
art. 8 Decr.Vl. 17 juli 2015 (BS 14 augustus 2015 (ed. 2)), met ingang van 14 augustus 2015 (art. 41) en gewijzigd bij art. 11 Decr.Vl.
22 december 2017 (BS 21 februari 2018), met ingang van 9 juni 2018 (art. 1 B.Vl.Reg. 4 mei 2018 (BS 30 mei 2018)).

Trefwoorden:
Aanrekening van het passief op het actief (erfbelasting, Vlaams Gewest)

Afdeling 4. Tarieven
Wetshistoriek
Opschrift afdeling 4 ingevoegd bij art. 50 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art.
325).
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Trefwoorden:
Tarief (erfbelasting, Vlaams Gewest), algemeen

Onderafdeling 1. Algemene bepalingen
Wetshistoriek
Opschrift onderafdeling 1 ingevoegd bij art. 51 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari
2015 (art. 325).

[Art. 2.7.4.1.1
§ 12[
De erfbelasting wordt berekend volgens het tarief, vermeld in de volgende tabellen:
TABEL I. Tarief voor een verkrijging in rechte lijn en tussen partners
tarief, toepasselijk op het totaalbedrag van de
A schijf in euro
overeenstemmende
belasting op de voorgaande
gedeelte in kolom A, in % gedeelten, in euro
vanaf
tot en met
0,01
50.000
3
50.000,01 250.000 9
1500
250.000,01
27
19.500
TABEL II. Tarief voor een andere verkrijging dan de verkrijgingen, vermeld in
tabel I
totaalbedrag van de
tarief, toepasselijk op het
belasting op de
A schijf in euro
overeenstemmende gedeelte
voorgaande gedeelten, in
in kolom A, in %
euro
tussen
tussen broers tussen
tussen
vanaf
tot en met
broers en
en zussen
anderen
anderen
zussen
0,01
35.000
25
25
35.000,01 75.000
30
45
8750
8750
75.000,01
55
55
20.750
26.750
]2
§2
Tabel I, vermeld in paragraaf 1, bevat het tarief voor een verkrijging in rechte lijn en tussen partners.
Dit tarief wordt per rechtverkrijgende toegepast op de nettoverkrijging in de onroerende goederen enerzijds en op de
nettoverkrijging in de roerende goederen anderzijds, volgens de overeenstemmende gedeelten in kolom A.
In afwijking van het tweede lid wordt het tarief van de erfbelasting voor de onroerende goederen tussen partners
alleen toegepast op de nettoverkrijging van de rechtverkrijgende partner in de andere goederen dan de woning die de
gezinswoning was van de erflater en zijn partner op het ogenblik van het overlijden. Die afwijking geldt evenwel niet
als de partner die een deel verkrijgt in die gezinswoning, een bloedverwant in de rechte lijn van de erflater is of een
rechtverkrijgende is die voor de toepassing van het tarief met een rechtverkrijgende in de rechte lijn wordt
gelijkgesteld.
§3
Tabel II, vermeld in paragraaf 1, bevat het tarief voor een verkrijging tussen andere personen dan personen in rechte
lijn en tussen partners. Dit tarief wordt voor broers en zussen toegepast op het overeenstemmende gedeelte van de
nettoverkrijging van elk van de rechtverkrijgenden, zoals bepaald in kolom A. Voor alle anderen wordt dit tarief
toegepast op het overeenstemmende gedeelte van de som van de nettoverkrijgingen door de rechtverkrijgenden van
deze groep.
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 52 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
§ 1 vervangen bij art. 7 Decr.Vl. 6 juli 2018 (BS 20 juli 2018 (ed. 2)), met ingang van 1 september 2018 (art. 14).
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Trefwoorden:
Progressief tarief (erfbelasting, Vlaams Gewest) Gezinswoning (tarief erfbelasting, Vlaams Gewest)
Stiefouders en stiefkinderen (tarief erfbelasting, Vlaams Gewest)
Erfbelasting, algemeen tarief (Vlaams Gewest), algemeen
Erfbelasting, tarief, verkrijging in rechte lijn en verkrijging tussen partners (Vlaams Gewest), algemeen
Echtgenoten en wettelijk samenwonenden (tarief erfbelasting, Vlaams Gewest), algemeen
Zorgouders en zorgkinderen (tarief erfbelasting, Vlaams Gewest)
Verwantschap door adoptie (tarief erfbelasting, Vlaams Gewest), algemeen
Kind van de echtgenoot van de adoptant (tarief erfbelasting, Vlaams Gewest)
Pupil van openbare onderstand en wees (tarief erfbelasting, Vlaams Gewest)
Kind dat vanwege adoptie bijstand en zorgen genoot (tarief erfbelasting, Vlaams Gewest)
Adoptant van wie alle afstammelingen voor België gestorven zijn (tarief erfbelasting, Vlaams Gewest)
Verkrijging tussen andere personen (tarief erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.4.1.2
Als er onzekerheid bestaat over de devolutie van de nalatenschap of de graad van bloedverwantschap van een
erfgenaam, legataris of begiftigde, wordt de hoogste erfbelasting geheven.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 53 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Onzekerheid over de graad van bloedverwantschap of devolutie (tarief erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.4.1.3
Als een persoon in verschillende hoedanigheden tot de nalatenschap van de erflater komt, wordt de erfbelasting op
alles wat hij verkrijgt, berekend volgens het voor die persoon voordeligste tarief, vermeld in artikel 2.7.4.1.1.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 54 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Erfopvolging in verschillende hoedanigheden (tarief erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.4.1.4
Als een met fideï-commis bezwaard goed op de verwachter overgaat, alsook in geval van aanwas of terugval van
eigendom, vruchtgebruik of van elk tijdelijk of levenslang recht, is de erfbelasting bij overlijden verschuldigd volgens
de graad van verwantschap tussen de erflater en de verwachter of andere verkrijger.
In de gevallen, vermeld in het eerste lid, blijven de rechten die geheven zijn ten laste van de bezwaarde of van de
ingestelde in eerste rang, verworven voor de overheid in het voordeel waarvan ze geïnd zijn, tenzij de substitutie, de
aanwas of de terugval binnen een jaar na het overlijden van de beschikker plaatsvinden. In dat geval worden de
eerste geheven rechten op de eisbaar geworden rechten aangerekend, zonder dat er aanleiding tot teruggave kan
zijn en behoudens toepassing van artikel 2.7.3.2.10.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 55 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Fideïcommis, aanwas en terugval (tarief erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.4.1.5
Het toe te passen tarief is het tarief dat van kracht is op de dag van het overlijden.

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 56 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Toepasselijk tarief (erfbelasting, Vlaams Gewest)
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Onderafdeling 2. Verlaagde tarieven
Wetshistoriek
Opschrift onderafdeling 2 ingevoegd bij art. 57 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari
2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Verlaagd tarief erfbelasting (Vlaams Gewest), algemeen

[Art. 2.7.4.2.1
In afwijking van artikel 2.7.4.1.1 bedraagt het tarief van de erfbelasting 3[0 %]3 voor de legaten aan:
1°

het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap;

2°

de Vlaamse, de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

3°

de Franse en de Duitstalige Gemeenschap en aan het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;

4°

een staat in de Europese Economische Ruimte;

5°

de provincies en gemeenten in het Vlaamse Gewest;

6°

de openbare instellingen van de publiekrechtelijke rechtspersonen, vermeld in punt 1° tot en met 5°;

7°

erkende 5[woonmaatschappijen]5 als vermeld in 2[artikel 4.36 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021]2;

8°

4[het Vlaams Woningfonds;]4

9°

dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen als vermeld in artikel 12, § 2, 2° en 3°, van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

10°

verenigingen zonder winstoogmerk, ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen, 3[...] internationale
verenigingen zonder winstoogmerk 3[...] en stichtingen van openbaar nut;

11°

openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

3

[In afwijking van artikel 2.7.4.1.1 bedraagt het tarief van de erfbelasting 8,5 % voor de legaten aan
beroepsverenigingen en private stichtingen.]3
Het verlaagde tarief, vermeld in het eerste 3[en het tweede]3 lid, is ook van toepassing op gelijksoortige
rechtspersonen die opgericht zijn volgens en onderworpen zijn aan de wetgeving van een andere staat van de
Europese Economische Ruimte, en die bovendien hun 4[...] zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de
Europese Economische Ruimte hebben.
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 58 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
Lid 1:
–

inleidende bepaling gewijzigd bij art. 3, 1° Decr.Vl. 19 maart 2021 (BS 7 april 2021 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2021 en van
toepassing op nalatenschappen die opengevallen zijn vanaf 1 juli 2021 (art. 7);

–

7° gewijzigd bij art. 42 B.Vl.Reg. 17 juli 2020 (BS 17 november 2020), met ingang van 1 januari 2021 (art. 88) en bij art. 12
Decr.Vl. 9 juli 2021 (BS 10 september 2021);

–

8° vervangen bij art. 19, 1° Decr.Vl. 2 april 2021 (BS 15 april 2021 (ed. 1));

–

10° gewijzigd bij art. 3, 2° en 3° Decr.Vl. 19 maart 2021 (BS 7 april 2021 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2021 en van toepassing
op nalatenschappen die opengevallen zijn vanaf 1 juli 2021 (art. 7).

Lid 2 ingevoegd bij art. 3, 4° Decr.Vl. 19 maart 2021 (BS 7 april 2021 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2021 en van toepassing op
nalatenschappen die opengevallen zijn vanaf 1 juli 2021 (art. 7).
Lid 3 gewijzigd bij art. 3, 5° Decr.Vl. 19 maart 2021 (BS 7 april 2021 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2021 en van toepassing op
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Lid 3 gewijzigd bij art. 3, 5° Decr.Vl. 19 maart 2021 (BS 7 april 2021 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2021 en van toepassing op
nalatenschappen die opengevallen zijn vanaf 1 juli 2021 (art. 7) en bij art. 19, 2° Decr.Vl. 2 april 2021 (BS 15 april 2021 (ed. 1)).

Trefwoorden:
Legaat aan non-profitinstelling (tarief erfbelasting Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.4.2.2
§1
In afwijking van artikel 2.7.4.1.1 wordt het tarief van de erfbelasting verlaagd tot 3 % voor een verkrijging in rechte lijn
en tussen partners en tot 7 % voor een verkrijging tussen andere personen voor:
1°

de nettoverkrijging van de volle eigendom, de blote eigendom of het vruchtgebruik van de activa die door de
erflater of zijn partner beroepsmatig zijn geïnvesteerd in een familiale onderneming. Het verlaagde tarief is
niet van toepassing op de verkrijging van onroerende goederen die hoofdzakelijk tot bewoning worden
aangewend of zijn bestemd;

2°

de nettoverkrijging van de volle eigendom, het vruchtgebruik of de blote eigendom van aandelen van een
familiale vennootschap met zetel van werkelijke leiding in een van de staten van de Europese Economische
Ruimte, 3[op voorwaarde dat de aandelen van de vennootschap die op het ogenblik van het overlijden in
volle eigendom toebehoren aan de erflater en zijn familie ten minste 50 % van de stemrechten in die
vennootschap vertegenwoordigen]3.

3[In afwijking van het eerste lid vertegenwoordigen de aandelen van de vennootschap die op het ogenblik van het

overlijden in volle eigendom toebehoren aan de erflater en zijn familie minstens 30 % van de stemrechten in die
vennootschap, als hij en zijn familie aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
1°
samen met één andere aandeelhouder en zijn familie volle eigenaar zijn van de aandelen van de
vennootschap die minstens 70 % van de stemrechten in die vennootschap vertegenwoordigen;
2°

samen met twee andere aandeelhouders en hun familie volle eigenaar zijn van de aandelen van de
vennootschap die minstens 90 % van de stemrechten in die vennootschap vertegenwoordigen.

]3
Voor de toepassing van het tweede lid komen de aandelen die toebehoren aan rechtspersonen, niet in aanmerking
om te worden samengeteld met de aandelen die toebehoren aan de erflater.
§2
Voor de toepassing van dit artikel, artikel 2.7.4.2.3 en artikel 2.7.4.2.4 wordt verstaan onder:
1°

familiale onderneming: een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwbedrijf of een vrij beroep dat door de
erflater of zijn partner, al dan niet samen met anderen, persoonlijk wordt geëxploiteerd en uitgeoefend;

2°

familiale vennootschap: een vennootschap die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of
landbouwactiviteit, of van een vrij beroep tot 3[voorwerp]3 heeft en uitoefent.
Als de vennootschap aan het voorgaande niet beantwoordt, maar 4[aandelen houdt die minstens 30 % van
de stemrechten van één directe dochtervennootschap vertegenwoordigen]4 die aan die voorwaarde
beantwoordt en die haar zetel van werkelijke leiding heeft in een van de staten van de Europese
Economische Ruimte, wordt ze ook beschouwd als een familiale vennootschap.
Vennootschappen die geen reële economische activiteit hebben, worden uitgesloten van het verlaagde tarief,
vermeld in paragraaf 1. Een vennootschap wordt geacht geen reële economische activiteit te hebben als uit
de balansposten van ofwel de goedgekeurde jaarrekening in geval van een vennootschap als vermeld in
paragraaf 2, 2°, eerste lid, ofwel de goedgekeurde geconsolideerde jaarrekening in geval van een
vennootschap als vermeld in paragraaf 2, 2°, tweede lid, van minstens een van de drie boekjaren voorafgaand
aan de datum van overlijden van de erflater cumulatief blijkt:
a)
dat de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen een percentage gelijk of lager dan 1,50 %
uitmaken van de totale activa;
b)

de terreinen en gebouwen meer dan 50 % uitmaken van het totale actief. De verkrijger kan het
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tegenbewijs daarvan leveren.
Voor de toepassing van de hiervoor vermelde omschrijving moet worden begrepen onder:
a)
bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen: de waarde, opgenomen onder de gelijknamige post van
de resultatenrekening van de jaarrekening of onder een soortgelijke post van de geconsolideerde
jaarrekening. Als een vennootschap geen jaarrekening volgens het standaardmodel naar Belgisch
recht hoeft neer te leggen, wordt de waarde die opgenomen is onder de post waaruit alle kosten
blijken die naar hun aard als kosten kunnen worden beschouwd voor de tewerkstelling van personeel
in dienstverband;

3°

b)

terreinen en gebouwen: de waarde, opgenomen onder de gelijknamige balanspost van de
jaarrekening of van de geconsolideerde jaarrekening, of onder een soortgelijke post van de
jaarrekening of van de geconsolideerde jaarrekening. Als een vennootschap geen jaarrekening
volgens het standaardmodel naar Belgisch recht hoeft neer te leggen, wordt een soortgelijke post
bedoeld die opgenomen is onder de post materiële vaste activa;

c)

totaal actief: de waarde, opgenomen onder de balanspost totaal van de activa van de jaarrekening of
onder een soortgelijke post van de jaarrekening of van de geconsolideerde jaarrekening;

aandelen:
a)
4
[naargelang het geval:
1)

als de familiale vennootschap een naamloze vennootschap, een Europese vennootschap of
een Europese coöperatieve vennootschap is, dan wel een vennootschap met een andere
rechtsvorm waarvoor het Belgische of buitenlandse recht dat haar beheerst, voorziet in een
vergelijkbaar begrip: elk deelbewijs met stemrecht dat een deel van het kapitaal
vertegenwoordigt;

2)

als de familiale vennootschap een vennootschapsvorm heeft waarvoor het Belgische of
buitenlandse recht dat de vennootschap beheerst, niet voorziet in het begrip kapitaal of een
vergelijkbaar begrip: elk deelbe- wijs met stemrecht dat is uitgereikt als tegenprestatie voor een
inbreng of naar aanleiding van de incorporatie van onbeschikbare reserves;

]4
b)

4°

de certificaten van aandelen, uitgereikt door rechtspersonen met een zetel in een van de staten van de
Europese Economische Ruimte, ter vertegenwoordiging van aandelen van familiale vennootschappen
die aan de gestelde voorwaarden voldoen en waarvan de rechtspersoon de verplichting heeft om de
dividenden en andere vermogensvoordelen onmiddellijk en uiterlijk binnen een maand door te storten
aan de certificaathouder;

2[familie van de erflater of de aandeelhouder als vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 2°:

a)

de partner van de erflater of aandeelhouder, waarbij het begrip partner voor de aandeelhouder op een
gelijkaardige wijze moet worden geïnterpreteerd als dat het geval is voor de erflater;

b)

de verwanten in rechte lijn van de erflater of aandeelhouder, alsook hun partners, waarbij het begrip
partner op een gelijkaardige wijze moet worden geïnterpreteerd als dat het geval is voor de erflater;

c)

de zijverwanten van de erflater of aandeelhouder tot en met de tweede graad en hun partners, waarbij
het begrip partner op een gelijkaardige wijze moet worden geïnterpreteerd als dat het geval is voor de
erflater;

d)

de kinderen van broers en zussen van de erflater of aandeelhouder.

]2
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§3
Als een vennootschap met toepassing van paragraaf 2, 2°, tweede lid, als een familiale vennootschap wordt
beschouwd, wordt de toepassing van het verlaagde tarief beperkt tot de waarden van de aandelen van de
vennootschap in de dochtervennootschappen die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of
landbouwactiviteit, of van een vrij beroep tot 3[voorwerp]3 hebben en die hun zetel van werkelijke leiding in een van de
staten van de Europese Economische Ruimte hebben.
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 59 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
§ 1, lid 1, 2° gewijzigd bij art. 9, 1° Decr.Vl. 21 december 2018 (BS 28 december 2018), met ingang van 1 mei 2019 (art. 3 B.Vl.Reg. 5
april 2019 (BS 7 mei 2019)).
§ 1, lid 2 vervangen bij art. 9, 2° Decr.Vl. 21 december 2018 (BS 28 december 2018), met ingang van 1 mei 2019 (art. 3 B.Vl.Reg. 5
april 2019 (BS 7 mei 2019)).
§ 2, enig lid:
–

2° gewijzigd bij art. 9, 3° Decr.Vl. 21 december 2018 (BS 28 december 2018), met ingang van 1 mei 2019 (art. 3 B.Vl.Reg. 5
april 2019 (BS 7 mei 2019)) en bij art. 20, 1° Decr.Vl. 2 april 2021 (BS 15 april 2021 (ed. 1));

–

3°, a) vervangen bij art. 20, 2° Decr.Vl. 2 april 2021 (BS 15 april 2021 (ed. 1));

–

4° vervangen bij art. 9 Decr.Vl. 17 juli 2015 (BS 14 augustus 2015 (ed. 2)), met ingang van 14 augustus 2015 (art. 41).

§ 3 gewijzigd bij art. 9, 4° Decr.Vl. 21 december 2018 (BS 28 december 2018), met ingang van 1 mei 2019 (art. 3 B.Vl.Reg. 5 april
2019 (BS 7 mei 2019)).

Trefwoorden:
Verkrijging van familiale ondernemingen en vennootschappen (verlaagd tarief erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.4.2.3
§1
Het verlaagde tarief, vermeld in artikel 2.7.4.2.2, § 1, eerste lid, 1°, wordt alleen behouden als de volgende
voorwaarden cumulatief zijn vervuld:
1°
als een activiteit van de familiale onderneming zonder onderbreking wordt voortgezet gedurende drie jaar
vanaf de datum van het overlijden van de erflater;
2°

als de onroerende goederen die met toepassing van het verlaagde tarief zijn overgedragen, niet hoofdzakelijk
tot bewoning aangewend of bestemd worden gedurende een periode van drie jaar vanaf de datum van het
overlijden van de erflater.

§2
Het verlaagde tarief, vermeld in artikel 2.7.4.2.2, § 1, eerste lid, 2°, wordt alleen behouden als de volgende
voorwaarden cumulatief zijn vervuld:
1°

de familiale vennootschap blijft gedurende drie jaar vanaf de datum van het overlijden van de erflater voldoen
aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2.7.4.2.2, § 2, 2°;

2°

een activiteit van de familiale vennootschap wordt zonder onderbreking voortgezet gedurende drie jaar vanaf
de datum van het overlijden van de erflater en voor elk van de drie jaar wordt een jaarrekening of
geconsolideerde jaarrekening opgemaakt en in voorkomend geval gepubliceerd overeenkomstig de vigerende
boekhoudwetgeving van de lidstaat waar de 3[...] zetel gevestigd is op het ogenblik van het overlijden, die ook
aangewend is ter verantwoording van de aangifte in de inkomstenbelasting.
Ondernemingen of vennootschappen waarvan de 3[...] zetel buiten het Vlaamse Gewest, maar binnen België
ligt, moeten een jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening opmaken en in voorkomend geval publiceren
overeenkomstig de vigerende boekhoudwetgeving in België op het ogenblik van het overlijden;

3°

2[naargelang het geval:

a)

wanneer de familiale vennootschap een naamloze vennootschap, een Europese vennootschap of een
Europese coöperatieve vennootschap is, dan wel een vennootschap met een andere rechtsvorm
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waarvoor het Belgische of buitenlandse recht dat haar beheerst, voorziet in een vergelijkbaar begrip:
het kapitaal daalt niet door uitkeringen of terugbetalingen gedurende drie jaar vanaf de datum van het
overlijden van de erflater;
b)

wanneer de familiale vennootschap een vennootschapsvorm heeft waarvoor het Belgische of
buitenlandse recht dat de vennootschap beheerst, niet voorziet in het begrip kapitaal of een
vergelijkbaar begrip: het eigen vermogen daalt niet gedurende drie jaar vanaf de datum van het
overlijden van de erflater door uitkeringen of terugbetalingen tot onder het bedrag van de tot op de
datum van het overlijden verrichte inbrengen, zoals dat blijkt uit de jaarrekening;

]2
4°

de zetel van de werkelijke leiding van de vennootschap wordt niet overgebracht naar een staat die geen deel
uitmaakt van de Europese Economische Ruimte gedurende drie jaar vanaf de datum van het overlijden van
de erflater.
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 60 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
§ 2, enig lid:
–

2° gewijzigd bij art. 21 Decr.Vl. 2 april 2021 (BS 15 april 2021 (ed. 1));

–

3° vervangen bij art. 10 Decr.Vl. 21 december 2018 (BS 28 december 2018), met ingang van 1 mei 2019 (art. 3 B.Vl.Reg. 5
april 2019 (BS 7 mei 2019)).

Trefwoorden:
Verkrijging van familiale ondernemingen en vennootschappen (verlaagd tarief erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.4.2.4
§1
Na verloop van een termijn van drie jaar vanaf de datum van het overlijden van de erflater controleren de bevoegde
personeelsleden of de voorwaarden, gesteld voor het behoud van het verlaagde tarief, vervuld zijn.
Bij niet-vervulling van de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, wordt de erfbelasting geacht verschuldigd te zijn,
berekend tegen het tarief, vermeld in artikel 2.7.4.1.1, zonder toepassing van het verlaagde tarief.
Bij niet-vervulling van de voorwaarde, vermeld in artikel 2.7.4.2.3, § 2, 3°, is de erfbelasting evenredig verschuldigd
tegen het tarief, vermeld in artikel 2.7.4.1.1, zonder toepassing van het verlaagde tarief.
§2
Als aanvullende rechten verschuldigd zijn doordat de voorwaarden, gesteld tot behoud van het verlaagde tarief, niet
langer vervuld zijn, kunnen de verkrijgers dat melden bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie.
Bij niet-vervulling van de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, wordt de erfbelasting geacht verschuldigd te zijn,
berekend tegen het tarief, vermeld in artikel 2.7.4.1.1, zonder toepassing van het verlaagde tarief.
Bij niet-vervulling van de voorwaarden, vermeld in artikel 2.7.4.2.3, § 2, 3°, is de erfbelasting evenredig verschuldigd
tegen het tarief, vermeld in artikel 2.7.4.1.1, zonder toepassing van het verlaagd tarief.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 61 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Verkrijging van familiale ondernemingen en vennootschappen (verlaagd tarief erfbelasting, Vlaams Gewest)

Afdeling 5. Verminderingen
Wetshistoriek
Opschrift afdeling 5 ingevoegd bij art. 62 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art.
325).

Trefwoorden:
Erfbelasting, vermindering (Vlaams Gewest), algemeen
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[Art. 2.7.5.0.1
§1
De erfbelasting, verschuldigd uit hoofde van een verkrijging in de rechte lijn of tussen partners wordt verminderd met
500 euro, vermenigvuldigd met [1 – (nettoverkrijging / 50.000)], als de nettoverkrijging van roerende en onroerende
goederen samen niet meer bedraagt dan 50.000 euro.
Voor de bepaling van de nettoverkrijging, vermeld in het eerste lid, wordt geen rekening gehouden met het aandeel
dat de partner verkrijgt in de gezinswoning dat ingevolge de toepassing van artikel 2.7.4.1.1, § 2, derde lid, niet
onderworpen is aan erfbelasting.
2[De erfbelasting, verschuldigd uit hoofde van een verkrijging door een broer of zus, wordt verminderd met een
bedrag gelijk aan hetzij:
1°

2.000 euro, vermenigvuldigd met (nettoverkrijging/20.000 euro), wanneer de nettoverkrijging kleiner is dan of
gelijk is aan 18.750 euro;

2°

2.500 euro, vermenigvuldigd met [1-(nettoverkrijging/75.000 euro)], wanneer de nettoverkrijging groter is dan
18.750 euro en niet meer bedraagt dan 75.000 euro.

Voor de erfbelasting verschuldigd door andere personen dan erfgenamen in de rechte lijn, de partners of broers en
zussen, wordt eenzelfde vermindering toegepast als berekend overeenkomstig het derde lid waarbij onder de
nettoverkrijging moet begrepen worden: de som van de nettoverkrijgingen.]2
Voor de bepaling van de nettoverkrijging, vermeld in het eerste tot en met het vierde lid, wordt geen rekening
gehouden met het abattement, vermeld in artikel 2.7.3.2.12. Het bedrag van de vermindering kan in voorkomend
geval niet meer bedragen dan de erfbelasting, verschuldigd na de toekenning van het abattement, vermeld in
artikel 2.7.3.2.12.
§2
Als voor dezelfde nalatenschap zowel de vermindering, vermeld in paragraaf 1, als de vermindering, vermeld in
artikel 2.7.5.0.3, genoten kan worden, wordt de vermindering, vermeld in paragraaf 1, eerst toegepast.
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 63 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
§ 1, leden 3 en 4 vervangen bij art. 8 Decr.Vl. 6 juli 2018 (BS 20 juli 2018 (ed. 2)), met ingang van 1 september 2018 (art. 14).

Trefwoorden:
Geringe omvang nalatenschap (vermindering erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.5.0.2
§1
De door een kind van de erflater verschuldigde erfbelasting wordt verminderd met 75 euro voor elk vol jaar dat nog
moet verlopen tot het kind de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.
De door de langstlevende partner verschuldigde erfbelasting wordt verminderd met de helft van de verminderingen
die de gemeenschappelijke kinderen overeenkomstig het eerste lid genieten.
De gemeenschappelijke kinderen, vermeld in het tweede lid, zijn de kinderen die deel uitmaken van de rechte lijn,
vermeld in artikel 1.1.0.0.2, zesde lid, 5°, a) en b).
§2
Als voor dezelfde nalatenschap zowel de vermindering, vermeld in paragraaf 1, als de vermindering, vermeld in
artikel 2.7.5.0.3, genoten kan worden, wordt de vermindering, vermeld in paragraaf 1, eerst toegepast.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 64 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Kind beneden 21 jaar (vermindering erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.5.0.3
Als de goederen die belast zijn met de erfbelasting, binnen een jaar na het overlijden van de erflater het voorwerp
uitmaken van een of meer andere overdrachten bij overlijden, wordt de wegens die overdrachten verschuldigde
erfbelasting met de helft verminderd. De vermindering mag voor elk van die overdrachten nooit hoger zijn dan de
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erfbelasting, geheven op de overdracht die er onmiddellijk aan voorafgaat.
Als voor dezelfde nalatenschap zowel de vermindering, vermeld in het eerste lid, als de vermindering, vermeld in
artikel 2.7.5.0.4, genoten kan worden, wordt de vermindering, vermeld in het eerste lid, eerst toegepast.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 65 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Opeenvolgende overdrachten (vermindering erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.5.0.4
Als het actief van de nalatenschap van een rijksinwoner onroerende goederen bevat die in het buitenland liggen en
die in dat land aanleiding geven tot het heffen van een erfbelasting, wordt het verschuldigde successierecht, in de
mate waarin het de belastbare waarde van die goederen treft, verminderd met het bedrag van de in dat land geheven
belasting, omgerekend in euro, op de datum van de betaling van die belasting.
De vermindering, vermeld in het eerste lid, wordt alleen toegekend als aan het bevoegde personeelslid een behoorlijk
gedateerd betalingsbewijs van een in het buitenland betaalde erfbelasting wordt voorgelegd, samen met een door de
bevoegde overheden eensluidend verklaard afschrift van de aangifte die ze hebben ontvangen en de berekening van
de belasting die ze hebben vastgesteld.
Als voor dezelfde nalatenschap zowel de vermindering, vermeld in het eerste lid, als het abattement, vermeld in
artikel 2.7.3.2.12, genoten kan worden, wordt de vermindering, vermeld in het eerste lid, eerst toegepast.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 66 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Onroerende goederen in buitenland (vermindering erfbelasting Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.5.0.5
Het verkooprecht en het verdeelrecht dat geheven wordt bij de registratie van de akte van verkoop of van afstand, en,
in voorkomend geval, het overschrijvingsrecht, of een soortgelijke belasting die geheven wordt in een staat van de
Europese Economische Ruimte, worden afgetrokken van de erfbelasting als de voormelde belastingen opeisbaar zijn
krachtens artikel 2.7.1.0.9 en artikel 2.7.3.3.5, eventueel gecombineerd met artikel 2.7.3.2.11.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 67 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Erfbelasting, vermindering (Vlaams Gewest), algemeen

[Art. 2.7.5.0.6
De erfbelasting, verschuldigd door natuurlijke personen van wie de verkrijging onderworpen is aan het tarief, vermeld
in tabel II van artikel 2.7.4.1.1, en die voldoen aan de hierna gestelde voorwaarden, wordt verminderd met een bedrag
dat verkregen wordt door toepassing van de volgende formule: X = a x (b – c).
De parameters, vermeld in het eerste lid, worden gedefinieerd als volgt:
1°

a = de som van de nettoverkrijgingen tot een totaal maximumbedrag van 15.000 euro, aan de natuurlijke
personen, vermeld in het eerste lid, die belast zijn volgens het tarief, vermeld in tabel II van artikel 2.7.4.1.1;

2°

b = het laagste toegepaste tarief, vermeld in tabel II van het voormelde artikel;

3°

c = het laagste tarief, vermeld in tabel I van het voormelde artikel.

De vermindering, vermeld in het eerste lid, wordt alleen toegekend aan de natuurlijke personen die de erflater in een
niet-herroepen testament op ondubbelzinnige wijze heeft aangewezen als diegenen die de toepassing van de
vermindering, vermeld in het eerste lid, mogen vragen.
De vermindering, vermeld in het eerste lid, wordt toegepast op de erfbelasting, verschuldigd door de verkrijgers die
zijn aangewezen overeenkomstig het derde lid, na de toepassing van alle andere vrijstellingen en verminderingen
waarop de voormelde verkrijgers aanspraak kunnen maken.
Als er slechts één natuurlijke persoon is aangewezen overeenkomstig het derde lid, wordt de vermindering, vermeld
in het eerste lid, exclusief toegekend aan deze persoon.
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Als er meer dan één natuurlijke persoon is aangewezen overeenkomstig het derde lid, wordt de vermindering,
vermeld in het eerste lid, onder deze personen verdeeld naar verhouding van hun persoonlijke nettoverkrijging ten
opzichte van de samengenomen nettoverkrijgingen van al deze personen.
De vermindering die conform dit artikel wordt toegepast, levert in geen geval grond voor een teruggave op.

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 4 Decr.Vl. 19 maart 2021 (BS 7 april 2021 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2021 en van toepassing op nalatenschappen
die opengevallen zijn vanaf 1 juli 2021 (art. 7).

Trefwoorden:
Vriendenerfenis (vermindering erfbelasting Vlaams Gewest)

Afdeling 6. Vrijstelling
Wetshistoriek
Opschrift afdeling 6 ingevoegd bij art. 68 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art.
325).

Trefwoorden:
Erfbelasting, vrijstelling (Vlaams Gewest), algemeen

[Art. 2.7.6.0.1
§1
De waarde van de maatschappelijke rechten, vermeld in paragraaf 2, die door de erflater of door zijn echtgenoot ten
minste vijf jaar vóór het openvallen van de nalatenschap en uiterlijk in het jaar 2005 zijn verworven en die gedurende
de vermelde termijn ingeschreven waren op naam van de erflater of van zijn echtgenoot, of de waarde van hetgeen
verkregen wordt als terugbetaling van diezelfde maatschappelijke rechten, wordt vrijgesteld van het successierecht.
Als de erflater op het moment van de inschrijving niet heeft geopteerd voor de kapitalisatie van het inkomen dat
periodiek toegekend is aan het maatschappelijk recht, wordt het bedrag dat voor de vrijstelling in aanmerking komt,
toch berekend alsof voor kapitalisatie gekozen is.
De vrijstelling, vermeld in het eerste lid, heeft alleen betrekking op de waarde van de maatschappelijke rechten die op
datum van de terugbetaling ervan minstens drie jaar volgestort zijn. De mogelijkheid tot vrijstelling vervalt in geval van
terugbetaling aan, of vervreemding door de inschrijver van de vermelde maatschappelijke rechten.
De vrijstelling, vermeld in het eerste lid, is gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen:
1°
de beurswaarde van de maatschappelijke rechten waarvoor een attest als vermeld in paragraaf 4 gevraagd
wordt, verhoogd met het gekapitaliseerde bedrag van de periodieke netto inkomsten (na belasting)
toegewezen aan de rechten die voor de vrijstelling in aanmerking komen met betrekking tot de periode
waarvoor de Vlaamse Regering de emitterende beleggingsvennootschap met vast kapitaal erkende;
2°

het bedrag van de volstorting van de maatschappelijke rechten waarvoor een attest als vermeld in paragraaf 4
gevraagd wordt, verhoogd met het gekapitaliseerde bedrag van de periodieke netto inkomsten (na belasting)
toegewezen aan de rechten die voor de vrijstelling in aanmerking komen met betrekking tot de periode
waarvoor de Vlaamse Regering de emitterende beleggingsvennootschap met vast kapitaal erkende.

Het gekapitaliseerd bedrag, vermeld in het eerste lid, bevat enkel de inkomsten toegekend aan de maatschappelijke
rechten waarvoor, gelet op artikel 7 en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1995 tot regeling van de
vrijstelling inzake successierechten verbonden aan de maatschappelijke rechten in vennootschappen opgericht in het
kader van de realisatie en/of financiering van investeringsprogramma's van serviceflats, aangetoond is dat de
overledene of zijn echtgenoot er houder van was.
Als slechts een gedeelte van de beurswaarde of van het bedrag van de volstorting van de maatschappelijke rechten
voor effectieve vrijstelling in aanmerking komt, zal bovendien het gekapitaliseerd bedrag van de periodieke netto
inkomsten slechts in dezelfde verhouding worden bijgeteld.
Het gekapitaliseerd bedrag is gelijk aan de effectief uitgekeerde dividenden tijdens de periode, vermeld in het eerste
lid.
§2
Onder maatschappelijke rechten wordt verstaan de maatschappelijke rechten in een vennootschap die door de
Vlaamse Regering is erkend in het kader van de financiering en de realisatie van serviceflatgebouwen als vermeld in
artikel 88, § 5, van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, of woningcomplexen met dienstverlening als vermeld in
artikel 88, § 1 en § 2, van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009.
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§3
Om erkend te worden door de Vlaamse Regering moet de vennootschap, vermeld in paragraaf 2, minstens voldoen
aan de volgende voorwaarden:
1°

haar 2[...] zetel gevestigd hebben in de Europese Economische Ruimte;

2°

opgericht zijn na 1 januari 1995;

3°

vanaf het ogenblik van de uitgifte van de maatschappelijke rechten, vermeld in paragraaf 2, en minstens tot
27 november 2012, uitsluitend de financiering en realisatie van projecten voor de oprichting van
serviceflatgebouwen 2[als voorwerp hebben]2 gehad;

4°

vanaf 27 november 2012:
a)
voor het Vlaamse Gewest uitsluitend de financiering en realisatie van projecten voor de oprichting van
serviceflatgebouwen als vermeld in artikel 88, § 5, van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, of de
financiering en realisatie van projecten inzake onroerende goederen voor voorzieningen in het kader
van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, of de financiering en realisatie van projecten inzake
onroerende goederen voor personen met een handicap 2[als voorwerp hebben]2;
b)

5°

voor de Europese Economische Ruimte, uitgezonderd het Vlaamse Gewest, uitsluitend de financiering
en realisatie van soortgelijke projecten inzake onroerende goederen 2[als voorwerp hebben]2;

de gelden, die zijn ingezameld ingevolge de uitgifte van de maatschappelijke rechten, vermeld in paragraaf 2,
integraal besteden of besteed hebben aan projecten binnen de Europese Economische Ruimte.

§4
Op verzoek van de houder van maatschappelijke rechten of van zijn rechtverkrijgenden, wordt een attest uitgereikt
voor het verkrijgen van de vrijstelling van het successierecht. Dit attest wordt, in de vorm vastgesteld door de
Vlaamse Regering, door de betrokken financiële instelling slechts uitgereikt voor maatschappelijke rechten waarop,
op de datum van het openvallen van de nalatenschap wegens het overlijden van de houder van de rechten of zijn
echtgenoot, minstens vijf jaar vóór het overlijden van de houder ingeschreven werd en die reeds drie jaar volgestort
werden.
Met inschrijving wordt gelijkgesteld de verwerving op een andere wijze uiterlijk in het jaar 2005, van maatschappelijke
rechten in een door de Vlaamse Regering erkende beleggingsvennootschap met vast kapitaal of een
gereglementeerde vastgoedvennootschap als vermeld in artikel 2, 1°, van de wet van 12 mei 2014 betreffende de
gereglementeerde vastgoedvennootschappen. Dit houdt tevens in dat een verwerving na het jaar 2005, met
uitzondering van verkrijging onder echtgenoten en erfgenamen in de eerste graad waarbij geen vrijstelling van de
erfbelasting verworven werd, nooit aanleiding kan geven tot vrijstelling van de erfbelasting.
Het attest vermeldt de bedragen, vermeld in paragraaf 1, derde lid, met betrekking tot het geheel van de
maatschappelijke rechten die voor een hele of gedeeltelijke vrijstelling in aanmerking komen.
Bij uitreiking van een tweede attest wordt bovendien melding gemaakt van het vorige attest en van de datum waarop
het werd afgegeven.
§5
Als de erkenning, vermeld in paragraaf 3, ingetrokken wordt, brengt dat niet het vervallen van de
vrijstellingsmogelijkheid mee ten aanzien van de waarde van de maatschappelijke rechten waarop ingeschreven is, in
de mate dat die volgestort zijn voor de intrekking van de erkenning. De vrijstelling wordt in dat geval beperkt tot de
waarde, bepaald met toepassing van paragraaf 1, op de datum van de intrekking van de vrijstelling.
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 69 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
§ 3, enig lid:
–

1° gewijzigd bij art. 22, 1° Decr.Vl. 2 april 2021 (BS 15 april 2021 (ed. 1));

–

3° en 4° gewijzigd bij art. 22, 2° Decr.Vl. 2 april 2021 (BS 15 april 2021 (ed. 1)).

Trefwoorden:
Maatschappelijke rechten serviceflat (vrijstelling erfbelasting, Vlaams Gewest)
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[Art. 2.7.6.0.2
3[...]

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 70 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325) en opgeheven bij
art. 12 Decr.Vl. 22 december 2017 (BS 21 februari 2018), met ingang van 9 juni 2020 (art. 21, lid 2 en art. 1 B.Vl.Reg. 4 mei 2018 (BS
30 mei 2018)).
Voorgeschiedenis
Gewijzigd bij art. 53 Decr.Vl. 1 juli 2016 (BS 19 augustus 2016 (ed. 2)), met ingang van 1 mei 2017 (art. 26, 1° B.Vl.Reg. 17 februari
2017 (BS 28 maart 2017)).

[Art. 2.7.6.0.3
2[...]

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 71 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325) en opgeheven bij
art. 13 Decr.Vl. 22 december 2017 (BS 21 februari 2018), met ingang van 9 juni 2020 (art. 21, lid 2 en art. 1 B.Vl.Reg. 4 mei 2018 (BS
30 mei 2018)).

[Art. 2.7.6.0.4
De waarde van de zaken die ascendenten verkrijgen uit de nalatenschap van de erflater, wordt vrijgesteld van de
erfbelasting als de volgende voorwaarden cumulatief zijn vervuld:
1°
de zaken zijn door die ascendenten onder de levenden aan de erflater geschonken voor zijn overlijden;
2°

de zaken bevinden zich nog in natura in de nalatenschap of er is, als ze zijn vervreemd, nog een
schuldvordering in de nalatenschap aanwezig;

3°

de erflater is zonder nakomelingen gestorven.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 72 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Wettelijke terugkeer (vrijstelling erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.6.0.5
§1
De waarde van de nettoverkrijging in de onbebouwde onroerende goederen waarvoor een natuurbeheerplan type
twee, drie of vier als vermeld in artikel 16ter, § 1, 2°, 3° en 4°, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk milieu, is goedgekeurd conform artikel 16octies van het voormelde decreet, wordt op
de datum van het openvallen van de nalatenschap, zowel voor de grond- als voor de opstandswaarde, als volgt van
de erfbelasting vrijgesteld:
1°

ten belope van 50 % in geval van een natuurbeheerplan type twee;

2°

ten belope van 75 % in geval van een natuurbeheerplan type drie;

3°

ten belope van 100 % in geval van een natuurbeheerplan type vier.

§2
De vrijstelling, vermeld in paragraaf 1, is ook van toepassing als er nog geen natuurbeheerplan is afgesloten, en als
de erflater een intentieovereenkomst met het Agentschap voor Natuur en Bos heeft afgesloten of als de erfgenaam,
legataris of begiftigde de intentie heeft om op het onroerend goed een natuurbeheerplan type twee, drie of vier als
vermeld in artikel 16ter, § 1, 2°, 3° en 4°, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu, tot stand te brengen.
De vrijstelling, vermeld in het eerste lid, wordt aan de erfgenaam, legataris of begiftigde verleend als de erfgenaam,
legataris of begiftigde binnen een termijn van zes maanden na het openvallen van de nalatenschap een
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overeenkomst heeft gesloten met het Agentschap voor Natuur en Bos, waaruit de intentie blijkt om een
natuurbeheerplan voor het onroerend goed te laten goedkeuren. In voorkomend geval dient deze overeenkomst
gezamenlijk te zijn afgesloten met alle andere houders van zakelijke rechten op het desbetreffende goed.

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 14 Decr.Vl. 22 december 2017 (BS 21 februari 2018), met ingang van 9 juni 2018 (art. 1 B.Vl.Reg. 4 mei 2018 (BS
30 mei 2018)).

Trefwoorden:
Natuurbeheerplan (vrijstelling erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.6.0.6
§1
Voor de toepassing van het tarief, vermeld in artikel 2.7.4.1.1, § 1, in rechte nederdalende lijn, en voor zover de
andere ouder van het betrokken kind reeds vooroverleden is, wordt de eerste schijf van 75.000 euro in de
nettoverkrijging van het rechtverkrijgende kind onder de 21 jaar van de roerende goederen vrijgesteld van het
successierecht.
In afwijking van artikel 2.7.4.1.1, § 2, tweede lid, en voor zover de andere ouder van het betrokken kind reeds
vooroverleden is, wordt het tarief van de erfbelasting voor de onroerende goederen in rechte lijn niet toegepast op de
nettoverkrijging van het rechtverkrijgende kind onder de 21 jaar in de woning die op het ogenblik van het overlijden
van de langstlevende ouder de woning was waar de erflater gedomicilieerd was op het moment van overlijden.
§2
Voor de toepassing van het tarief, vermeld in artikel 2.7.4.1.1, § 1, tussen partners wordt de eerste schijf van
50.000 euro in de nettoverkrijging van de rechtverkrijgende partner van de roerende goederen vrijgesteld van het
successierecht. 2[Die vrijstelling geldt niet als de rechtverkrijgende partner een bloedverwant in de rechte lijn van de
erflater is of een rechtverkrijgende is die voor de toepassing van het tarief met een rechtverkrijgende in de rechte
lijn wordt gelijkgesteld.]2.
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 9 Decr.Vl. 6 juli 2018 (BS 20 juli 2018 (ed. 2)), met ingang van 1 september 2018 (art. 14).
§ 2 gewijzigd bij art. 7 Decr.Vl. 21 december 2018 (BS 28 december 2018), met ingang van 1 september 2018 (art. 70).

Trefwoorden:
Weeskind onder 21 jaar (vrijstelling erfbelasting, Vlaams Gewest)
Roerende goederen van langstlevende partner (vrijstelling erfbelasting, Vlaams Gewest)

Afdeling 7. Wijze van heffing
Wetshistoriek
Opschrift afdeling 7 ingevoegd bij art. 73 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art.
325).

Trefwoorden:
Heffingswijze (erfbelasting, Vlaams Gewest), algemeen

[Art. 2.7.7.0.1
De erfbelasting wordt gevestigd op zicht van de aangifte, vermeld in artikel 3.3.1.0.5 en 3.3.1.0.6, of ambtshalve als
de aangifte niet is ingediend binnen de termijn, vermeld in artikel 3.3.1.0.5 en artikel 3.3.1.0.6, of bij onjuistheid of
onvolledigheid van de aangifte.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 74 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Heffingswijze (erfbelasting, Vlaams Gewest), algemeen

[Art. 2.7.7.0.2
In geval van achtereenvolgende overgangen door overlijden van een goed dat onder opschortende voorwaarde is
verkregen, of van een goed dat in bezit is van een derde, maar door de nalatenschap is teruggeëist, is de erfbelasting
verschuldigd overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in artikel 2.7.3.3.7, artikel 3.3.1.0.5, § 2, en artikel 3.3.1.0.6,
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alleen wegens de laatste overgang.
Als de achtereenvolgende overgangen een goed tot voorwerp hebben dat betwist in het bezit van de erflater is of dat
aan hem toebehoort onder ontbindende voorwaarde, is de belasting onmiddellijk opvorderbaar bij elk overlijden.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 75 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Opeenvolgende overdrachten (heffingswijze erfbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.7.7.0.3
2[...]

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 76 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325) en opgeheven bij
art. 16 Decr.Vl. 8 december 2017 (BS 14 december 2017), met ingang van 24 december 2017 (art. 31).

Over deze akte

Vlaamse Codex Fiscaliteit
Publicatiedatum
23/12/2013
Afkondigingsdatum 13/12/2013
Inwerkingtreding 01/01/2014
Kluwernummer
147871
Verkorte benaming Vlaamse Codex Fiscaliteit; VCF
Bron
Belgisch Staatsblad
Trefwoorden:
Algemeen belastingrecht, algemeen
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Vlaamse Codex Fiscaliteit
Hoofdstuk 8. Schenkbelasting
Wetshistoriek
Opschrift hoofdstuk 8 ingevoegd bij art. 77 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art.
325).

Trefwoorden:
Schenkbelasting Vlaams Gewest, algemeen

Afdeling 1. Belastbaar voorwerp
Wetshistoriek
Opschrift afdeling 1 ingevoegd bij art. 78 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art.
325).

Trefwoorden:
Schenkbelasting, belastbaar voorwerp (Vlaams Gewest), algemeen

[Art. 2.8.1.0.1
Overeenkomstig artikel 1, artikel 19 en artikel 31 van het federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en
Griffierechten wordt de schenkbelasting gevestigd naar aanleiding van de registratie of de verplichting tot registratie
van akten of geschriften die tot bewijs strekken van een schenking onder de levenden.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 79 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Schenkbelasting, belastbaar voorwerp (Vlaams Gewest), algemeen

[Art. 2.8.1.0.2
§1
Vonnissen en arresten die tot bewijs strekken van een schenking onder de levenden van eigendom of vruchtgebruik
van onroerende goederen in België die nog niet aan de schenkbelasting onderworpen zijn, geven aanleiding tot de
heffing van de schenkbelasting waaraan de schenking onderworpen zou zijn als ze in een schenkingsakte zou zijn
vastgesteld.
Dat geldt ook als de rechterlijke beslissing die tot bewijs van de overeenkomst strekt, de ontbinding of herroeping
ervan uitspreekt of vaststelt voor om het even welke reden, tenzij uit de beslissing blijkt dat ten hoogste één jaar na
de overeenkomst een eis tot ontbinding of herroeping, zelfs bij een onbevoegde rechter, is ingesteld.
§2
Exequaturs van scheidsrechterlijke uitspraken en in het buitenland gewezen rechterlijke beslissingen worden, voor de
toepassing van dit hoofdstuk, als een geheel met de desbetreffende akte beschouwd. Als de desbetreffende akte tot
bewijs strekt van een schenking van eigendom of vruchtgebruik van onroerende goederen die in het Vlaamse Gewest
te lokaliseren zijn en die niet aan de schenkbelasting onderworpen zijn, geeft ze aanleiding tot de heffing van de
schenkbelasting waaraan de schenking onderworpen zou zijn als ze in een schenkingsakte zou zijn vastgesteld.
Dat geldt ook als de scheidsrechterlijke uitspraak of in het buitenland gewezen rechterlijke beslissing die tot bewijs
van de overeenkomst strekt, de ontbinding of herroeping ervan uitspreekt of vaststelt voor om het even welke reden,
tenzij uit de beslissing blijkt dat ten hoogste één jaar na de overeenkomst een eis tot ontbinding of herroeping, zelfs
bij een onbevoegde rechter, is ingesteld.
De schenkbelasting is ook van toepassing in geval van aanbieding ter registratie van een in het buitenland gewezen
rechterlijke beslissing die van rechtswege in België uitvoerbaar is.
Wetshistoriek
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Ingevoegd bij art. 80 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Vonnissen en arresten (schenkbelasting, Vlaams Gewest)

Afdeling 2. Belastingplichtigen
Wetshistoriek
Opschrift afdeling 2 ingevoegd bij art. 81 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art.
325).

Trefwoorden:
Belastingplichtige schenkbelasting (Vlaams Gewest)

[Art. 2.8.2.0.1
De belastingplichtige is de begiftigde.
Bij een inbreng om niet is de belastingplichtige de begunstigde rechtspersoon.

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 82 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Belastingplichtige schenkbelasting (Vlaams Gewest)

Afdeling 3. Belastbare grondslag
Wetshistoriek
Opschrift afdeling 3 ingevoegd bij art. 83 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art.
325).

Trefwoorden:
Schenkbelasting, belastbare grondslag (Vlaams Gewest), algemeen

[Art. 2.8.3.0.1
§1
Voor de schenkingen onder de levenden van roerende en onroerende goederen wordt een schenkbelasting geheven
op het aandeel van elke begiftigde, op basis van de verkoopwaarde van de geschonken goederen, zonder aftrek van
lasten.
§2
In afwijking van paragraaf 1 wordt de belastbare grondslag als volgt vastgesteld:
1°
voor de schenking van financiële instrumenten die toegelaten zijn tot verhandeling op Belgische of
buitenlandse gereglementeerde markten als vermeld in artikel 2, eerste lid, 5° en 6°, van de wet van
2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en voor Belgische
of buitenlandse multilaterale handelsfaciliteiten als vermeld in artikel 2, eerste lid, 4°, van de voormelde wet,
volgens de beurswaarden ervan op datum van de eerste dag van de maand waarin de schenking plaatsvindt.
Als er op die datum geen notering is, geldt de beurswaarde op de eerstvolgende dag waarop er opnieuw een
notering wordt vastgesteld. Als er op de datum van de eerste dag van de maand waarin de schenking
plaatsvindt voor bepaalde van de geschonken waarden wel en voor andere geen notering is, wordt de
belastbare grondslag van die laatste waarden vastgesteld volgens de beurswaarden op de eerstvolgende dag
waarop er wel een notering is;
2°

voor de schenking van het vruchtgebruik of de blote eigendom van een onroerend goed, zoals in
artikel 2.9.3.0.4 tot en met artikel 2.9.3.0.7 is bepaald;

3°

voor de schenking van het op het leven van de begiftigde of een derde gevestigde vruchtgebruik van roerende
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goederen, volgens de volgende formule: belastbare grondslag = a x b, waarbij:
a)

a = de jaarlijkse opbrengst van de goederen, forfaitair vastgesteld op 4 % van de waarde van de volle
eigendom van de goederen;

b)

b = de leeftijdscoëfficiënt, vermeld in de tabel van artikel 2.9.3.0.4, § 1, naargelang de leeftijd van de
persoon op het hoofd van wie het vruchtgebruik is gevestigd op de datum van de schenking;

4°

voor de schenking van het voor een bepaalde tijd gevestigd vruchtgebruik van roerende goederen, door het
bedrag van de jaarlijkse opbrengst tegen 4 % te kapitaliseren over de duur van het vruchtgebruik, bepaald in
de schenkingsakte. De jaarlijkse opbrengst van de roerende goederen wordt forfaitair vastgesteld op 4 % van
de waarde van de volle eigendom van die goederen. Het aldus verkregen bedrag van de belastbare grondslag
mag evenwel niet meer bedragen dan hetzij de waarde, berekend volgens punt 3°, als het vruchtgebruik
gevestigd is ten voordele van een natuurlijke persoon, hetzij twintig keer de opbrengst, als het vruchtgebruik
gevestigd is ten voordele van een rechtspersoon;

5°

voor de schenking van de blote eigendom van roerende goederen waarvan het vruchtgebruik door de
schenker is voorbehouden, op basis van de verkoopwaarde van de volle eigendom van de goederen;

6°

voor de schenking van de blote eigendom van roerende goederen waarvan het vruchtgebruik door de
schenker niet is voorbehouden, op basis van de verkoopwaarde van de volle eigendom van de goederen,
verminderd met de waarde van het vruchtgebruik, berekend volgens punt 3° of punt 4°;

7°

voor schenkingen van een lijfrente of een levenslang pensioen, op basis van het jaarlijkse bedrag van de
uitkering, vermenigvuldigd met de leeftijdscoëfficiënt, vermeld in de tabel van artikel 2.9.3.0.4, § 1, die op de
begiftigde moet worden toegepast;

8°

voor schenkingen van een altijddurende rente, op basis van het jaarlijkse bedrag van de rente,
vermenigvuldigd met twintig.

§3
2
[Voor de toepassing van paragraaf 1]2 wordt de last die bestaat uit een som, een rente of een pensioen, onder
kosteloze titel bedongen ten voordele van een derde die aanvaardt, in hoofde van die derde als schenking belast en
wordt de last van het aandeel van de hoofdbegiftigde afgetrokken. In de mate dat de schenking betrekking heeft op
onroerende goederen, wordt de last in hoofde van de derde als schenking belast volgens de tarieven, vermeld in
artikel 2.8.4.1.1, § 1.
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 84 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
§ 3 gewijzigd bij art. 37 Decr.Vl. 23 december 2016 (BS 30 december 2016 (ed. 1)), met ingang van 9 januari 2017 (art. 60).

Trefwoorden:
Schenking met last (schenkbelasting, Vlaams Gewest)
Schenkbelasting, belastbare grondslag (Vlaams Gewest), algemeen

[Art. 2.8.3.0.2
De schenkbelasting, verschuldigd op akten waarbij eigendom of vruchtgebruik van een handelszaak overgedragen
wordt, wordt geheven op basis van de belastbare grondslagen, vermeld in deze afdeling.
De schulden die al dan niet met de handelszaak in verband staan en die door de nieuwe eigenaar of vruchtgebruiker
ten laste genomen worden, worden als lasten van de overeenkomst beschouwd.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 85 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Handelszaak (schenkbelasting, Vlaams Gewest)
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[Art. 2.8.3.0.3
§1
Als er eerdere schenkingen van onroerende goederen bestaan tussen dezelfde partijen, die vastgesteld zijn door
akten die dateren van minder dan drie jaar vóór de datum van de nieuwe schenking van onroerende goederen 3[...]
wordt de belastbare grondslag van die eerdere schenkingen gevoegd bij de belastbare grondslag van de nieuwe
schenking om de toepasselijke schenkbelasting op de nieuwe schenking te bepalen.
4[Het eerste lid is niet van toepassing op:
1°

de onroerende goederen die deel uitmaken van een vrijgestelde schenking van activa als vermeld in
artikel 2.8.6.0.3, § 1, 1°;

2°

de onbebouwde onroerende goederen waarop de vrijstelling, vermeld in artikel 2.8.6.0.8, is toegepast.

]4
§2
Als in dezelfde akte of in een andere akte van dezelfde datum naast de grond die volgens de stedenbouwkundige
voorschriften bestemd is voor woningbouw, nog andere onroerende goederen worden geschonken, wordt voor de
toepassing van paragraaf 1 de schenking van de bouwgrond geacht vóór de schenking van de andere goederen
geregistreerd te zijn of verplicht registreerbaar te zijn geworden.
§3
In geval van een aan een opschortende voorwaarde onderworpen schenking wordt voor de toepassing van
paragraaf 1 en paragraaf 2 de datum van de vervulling van de voorwaarde in de plaats gesteld van de datum van de
akte.
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 86 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
§ 1 gewijzigd bij art. 17 Decr.Vl. 8 december 2017 (BS 14 december 2017), met ingang van 24 december 2017 (art. 31) en bij art. 15
Decr.Vl. 22 december 2017 (BS 21 februari 2018), met ingang van 9 juni 2018 (art. 1 B.Vl.Reg. 4 mei 2018 (BS 30 mei 2018)).
Voorgeschiedenis
§ 1 gewijzigd bij art. 38 Decr.Vl. 23 december 2016 (BS 30 december 2016 (ed. 1)), met ingang van 9 januari 2017 (art. 60).

Trefwoorden:
Progressievoorbehoud (schenkbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.8.3.0.4
Op hetgeen aan een gehandicapte persoon of een gehandicapt kind geschonken wordt, wordt een abattement
toegepast aan de voet van de belastbare grondslag, voor de som die verkregen is door toepassing van de volgende
formule:
1°
(3000 euro) × (cijfer, aangeduid in artikel 2.7.3.3.2, eerste lid, 5°, volgens de leeftijd van de verkrijger) als de
schenking onderworpen is aan het tarief voor verkrijgingen in de rechte lijn en tussen partners, vermeld in
artikel 2.8.4.1.1, § 1, of artikel 2.8.4.2.1;
2°

(1000 euro) × (cijfer, aangeduid in artikel 2.7.3.3.2, eerste lid, 5°, volgens de leeftijd van de verkrijger) als de
schenking onderworpen is aan het tarief voor verkrijgingen tussen alle andere personen, vermeld in
artikel 2.8.4.1.1, § 1, of artikel 2.8.4.2.1.

Het abattement, vermeld in het eerste lid, wordt slechts toegepast als tussen de schenker en de begiftigde nog geen
schenkingen zijn voorgekomen waarbij van deze vermindering van belastbare grondslag werd genoten.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 25 Decr.Vl. 3 juli 2015 (BS 15 juli 2015), met ingang van 1 juli 2015 (art. 61).

Trefwoorden:
Schenking aan gehandicapte persoon (schenkbelasting, Vlaams Gewest)
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[Art. 2.8.3.0.5
Een akte die een door de wet toegelaten erfovereenkomst vaststelt, strekt voor de toepassing van de schenkbelasting
niet tot bewijs van een schenking die in die overeenkomst wordt vermeld en die niet aan de formaliteit van de
registratie is onderworpen, en waarvan de partijen in of onderaan de akte bevestigen dat die heeft plaatsgevonden
vóór de datum waarop die overeenkomst gesloten werd.
In afwijking van het eerste lid kunnen de partijen of een van hen in een uitdrukkelijke fiscale verklaring in of onderaan
de akte te kennen geven dat de vermelding van een dergelijke schenking wel tot bewijs strekt voor de toepassing van
de schenkbelasting.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 10 Decr.Vl. 6 juli 2018 (BS 20 juli 2018 (ed. 2)), met ingang van 1 september 2018 (art. 14).

Trefwoorden:
Schenking in toegelaten erfovereenkomst (schenkbelasting, Vlaams Gewest)

Afdeling 4. Tarieven
Wetshistoriek
Opschrift afdeling 4 ingevoegd bij art. 87 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art.
325).

Trefwoorden:
Schenkbelasting, tarief (Vlaams Gewest), algemeen

Onderafdeling 1. Algemeen
Wetshistoriek
Opschrift onderafdeling 1 ingevoegd bij art. 88 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari
2015 (art. 325).

[Art. 2.8.4.1.1
§ 12[
De schenkbelasting voor de schenkingen van onroerende goederen wordt berekend volgens het tarief, vermeld in de
onderstaande tabellen:
TABEL I
verkrijging in rechte lijn en tussen partners
gedeelte van de schenking
tarief, toepasselijk op
totaalbedrag van de
het
A
belasting over de
overeenstemmende
Schijf in euro
voorgaande gedeelten,
gedeelte in kolom A, in
in euro
%
Vanaf
tot en met
0,01
150.000
3
–
150.000,01
250.000
9
4500
250.000,01
450.000
18
13.500
450.000,01
27
49.500
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TABEL II
tarief tussen alle andere personen
gedeelte van de schenking
tarief, toepasselijk op
totaalbedrag van de
het
A
belasting over de
overeenstemmende
Schijf in euro
voorgaande gedeelten,
gedeelte in kolom A, in
in euro
%
Vanaf
tot en met
0,01
150.000
10
–
150.000,01
250.000
20
15.000
250.000,01
450.000
30
35.000
450.000,01
40
95.000
]2
§2
Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende goederen bedraagt:
1°
3 % voor 3[een verkrijging]3 in de rechte lijn en tussen partners;
2°

7 % voor 3[een verkrijging door]3 alle andere personen.

Dat tarief is niet van toepassing op de schenkingen onder de levenden van roerende goederen die met legaten
worden gelijkgesteld met toepassing van artikel 2.7.1.0.3, 3°.
§3
In afwijking van paragraaf 1 en 2 bedraagt het tarief van de schenkbelasting 6[0 %]6 voor schenkingen4[, inclusief
inbrengen om niet,]4 aan:
1°
het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap;
2°

de Vlaamse, de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

3°

de Franse en de Duitstalige Gemeenschap en aan het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;

4°

een staat van de Europese Economische Ruimte;

5°

provincies en gemeenten in het Vlaamse Gewest;

6°

de openbare instellingen van de publiekrechtelijke rechtspersonen, vermeld in de punt 1° tot en met 5°;

7°

erkende 8[woonmaatschappijen]8 als vermeld in 5[artikel 4.36 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021]5;

8°

7[het

9°

dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen als vermeld in artikel 12, § 2, 2° en 3°, van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

10°

verenigingen zonder winstoogmerk, ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen, 6[...] internationale
verenigingen zonder winstoogmerk 6[...] en stichtingen van openbaar nut;

11°

openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

6[In

Vlaams Woningfonds;]7

afwijking van paragraaf 1 en 2 bedraagt het tarief van de schenkbelasting 5,5 % voor schenkingen, inclusief
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inbrengen om niet, aan beroepsverenigingen en private stichtingen.]6
In afwijking van het eerste lid wordt de schenkbelasting, vermeld in paragraaf 1 en 2, gebracht op 100 euro voor de
schenkingen, inclusief inbrengen om niet, gedaan aan rechtspersonen als vermeld in het 6[tweede lid]6, als de
schenker zelf een rechtspersoon als vermeld in het 6[tweede lid]6, is.
Het tarief, vermeld in het 6[eerste, tweede en derde lid]6, is ook van toepassing op gelijksoortige rechtspersonen die
opgericht zijn volgens en onderworpen zijn aan de wetgeving van een andere staat van de Europese Economische
Ruimte, en die bovendien hun 7[...] zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de Europese Economische
Ruimte hebben.
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 89 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
§ 1 vervangen bij art. 26 Decr.Vl. 3 juli 2015 (BS 15 juli 2015), met ingang van 1 juli 2015 (art. 61).
§ 2:
–

1° gewijzigd bij art. 10, 1° Decr.Vl. 17 juli 2015 (BS 14 augustus 2015 (ed. 2)), met ingang van 14 augustus 2015 (art. 41);

–

2° gewijzigd bij art. 10, 2° Decr.Vl. 17 juli 2015 (BS 14 augustus 2015 (ed. 2)), met ingang van 14 augustus 2015 (art. 41).

§ 3, lid 1:
–

inleidende bepaling gewijzigd bij art. 11 Decr.Vl. 21 december 2018 (BS 28 december 2018), met ingang van 1 mei 2019 (art. 3
B.Vl.Reg. 5 april 2019 (BS 7 mei 2019)) en bij art. 5, 1° Decr.Vl. 19 maart 2021 (BS 7 april 2021 (ed. 1)), met ingang van 1 juli
2021 en van toepassing op schenkingen, inclusief inbrengen om niet, vanaf 1 juli 2021 (art. 7);

–

7° gewijzigd bij art. 43 B.Vl.Reg. 17 juli 2020 (BS 17 november 2020), met ingang van 1 januari 2021 (art. 88) en bij art. 13
Decr.Vl. 9 juli 2021 (BS 10 september 2021);

–

8° vervangen bij art. 23, 1° Decr.Vl. 2 april 2021 (BS 15 april 2021 (ed. 1));

–

10° gewijzigd bij art. 5, 2° en 3° Decr.Vl. 19 maart 2021 (BS 7 april 2021 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2021 en van toepassing
op schenkingen, inclusief inbrengen om niet, vanaf 1 juli 2021 (art. 7).

§ 3, lid 2 ingevoegd bij art. 5, 4° Decr.Vl. 19 maart 2021 (BS 7 april 2021 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2021 en van toepassing op
schenkingen, inclusief inbrengen om niet, vanaf 1 juli 2021 (art. 7).
§ 3, lid 3 gewijzigd bij art. 5, 5° Decr.Vl. 19 maart 2021 (BS 7 april 2021 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2021 en van toepassing op
schenkingen, inclusief inbrengen om niet, vanaf 1 juli 2021 (art. 7).
§ 3, lid 4 gewijzigd bij art. 5, 6° Decr.Vl. 19 maart 2021 (BS 7 april 2021 (ed. 1)), met ingang van 1 juli 2021 en van toepassing op
schenkingen, inclusief inbrengen om niet, vanaf 1 juli 2021 (art. 7) en bij art. 23, 2° Decr.Vl. 2 april 2021 (BS 15 april 2021 (ed. 1)).

Trefwoorden:
Schenking van onroerende goederen (tarief schenkbelasting, Vlaams Gewest)
Schenking van roerende goederen (tarief schenkbelasting, Vlaams Gewest)
Schenking aan non-profitinstelling (tarief schenkbelasting Vlaams Gewest), algemeen
Tariefvermindering schenkbelasting voor publiekrechtelijke rechtspersoon en openbare instelling (Vlaams Gewest)
Tariefvermindering schenkbelasting voor vereniging zonder winstoogmerk en private stichting (Vlaams Gewest)
Tariefvermindering schenkbelasting voor sociale huisvestingsmaatschappij (Vlaams Gewest)
Tariefvermindering schenkbelasting voor het Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen
Tariefvermindering schenkbelasting voor samenwerkingsverband tussen gemeenten (Vlaams Gewest)
Tariefvermindering schenkbelasting voor ziekenfonds (Vlaams Gewest)
Tariefvermindering schenkbelasting voor beroepsvereniging (Vlaams Gewest)
Tariefvermindering schenkbelasting voor openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (Vlaams Gewest)

[Art. 2.8.4.1.2
Als een akte of geschrift, overeengekomen tussen dezelfde partijen, verschillende van elkaar afhankelijke of
noodzakelijk uit elkaar voortvloeiende regelingen bevat waaronder een schenking die onderworpen is aan de
schenkbelasting, wordt de belasting geheven die van toepassing is op de regeling die aanleiding geeft tot de heffing
van de hoogste belasting, vastgesteld met toepassing van hoofdstuk 8 tot en met hoofdstuk 11.
Als een akte of geschrift, overeengekomen tussen dezelfde partijen, verschillende van elkaar onafhankelijke of niet
© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 1/12/2021

ln147871 7/23

M&D Seminars

126

noodzakelijk uit elkaar voortvloeiende regelingen bevat waaronder een schenking die onderworpen is aan de
schenkbelasting, wordt op elke regeling al naargelang het geval de belasting, vermeld in hoofdstuk 8 tot en met
hoofdstuk 11, geheven.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 90 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Afhankelijke en onafhankelijke beschikkingen (tarief schenkbelasting, Vlaams Gewest)

Onderafdeling 2. Tijdelijke bepalingen voor schenkingen van percelen grond die volgens
de stedenbouwkundige voorschriften bestemd zijn voor woningbouw
Wetshistoriek
Opschrift onderafdeling 2 ingevoegd bij art. 91 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari
2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Schenking bouwgrond (tarief schenkbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.8.4.2.1
In afwijking van artikel 2.8.4.1.1, § 1, wordt de schenkbelasting voor schenkingen van een perceel grond in het
Vlaamse Gewest dat volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw, waarvan de akte
verleden wordt in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2019, berekend volgens het tarief, vermeld
in de onderstaande tabellen:
TABEL I
2[verkrijging in rechte lijn en tussen partners]2
gedeelte van de schenking
tarief, toepasselijk op
totaalbedrag van de
het
A
belasting op de
overeenstemmende
Schijf in euro
voorgaande gedeelten,
gedeelte in kolom A, in
in euro
%
Vanaf
tot en met
0,01
12.500
1
–
12.500,01
25.000
2
125
25.000,01
50.000
3
375
50.000,01
100.000
5
1.125
100.000,01
150.000
8
3.625
150.000,01
200.000
14
7.625
200.000,01
250.000
18
14.625
250.000,01
500.000
24
23.625
500.000,01
30
83.625
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TABEL II
tarief tussen broers en zussen
gedeelte van de schenking
A
Schijf in euro
Vanaf
0,01
150.000,01
175.000,01

tot en met
150.000
175.000

tarief, toepasselijk op
totaalbedrag van de
het
belasting op de
overeenstemmende
voorgaande gedeelten,
gedeelte in kolom A, in
in euro
%
10
50
65

–
15.000
27.500

TABEL III
tarief tussen ooms, tantes, neven en nichten
gedeelte van de schenking
tarief, toepasselijk op
totaalbedrag van de
het
A
belasting op de
overeenstemmende
Schijf in euro
voorgaande gedeelten,
gedeelte in kolom A, in
in euro
%
Vanaf
tot en met
0,01
150.000
10
–
150.000,01
175.000
55
15.000
175.000,01
70
28.750
TABEL IV
tarief tussen alle andere personen
gedeelte van de schenking
tarief, toepasselijk op
totaalbedrag van de
het
A
belasting op de
overeenstemmende
Schijf in euro
voorgaande gedeelten,
gedeelte in kolom A, in
in euro
%
Vanaf
tot en met
0,01
150.000
10
–
150.000,01
175.000
65
15.000
175.000,01
80
31.250
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 92 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
Tabel I gewijzigd bij art. 11 Decr.Vl. 17 juli 2015 (BS 14 augustus 2015 (ed. 2)), met ingang van 14 augustus 2015 (art. 41).

Trefwoorden:
Schenking bouwgrond (tarief schenkbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.8.4.2.2
De schenkbelasting, vermeld in artikel 2.8.4.2.1, is niet van toepassing op schenkingen die zijn gedaan onder een
opschortende voorwaarde die vervuld wordt na het verstrijken van de periode, bepaald in hetzelfde artikel, of die zijn
gedaan onder een tijdsbepaling die verder reikt dan de periode, bepaald in het voormelde artikel.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 93 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
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Schenking bouwgrond (tarief schenkbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.8.4.2.3
De schenkbelasting, vermeld in artikel 2.8.4.2.1, wordt alleen toegepast als in de akte van schenking uitdrukkelijk
wordt verklaard dat:
1°

het perceel grond volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw;

2°

de begiftigden, of een van hen, zich ertoe verbinden om binnen vijf jaar vanaf de datum van de akte hun
hoofdverblijfplaats te vestigen op het adres van het verkregen goed.

Als een onjuiste verklaring wordt afgelegd over de bestemming van de grond, vermeld in het eerste lid, 1°, zijn
aanvullende rechten verschuldigd.
Bij niet-nakoming van de aangegane verbintenis, vermeld in het eerste lid, 2°, zijn de begiftigden die de verbintenis
zijn aangegaan en niet zijn nagekomen, elk gehouden tot betaling van de aanvullende rechten over hun eigen
aandeel in de schenking. De aanvullende rechten zijn niet verschuldigd als de niet-nakoming van de aangegane
verbintenis het gevolg is van overmacht.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 94 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Schenking bouwgrond (tarief schenkbelasting, Vlaams Gewest)

Onderafdeling 3. Tarieven voor schenkingen van gebouwen onderworpen aan een
energetische renovatie of van gebouwen met conformiteitsattest die verhuurd worden
Wetshistoriek
Onderafdeling 3 ingevoegd bij art. 27 Decr.Vl. 3 juli 2015 (BS 15 juli 2015), met ingang van 1 juli 2015 (art. 61).

Trefwoorden:
Schenking van energiezuinige gebouwen (tarief schenkbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.8.4.3.1
§1
In afwijking van artikel 2.8.4.1.1, § 1, wordt de schenkbelasting voor schenkingen van onroerende goederen gelegen
in het Vlaamse Gewest 2[en gedaan met ingang van 1 juli 2015,]2 berekend volgens het tarief, vermeld in de
onderstaande tabellen, op voorwaarde dat:
1°
3[de begiftigden, een van hen of de schenker die zich het vruchtgebruik heeft voorbehouden, binnen vijf jaar
vanaf de datum van de akte van schenking renovatiewerken laten uitvoeren aan het geschonken onroerend
goed voor een totaalbedrag van minstens 10.000 euro, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde,
zoals blijkt uit facturen die uitgereikt zijn door aannemers van werken;]3

2°

de aannemer, vermeld in punt 1°, attesteert dat de facturen voor de renovatiewerken, vermeld in punt 1°,
betrekking hebben op werken vermeld in de artikelen 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2 of 6.4.1/5, § 1, van het
Energiebesluit van 19 november 2010.
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TABEL I
verkrijging in rechte lijn en tussen partners
gedeelte van de
schenking
A
schijf in euro
tot en
met
0,01
150.000
150.000,01250.000
250.000,01450.000
450.000,01

tarief, toepasselijk op het
overeenstemmende
gedeelte in kolom A, in %

totaalbedrag van de
belasting over de
voorgaande gedeelten, in
euro

3
6
12
18

–
4500
10.500
34.500

Vanaf

TABEL II
verkrijging tussen alle andere personen
gedeelte van de
schenking
A
schijf in euro
tot en
met
0,01
150.000
150.000,01250.000
250.000,01450.000
450.000,01

tarief, toepasselijk op het
overeenstemmende
gedeelte in kolom A, in %

totaalbedrag van de
belasting over de
voorgaande gedeelten, in
euro

9
17
24
31

–
13.500
30.500
78.500

Vanaf

Het verschil tussen de schenkbelasting, berekend overeenkomstig de tabellen van artikel 2.8.4.1.1, § 1, en de
schenkbelasting, berekend overeenkomstig de tabellen van het eerste lid, wordt teruggegeven overeenkomstig de
bepalingen van artikel 3.6.0.0.6, § 1/1. Het abattement toegepast overeenkomstig artikel 2.8.3.0.4 en de vermindering
verleend overeenkomstig artikel 2.8.5.0.1 blijft in dat geval behouden.
§2
In afwijking van artikel 2.8.4.1.1, § 1, wordt de schenkbelasting voor schenkingen van onroerende goederen gelegen
in het Vlaamse Gewest 2[en gedaan met ingang van 1 juli 2015,]2 berekend volgens het tarief, vermeld in paragraaf 1,
op voorwaarde dat de begiftigden of een van hen, binnen een termijn van drie jaar vanaf de datum van de akte van
schenking het conformiteitsattest, vermeld in 4[boek 3, deel 3, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021]4, en een
geregistreerde huurovereenkomst voor het geschonken goed met een minimumduur van negen jaar, beiden daterend
van na de datum van de akte van schenking, voorlegt. 3[Noch de schenker, noch de begiftigden of een van hen
mogen in de geregistreerde huurovereenkomst als huurder optreden.]3
Het verschil tussen de schenkbelasting, berekend overeenkomstig de tabellen van artikel 2.8.4.1.1, § 1, en de
schenkbelasting, berekend overeenkomstig het eerste lid, wordt teruggegeven overeenkomstig de bepalingen van
artikel 3.6.0.0.6, § 1/2. Het abattement toegepast overeenkomstig artikel 2.8.3.0.4 en de vermindering verleend
overeenkomstig artikel 2.8.5.0.1 blijft in dat geval behouden.
Het teruggegeven bedrag, vermeld in het tweede lid, wordt teruggevorderd als de begiftigden geen effectieve
verhuring van negen jaar kunnen aantonen. De begiftigden moeten de voortijdige beëindiging van de geregistreerde
huurovereenkomst melden bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie 3[binnen een termijn van vier
maanden vanaf de beëindiging]3. Om de terugvordering te vermijden, moeten de begiftigden bovendien binnen een
termijn van zes maanden na deze beëindiging een nieuwe geregistreerde huurovereenkomst, alsmede een
conformiteitsattest, voor het geschonken goed voorleggen.
Bij niet-nakoming van de verbintenissen, vermeld in het derde lid, zijn de begiftigden elk gehouden tot betaling van de
teruggegeven schenkbelasting over hun eigen aandeel in de schenking. De teruggegeven schenkbelasting is niet
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verschuldigd als de niet-nakoming van de aangegane verbintenis het gevolg is van overmacht.
§3
In afwijking van artikel 2.8.4.1.1, § 3, bedraagt het tarief van de schenkbelasting 3 % voor een schenking van een
onroerend goed gelegen in het Vlaamse Gewest als de begiftigde voldoet aan de voorwaarden, vermeld in het eerste
lid van hetzij paragraaf 1, hetzij paragraaf 2.
Het verschil tussen de schenkbelasting, berekend overeenkomstig het artikel 2.8.4.1.1, § 3, en de schenkbelasting,
berekend overeenkomstig het eerste lid, wordt teruggegeven overeenkomstig de bepalingen van artikel 3.6.0.0.6,
§ 1/1, of § 1/2.
§4
Als in dezelfde akte of in een andere akte van dezelfde datum naast het goed waarvoor de teruggave overeenkomstig
paragraaf 1 of paragraaf 2 wordt gevraagd, nog andere onroerende goederen werden geschonken, wordt de
schenking van het goed waarop de teruggave betrekking heeft, geacht vóór de schenking van de andere goederen
geregistreerd te zijn of verplicht registreerbaar te zijn geworden.
§5
In geval van een aan een opschortende voorwaarde onderworpen schenking wordt voor de toepassing van dit artikel
de datum van de vervulling van de voorwaarde in de plaats gesteld van de datum van de akte.
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 28 Decr.Vl. 3 juli 2015 (BS 15 juli 2015), met ingang van 1 juli 2015 (art. 61).
§ 1 gewijzigd bij art. 96, 1° Decr.Vl. 18 december 2015 (BS 29 december 2015), met ingang van 1 juli 2015 (art. 135, 9°) en bij art. 18, 1°
Decr.Vl. 8 december 2017 (BS 14 december 2017), met ingang van 24 december 2017 (art. 31).
§ 2 gewijzigd bij art. 96, 2° Decr.Vl. 18 december 2015 (BS 29 december 2015), met ingang van 1 juli 2015 (art. 135, 9°), bij art. 18, 2° en
3° Decr.Vl. 8 december 2017 (BS 14 december 2017), met ingang van 24 december 2017 (art. 31) en bij art. 44 B.Vl.Reg. 17 juli 2020
(BS 17 november 2020), met ingang van 1 januari 2021 (art. 88).

Trefwoorden:
Schenking van energiezuinige gebouwen (tarief schenkbelasting, Vlaams Gewest)

Onderafdeling 4. Tarieven voor schenkingen van een beschermd monument waarvoor
een investeringsverplichting geldt
Wetshistoriek
Opschrift onderafdeling 4 (art. 2.8.4.4.1) ingevoegd bij art. 5 Decr.Vl. 21 april 2017 (BS 4 mei 2017).

Trefwoorden:
Schenking van beschermd monument (tarief schenkbelasting Vlaams Gewest)

[Art. 2.8.4.4.1
§1
In afwijking van artikel 2.8.4.1.1, § 1, wordt de schenkbelasting voor schenkingen van de geheelheid eigendom van
onroerende goederen in het Vlaamse Gewest berekend volgens het tarief, vermeld in de tabellen, vermeld in
artikel 2.8.4.3.1, § 1, eerste lid, op voorwaarde dat:
1°
binnen vijf jaar vanaf de datum van de schenkingsakte het bedrag dat overeenstemt met het verschil tussen
de schenkbelasting, geheven conform artikel 2.8.4.1.1, § 1, en de schenkbelasting, verschuldigd bij gebrek
aan toepassing van hetzelfde artikel, geïnvesteerd wordt in beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten
die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van de erfgoedkenmerken en -elementen van het
beschermde monument, vermeld in artikel 2.1, 16°, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. De
voormelde beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten dienen opgenomen te zijn in een goedgekeurd
beheersplan als vermeld in punt 2°, dat geldig is bij de aanvang van de voormelde beheersmaatregelen,
werkzaamheden of diensten;
2°

voor het beschermde monument, vermeld in artikel 2.1, 16°, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013, een beheersplan is opgemaakt conform hoofdstuk 8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013
en hoofdstuk 8 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014. Het beheersplan is goedgekeurd door het
agentschap, vermeld in artikel 2.1, 2°, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.
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Het verschil tussen de schenkbelasting, berekend conform de tabellen van artikel 2.8.4.1.1, § 1, en de
schenkbelasting, berekend conform de tabellen, vermeld in het eerste lid, wordt teruggegeven conform
artikel 3.6.0.0.6, § 1/3. Het abattement, toegepast conform artikel 2.8.3.0.4, en de vermindering, verleend conform
artikel 2.8.5.0.1, blijven in dat geval behouden.
§2
Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 1°, is exclusief btw.
§3
In afwijking van artikel 2.8.4.1.1, § 3, bedraagt het tarief van de schenkbelasting 3 % voor een schenking van een
onroerend goed in het Vlaamse Gewest als de begiftigde voldoet aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1, eerste
lid.
Het verschil tussen de schenkbelasting, berekend conform artikel 2.8.4.1.1, § 3, en de schenkbelasting, berekend
conform het eerste lid, wordt teruggegeven conform de bepalingen van artikel 3.6.0.0.6, § 1/3.
§4
Als in dezelfde akte of in een andere akte van dezelfde datum naast het goed waarvoor de teruggave, vermeld in
paragraaf 1, wordt gevraagd, nog andere onroerende goederen zijn geschonken, wordt de schenking van het goed
waarop de teruggave betrekking heeft, geacht vóór de schenking van de andere goederen geregistreerd te zijn of
verplicht registreerbaar te zijn geworden.
§5
Bij een schenking die onderworpen is aan een opschortende voorwaarde, wordt voor de toepassing van dit artikel de
datum van de vervulling van de voorwaarde in de plaats gesteld van de datum van de akte.
§6
Het voordeel van de toepassing van paragraaf 1 of 3 kan niet gecombineerd worden met de premies, vermeld in
artikel 10.2.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 3[, noch met de belastingvermindering van de
personenbelasting, vermeld in artikel 14536 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, als de voormelde
premies of de belastingvermindering]3 betrekking hebben op dezelfde beheersmaatregelen, werkzaamheden of
diensten als de beheersmaatregelen, de werkzaamheden of de diensten, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 1°.
2[ § 7
Voor de toepassing van dit artikel moet voldaan zijn aan de verplichtingen van 4[artikel 3.12.3.0.1, § 1, 5°, en § 3,
eerste lid]4.
]2
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 6 Decr.Vl. 21 april 2017 (BS 4 mei 2017).
§ 6 gewijzigd bij art. 11 Decr.Vl. 6 juli 2018 (BS 30 augustus 2018), met ingang van 31 augustus 2018 (art. 52, 3°).
§ 7 ingevoegd bij art. 19 Decr.Vl. 8 december 2017 (BS 14 december 2017), met ingang van 24 december 2017 (art. 31) en gewijzigd bij
art. 24 Decr.Vl. 2 april 2021 (BS 15 april 2021 (ed. 1)).

Trefwoorden:
Schenking van beschermd monument (tarief schenkbelasting Vlaams Gewest)

Afdeling 5. Verminderingen
Wetshistoriek
Opschrift afdeling 5 ingevoegd bij art. 95 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art.
325).

Trefwoorden:
Vermindering schenkbelasting wegens kinderlast (Vlaams Gewest)

[Art. 2.8.5.0.1
§1
Als de belastingplichtige op het tijdstip waarop de schenkbelasting opvorderbaar is, minstens drie kinderen in leven
heeft die de leeftijd van eenentwintig jaar niet hebben bereikt, wordt de met toepassing van artikel 2.8.4.1.1, § 1,
vastgestelde schenkbelasting verminderd met 2 % voor elk van die kinderen van de begiftigde, zonder dat de
vermindering meer dan 62 euro per kind mag bedragen.
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Die vermindering wordt ten gunste van de begiftigde partner gebracht op 4 % per kind dat de leeftijd van eenentwintig
jaar niet heeft bereikt, zonder dat de vermindering meer dan 124 euro per kind mag bedragen.
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt een kind dat verwekt is op het ogenblik van de schenking, als het
levensvatbaar geboren wordt, gelijkgesteld met een geboren kind.
§2
Het voordeel van de verminderingen, vermeld in paragraaf 1, wordt alleen toegestaan als voldaan is aan de
verplichtingen, vermeld in artikel 3.12.3.0.1, § 1 en § 4, eerste lid.
2[...]
De belastingplichtige die over het aantal kinderen een onjuiste verklaring heeft afgelegd, is aanvullende rechten
verschuldigd.
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 96 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
§ 2, lid 2 opgeheven bij art. 12 Decr.Vl. 17 juli 2015 (BS 14 augustus 2015 (ed. 2)), met ingang van 14 augustus 2015 (art. 41).

Trefwoorden:
Vermindering schenkbelasting wegens kinderlast (Vlaams Gewest)

Afdeling 6. Vrijstellingen
Wetshistoriek
Opschrift afdeling 6 ingevoegd bij art. 97 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art.
325).

Trefwoorden:
Vrijstelling schenkbelasting Vlaams Gewest, algemeen

[Art. 2.8.6.0.1
Er wordt een vrijstelling van de schenkbelasting verleend voor:
1°
de overeenkomsten houdende schenking van vruchtgebruik aan de blote eigenaar, als de schenkbelasting of
de erfbelasting of een soortgelijk recht door de blote eigenaar of door een vorige blote eigenaar, zijn
rechtsvoorganger, op de waarde van de volle eigendom is voldaan;
2°

de overeenkomsten houdende schenking van onroerende goederen die in het buitenland liggen;

3°

op voorwaarde van wederkerigheid, de akten houdende schenking aan vreemde staten van onroerende
goederen die bestemd zijn tot vestiging van hun diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in België, of
voor de woning van het hoofd van de standplaats;

4°

de akten houdende schenking van onroerende goederen als vermeld in artikel 2.8.4.1.1, § 1, voor zover die
schenking plaatsvindt met het oog op de realisatie van een brownfieldproject dat het voorwerp uitmaakt of zal
uitmaken van een bownfieldconvenant als vermeld in het decreet van 30 maart 2007 betreffende de
Brownfieldconvenanten;

5°

3[de

akten die met toepassing van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn of deel 3, titel 4, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur, verrichtingen vaststellen als vermeld in artikel 2.8.1.0.1, hetzij ten bate van openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, hetzij ten bate van op grond van de voormelde wet of decreten opgerichte
verenigingen, alsook akten houdende verrichtingen als vermeld in artikel 2.8.1.0.1, na ontbinding of splitsing
van een voormelde vereniging.]3

De vrijstelling, vermeld in het eerste lid, 4°, wordt alleen verleend als bij de aan de formaliteit van de registratie
onderworpen akte of verklaring over de overeenkomst een attest is gevoegd waarin wordt bevestigd dat de schenking
plaatsvindt met het oog op de realisatie van een brownfieldproject dat het voorwerp uitmaakt of zal uitmaken van een
brownfieldconvenant, en dat de onroerende goederen waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd, deel uitmaken van dat
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brownfieldproject. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de vormgeving van dat attest.
Als de overeenkomst, vermeld in het eerste lid, 4°, ook andere onroerende goederen omvat dan de onroerende
goederen, vermeld in het tweede lid, moet de verkoopwaarde van elk van de onderscheiden categorieën van
onroerende goederen worden opgegeven in een aanvullende verklaring als vermeld in artikel 3.13.1.2.1, eerste lid.
2
[De schenkbelasting is alsnog verschuldigd door de verkrijger van de onroerende goederen, vermeld in het eerste
lid, 4°, als de Vlaamse Regering beslist tot stopzetting van de onderhandelingen als vermeld in artikel 8, § 3, vierde
lid, van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten, of als het brownfieldproject niet tijdig
wordt gestart of gerealiseerd conform de voorwaarden, vermeld in het brownfieldconvenant.]2 De schenkbelasting
wordt opeisbaar vanaf de kennisgeving aan het bevoegde personeelslid van het niet langer vervuld zijn van de
voorwaarden voor het behoud van de vrijstelling. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor die
kennisgeving.
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 98 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
Lid 1, 5° ingevoegd bij art. 25 Decr.Vl. 2 april 2021 (BS 15 april 2021 (ed. 1)).
Lid 4 gewijzigd bij art. 39 Decr.Vl. 23 december 2016 (BS 30 december 2016 (ed. 1)), met ingang van 9 januari 2017 (art. 60).

Trefwoorden:
Overdracht vruchtgebruik op blote eigenaar (vrijstelling schenkbelasting Vlaams Gewest)
Onroerend goed in buitenland (vrijstelling schenkbelasting Vlaams Gewest)
Schenking onroerend goed aan vreemde staat (vrijstelling schenkbelasting Vlaams Gewest)
Brownfieldproject (vrijstelling schenkbelasting Vlaams Gewest)

[Art. 2.8.6.0.2
Er wordt een vrijstelling van de schenkbelasting verleend voor vonnissen en arresten houdende vernietiging,
ontbinding of herroeping van een schenking van onroerende goederen die in België liggen.
Als de vernietiging, ontbinding of herroeping, vermeld in het eerste lid, uitgesproken is ten voordele van een andere
persoon dan een van de partijen bij de overeenkomst, haar erfgenamen of legatarissen, wordt al naargelang het
geval de belasting, vermeld in hoofdstuk 8 tot en met hoofdstuk 11, geheven die verschuldigd geweest zou zijn als de
vernietiging, de ontbinding of de herroeping het voorwerp van een minnelijke akte had uitgemaakt.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 99 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Vernietiging, ontbinding of herroeping schenking onroerend goed (vrijstelling schenkbelasting Vlaams Gewest)

[Art. 2.8.6.0.3
§1
In afwijking van artikel 2.8.4.1.1 wordt van 2[de schenkbelasting]2 vrijgesteld:
1°
de schenking van de volle eigendom, de blote eigendom of het vruchtgebruik van de activa die door de
schenker of zijn partner beroepsmatig zijn geïnvesteerd in een familiale onderneming. Die vrijstelling is niet
van toepassing op de overdrachten van onroerende goederen die hoofdzakelijk tot bewoning worden
aangewend of zijn bestemd;
2°

de schenking van de volle eigendom, de blote eigendom of het vruchtgebruik van aandelen van een familiale
vennootschap met zetel van werkelijke leiding in een van de staten van de Europese Economische Ruimte, 3[
op voorwaarde dat de aandelen van de vennootschap die op het ogenblik van de schenking onder de
levenden in volle eigendom toebehoren aan de schenker en zijn familie, ten minste 50 % van de
stemrechten in die vennootschap vertegenwoordigen]3.

3[In

afwijking van het eerste lid vertegenwoordigen de aandelen van de vennootschap die op het ogenblik van de
schenking in volle eigendom toebehoren aan de schenker en zijn familie, minstens 30 % van de stemrechten in die
vennootschap, als hij en zijn familie aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
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1°

samen met één andere aandeelhouder en zijn familie volle eigenaar zijn van de aandelen van de
vennootschap die minstens 70 % van de stemrechten in die vennootschap vertegenwoordigen;

2°

samen met twee andere aandeelhouders en hun familie volle eigenaar zijn van de aandelen van de
vennootschap die minstens 90 % van de stemrechten in die vennootschap vertegenwoordigen.

]3
Voor de toepassing van het tweede lid komen de aandelen die toebehoren aan rechtspersonen, niet in aanmerking
om te worden samengeteld met de aandelen die toebehoren aan de schenker.
§2
Voor de toepassing van dit artikel en artikel 2.8.6.0.4 tot en met artikel 2.8.6.0.7 wordt verstaan onder:
1°
familiale onderneming: een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwbedrijf of een vrij beroep dat door de
schenker of zijn partner, al dan niet samen met anderen, persoonlijk wordt geëxploiteerd en uitgeoefend;
2°

familiale vennootschap: een vennootschap die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of
landbouwactiviteit, of van een vrij beroep tot 3[voorwerp]3 heeft en uitoefent.
Als de vennootschap aan het voorgaande niet beantwoordt, maar 4[aandelen houdt die minstens 30 % van
de stemrechten van één directe dochtervennootschap vertegenwoordigen]4 die aan die voorwaarde
beantwoordt en die haar zetel van werkelijke leiding heeft in een van de staten van de Europese
Economische Ruimte, wordt ze ook beschouwd als een familiale vennootschap.
Vennootschappen die geen reële economische activiteit hebben, worden uitgesloten van de vrijstelling,
vermeld in paragraaf 1. Een vennootschap wordt geacht geen reële economische activiteit te hebben als uit
de balansposten van ofwel de goedgekeurde jaarrekening in geval van een vennootschap als vermeld in
paragraaf 2, punt 2°, eerste lid, ofwel de goedgekeurde geconsolideerde jaarrekening in geval van een
vennootschap als vermeld in paragraaf 2, punt 2°, tweede lid, van minstens een van de drie boekjaren die
voorafgaan aan de datum van de authentieke akte van schenking, cumulatief blijkt dat:
a)
de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen een percentage uitmaken dat gelijk is aan of lager is
dan 1,50 % van de totale activa;
b)

de terreinen en gebouwen meer dan 50 % uitmaken van het totale actief. De begiftigde kan het
tegenbewijs daarvan leveren.

Voor de toepassing van de hiervoor vermelde omschrijving moet worden begrepen onder:
a)
bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen: de waarde, opgenomen onder de gelijknamige post van
de resultatenrekening van de jaarrekening of onder een soortgelijke post van de geconsolideerde
jaarrekening. Als een vennootschap geen jaarrekening volgens het standaardmodel naar Belgisch
recht hoeft neer te leggen, is het de waarde die opgenomen is onder de post waaruit alle kosten
blijken die naar hun aard als kosten kunnen worden beschouwd voor de tewerkstelling van personeel
in dienstverband;

3°

b)

terreinen en gebouwen: de waarde, opgenomen onder de gelijknamige balanspost van de
jaarrekening of van de geconsolideerde jaarrekening of onder een soortgelijke post van de
jaarrekening of van de geconsolideerde jaarrekening. Als een vennootschap geen jaarrekening
volgens het standaardmodel naar Belgisch recht hoeft neer te leggen, wordt een soortgelijke post
bedoeld die opgenomen is onder de post materiële vaste activa;

c)

totaal actief: de waarde, opgenomen onder de balanspost totaal van de activa van de jaarrekening of
onder een soortgelijke post van de jaarrekening of van de geconsolideerde jaarrekening;

aandelen:
a)
4
[naargelang het geval:
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1)

als de familiale vennootschap een naamloze vennootschap, een Europese vennootschap of
een Europese coöperatieve vennootschap is, dan wel een vennootschap met een andere
rechtsvorm waarvoor het Belgische of buitenlandse recht dat haar beheerst, voorziet in een
vergelijkbaar begrip: elk deelbewijs met stemrecht dat een deel van het kapitaal
vertegenwoordigt;

2)

als de familiale vennootschap een vennootschapsvorm heeft waarvoor het Belgische of
buitenlandse recht dat de vennootschap beheerst, niet voorziet in het begrip kapitaal of een
vergelijkbaar begrip: elk deelbewijs met stemrecht dat is uitgereikt als tegenprestatie voor een
inbreng of naar aanleiding van de incorporatie van onbeschikbare reserves;

]4
b)

4°

de certificaten van aandelen, uitgereikt door rechtspersonen met een zetel in een van de staten van de
Europese Economische Ruimte, ter vertegenwoordiging van aandelen van familiale vennootschappen
die aan de gestelde voorwaarden voldoen en waarvan de rechtspersoon de verplichting heeft om de
dividenden en andere vermogensvoordelen onmiddellijk en uiterlijk binnen een maand door te storten
aan de certificaathouder;

2[familie

van de schenker of de aandeelhouder als vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 2°:

a)

de partner van de schenker of aandeelhouder, waarbij het begrip partner voor de aandeelhouder op
een gelijkaardige wijze moet worden geïnterpreteerd als dat het geval is voor de schenker;

b)

de verwanten in rechte lijn van de schenker of aandeelhouder, alsook hun partners, waarbij het begrip
partner op een gelijkaardige wijze moet worden geïnterpreteerd als dat het geval is voor de schenker;

c)

de zijverwanten van de schenker of aandeelhouder tot en met de tweede graad en hun partners,
waarbij het begrip partner op een gelijkaardige wijze moet worden geïnterpreteerd als dat het geval is
voor de schenker;

d)

de kinderen van broers en zussen van de schenker of aandeelhouder.

]2
§3
Als een vennootschap met toepassing van paragraaf 2, 2°, tweede lid, als een familiale vennootschap wordt
beschouwd, wordt de vrijstelling beperkt tot de waarden van de aandelen van de vennootschap in de
dochtervennootschappen die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, of van
een vrij beroep tot 3[voorwerp]3 hebben en die hun zetel van werkelijke leiding in een van de staten van de Europese
Economische Ruimte hebben.
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 100 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
§ 1, lid 1:
–

inleidende bepaling gewijzigd bij art. 13, 1° Decr.Vl. 17 juli 2015 (BS 14 augustus 2015 (ed. 2)), met ingang van 14 augustus
2015 (art. 41)

–

2° gewijzigd bij art. 12, 1° Decr.Vl. 21 december 2018 (BS 28 december 2018), met ingang van 1 mei 2019 (art. 3 B.Vl.Reg. 5
april 2019 (BS 7 mei 2019)).

§ 1, lid 2 vervangen bij art. 12, 2° Decr.Vl. 21 december 2018 (BS 28 december 2018), met ingang van 1 mei 2019 (art. 3 B.Vl.Reg. 5
april 2019 (BS 7 mei 2019)).
§ 2, enig lid:
–

2° gewijzigd bij art. 12, 3° Decr.Vl. 21 december 2018 (BS 28 december 2018), met ingang van 1 mei 2019 (art. 3 B.Vl.Reg. 5
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april 2019 (BS 7 mei 2019)) en bij art. 26, 1° Decr.Vl. 2 april 2021 (BS 15 april 2021 (ed. 1));
–

3°, a) vervangen bij art. 26, 2° Decr.Vl. 2 april 2021 (BS 15 april 2021 (ed. 1));

–

4° vervangen bij art. 13, 2° Decr.Vl. 17 juli 2015 (BS 14 augustus 2015 (ed. 2)), met ingang van 14 augustus 2015 (art. 41).

§ 3 gewijzigd bij art. 12, 4° Decr.Vl. 21 december 2018 (BS 28 december 2018), met ingang van 1 mei 2019 (art. 3 B.Vl.Reg. 5 april
2019 (BS 7 mei 2019)).

Trefwoorden:
Schenking van familiale ondernemingen en vennootschappen (vrijstelling schenkbelasting Vlaams Gewest)

[Art. 2.8.6.0.4
De vrijstelling, vermeld in artikel 2.8.6.0.3, is alleen toepasselijk als de volgende voorwaarden cumulatief zijn vervuld:
1°
de schenking van de activa of aandelen van de familiale onderneming of vennootschap wordt vastgesteld bij
authentieke akte;
2°

aan de verplichtingen, vermeld in 3[artikel 3.12.3.0.1, § 1 en § 5,]3 is voldaan.
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 101 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
Enig lid, 2° gewijzigd bij art. 27 Decr.Vl. 2 april 2021 (BS 15 april 2021 (ed. 1)).
Voorgeschiedenis
Enig lid, 2° gewijzigd bij art. 14 Decr.Vl. 17 juli 2015 (BS 14 augustus 2015 (ed. 2)), met ingang van 14 augustus 2015 (art. 41).

Trefwoorden:
Schenking van familiale ondernemingen en vennootschappen (vrijstelling schenkbelasting Vlaams Gewest)

[Art. 2.8.6.0.5
Voor de toepassing van artikel 2.8.6.0.3 en artikel 2.8.6.0.6., § 1, 2°, moet de aanwending of de bestemming van een
onroerend goed worden nagegaan per kadastraal perceel of per gedeelte van een kadastraal perceel als dat gedeelte
ofwel een afzonderlijke huisvesting is, ofwel een afdeling van de productie of van de werkzaamheden is die, of een
onderdeel daarvan dat, afzonderlijk kan werken, ofwel een eenheid is die van de andere goederen of delen die het
perceel vormen, kan worden afgezonderd.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 102 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Schenking van familiale ondernemingen en vennootschappen (vrijstelling schenkbelasting Vlaams Gewest)

[Art. 2.8.6.0.6
§1
De vrijstelling, vermeld in artikel 2.8.6.0.3, § 1, eerste lid, 1°, wordt behouden als de volgende voorwaarden
cumulatief zijn vervuld:
1°
als een activiteit van de familiale onderneming zonder onderbreking wordt voortgezet gedurende drie jaar
vanaf de datum van de authentieke akte van schenking;
2°

als de onroerende goederen die met toepassing van de vrijstelling zijn overgedragen, niet hoofdzakelijk tot
bewoning aangewend of bestemd worden gedurende een periode van drie jaar vanaf de datum van de
authentieke akte van schenking.
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§2
De vrijstelling, vermeld in artikel 2.8.6.0.3, § 1, eerste lid, 2°, wordt alleen behouden als de volgende voorwaarden
cumulatief zijn vervuld:
1°

de familiale vennootschap blijft gedurende drie jaar vanaf de datum van de authentieke akte van schenking
voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2.8.6.0.3, § 2, 2°;

2°

een activiteit van de familiale vennootschap wordt zonder onderbreking voortgezet gedurende drie jaar vanaf
de datum van de authentieke akte van schenking en voor elk van de drie jaar wordt een jaarrekening of
geconsolideerde jaarrekening opgemaakt die in voorkomend geval wordt gepubliceerd overeenkomstig de
vigerende boekhoudwetgeving van de lidstaat waar de 3[...] zetel gevestigd is op het ogenblik van de datum
van de authentieke akte van schenking, die ook aangewend is ter verantwoording van de aangifte in de
inkomstenbelasting.
Ondernemingen of vennootschappen waarvan de 3[...] zetel buiten het Vlaamse Gewest maar binnen België
ligt, moeten een jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening opmaken en in voorkomend geval publiceren
overeenkomstig de vigerende boekhoudwetgeving in België op de datum van de authentieke akte van
schenking;

3°

2[naargelang

het geval:

a)

wanneer de familiale vennootschap een naamloze vennootschap, een Europese vennootschap of een
Europese coöperatieve vennootschap is, dan wel een vennootschap met een andere rechtsvorm
waarvoor het Belgische of buitenlandse recht dat haar beheerst, voorziet in een vergelijkbaar begrip:
het kapitaal daalt niet door uitkeringen of terugbetalingen gedurende drie jaar vanaf de datum van de
authentieke akte van schenking;

b)

wanneer de familiale vennootschap een vennootschapsvorm heeft waarvoor het Belgische of
buitenlandse recht dat de vennootschap beheerst, niet voorziet in het begrip kapitaal of een
vergelijkbaar begrip: het eigen vermogen daalt niet gedurende drie jaar vanaf de datum van de
authentieke akte van schenking door uitkeringen of terugbetalingen tot onder het bedrag van de tot op
de datum van de authentieke akte van schenking verrichte inbrengen, zoals dat blijkt uit de
jaarrekening;

]2
4°

de zetel van de werkelijke leiding van de vennootschap wordt niet overgebracht naar een staat die geen lid is
van de Europese Economische Ruimte gedurende drie jaar vanaf de datum van de authentieke akte van
schenking.
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 103 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
§ 2, enig lid,:
–

2° gewijzigd bij art. 28 Decr.Vl. 2 april 2021 (BS 15 april 2021 (ed. 1));

–

3° vervangen bij art. 13 Decr.Vl. 21 december 2018 (BS 28 december 2018), met ingang van 1 mei 2019 (art. 3 B.Vl.Reg. 5
april 2019 (BS 7 mei 2019)).

Trefwoorden:
Schenking van familiale ondernemingen en vennootschappen (vrijstelling schenkbelasting Vlaams Gewest)

[Art. 2.8.6.0.7
§1
Na verloop van een termijn van drie jaar na de datum van de authentieke akte van schenking controleert het
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bevoegde personeelslid of de voorwaarden, gesteld voor het behoud van de vrijstelling, vervuld zijn.
Bij niet-vervulling van de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, wordt de schenkbelasting geacht verschuldigd te
zijn, berekend tegen het tarief, vermeld in artikel 2.8.4.1.1, zonder toepassing van de vrijstelling.
Bij niet-vervulling van de voorwaarde, vermeld in artikel 2.8.6.0.6, § 2, 3°, is de schenkbelasting evenredig
verschuldigd tegen het tarief, vermeld in artikel 2.8.4.1.1, zonder toepassing van de vrijstelling.
§2
Als de schenkbelasting verschuldigd is doordat de voorwaarden, gesteld tot behoud van de vrijstelling, niet langer
vervuld zijn, kunnen de begiftigden dat melden bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie.
Bij niet-vervulling van de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, wordt de schenkbelasting geacht verschuldigd te
zijn, berekend tegen het tarief, vermeld in artikel 2.8.4.1.1, zonder toepassing van de vrijstelling.
Bij niet-vervulling van de voorwaarde, vermeld in artikel 2.8.6.0.6, § 2, 3°, is de schenkbelasting evenredig
verschuldigd tegen het tarief, vermeld in artikel 2.8.4.1.1, zonder toepassing van de vrijstelling.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 104 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Schenking van familiale ondernemingen en vennootschappen (vrijstelling schenkbelasting Vlaams Gewest)

[Art. 2.8.6.0.8
§1
De waarde van de onbebouwde onroerende goederen waarvoor een natuurbeheerplan type twee, drie of vier als
vermeld in artikel 16ter, § 1, 2°, 3° en 4°, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu, is goedgekeurd conform artikel 16octies van het voormelde decreet, wordt, zowel voor de grond- als
voor de opstandswaarde, als volgt van de schenkbelasting vrijgesteld:
1°
ten belope van 75 % voor een natuurbeheerplan type twee;
2°

ten belope van 100 % voor een natuurbeheerplan type drie en vier.

§2
De vrijstelling, vermeld in paragraaf 1, is ook van toepassing als er nog geen natuurbeheerplan is afgesloten, als het
onroerend goed wordt geschonken met het oog op het tot stand brengen van een natuurbeheerplan type twee, drie of
vier als vermeld in artikel 16ter, § 1, 2°, 3° en 4°, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud
en het natuurlijk milieu.
De vrijstelling, vermeld in het eerste lid, wordt verleend op voorwaarde dat uiterlijk bij de aanbieding ter registratie van
de authentieke schenkingsakte een overeenkomst is gesloten met het Agentschap voor Natuur en Bos waaruit de
intentie blijkt om een natuurbeheerplan voor het onroerend goed te laten goedkeuren.
§3
Voor de toepassing van dit artikel moet voldaan zijn aan de verplichtingen van artikel 3.12.3.0.1, § 1, 4°, en § 5, 2[
vierde en vijfde lid]2.
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 16 Decr.Vl. 22 december 2017 (BS 21 februari 2018), met ingang van 9 juni 2018 (art. 1 B.Vl.Reg. 4 mei 2018 (BS
30 mei 2018)).
§ 3 gewijzigd bij art. 14 Decr.Vl. 21 december 2018 (BS 28 december 2018), met ingang van 9 juni 2018 (art. 59).

Trefwoorden:
Natuurbeheerplan (vrijstelling schenkbelasting Vlaams Gewest)

[Art. 2.8.6.0.9
Als de waarde van de goederen die belast is met de erfbelasting, of een deel van deze goederen, binnen het jaar na
het overlijden van de erflater, door een verkrijger van wie de verkrijging belast werd aan het tarief voor een verkrijging
in de rechte lijn en tussen partners, bij notariële akte wordt geschonken aan een of meer van zijn afstammelingen of
aan een of meer personen die voor de toepassing van de schenkbelasting met afstammelingen worden gelijkgesteld,
wordt de schenking vrijgesteld van de schenkbelasting in de mate dat de waarde van de geschonken goederen de
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brutowaarde van de met erfbelasting belaste goederen niet te boven gaat.
In voorkomend geval wordt het bedrag van de vrijstelling, vermeld in het eerste lid, beperkt met toepassing van de
volgende formule: X = a x b/c, waarbij de parameters als volgt worden gedefinieerd:
1°

a = het bedrag van de schenkbelasting zonder de toepassing van de vrijstelling;

2°

b = het gedeelte van de schenking dat overeenstemt met de met erfbelasting belaste brutowaarde;

3°

c = de totale belastbare grondslag van de schenking.

Het bedrag van de vrijstelling, vermeld in het eerste lid, kan nooit hoger zijn dan het bedrag van de erfbelasting dat
geheven werd op de overdracht aan de schenker. Als de schenker meer dan één schenking doet zoals vermeld in het
eerste lid, wordt het maximumbedrag van de vrijstelling beoordeeld voor alle schenkingen samen.
In voorkomend geval wordt het bedrag van de erfbelasting, vermeld in het derde lid, beperkt met toepassing van de
volgende formule: X = a x b/c, waarbij de parameters als volgt worden gedefinieerd:
1°
a = het bedrag van de erfbelasting berekend in hoofde van de schenker 2[...];
2°

b = het gedeelte van de schenking dat overeenstemt met de met erfbelasting belaste brutowaarde;

3°

c = de brutowaarde van de met erfbelasting belaste goederen 2[...].

Het bedrag van de erfbelasting, vermeld in het derde lid, dat geheven werd op de overdracht aan de schenker is het
bedrag dat op regelmatige wijze in hoofde van deze persoon werd geheven op zicht van de aangifte die werd
ingediend bij toepassing van artikel 3.3.1.0.5.
Voor schenkingen onderworpen aan het tarief, vermeld in artikel 2.8.4.1.1, § 1, of artikel 2.8.4.2.1, kan de vrijstelling
niet verleend worden in de mate deze schenking een onroerend goed tot voorwerp heeft dat geen deel uitmaakte van
de verkrijging bij het overlijden, vermeld in het eerste lid.
Voor de toepassing van de vrijstelling, vermeld in het eerste lid, is vereist dat:
1°
de nalatenschap van de erflater waaruit de waarde van de geschonken goederen werd verkregen fiscaal
gelokaliseerd is in het Vlaamse Gewest;
2°

het overlijden heeft plaatsgevonden na 31 augustus 2018;

3°

de erfbelasting die werd geheven op de overdracht, is betaald;

4°

de schenking noch aan een opschortende voorwaarde, noch aan een opschortende termijn is onderworpen;

5°

de vrijstelling wordt gevraagd overeenkomstig artikel 3.12.3.0.1, § 1, 3° en 4°.

Voor de toepassing van dit artikel moet onder brutowaarde worden begrepen: de belastbare waarde van de
betrokken goederen voor de heffing van de erfbelasting, vóór enige aftrek van passief.
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 11 Decr.Vl. 6 juli 2018 (BS 20 juli 2018 (ed. 2)), met ingang van 1 september 2018 (art. 14).
Lid 4, 1° en 3° gewijzigd bij art. 15, 1° en 2° Decr.Vl. 21 december 2018 (BS 28 december 2018).

Trefwoorden:
Erfenissprong / doorgeefschenking (vrijstelling schenkbelasting Vlaams Gewest)

[Art. 2.8.6.0.10
Er wordt een vrijstelling van de schenkbelasting verleend voor de akten in der minne die betrekking hebben op
onroerende goederen die uitsluitend bestemd zijn voor onderwijs, en die verleden zijn op naam van of ten voordele
van de inrichtende machten van het gemeenschapsonderwijs of het gesubsidieerd onderwijs, of op naam van of ten
voordele van verenigingen zonder winstoogmerk voor patrimoniaal beheer die uitsluitend tot doel hebben onroerende
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goederen ter beschikking te stellen voor onderwijs dat door de voormelde inrichtende machten wordt verstrekt.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 29 Decr.Vl. 2 april 2021 (BS 15 april 2021 (ed. 1)).

Trefwoorden:
Onroerend goed voor onderwijs (vrijstelling schenkbelasting Vlaams Gewest)

Afdeling 7. Wijze van heffing
Wetshistoriek
Opschrift afdeling 7 ingevoegd bij art. 105 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art.
325).

Trefwoorden:
Heffingswijze schenkbelasting (Vlaams Gewest), algemeen

[Art. 2.8.7.0.1
De schenkbelasting wordt geheven in overeenstemming met de bepalingen van artikel 3.3.2.0.1, 9°, en
artikel 3.3.3.0.1, § 4/2.

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 106 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Heffingswijze schenkbelasting (Vlaams Gewest), algemeen

[Art. 2.8.7.0.2
§1
De belastingplicht, de belastbare grondslag, het tarief, de vrijstellingen en de verminderingen worden bepaald door
het ogenblik waarop de rechtshandeling is gesteld.
In afwijking van het eerste lid worden, als er geen verplichting tot registratie geldt, de belastingplicht, de belastbare
grondslag en het tarief bepaald door het ogenblik waarop de akte of het geschrift ter registratie wordt aangeboden.
§2
Op een rechtshandeling die onderworpen is aan een opschortende voorwaarde, wordt de schenkbelasting alleen
geheven als de voorwaarde vervuld is. In voorkomend geval wordt gehandeld als volgt:
1°

het toepasbare tarief waarmee voor de heffing rekening moet worden gehouden, is het tarief dat van kracht is
op de datum waarop de schenkbelasting opvorderbaar geweest zou zijn als de handeling onvoorwaardelijk
was;

2°

de belastbare grondslag waarmee voor de heffing rekening moet worden gehouden, is de belastbare
grondslag op de datum van de vervulling van de voorwaarde.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de door een rechtspersoon verrichte rechtshandeling die aan machtiging,
goedkeuring of bekrachtiging van een overheid onderworpen is, gelijkgesteld met een aan een opschortende
voorwaarde onderworpen rechtshandeling.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 107 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Schorsende voorwaarde (heffingswijze schenkbelasting, Vlaams Gewest)

[Art. 2.8.7.0.3
In geval van een handelszaak wordt de schenkbelasting vastgesteld volgens de aard van elk goed dat er deel van
uitmaakt.
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Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 108 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Heffingswijze schenkbelasting (Vlaams Gewest), algemeen
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Vlaamse Codex Fiscaliteit
[Art. 3.3.1.0.8
§1
De aangifte van nalatenschap vermeldt:
1°

de identificatie van de erflater: de voornamen, de achternaam, het rijksregisternummer of het
identificatienummer, vermeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie
van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, het beroep, het domicilie, de plaats en de datum van
geboorte van de erflater en, in voorkomend geval, van de echtgenoot of de wettelijk samenwonende; de
plaats en de datum van het overlijden van de erflater;

2°

de identificatie van de aangevers: de voornamen, de achternaam, het rijksregisternummer of het
identificatienummer, vermeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie
van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, het domicilie, de plaats en datum van geboorte van de
aangevers;

3°

de voornamen, de achternaam, het rijksregisternummer of het identificatienummer, vermeld in artikel 8 van de
wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid,
het domicilie, de plaats en de datum van geboorte van de personen die de hoedanigheid hebben van
erfgenamen, legatarissen en begiftigden;

4°

de graad van verwantschap tussen de erflater en zijn erfgenamen, legatarissen en begiftigden, wat door ieder
van hen wordt verkregen, en de titel op basis waarvan ze tot de nalatenschap komen;

5°

de voornamen, de achternaam, het domicilie, de geboorteplaats en -datum van de kinderen, beoogd in
artikel 2.7.5.0.2, § 1;

6°

in voorkomend geval, de aanduiding van de erfgenamen die uitgesloten zijn krachtens uiterste
wilsbeschikkingen of contractuele beschikkingen;

7°

de keuze van een woonplaats in België;

8°

de nauwkeurige aanduiding en raming van elk goed afzonderlijk dat deel uitmaakt van het belastbare actief,
alsook de vermelding van de kadastrale afdeling, het kadastraal perceel en de ligging als het een onroerend
goed betreft. 3[Als de erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden en iedereen die ertoe gehouden is
een aangifte van nalatenschap in te dienen met toepassing van artikel 3.3.1.0.9/1, een schatter-expert
aanstellen om een schatting te maken van het geheel of een deel van de onroerende goederen die zich in
België bevinden en die voor hun verkoopwaarde moeten of kunnen worden aangegeven, wordt het
deskundige schattingsverslag bij de aangifte van nalatenschap gevoegd;]

9°

voor alle polissen die op de dag van het overlijden van kracht waren met betrekking tot lichamelijke roerende
goederen: de naam of de firma en het domicilie van de verzekeraar, de datum van de polis en het nummer
ervan, alsook de verzekerde goederen en de verzekerde waarde als de door de erflater nagelaten lichamelijk
roerende goederen verzekerd waren tegen brand, diefstal of een ander risico. Er moet ook uitdrukkelijk
bevestigd worden dat, voor zover de aangevers weten, de goederen niet het voorwerp van andere polissen
uitmaakten. Als de goederen in kwestie niet verzekerd waren op de dag van het overlijden, moet dat
uitdrukkelijk in de aangifte bevestigd worden;

10°

behoudens als toepassing wordt gemaakt van artikel 2.7.3.4.2, eerste lid, de aanduiding van iedere schuld die
in mindering van het belastbare actief toegelaten kan worden, met opgave van de voornamen, de achternaam
en het domicilie van de schuldeiser, van de oorzaak van de schuld en van de datum van de akte, als er een
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bestaat. Als de afwijking, vermeld in artikel 2.7.4.1.1, § 2, derde lid, van toepassing is, moet bij de schulden
die specifiek zijn aangegaan om de gezinswoning te verwerven of te behouden, uitdrukkelijk worden vermeld
dat ze met dat doel zijn aangegaan;
11°

het actief en het passief van de gemeenschap in geval van toepassing van artikel 3.3.1.0.5, § 1, derde lid;

12°

de begunstigde persoon, alsook de datum van de akten of aangiften, en de grondslag waarop het
registratierecht is of moet worden geheven als de erflater ten bate van zijn erfgenamen, legatarissen of
begiftigden schenkingen heeft gedaan die vastgesteld zijn door akten, die dagtekenen van minder dan drie
jaar vóór de datum van het overlijden en die vóór dezelfde datum tot de formaliteit van de registratie
aangeboden zijn of verplicht registreerbaar geworden zijn. Ongeacht de datum van de akte geldt deze regel
ook als de schenking gedaan is onder een opschortende voorwaarde die vervuld is ingevolge het overlijden
van de schenker of minder dan drie jaar vóór dat overlijden;

13°

als de erflater het vruchtgebruik van goederen gehad heeft of met fideï-commis bezwaarde goederen
verkregen heeft: welke die goederen zijn, met aanduiding van de personen die tot het genot van de volle
eigendom zijn gekomen of voordeel getrokken hebben uit het fideï-commis ten gevolge van het overlijden van
de erflater;

14°

met aanduiding van de betrokken persoon of de betrokken goederen, de vraag tot toepassing van:
a)
het abattement, vermeld in artikel 2.7.3.2.12;
b)

c)

het verlaagde tarief, vermeld in artikel 2.7.4.2.2. In voorkomend geval moet bij de aangifte de volgende
informatie gevoegd worden:
1)
de benaming en het ondernemingsnummer van de familiale onderneming of familiale
vennootschap waarvoor het voordeel gevraagd wordt;
2)

de voornaam en de achternaam van de medeaandeelhouders van de erflater en hun graad
van verwantschap met de erflater;

3)

hetzij de activa van de familiale onderneming met een duidelijke omschrijving en verwijzing
naar de boekhouding en, als het onroerende goederen betreft, de vermelding of ze al dan niet
hoofdzakelijk voor bewoning worden aangewend of zijn bestemd, hetzij het aantal aandelen en
de precieze aard van alle aandelen van een familiale vennootschap met enerzijds de
vermelding van het aantal aandelen dat in het bezit was van de erflater en van andere bij naam
te noemen medeaandeelhouders, 7[alsook met het percentage van de stemrechten dat zij
vertegenwoordigen,]7 en anderzijds de aard van het zakelijk recht dat de erflater en andere bij
naam te noemen personen bezitten;

4)

kopieën van de goedgekeurde jaarrekeningen van de drie boekjaren die voorafgaan aan het
overlijden van de erflater, opgemaakt overeenkomstig de vigerende boekhoudwetgeving van
de plaats waar de maatschappelijke zetel gevestigd is als de maatschappelijke zetel van de
onderneming of vennootschap niet in België ligt;

5)

kopieën van het rechtsgeldige aandelenregister of, bij gebrek daaraan, de door alle
aandeelhouders ondertekende notulen van de laatste algemene vergadering die voorafgaat
aan het overlijden van de erflater, waaruit op ondubbelzinnige wijze de participaties blijken,
vermeld in artikel 2.7.4.2.2, § 1, eerste lid, 2°, of tweede lid;

6)

een kopie van de laatste voor het overlijden door de erflater ingediende fiscale aangifte voor de
personenbelasting wat familiale ondernemingen betreft;

7)

een kopie van de gecoördineerde statuten, zoals van toepassing op de dag van het overlijden;

de vermindering, vermeld in artikel 2.7.5.0.3;
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d)

de vermindering, vermeld in artikel 2.7.5.0.4;

e)

de aftrek, vermeld in artikel 2.7.5.0.5;

f)

de vrijstelling, vermeld in artikel 2.7.6.0.1, waarbij tevens de maatschappelijke rechten moeten worden
vermeld in de aangifte van de nalatenschap die deel uitmaken van de nalatenschap van de inschrijver,
of belastbaar zijn overeenkomstig artikel 2.7.1.0.4. In voorkomend geval moet bij de aangifte ook het
attest, vermeld in artikel 2.7.6.0.1, § 4, worden gevoegd;

g)

de vrijstelling, vermeld in artikel 2.7.6.0.2;

h)

de vrijstelling, vermeld in artikel 2.7.6.0.3. In voorkomend geval moeten de verzoekers in de aangifte
verklaren dat ze kennis hebben van het bepaalde in artikel 13bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990
en dat voldaan is aan de voorwaarden van artikel 2.7.6.0.3, tweede lid;

i)

de vrijstelling, vermeld in artikel 2.7.6.0.4;

j)

2[de vrijstelling, vermeld in artikel 2.7.4.1.1, § 2, derde lid;]2

k)

4[de vrijstelling, vermeld in artikel 2.7.6.0.5. In voorkomend geval moeten de verzoekers in de aangifte

verklaren dat ze kennis hebben van het bepaalde in artikel 16septiesdecies, eerste lid, 1°, en het
tweede tot en met het vierde lid van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en
het natuurlijk milieu. In voorkomend geval wordt hetzij een afschrift van de beslissing tot goedkeuring
van het natuurbeheerplan, vermeld in artikel 16octies, § 1, eerste lid, 5°, van het decreet van
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hetzij een afschrift van de
overeenkomst, vermeld in artikel 2.7.6.0.5, § 2, tweede lid, gevoegd bij de aangifte;]4
15°

5[in voorkomend geval de erfovereenkomst, vermeld in artikel 1100/7 van het Burgerlijk Wetboek. In dat
geval wordt een kopie van die notariële erfovereenkomst bij de aangifte gevoegd;]5

16°

5[6[in voorkomend geval de verkrijgingen van vruchtgebruik met toepassing van artikel 858bis van het

Burgerlijk Wetboek. In dat geval wordt een kopie van de akte van schenking bij de aangifte gevoegd. In
geval van verzaking aan het vruchtgebruik op een ander tijdstip wordt het stuk gevoegd waaruit die
verzaking blijkt;]6]5
17°

5[in voorkomend geval welke schenkingen, levensverzekeringen en legaten aan inbreng of inkorting zijn
onderworpen en in bevestigend geval op welke wijze de inbreng of inkorting gebeurt.]5

Als het successierecht verschuldigd is, bevat de aangifte bovendien de uitdrukkelijke vermelding van het adres en de
datum en duur van de vestiging van de verschillende fiscale woonplaatsen die de erflater of de afwezige gehad heeft
in de periode van vijf jaar voorafgaand aan zijn overlijden of aan het tijdstip waarop het laatste bericht van de
afwezige werd ontvangen.
De aangifte van de nalatenschap wordt door de aangevers ondertekend.
§2
In afwijking van paragraaf 1, eerste lid, 8°, mogen elk van volgende groepen van goederen het voorwerp uitmaken
van een globale aangifte en globale raming:
1°
andere onroerende goederen dan de onroerende goederen door bestemming, vermeld in punt 2° tot en met
punt 8° hieronder, die een enig bedrijf of een enkel domeingeheel uitmaken;
2°

wat betreft de voorwerpen die tot een landbouwbedrijf dienen:
a)
elke soort van dieren;
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b)

het landbouwgereedschap;

c)

de bezaaiingen en andere vruchten te velde;

d)

de zaden, de waren, het stro en de meststoffen;
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wat betreft de voorwerpen die tot een nijverheidsbedrijf dienen:
a)
de werktuigen;
b)

4°

de vervaardigde of bereide koopwaren en de grondstoffen;

wat betreft de voorwerpen die tot een handelsbedrijf of ambachtsbedrijf dienen:
a)

het materieel en de bedrijfstoestellen;

b)

de koopwaren;

5°

de materiële roerende goederen, dienstig voor of aangewend in het kader van een vrij beroep;

6°

de kledingstukken, de juwelen, de boeken en alle andere voorwerpen tot persoonlijk gebruik van de erflater;

7°

de stoffering, het vaatwerk, het keukengereedschap en andere voorwerpen van gelijke aard;

8°

de verzamelingen van schilderijen, porselein, wapens en andere voorwerpen;

9°

de wijn en andere waren.

Het eerste lid geldt niet voor kunstwerken als een of meer van die werken als betaling van de erfbelasting wordt
aangeboden met toepassing van artikel 3.4.3.0.2.
VORIGE VERSIE(S)
Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 216 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
§ 1, lid 1:
–

8° gewijzigd bij art. 22 Decr.Vl. 8 december 2017 (BS 14 december 2017), met ingang van 24 december 2017 (art. 31);

–

14°, b), 3) gewijzigd bij art. 31, 1° Decr.Vl. 21 december 2018 (BS 28 december 2018), met ingang van 1 mei 2019 (art. 3
B.Vl.Reg. 5 april 2019 (BS 7 mei 2019));

–

14°, j) ingevoegd bij art. 26 Decr.Vl. 17 juli 2015 (BS 14 augustus 2015 (ed. 2)), met ingang van 14 augustus 2015 (art. 41);

–

14°, k) ingevoegd bij art. 18, 3° Decr.Vl. 22 december 2017 (BS 21 februari 2018), met ingang van 9 juni 2018 (art. 1
B.Vl.Reg. 4 mei 2018 (BS 30 mei 2018));

–

15° ingevoegd bij art. 12 Decr.Vl. 6 juli 2018 (BS 20 juli 2018 (ed. 2)), met ingang van 1 september 2018 (art. 14);

–

16° ingevoegd bij art. 12 Decr.Vl. 6 juli 2018 (BS 20 juli 2018 (ed. 2)), met ingang van 1 september 2018 (art. 14) en vervangen
bij art. 31, 2° Decr.Vl. 21 december 2018 (BS 28 december 2018);

–

17° ingevoegd bij art. 12 Decr.Vl. 6 juli 2018 (BS 20 juli 2018 (ed. 2)), met ingang van 1 september 2018 (art. 14).

Toekomstig recht
Artikel 3.3.1.0.8 wordt gewijzigd bij art. 18, 1° en 2° Decr.Vl. 22 december 2017 (BS 21 februari 2018), met ingang
van 9 juni 2020 (art. 21, lid 2 en art. 1 B.Vl.Reg. 4 mei 2018 (BS 30 mei 2018)).

[Art. 3.3.1.0.8
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§1
De aangifte van nalatenschap vermeldt:
1°

de identificatie van de erflater: de voornamen, de achternaam, het rijksregisternummer of het
identificatienummer, vermeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie
van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, het beroep, het domicilie, de plaats en de datum van
geboorte van de erflater en, in voorkomend geval, van de echtgenoot of de wettelijk samenwonende; de
plaats en de datum van het overlijden van de erflater;

2°

de identificatie van de aangevers: de voornamen, de achternaam, het rijksregisternummer of het
identificatienummer, vermeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie
van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, het domicilie, de plaats en datum van geboorte van de
aangevers;

3°

de voornamen, de achternaam, het rijksregisternummer of het identificatienummer, vermeld in artikel 8 van de
wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid,
het domicilie, de plaats en de datum van geboorte van de personen die de hoedanigheid hebben van
erfgenamen, legatarissen en begiftigden;

4°

de graad van verwantschap tussen de erflater en zijn erfgenamen, legatarissen en begiftigden, wat door ieder
van hen wordt verkregen, en de titel op basis waarvan ze tot de nalatenschap komen;

5°

de voornamen, de achternaam, het domicilie, de geboorteplaats en -datum van de kinderen, beoogd in
artikel 2.7.5.0.2, § 1;

6°

in voorkomend geval, de aanduiding van de erfgenamen die uitgesloten zijn krachtens uiterste
wilsbeschikkingen of contractuele beschikkingen;

7°

de keuze van een woonplaats in België;

8°

de nauwkeurige aanduiding en raming van elk goed afzonderlijk dat deel uitmaakt van het belastbare actief,
alsook de vermelding van de kadastrale afdeling, het kadastraal perceel en de ligging als het een onroerend
goed betreft. 3[Als de erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden en iedereen die ertoe gehouden is
een aangifte van nalatenschap in te dienen met toepassing van artikel 3.3.1.0.9/1, een schatter-expert
aanstellen om een schatting te maken van het geheel of een deel van de onroerende goederen die zich in
België bevinden en die voor hun verkoopwaarde moeten of kunnen worden aangegeven, wordt het
deskundige schattingsverslag bij de aangifte van nalatenschap gevoegd;]

9°

voor alle polissen die op de dag van het overlijden van kracht waren met betrekking tot lichamelijke roerende
goederen: de naam of de firma en het domicilie van de verzekeraar, de datum van de polis en het nummer
ervan, alsook de verzekerde goederen en de verzekerde waarde als de door de erflater nagelaten lichamelijk
roerende goederen verzekerd waren tegen brand, diefstal of een ander risico. Er moet ook uitdrukkelijk
bevestigd worden dat, voor zover de aangevers weten, de goederen niet het voorwerp van andere polissen
uitmaakten. Als de goederen in kwestie niet verzekerd waren op de dag van het overlijden, moet dat
uitdrukkelijk in de aangifte bevestigd worden;

10°

behoudens als toepassing wordt gemaakt van artikel 2.7.3.4.2, eerste lid, de aanduiding van iedere schuld die
in mindering van het belastbare actief toegelaten kan worden, met opgave van de voornamen, de achternaam
en het domicilie van de schuldeiser, van de oorzaak van de schuld en van de datum van de akte, als er een
bestaat. Als de afwijking, vermeld in artikel 2.7.4.1.1, § 2, derde lid, van toepassing is, moet bij de schulden
die specifiek zijn aangegaan om de gezinswoning te verwerven of te behouden, uitdrukkelijk worden vermeld
dat ze met dat doel zijn aangegaan;

11°

het actief en het passief van de gemeenschap in geval van toepassing van artikel 3.3.1.0.5, § 1, derde lid;

12°

de begunstigde persoon, alsook de datum van de akten of aangiften, en de grondslag waarop het
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registratierecht is of moet worden geheven als de erflater ten bate van zijn erfgenamen, legatarissen of
begiftigden schenkingen heeft gedaan die vastgesteld zijn door akten, die dagtekenen van minder dan drie
jaar vóór de datum van het overlijden en die vóór dezelfde datum tot de formaliteit van de registratie
aangeboden zijn of verplicht registreerbaar geworden zijn. Ongeacht de datum van de akte geldt deze regel
ook als de schenking gedaan is onder een opschortende voorwaarde die vervuld is ingevolge het overlijden
van de schenker of minder dan drie jaar vóór dat overlijden;
13°

als de erflater het vruchtgebruik van goederen gehad heeft of met fideï-commis bezwaarde goederen
verkregen heeft: welke die goederen zijn, met aanduiding van de personen die tot het genot van de volle
eigendom zijn gekomen of voordeel getrokken hebben uit het fideï-commis ten gevolge van het overlijden van
de erflater;

14°

met aanduiding van de betrokken persoon of de betrokken goederen, de vraag tot toepassing van:
a)
het abattement, vermeld in artikel 2.7.3.2.12;
b)

het verlaagde tarief, vermeld in artikel 2.7.4.2.2. In voorkomend geval moet bij de aangifte de volgende
informatie gevoegd worden:
1)
de benaming en het ondernemingsnummer van de familiale onderneming of familiale
vennootschap waarvoor het voordeel gevraagd wordt;
2)

de voornaam en de achternaam van de medeaandeelhouders van de erflater en hun graad
van verwantschap met de erflater;

3)

hetzij de activa van de familiale onderneming met een duidelijke omschrijving en verwijzing
naar de boekhouding en, als het onroerende goederen betreft, de vermelding of ze al dan niet
hoofdzakelijk voor bewoning worden aangewend of zijn bestemd, hetzij het aantal aandelen en
de precieze aard van alle aandelen van een familiale vennootschap met enerzijds de
vermelding van het aantal aandelen dat in het bezit was van de erflater en van andere bij naam
te noemen medeaandeelhouders, 8[alsook met het percentage van de stemrechten dat zij
vertegenwoordigen,]8 en anderzijds de aard van het zakelijk recht dat de erflater en andere bij
naam te noemen personen bezitten;

4)

kopieën van de goedgekeurde jaarrekeningen van de drie boekjaren die voorafgaan aan het
overlijden van de erflater, opgemaakt overeenkomstig de vigerende boekhoudwetgeving van
de plaats waar de maatschappelijke zetel gevestigd is als de maatschappelijke zetel van de
onderneming of vennootschap niet in België ligt;

5)

kopieën van het rechtsgeldige aandelenregister of, bij gebrek daaraan, de door alle
aandeelhouders ondertekende notulen van de laatste algemene vergadering die voorafgaat
aan het overlijden van de erflater, waaruit op ondubbelzinnige wijze de participaties blijken,
vermeld in artikel 2.7.4.2.2, § 1, eerste lid, 2°, of tweede lid;

6)

een kopie van de laatste voor het overlijden door de erflater ingediende fiscale aangifte voor de
personenbelasting wat familiale ondernemingen betreft;

7)

een kopie van de gecoördineerde statuten, zoals van toepassing op de dag van het overlijden;

c)

de vermindering, vermeld in artikel 2.7.5.0.3;

d)

de vermindering, vermeld in artikel 2.7.5.0.4;

e)

de aftrek, vermeld in artikel 2.7.5.0.5;

f)

de vrijstelling, vermeld in artikel 2.7.6.0.1, waarbij tevens de maatschappelijke rechten moeten worden
vermeld in de aangifte van de nalatenschap die deel uitmaken van de nalatenschap van de inschrijver,
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of belastbaar zijn overeenkomstig artikel 2.7.1.0.4. In voorkomend geval moet bij de aangifte ook het
attest, vermeld in artikel 2.7.6.0.1, § 4, worden gevoegd;
g)

5[...]

h)

5[...]

i)

de vrijstelling, vermeld in artikel 2.7.6.0.4;

j)

2[de vrijstelling, vermeld in artikel 2.7.4.1.1, § 2, derde lid.]2

k)

4[de vrijstelling, vermeld in artikel 2.7.6.0.5. In voorkomend geval moeten de verzoekers in de aangifte

verklaren dat ze kennis hebben van het bepaalde in artikel 16septiesdecies, eerste lid, 1°, en het
tweede tot en met het vierde lid van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en
het natuurlijk milieu. In voorkomend geval wordt hetzij een afschrift van de beslissing tot goedkeuring
van het natuurbeheerplan, vermeld in artikel 16octies, § 1, eerste lid, 5°, van het decreet van
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, hetzij een afschrift van de
overeenkomst, vermeld in artikel 2.7.6.0.5, § 2, tweede lid, gevoegd bij de aangifte;]4
15°

6[in voorkomend geval de erfovereenkomst, vermeld in artikel 1100/7 van het Burgerlijk Wetboek. In dat
geval wordt een kopie van die notariële erfovereenkomst bij de aangifte gevoegd;]6

16°

6[7[in voorkomend geval de verkrijgingen van vruchtgebruik met toepassing van artikel 858bis van het

Burgerlijk Wetboek. In dat geval wordt een kopie van de akte van schenking bij de aangifte gevoegd. In
geval van verzaking aan het vruchtgebruik op een ander tijdstip wordt het stuk gevoegd waaruit die
verzaking blijkt;]7]6
17°

6[in voorkomend geval welke schenkingen, levensverzekeringen en legaten aan inbreng of inkorting zijn
onderworpen en in bevestigend geval op welke wijze de inbreng of inkorting gebeurt.]6

Als het successierecht verschuldigd is, bevat de aangifte bovendien de uitdrukkelijke vermelding van het adres en de
datum en duur van de vestiging van de verschillende fiscale woonplaatsen die de erflater of de afwezige gehad heeft
in de periode van vijf jaar voorafgaand aan zijn overlijden of aan het tijdstip waarop het laatste bericht van de
afwezige werd ontvangen.
De aangifte van de nalatenschap wordt door de aangevers ondertekend.
§2
In afwijking van paragraaf 1, eerste lid, 8°, mogen elk van volgende groepen van goederen het voorwerp uitmaken
van een globale aangifte en globale raming:
1°
andere onroerende goederen dan de onroerende goederen door bestemming, vermeld in punt 2° tot en met
punt 8° hieronder, die een enig bedrijf of een enkel domeingeheel uitmaken;
2°

3°

wat betreft de voorwerpen die tot een landbouwbedrijf dienen:
a)
elke soort van dieren;
b)

het landbouwgereedschap;

c)

de bezaaiingen en andere vruchten te velde;

d)

de zaden, de waren, het stro en de meststoffen;

wat betreft de voorwerpen die tot een nijverheidsbedrijf dienen:

© 2018 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 19/11/2019

ln147871 7/8

M&D Seminars

4°

a)
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wat betreft de voorwerpen die tot een handelsbedrijf of ambachtsbedrijf dienen:
a)

het materieel en de bedrijfstoestellen;

b)

de koopwaren;

5°

de materiële roerende goederen, dienstig voor of aangewend in het kader van een vrij beroep;

6°

de kledingstukken, de juwelen, de boeken en alle andere voorwerpen tot persoonlijk gebruik van de erflater;

7°

de stoffering, het vaatwerk, het keukengereedschap en andere voorwerpen van gelijke aard;

8°

de verzamelingen van schilderijen, porselein, wapens en andere voorwerpen;

9°

de wijn en andere waren.

Het eerste lid geldt niet voor kunstwerken als een of meer van die werken als betaling van de erfbelasting wordt
aangeboden met toepassing van artikel 3.4.3.0.2.
Trefwoorden:
Vorm en inhoud van de aangifte nalatenschap (erfbelasting, Vlaams Gewest)
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Vlaamse Codex Fiscaliteit
[Art. 3.3.1.0.9/1
§1
De erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden en iedereen die ertoe gehouden is een aangifte van
nalatenschap in te dienen, kunnen een schatter-expert aanstellen om een schatting te maken van het geheel of een
deel van de onroerende goederen die zich in België bevinden en die voor hun verkoopwaarde moeten of kunnen
worden aangegeven.
De schatting is alleen bindend voor de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie als:
1°
de schatter-expert op het moment van de schatting is opgenomen op de lijst van aan te stellen erkende
schatters-experten, vermeld in paragraaf 2, na naleving van de voorwaarden daarvoor;
2°

de schatting deugdelijk wordt gemotiveerd in een deskundig schattingsverslag dat voldoet aan de
voorwaarden, vermeld in paragraaf 3;

3°

het deskundige schattingsverslag wordt gevoegd bij de aangifte van nalatenschap, vermeld in artikel 3.3.1.0.5,
binnen de termijnen, bepaald in dat artikel.

Na de ontvangst van de schriftelijke aanvraag bevestigt de schatter-expert schriftelijk dat hij de aanvraag heeft
ontvangen en meldt hij of hij de opdracht al dan niet aanvaardt. Hij werkt zijn opdracht af binnen een termijn die wordt
bepaald in onderling overleg met de opdrachtgever, zonder dat daaraan rechten ontleend kunnen worden voor de
verlenging van de aangiftetermijn, vermeld in artikel 3.3.1.0.5.
§2
De schatter-expert die opgenomen wil worden op een lijst van aan te stellen schatters-experten als vermeld in
paragraaf 1, dient daarvoor een aanvraag in door een modelovereenkomst te ondertekenen die de bevoegde entiteit
van de Vlaamse administratie ter beschikking stelt, waarbij de nodige bewijsstukken zijn gevoegd die aantonen dat:
1°
de aanvrager beroepsmatig schattingen en waarderingen van onroerende goederen uitvoert;
2°

de aanvrager over de beroepskwalificatie daarvoor beschikt door de opleiding die hij gevolgd heeft, en door
permanente bijscholing.

Om te voldoen aan het eerste lid, 2°, bezorgt hij een afschrift van relevante diploma's, getuigschriften of attesten.
Het bevoegde personeelslid beoordeelt binnen een termijn van dertig werkdagen of aan de voorwaarden, vermeld in
het eerste lid, is voldaan. Als dat het geval is, kent het bevoegde personeelslid aan de schatter-expert een uniek
identificatienummer toe en voegt hij de schatter-expert toe aan de lijst.
Als aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, niet is voldaan, deelt het bevoegde personeelslid de beslissing van
weigering tot opname op de lijst en de redenen daarvoor mee aan de aanvrager. Tegen die beslissing kan de
aanvrager, op straffe van verval, binnen een maand na de weigering tot opname een gemotiveerd schriftelijk beroep
instellen bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie. Het beroep wordt onderzocht door een
besluitvormingsorgaan dat is samengesteld uit het afdelingshoofd van de afdeling van de bevoegde entiteit van de
Vlaamse administratie, bevoegd voor de taxatie van de erf- en registratiebelastingen, en het afdelingshoofd van de
afdeling Vastgoedtransacties. Ze beslissen over het beroep bij consensus en brengen de aanvrager schriftelijk op de
hoogte van de gemotiveerde beslissing over het beroep.
Als er geen beslissing wordt genomen over de aanvraag binnen de dertig werkdagen na de ontvangst van de
aanvraag en de bijbehorende bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, of van het beroep tegen de weigering tot
opname, wordt de aanvrager voor een periode van maximaal zes maanden opgenomen op de lijst. Als binnen die
periode een beslissing wordt genomen over de aanvraag, geldt die beslissing vanaf het ogenblik van de kennisgeving
ervan. Als dan nog geen beslissing is genomen, vervalt de tijdelijke opname en moet een nieuwe aanvraag worden
ingediend.
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Personeelsleden van de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie kunnen niet optreden als schatter-expert.
De bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie publiceert de lijst, vermeld in het eerste lid, minstens maandelijks
op haar publiek toegankelijke website als er schatters-experten toegevoegd of geschrapt worden. Op de lijst worden
de voor- en achternaam van de schatter-expert opgenomen, het KBO-nummer waaronder zijn beroepsactiviteit is
geregistreerd, het adres van de plaats van vestiging en, in voorkomend geval, de commerciële benaming waaronder
de activiteiten worden uitgevoerd, de datum van opname op de lijst en de eventuele periodes van tijdelijke schorsing.
§3
Het schattingsverslag wordt opgebouwd als een uitgebreid deskundig rapport en bestaat uit:
1°
een inleidend gedeelte, dat de volgende elementen omvat:

2°

a)

de datum waarop het schattingsverslag is opgemaakt of het laatst is gewijzigd;

b)

de identificatie van de schatter-expert, namelijk voor- en achternaam, beroepstitel en het door de
bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie toegekende identificatienummer voor schattersexperten;

c)

de identificatie van de opdrachtgever, namelijk voor- en achternaam of benaming, rijksregister- of
ondernemingsnummer, adres en, in voorkomend geval, de wettelijke vertegenwoordiger van de
opdrachtgevende overheidsinstantie;

d)

het doel van de schatting, namelijk de volgende vermelding: “Dit schattingsverslag is opgemaakt met
naleving van het kwaliteitscharter van de Vlaamse Belastingdienst voor schatters-experten en dient als
waardering bij de aangifte van nalatenschap.”;

e)

de referentiedatum van de schatting, namelijk de datum van overlijden van de erflater;

f)

de datum van het plaatsbezoek;

g)

de identificatie van het te schatten goed, namelijk:
1)
het postnummer en de gemeente, het dorp of gehucht, de straat en eventueel het huisnummer,
en eventueel de CRAB-gegevens van het onroerend goed;
2)

de kadastrale gegevens, namelijk de kadastrale afdeling, de sectie, het perceelnummer en het
partitienummer, de kadastrale oppervlakte, het kadastraal inkomen en, in voorkomend geval,
de kadastrale detailidentificatie van een privatieve eigendom;

3)

de eigendomstoestand van het onroerend goed, met een beschrijving van de rechten van elke
houder van een zakelijk recht, alsook van zijn aandeel in de volledige eigendomssituatie. Voor
onroerende goederen in mede-eigendom worden de aandelen in het hele onroerend goed
meegedeeld;

de beschrijving van het te schatten goed, die de volgende elementen omvat, in voorkomend geval toegevoegd
als bijlage:
a)
een algemene beschrijving, namelijk:
1)

de ligging in de straat en de ruimere omgeving, de toestand en uitrusting van de straat, de
openbare nutsvoorzieningen;

2)

de voorzieningen in een ruimere omgeving, zoals scholen, zorgvoorzieningen, administratieve
gebouwen en ontspanningsmogelijkheden;

3)

de bereikbaarheid met openbaar of privévervoer;

4)

zowel voor het terrein als de gebouwen: de bestemming en de aanwending;

5)
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alleen voor het terrein: de volledige grondoppervlakte, de vorm, de breedte aan de straat, de
rooilijnbreedte, de relatieve hoogteligging ten opzichte van de straat of omgeving, de oriëntatie
en de bodemoccupatie;
6)

b)

3°

alleen voor de gebouwen: de bouwwijze, het aantal verdiepingen en bijgebouwen, de
gevelbreedte, de plaatsing op het terrein, de bebouwde oppervlakte, de nuttige oppervlakte en
de algemene toestand op het vlak van onderhoud, afwerking en comfort;

een bijzondere beschrijving van de gebouwen, namelijk:
1)

het bouwjaar, de constructiewijze, de kwaliteit van de constructie en de gebruikte materialen
voor gevels, vloeren, muren, plafonds, daken en schrijnwerk, en de algemene staat van
onderhoud;

2)

de indeling en, volgens de indeling van de gebouwen, de afwerking, de uitrusting en
voorzieningen op het vlak van comfort;

c)

de stedenbouwkundige ligging en voorschriften, de toestand op het vlak van onroerend erfgoed, van
voorkooprecht en van de watertoets;

d)

de gegevens over de zakelijke rechten en de overeenkomstige datum en wijze van verwerving. Als het
onroerend goed verhuurd is, wordt het type contract, de duurtijd ervan en de overeengekomen
huurprijs weergegeven;

e)

de liggingsplannen en per verdieping schetsen van de indeling, waarbij een foto van de voorgevel is
gevoegd, en, in voorkomend geval, bijkomende foto's als die noodzakelijk zijn om de waarde van het
onroerend goed te bepalen en om de situatie op de datum van het plaatsbezoek vast te leggen;

de beschrijving van de gebruikte vergelijkingspunten, vermeld in punt 4°, die telkens de volgende elementen
omvat:
a)

algemene gegevens over de ligging en de kadastrale gegevens van het vergelijkingspunt, namelijk:
1)
het postnummer en de gemeente, het dorp of gehucht, de straat en, in voorkomend geval, het
huisnummer;
2)

de kadastrale gegevens van het vergelijkingspunt, namelijk de kadastrale afdeling, de sectie,
het perceelnummer, het partitienummer, de kadastrale oppervlakte, het kadastraal inkomen en,
in voorkomend geval, de kadastrale detailidentificatie van een privé-eigendom;

3)

in voorkomend geval het bouwjaar van het vergelijkingspunt;

b)

de gegevens van de overdracht die aan de basis liggen van de opname als vergelijkingspunt: de aard
en datum van de overdracht, en de belastbare grondslag ervan;

c)

bijzondere gegevens over de ligging, bestemming en eventuele bebouwing;

4°

de analyse die leidt tot de geschatte waarde. De analyse wordt in principe uitgevoerd aan de hand van een
afweging ten opzichte van vergelijkingspunten. Uitzonderlijk en voor specifieke eigendommen waarvoor geen
vergelijkingspunten beschikbaar zijn, geeft de schatter-expert weer hoe de waarde dan wel wordt bepaald. De
schatter-expert motiveert die afwijking in zijn verslag;

5°

het besluit, dat de hoofdkenmerken van de analyse herneemt, de referentiedatum voor de waardebepaling en
als finale conclusie de geschatte waarde;
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de eedformule “Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten getrouw heb vervuld”, de dagtekening en de
ondertekening.

§4
De bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie organiseert het toezicht en de controle op de naleving van de
bepalingen, vermeld in paragraaf 1 tot en met 3. Daarbij kan informatie uitgewisseld worden met
beroepsverenigingen waarbij de schatter-expert is aangesloten.
Bij vastgestelde inbreuken kan het bevoegde personeelslid beslissen tot schrapping van de schatter-expert van de
lijst van schatters-experten. Die beslissing tot schrapping en de redenen daarvoor worden aan de schatter-expert
meegedeeld. Tegen die beslissing kan de aanvrager, op straffe van verval, binnen een maand na de beslissing
gemotiveerd schriftelijk beroep instellen bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie.
Het beroep wordt onderzocht door een besluitvormingsorgaan dat is samengesteld uit het afdelingshoofd van de
afdeling van de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie, bevoegd voor de taxatie van de erf- en
registratiebelastingen, en het afdelingshoofd van de afdeling Vastgoedtransacties. Ze beslissen binnen de dertig
werkdagen over het beroep bij consensus en brengen de aanvrager schriftelijk op de hoogte van de gemotiveerde
beslissing over het beroep. Een gebrek aan consensus staat gelijk aan het uitblijven van een beslissing.
Als er geen beslissing wordt genomen over het beroep binnen de dertig werkdagen na de ontvangst van het beroep,
vermeld in het tweede lid, wordt de aanvrager voor een periode van maximaal zes maanden terug opgenomen op de
lijst. Als binnen die periode een beslissing wordt genomen over het beroep, geldt die beslissing vanaf het ogenblik
van de kennisgeving ervan. Als dan nog geen beslissing is genomen, blijft de aanvrager opgenomen op de lijst.
Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 23 Decr.Vl. 8 december 2017 (BS 14 december 2017), met ingang van 24 december 2017 (art. 31).
Verwerping van beroep/niet-schending
Het Hof verwerpt, onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.32.3, het beroep tot vernietiging van artikel 23 van het
Vlaamse decreet van 8 december 2017 houdende bepalingen tot verdere regeling van de invordering van niet-fiscale
schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren,
diverse fiscale bepalingen, en de overname van de dienst van de belasting op spelen en weddenschappen, de automatische
ontspanningstoestellen en de openingsbelasting op slijterijen van gegiste dranken (GwH nr. 84/2019, 28 mei 2019 (BS 28 juni 2019)).

Trefwoorden:
Schatting (aangifte nalatenschap, erfbelasting, Vlaams Gewest)

Over deze akte

Vlaamse Codex Fiscaliteit
Publicatiedatum
23/12/2013
Afkondigingsdatum 13/12/2013
Inwerkingtreding 01/01/2014
Kluwernummer
147871
Verkorte benaming Vlaamse Codex Fiscaliteit; VCF
Bron
Belgisch Staatsblad
Trefwoorden:
Algemeen belastingrecht, algemeen
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Vlaamse Codex Fiscaliteit
Art. 3.6.0.0.1
Het bevoegde personeelslid verleent ambtshalve ontheffing van de overmatige belastingen die voortvloeien uit
materiële vergissingen, uit dubbele belasting, alsook van die welke blijken uit afdoende bevonden nieuwe bescheiden
of feiten waarvan het laattijdig overleggen of inroepen door de belastingschuldige wordt verantwoord door gewettigde
redenen en op voorwaarde dat:
1°

die overmatige belastingen door de administratie zijn vastgesteld of door de belastingschuldige aan de
administratie zijn bekendgemaakt binnen vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting is gevestigd;

2°

de aanslag nog niet het voorwerp is geweest van een bezwaarschrift dat aanleiding heeft gegeven tot een
definitieve beslissing over de grond.

Een nieuw rechtsmiddel of een wijziging van jurisprudentie wordt niet beschouwd als nieuw gegeven.
Het bevoegde personeelslid verleent ook ambtshalve ontheffing van de verminderingen en vrijstellingen met
toepassing van artikel 2.1.6.0.2, eerste lid, 1° en 2°, en artikel 2.1.5.0.1, § 1, 1° tot en met 3°, en § 2, eerste lid, 1° tot
en met 3°, en artikel 2.1.5.0.2, § 1, 1°, 2° en 4°, als het feit dat aanleiding geeft tot die verminderingen of vrijstellingen,
door de administratie is vastgesteld of door de belastingschuldige aan de administratie is bekendgemaakt binnen vijf
jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar waartoe de belasting behoort waarop die verminderingen moeten worden
verleend.
Trefwoorden:
Ambtshalve ontheffing (Vlaamse gewestelijke belastingen)

Over deze akte

Vlaamse Codex Fiscaliteit
Publicatiedatum
23/12/2013
Afkondigingsdatum 13/12/2013
Inwerkingtreding 01/01/2014
Kluwernummer
147871
Verkorte benaming Vlaamse Codex Fiscaliteit; VCF
Bron
Belgisch Staatsblad
Trefwoorden:
Algemeen belastingrecht, algemeen
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Art. 3.17.0.0.2 VCF
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Vlaamse Codex Fiscaliteit
[Art. 3.17.0.0.2
Aan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie kan niet worden tegengeworpen, de rechtshandeling noch het
geheel van rechtshandelingen dat een zelfde verrichting tot stand brengt, wanneer die entiteit door vermoedens of
door andere bewijsmiddelen, vermeld in artikel 3.17.0.0.1, en aan de hand van objectieve omstandigheden aantoont
dat er sprake is van fiscaal misbruik.
Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige door middel van de door hem gestelde
rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen één van de volgende verrichtingen tot stand brengt:
1°
hetzij een verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met de doelstellingen van een bepaling van deze codex of de
ter uitvoering daarvan genomen besluiten buiten het toepassingsgebied van die bepaling plaatst;
2°

hetzij een verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt op een belastingvoordeel, voorzien door een bepaling
van deze codex of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten, en de toekenning van dit voordeel in strijd
zou zijn met de doelstellingen van die bepaling en die in wezen het verkrijgen van dit voordeel tot doel heeft.

Het komt aan de belastingplichtige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn rechtshandeling of het geheel van
rechtshandelingen door andere motieven verantwoord is dan het ontwijken van de belasting. Als de belastingplichtige
het tegenbewijs niet levert, dan wordt de verrichting aan een belastingheffing overeenkomstig het doel van deze
codex onderworpen alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden.
VORIGE VERSIE(S)
Wetshistoriek
Vervangen bij art. 294 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Niet-tegenwerpelijkheid juridische kwalificatie akte (Vlaamse gewestelijke belastingen)

Over deze akte

Vlaamse Codex Fiscaliteit
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Publicatiedatum
Afkondigingsdatum

23/12/2013
13/12/2013

Inwerkingtreding
Kluwernummer
Verkorte benaming

01/01/2014
147871
Vlaamse Codex Fiscaliteit; VCF

Bron
Belgisch Staatsblad
Trefwoorden:
Vestiging en invordering (inkomstenbelastingen), algemeen Onroerende voorheffing, algemeen
Opcentiemen (toekenning aan provincie, agglomeratie en gemeente, inkomstenbelastingen)
Verkeersbelasting op autovoertuigen, algemeen Belasting op de inverkeerstelling, algemeen
Eurovignet, algemeen Vestiging, invordering en geschillen inzake belastingen (Vlaams Gewest), algemeen
Verkoop van beschermd monument (verkooprecht Vlaams Gewest)
Schenking van beschermd monument (tarief schenkbelasting Vlaams Gewest)
Aankoop hoofdverblijfplaats (verkooprecht Vlaams Gewest)
Aankoop woning voor sociale huur (verkooprecht Vlaams Gewest)
Verplichtingen in het kader van de burgerlijke vordering (Vlaamse gewestelijke belastingen)
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Vlaamse Codex Fiscaliteit
[Art. 3.18.0.0.7
De erfgenaam, legataris of begiftigde die niet alle goederen heeft aangegeven overeenkomstig de bepalingen van
artikel 3.3.1.0.8, betaalt een belastingverhoging die gelijk is aan 20 % van de daardoor verschuldigde aanvullende
rechten.
2[3[De belastingverhoging, vermeld in het eerste lid, wordt vervangen door een belastingverhoging conform de
onderstaande tabel als een erfgenaam, legataris of begiftigde uit eigen beweging, een goed dat in afwijking van
artikel 3.3.1.0.8 niet was opgenomen in de aangifte, alsnog aangeeft:
ogenblik van indiening na het verstrijken van de
belastingverhoging in %
aangiftetermijn, vermeld in artikel 3.3.1.0.5, § 2,
van de te betalen
erfbelasting
VCF of artikel 3.3.1.0.6 VCF
vanaf de eerste dag van tot en met de laatste dag
van
maand 1
maand 1
1
maand 2
maand 2
2
maand 3
maand 3
3
maand 4
maand 4
4
maand 5
maand 5
5
maand 6
maand 6
6
maand 7
maand 10
10
]3]2

Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 308 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
Lid 2 ingevoegd bij art. 32 Decr.Vl. 17 juli 2015 (BS 14 augustus 2015 (ed. 2)), met ingang van 14 augustus 2015 (art. 41) en vervangen
bij art. 49 Decr.Vl. 18 december 2020 (BS 30 december 2020 (ed. 2)), van toepassing op nalatenschappen opengevallen vanaf 1 januari
2021 (art. 76).

Trefwoorden:
Verzuim (belastingverhoging, erfbelasting, Vlaams Gewest)

Over deze akte

Vlaamse Codex Fiscaliteit
Publicatiedatum
Afkondigingsdatum
Inwerkingtreding
Kluwernummer
Verkorte benaming
Bron

23/12/2013
13/12/2013
01/01/2014
147871
Vlaamse Codex Fiscaliteit; VCF
Belgisch Staatsblad

Trefwoorden:
Algemeen belastingrecht, algemeen
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Vlaamse Codex Fiscaliteit
[Art. 3.18.0.0.8
Als wordt vastgesteld dat de aangegeven waarde van de aangegeven goederen te laag is, is een belastingverhoging
verschuldigd, conform de onderstaande tabel:
verhouding van het tekort in % ten opzichte van de belastingverhoging in %
aangegeven waarde van het goed
van de aanvullende
rechten
Vanaf
tot
10
25
5
25
50
10
50
100
15
100
20
3[In

afwijking van het eerste lid, wordt de belastingverhoging verminderd tot de helft van het percentage van de
verschuldigde aanvullende rechten, vermeld in het eerste lid, als een erfgenaam, legataris of begiftigde uit eigen
beweging, en binnen tien maanden na hetzij het overlijden, hetzij de start van de aangiftetermijn zoals berekend
overeenkomstig artikel 3.3.1.0.6, derde of vierde lid, voor een goed dat in afwijking van artikel 3.3.1.0.8 voor een te
lage waarde was opgenomen in de aangifte, alsnog een hogere waarde aangeeft.]3

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 309 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325), vervangen bij
art. 33 Decr.Vl. 17 juli 2015 (BS 14 augustus 2015 (ed. 2)), met ingang van 14 augustus 2015 (art. 41) en gewijzigd bij art. 50 Decr.Vl.
18 december 2020 (BS 30 december 2020 (ed. 2)), van toepassing op nalatenschappen opengevallen vanaf 1 januari 2021 (art. 76).

Trefwoorden:
Ontoereikende waardering (belastingverhoging, erfbelasting, Vlaams Gewest)

Over deze akte

Vlaamse Codex Fiscaliteit
Publicatiedatum
Afkondigingsdatum
Inwerkingtreding
Kluwernummer
Verkorte benaming
Bron

23/12/2013
13/12/2013
01/01/2014
147871
Vlaamse Codex Fiscaliteit; VCF
Belgisch Staatsblad

Trefwoorden:
Algemeen belastingrecht, algemeen
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Cass. (1e k.) AR F.20.0071.N, 16 september 2021
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Cass. (1e k.) AR F.20.0071.N, 16 september 2021 (VLAAMS GEWEST / G. V. D. E.)

Cass. (1e k.) AR F.20.0071.N, 16 september 2021 (VLAAMS GEWEST / G. V. D. E.) http://https://juportal.be/ (30
september 2021), concl. VAN DER FRAENEN, J.
Samenvatting
Artikel 2.7.1.0.4 Vlaamse Codex Fiscaliteit bepaalt mede het belastbaar voorwerp van de erfbelasting en
onderscheidt zich aldus van een antimisbruikbepaling die de administratie in geval van fiscaal misbruik toelaat om
een niet-belastbare rechtshandeling te negeren en de belastingplichtige te belasten alsof het fiscaal misbruik nooit
heeft plaatsgevonden; de gewijzigde versie van deze bepaling heeft uitwerking op rechtshandelingen die dateren van
vóór dan wel na de inwerkingtreding van de wijziging.
Trefwoorden:
Ongelijke verdeling van de gemeenschap (erfbelasting, Vlaams Gewest)

Volledige tekst
VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, voor wie optreedt de Vlaamse minister van
Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, met kabinet te 1000 Brussel, Martelaarsplein 7,
eiser,
vertegenwoordigd door mr. Geoffroy de Foestraets, advocaat bij het Hof van Cassatie, en bijgestaan door mr. Stefan
De Vleeschouwer, advocaat bij de balie Brussel, beiden met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, waar de eiser
woonplaats kiest,
tegen
G. V. D. E.,
verweerster,
vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,
Amerikalei 187/302, waar de verweerster woonplaats kiest, en bijgestaan door mr. Nicolas Geelhand de Merxem,
advocaat bij de balie provincie Antwerpen, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 215.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 24 december 2019.
Advocaat-generaal Johan Van der Fraenen heeft op 5 juli 2021 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Johan Van der Fraenen heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 1/12/2021

rn300134613 1/2

M&D Seminars

180

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 2.7.1.0.4 Vlaamse Codex Fiscaliteit, zoals gewijzigd door artikel 24 van het decreet van 3 juli 2015
houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015, wordt de langstlevende echtgenoot
die ingevolge een huwelijksovereenkomst die niet aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de
helft van de gemeenschap toegekend krijgt, voor de heffing van de erfbelasting gelijkgesteld met de langstlevende
echtgenoot die, als niet wordt afgeweken van de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere
echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk
verkrijgt.
2. Deze bepaling bepaalt mede het belastbaar voorwerp van de erfbelasting en onderscheidt zich aldus van een
antimisbruikbepaling die de administratie in geval van fiscaal misbruik toelaat om een niet-belastbare rechtshandeling
te negeren en de belastingplichtige te belasten alsof het fiscaal misbruik nooit heeft plaatsgevonden.
3. De appelrechter die oordeelt dat het gewijzigde artikel 2.7.1.0.4 Vlaamse Codex Fiscaliteit waarop de bestreden
aanslag gesteund is, onmiskenbaar een antimisbruikbepaling is, verantwoordt zijn beslissing dat de gewijzigde versie
van artikel 2.7.1.0.4 Vlaamse Codex Fiscaliteit slechts uitwerking heeft op rechtshandelingen die dateren vanaf haar
inwerkingtreding, zijnde 1 juli 2015 niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix,
als voorzitter, en de raadsheren Filip Van Volsem, Bart Wylleman, Koenraad Moens en François Stévenart Meeûs, en
in openbare rechtszitting van 16 september 2021 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van
advocaat-generaal Johan Van der Fraenen, met bijstand van griffier Vanity Vanden Hende.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie
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Grondwettelijk Hof nr. 80/2021, 3 juni 2021 (prejudiciële vraag)

Grondwettelijk Hof nr. 80/2021, 3 juni 2021 (prejudiciële vraag) http://www.const-court.be (4 juni 2021);
Rec.gén.enr.not. 2021, afl. 7, 348, noot PETIT, M.
Samenvatting
Artikel 17 van het Wetboek der successierechten, vóór de opheffing ervan, voor wat betreft het Vlaamse Gewest, bij
artikel 5.0.0.0.1, 4°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, schendt de artikelen 10, 11 en 172 van
de Grondwet, in zoverre het niet erin voorziet dat belastingplichtigen die uit de nalatenschap van een rijksinwoner in
het buitenland aangehouden roerende goederen verkrijgen, het in België opvorderbare successierecht dat die
goederen treft, verminderd kunnen zien met het bedrag van de erfbelasting geheven in het land waar die goederen
worden aangehouden.
Het verschil in behandeling berust op een objectief criterium van onderscheid, namelijk het onroerend dan wel
roerend karakter van het goed dat deel uitmaakt van de nalatenschap.
Zoals uit de parlementaire voorbereiding in 1923 blijkt, werd bij de invoering van artikel 17 van het Wetboek der
successierechten de uitsluiting van de in het buitenland aangehouden roerende goederen verantwoord geacht om
twee redenen. Enerzijds, werd erop gewezen dat de vererving op het vlak van het burgerlijk recht bepaald wordt door
het recht van de woonplaats van de overledene. Anderzijds, zou het op dat ogenblik moeilijk zijn gebleken te
achterhalen of op in het buitenland aangehouden roerende goederen erfbelasting door die landen werd geheven.
Ongeacht of in 1923 door andere landen al dan niet een erfbelasting werd geheven op roerende goederen die op hun
grondgebied werden aangehouden door niet-inwoners, blijkt dat thans verschillende landen, waaronder Spanje, een
dergelijke erfbelasting heffen.
Bovendien is de internationale mobiliteit van zowel personen als goederen en kapitalen sedert 1923 aanzienlijk
toegenomen. Daardoor houden Belgen thans veel meer roerende goederen in het buitenland aan dan bij de
totstandkoming van de in het geding zijnde bepaling het geval was. Die goederen kunnen een aanzienlijke waarde
hebben, met name wanneer het om banktegoeden of aandelen gaat
Naar burgerlijk recht wordt niet alleen de grensoverschrijdende vererving van roerende goederen, maar evenzeer die
van onroerende goederen, doorgaans bepaald door het recht van de woonplaats van de erflater. Dat
burgerrechtelijke beginsel houdt overigens geen verband met de fiscale behandeling van die goederen, die op een
eigen fiscale logica stoelt.
De inherente mobiliteit van roerende goederen en de mogelijkheid om hen na het overlijden van de erflater naar het
buitenland over te brengen om aan de erfbelasting in België te ontsnappen, neemt niet weg dat de in het geding
zijnde bepaling geen belastingvrijstelling, maar een loutere verrekening regelt. Niets verantwoordt dat de bevoegde
wetgever nog langer de belastingplichtige erfgenaam van roerende goederen anders behandelt dan de
belastingplichtige erfgenaam van onroerende goederen.
In afwachting van het optreden van de wetgever staat het aan de verwijzende rechter een einde te maken aan de
door het Hof vastgestelde ongrondwettigheid, aangezien die vaststelling wordt uitgedrukt in voldoende duidelijke en
volledige bewoordingen om toe te laten dat de in het geding zijnde bepaling wordt toegepast met inachtneming van
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Met betrekking tot artikel 17 van het Wetboek der successierechten, toont de Vlaamse Regering niet aan dat een
niet-gemoduleerde vaststelling van ongrondwettigheid de rechtszekerheid in die mate in het gedrang zou kunnen
brengen, dat bij de beantwoording van de prejudiciële vraag tot een handhaving van de gevolgen van die bepaling
moet worden besloten. Overigens is de in het geding zijnde bepaling, voor wat het Vlaamse Gewest betreft, niet meer
van toepassing sinds 1 januari 2015.
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Trefwoorden:
Onroerende goederen in buitenland (vermindering erfbelasting Vlaams Gewest)
Gelijkheid en niet-discriminatie inzake registratie- en successierechten
Gelijkheid inzake belasting (openbare financiën) Rechtskracht prejudicieel arrest (Grondwettelijk Hof)
Successierecht, belastbaar actief (Vlaams Gewest)
Onroerende goederen in buitenland (successierecht, belastbaar actief)
Dit document is beschikbaar op Jurisquare: Rec.gén.enr.not. 2021, afl. 7, 348

Volledige tekst
«In zake: de prejudiciële vraag betreffende artikel 17 van het Wetboek der successierechten, vóór de opheffing ervan,
voor wat betreft het Vlaamse Gewest, bij artikel 5.0.0.0.1, 4o, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december
2013, gesteld door het Hof van Cassatie.»
Het Grondwettelijk Hof,
samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, en de rechters T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R.
Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache en T. Detienne, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder
voorzitterschap van voorzitter L. Lavrysen,
wijst na beraad het volgende arrest:

I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging
Bij arrest van 13 februari 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 maart 2020, heeft het
Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vraag gesteld:
« Schendt artikel 17 van het Wetboek van Successierechten, vóór de opheffing ervan, voor wat
betreft het Vlaamse Gewest, bij artikel 5.0.0.0.1, 4o, van het Decreet van 13 december 2013 houdende
de Vlaamse Codex Fiscaliteit, de artikelen 10, 11 en 172 van de gecoördineerde Grondwet in zoverre
het erin voorziet dat voor de belastingplichtigen, wanneer het actief van de nalatenschap van een
rijksinwoner in het buitenland gelegen onroerende goederen bevat die in het land van de ligging ervan
aanleiding geven tot het heffen van een erfbelasting, het in België opvorderbare successierecht, in de
mate dat het deze goederen treft, wordt verminderd met het bedrag van de in het land van de ligging
geheven erfbelasting, terwijl het niet erin voorziet dat voor de belastingplichtigen, wanneer het actief
van de nalatenschap van een rijksinwoner in het buitenland aangehouden roerende goederen bevat
die in het land waar de goederen worden aangehouden aanleiding geven tot het heffen van een
erfbelasting, het in België opvorderbare successierecht, in de mate dat deze goederen treft, wordt
verminderd met het bedrag van de in dat land geheven erfbelasting ? ».
Memories en memories van antwoord zijn ingediend door:
Adriana Van Dijk, Johannes Boer en Caroline Boer, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. A. Maelfait en
Mr. S. Aelbrecht, advocaten bij de balie te Brussel;
de Vlaamse Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. B. Martel en Mr. K. Caluwaert, advocaten bij
de balie te Brussel.
Bij beschikking van 3 maart 2021 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers R. Leysen en T. Giet te hebben
gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij
binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te
worden gehoord, en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 17 maart 2021 en de
zaak in beraad zal worden genomen.
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Ingevolge het verzoek van meerdere partijen om te worden gehoord, heeft het Hof bij beschikking van 17 maart 2021
de dag van de terechtzitting bepaald op 21 april 2021.
Op de openbare terechtzitting van 21 april 2021:
zijn verschenen:
Mr. A. Maelfait en Mr. S. Aelbrecht, voor Adriana Van Dijk, Johannes Boer en Caroline Boer;
Mr. K. Caluwaert, tevens loco Mr. B. Martel, voor de Vlaamse Regering;
hebben de rechters-verslaggevers R. Leysen en T. Giet verslag uitgebracht;
zijn de voornoemde advocaten gehoord;
is de zaak in beraad genomen.
De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast.

II. De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil
Op 19 augustus 2007 is Johannes Marius Boer overleden in Spanje. Hij had zijn fiscale woonplaats evenwel in
België. Zijn erfgenamen gaven in 2008 het geheel van zijn vermogen, met inbegrip van zowel zijn in België als zijn in
Spanje gelegen goederen, aan in België met het oog op de heffing van successierechten. Krachtens artikel 15 van
het Wetboek der successierechten, zoals van toepassing op het bodemgeschil, is het successierecht immers
verschuldigd op de algemeenheid van de aan de overledene of afwezige toebehorende goederen, ongeacht waar ze
zich bevinden.
De erfgenamen dienden ook in Spanje een aangifte van nalatenschap in. Overeenkomstig de Spaanse fiscale
wetgeving wordt immers erfbelasting geheven op de goederen van buitenlandse overledenen, voor zover die
goederen zich materieel of juridisch op Spaans grondgebied bevinden. Het betreft in casu zowel de in Spanje
gelegen onroerende goederen als de in Spanje aangehouden banktegoeden, die als roerende goederen worden
beschouwd.
De erfgenamen verzochten, overeenkomstig het op het bodemgeschil toepasselijke artikel 17 van het Wetboek der
successierechten, de belastingadministratie om een verrekening met de in Spanje betaalde erfbelasting, en dit voor
zowel de onroerende als de roerende goederen. De administratie kende de verrekening toe voor de onroerende,
maar niet voor de roerende goederen.
De erfgenamen stelden tegen de beslissing van de administratie een vordering in bij de Rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen, afdeling Antwerpen. Volgens de erfgenamen schendt artikel 17 van het Wetboek der successierechten
het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, in zoverre het enkel de verrekening met in het buitenland gelegen
onroerende goederen toelaat, met uitsluiting van de in het buitenland aangehouden roerende goederen. Nadat zowel
de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, als het Hof van Beroep te Antwerpen de vordering
van de erfgenamen afwezen, evenals hun verzoek om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof,
werd door die erfgenamen een cassatieberoep ingesteld. In het kader van dat beroep besliste het Hof van Cassatie
dat, vermits de appelrechters geweigerd hadden om een prejudiciële vraag te stellen en de eisers in het
cassatiemiddel niet alleen de afwijzing van de door hen voorgestelde vraag aanvechten, maar tevens de beslissing
over het geschil zelf, de bovenvermelde prejudiciële vraag moest worden gesteld.

III. In rechte
-AA.1.1. De erfgenamen van Johannes Marius Boer voeren aan dat de in het geding zijnde bepaling geen wettig doel
nastreeft en dat er geen objectieve, pertinente en redelijke verantwoording bestaat voor het verschil in behandeling
tussen, enerzijds, belastingplichtigen die uit de nalatenschap van een Belgische rijksinwoner in het buitenland
gelegen onroerende goederen verkrijgen, en die het voordeel kunnen genieten dat het in België opvorderbare
successierecht dat die goederen treft, wordt verminderd met het bedrag van de in het land van de ligging geheven
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erfbelasting, en, anderzijds, de belastingplichtigen die uit de nalatenschap van een Belgische rijksinwoner in het
buitenland aangehouden roerende goederen verkrijgen, en die het voordeel van de vermindering niet kunnen
genieten.
A.1.2. Volgens de erfgenamen beoogde de wetgever met artikel 17 van het Wetboek der successierechten de
dubbele belasting op de nalatenschappen van een Belgische rijksinwoner te vermijden, maar heeft hij zich laten
leiden door de verkeerde premisse dat er enkel buitenlandse erfbelasting wordt geheven op in het buitenland gelegen
onroerende goederen, en niet op in het buitenland aangehouden roerende goederen. Vermits thans minstens Spanje,
de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk erfbelasting heffen op roerende goederen die op hun
grondgebied worden aangehouden, kan de uitsluiting van de belastingplichtigen die uit de nalatenschap van een
rijksinwoner in het buitenland aangehouden roerende goederen verkrijgen, niet objectief en redelijk worden
verantwoord. Weliswaar beschikt de wetgever inzake belastingen over een ruime discretionaire bevoegdheid, maar
die reikt niet zo ver dat hij vrijstellingen mag verlenen aan bepaalde categorieën van belastingplichtigen en tegelijk die
vrijstellingen mag weigeren aan andere categorieën van belastingplichtigen die met de eerstgenoemde categorieën
vergelijkbaar zijn.
Evenmin kan het verschil in behandeling volgens de erfgenamen worden verantwoord door de doelstelling om
belastingontwijking tegen te gaan. De in het buitenland aangehouden roerende goederen blijven immers tot de
belastbare basis voor de successierechten in België behoren; er vindt enkel een verrekening plaats met de in het
buitenland geheven erfbelasting.
A.2.1. Volgens de Vlaamse Regering steunt het verschil in behandeling op een wettig doel, alsook op een objectief en
pertinent criterium van onderscheid. De wetgever vermocht immers de beleidskeuze te maken om de gunstregeling
van de verrekening van de buitenlandse erfbelasting met de in België betaalde successierechten te beperken tot de
onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen.
A.2.2. Daarenboven is de in het geding zijnde bepaling evenredig met de nagestreefde doelstelling. De Vlaamse
Regering wijst allereerst erop dat de nalatenschap, wat de lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen betreft,
beheerst wordt door het recht van het domicilie van hun eigenaar, zodat het, onder meer in het licht van de ruime
discretionaire bevoegdheid waarover de wetgever in fiscale aangelegenheden beschikt, niet onbillijk is om
successierechten te heffen op het gehele roerende vermogen van een rijksinwoner, waar ook gelegen, zonder te
voorzien in de mogelijkheid tot verrekening van de eventuele in het buitenland betaalde erfbelasting op de aldaar
door de erflater aangehouden roerende goederen. Daarnaast beklemtoont zij dat de in het geding zijnde regeling
ingegeven is door de zorg om belastingontwijking tegen te gaan. Gelet op de inherente mobiliteit van roerende
goederen, dient te worden voorkomen dat de door de erflater in België aangehouden roerende goederen bij zijn
overlijden worden overgebracht naar het buitenland om aan erfbelasting in België te ontsnappen.
De Vlaamse Regering wijst voorts erop dat de erflater over de mogelijkheid blijft beschikken om, voorafgaand aan zijn
overlijden, zijn erfenis - en, bij uitbreiding daarvan, de daarop verschuldigde erfbelasting - te regelen door
bijvoorbeeld een specifieke successieplanning uit te werken.
Ten slotte merkt de Vlaamse Regering op dat de in het buitenland geheven erfbelasting op de aldaar aangehouden
roerende goederen in bepaalde gevallen alsnog in rekening zou kunnen worden gebracht, bijvoorbeeld indien de
successierechten die in het buitenland geheven worden, de aard hebben van een « boedelbelasting » en niet van een
erfbelasting geheven ten aanzien van de erfopvolgers persoonlijk.
A.2.3. Daaruit volgt volgens de Vlaamse Regering dat de wetgever, zonder miskenning van het beginsel van
gelijkheid en niet-discriminatie, heeft kunnen bepalen dat de in artikel 17 van het Wetboek der successierechten
bedoelde vermindering van de erfbelasting slechts geldt voor de in het buitenland geheven erfbelasting op de aldaar
gelegen onroerende goederen, en niet voor de roerende goederen die in het buitenland werden aangehouden door
de overledene.
A.2.4. In ondergeschikte orde verzoekt de Vlaamse Regering het Hof de gevolgen van de in het geding zijnde
bepaling te handhaven. Zij meent dat, indien de in het geding zijnde bepaling zonder meer ongrondwettig wordt
verklaard, er betwistingen kunnen ontstaan over de toepasselijkheid van artikel 17 van het Wetboek der
successierechten op nalatenschappen waarin de verschuldigde erfbelasting reeds geruime tijd geleden werd geïnd.
De Vlaamse Regering wijst in dat verband ook erop dat artikel 2.7.5.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13
© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 1/12/2021

rn300132255 4/9

M&D Seminars

187

december 2013 een identieke regeling bevat als artikel 17 van het Wetboek der successierechten.

-BB.1.1. Artikel 17 van het Wetboek der successierechten, zoals van toepassing in het geding voor de verwijzende
rechter, bepaalt:
« Wanneer het actief der nalatenschap van een Rijksinwoner buitenslands gelegen onroerende
goederen begrijpt, welke aanleiding geven tot het heffen, in het land der ligging, van een erfrecht,
wordt het in België opvorderbaar successierecht, in de mate waarin het deze goederen treft,
verminderd met het bedrag van de in het land der ligging geheven belasting, deze omgerekend in euro
op de datum van de betaling dier belasting.
De vermindering, waarvan sprake, is afhankelijk gesteld van het inleveren, aan de ontvanger die de
aangifte van nalatenschap onder zich heeft, van de behoorlijk gedateerde kwitantie der in het
buitenland betaalde rechten, alsmede van een door de bevoegde vreemde overheden eensluidend
verklaard afschrift der aangifte welke hun afgegeven werd, en van de rechtenverevening welke zij
vastgesteld hebben.
Indien de bij de vorige alinea bedoelde bewijsstukken vóór de betaaldag der rechten niet ingeleverd
zijn, moeten deze binnen het wettelijk tijdsbestek betaald worden, behoudens teruggave, in
voorkomend geval, overeenkomstig hetgeen voorzien is in artikel 135, 2o ».
B.1.2. De in het geding zijnde bepaling dient in samenhang te worden gelezen met artikel 15 van het Wetboek der
successierechten, naar luid waarvan « het successierecht […] verschuldigd [is] op de algemeenheid der aan de
overledene of aan de afwezige toebehorende goederen, waar ook ze zich bevinden, na aftrekking der schulden en
behoudens toepassing van de artikelen 16 en 17 ». In de gevallen waarin, zoals in het bodemgeschil, goederen uit
een nalatenschap zich in het buitenland bevinden en er door het land op wiens grondgebied de goederen zich
bevinden een erfbelasting wordt geheven op die goederen, kan artikel 15 van het Wetboek der successierechten
aanleiding geven tot het heffen van een dubbele erfbelasting.
B.1.3. De artikelen 15 en 17 van het Wetboek der successierechten werden, voor wat het Vlaamse Gewest betreft, bij
het decreet van 19 december 2014 « tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 », met
ingang van 1 januari 2015, opgeheven en vervangen door respectievelijk artikel 2.7.3.2.1 en artikel 2.7.5.0.4 van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.
B.2. De verwijzende rechter ondervraagt het Hof over de bestaanbaarheid van artikel 17 van het Wetboek der
successierechten, zoals van toepassing in het bodemgeschil, met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, in
zoverre die bepaling erin voorziet dat belastingplichtigen die uit de nalatenschap van een rijksinwoner in het
buitenland gelegen onroerende goederen verkrijgen, het in België invorderbare successierecht dat die goederen treft,
verminderd zien met het bedrag van de in het land van de ligging geheven erfbelasting, terwijl zij niet erin voorziet dat
belastingplichtigen die uit de nalatenschap van een rijksinwoner in het buitenland aangehouden roerende goederen
verkrijgen, het in België invorderbare successierecht verminderd kunnen zien met het bedrag van de in het land van
de ligging geheven erfbelasting dat die goederen treft.
B.3.1. Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie sluit niet uit dat een verschil in behandeling tussen categorieën
van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is.
Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend met het doel en de
gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter zake geldende beginselen; het beginsel van gelijkheid
en niet-discriminatie is geschonden wanneer vaststaat dat er geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen
de aangewende middelen en het beoogde doel.
B.3.2. Artikel 172, eerste lid, van de Grondwet vormt, in fiscale aangelegenheden, een bijzondere toepassing van het
in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet vervatte beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie.
B.3.3. Noch de artikelen 10 en 11, noch artikel 172, eerste lid, van de Grondwet bevatten een algemeen verbod op
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dubbele belasting.
B.3.4. Het behoort tot de beoordelingsbevoegdheid van de wetgever om, wanneer hij een belasting heft, de
vrijstellingen en de modaliteiten daarvan te bepalen. De wetgever kan evenwel, zonder het beginsel van gelijkheid en
niet-discriminatie te schenden, geen vrijstellingen of verminderingen van belasting verlenen aan sommige
belastingplichtigen en ze weigeren aan anderen die met hen vergelijkbaar zijn, indien dat verschil in behandeling niet
objectief en redelijk verantwoord is.
B.4.1. De in het geding zijnde bepaling houdt geen vrijstelling van erfbelasting in op een in het buitenland gelegen
onroerend goed, maar impliceert enkel een vermindering van de in België verschuldigde erfbelasting met de in het
buitenland betaalde erfbelasting op datzelfde goed. Indien de in het buitenland betaalde erfbelasting lager is dan de
in België verschuldigde erfbelasting, dan dient nog gedeeltelijk een erfbelasting in België te worden betaald. Het is
enkel in het geval dat de in het buitenland betaalde erfbelasting gelijk is aan of hoger is dan de in België
verschuldigde erfbelasting, dat er in België niets meer verschuldigd is op het in het buitenland gelegen onroerend
goed. Werd in het buitenland meer erfbelasting betaald, dan mag het bedrag dat de in België verschuldigde
erfbelasting overschrijdt niet worden afgetrokken van de in België verschuldigde erfbelasting.
De verrekening van de in het buitenland geheven erfbelasting vereist dat de erfgenamen het bewijs leveren dat ook
daadwerkelijk erfrechten werden betaald. Zij dienen daartoe een behoorlijk gedateerd betalingsbewijs voor te leggen,
samen met een door de bevoegde buitenlandse overheid eensluidend verklaard afschrift van de aangifte en de
berekening van de buitenlandse erfbelasting.
B.4.2. Artikel 17 van het Wetboek der successierechten werd ingevoerd bij de wet van 10 augustus 1923 « tot
wijziging der wetten op de zegel-, registratie-, griffie- en successierechten ». In de parlementaire voorbereiding wordt
die wetgeving als volgt verantwoord:
« In dezen stand onzer wetgeving zijn de buiten onze grenzen gelegen onroerende goederen, die ten
gevolge van het overlijden van eenen inwoner des Rijks overgedragen worden, in den regel aan eene
dubbele heffing onderworpen: eene in België, eene andere in het land van de ligging der goederen.
Deze dubbele heffing voor eenzelfde feit is natuurlijk al te streng en heeft herhaalde en wettige
protesten uitgelokt. […]
De bezwaren welke onze wetgeving te dien opzichte baarde, dienen ondervangen te worden.
Zulks is het doel van het bepaalde bij artikel 33 van het ontwerp. Dit artikel ontslaat, in feite, van
het erfenisrecht, het deel van het zuiver bedrag der erfenis, dat gevormd wordt door de buiten ons
grondgebied gelegen onroerende goederen en zulks ten beloope van het gelijksoortig recht
waarvan de betaling, uit hoofde van gemelde onroerende goederen in het land hunner ligging,
door de erfgenamen of legatarissen bewezen wordt. Dit beteekent dat geheele kwijtschelding van
het in België volgens de bestaande wetgeving verschuldigd recht toegestaan wordt, wanneer het
door den vreemden Staat geheven recht gelijk of hooger is, en dat, in de tegenovergestelde
veronderstelling, de ontlasting aan laatstgenoemd recht gelijk zal zijn » (Parl. St., Kamer, 1922-1923,
nr. 138, p. 10).
B.4.3. Tijdens de bespreking van het wetsontwerp dat tot de wet van 10 augustus 1923 heeft geleid, werd in de
Kamercommissie de vraag gesteld of de vermindering van de erfbelasting ook niet de erfbelasting betaald voor de in
het buitenland aangehouden roerende goederen diende te omvatten. De verslaggever antwoordde evenwel dat
« het [hem] niet mogelijk [was] te onderzoeken of, en in welke mate, in het buitenland
successierechten geheven worden op de roerende waarden die behooren tot de nalatenschap van
een inwoner van ons land.
Over het algemeen wordt aangenomen dat de nalatenschap in burgerlijk recht, wordt beheerscht, zoo
voor de lichamelijke als de niet lichamelijke roerende goederen, door de wet van de woonplaats van
den eigenaar.
Men mag dus zeggen dat het billijk is het Belgisch tarief van successierechten in zijn geheel toe te
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passen op het gansche roerend vermogen door een inwoner van het Rijk nagelaten » (Parl. St.,
Kamer, 1922-1923, nr. 279, p. 35).
B.5.1. Zoals in B.4.2 is vermeld, had de invoering van de in het geding zijnde bepaling tot doel een dubbele
erfbelasting te vermijden. Die doelstelling is legitiem.
B.5.2. Het verschil in behandeling berust eveneens op een objectief criterium van onderscheid, namelijk het
onroerend dan wel roerend karakter van het goed dat deel uitmaakt van de nalatenschap.
B.5.3. Zoals blijkt uit de in B.4.3 vermelde parlementaire voorbereiding, werd bij de invoering van artikel 17 van het
Wetboek der successierechten de uitsluiting van de in het buitenland aangehouden roerende goederen verantwoord
geacht om twee redenen. Enerzijds, werd erop gewezen dat de vererving op het vlak van het burgerlijk recht bepaald
wordt door het recht van de woonplaats van de overledene. Anderzijds, zou het op dat ogenblik moeilijk zijn gebleken
te achterhalen of op in het buitenland aangehouden roerende goederen erfbelasting door die landen werd geheven.
B.5.4. De Vlaamse Regering voert ter verantwoording van het verschil in behandeling waarover het Hof wordt
ondervraagd nog aan dat de in het geding zijnde bepaling beoogt belastingontduiking te voorkomen.
B.6.1. Ongeacht of in 1923 door andere landen al dan niet een erfbelasting werd geheven op roerende goederen die
op hun grondgebied werden aangehouden door niet-inwoners, blijkt dat thans verschillende landen, waaronder
Spanje, een dergelijke erfbelasting heffen.
Bovendien is de internationale mobiliteit van zowel personen als goederen en kapitalen sedert 1923 aanzienlijk
toegenomen. Daardoor houden Belgen thans veel meer roerende goederen in het buitenland aan dan bij de
totstandkoming van de in het geding zijnde bepaling het geval was. Die goederen kunnen een aanzienlijke waarde
hebben, met name wanneer het om banktegoeden of aandelen gaat.
B.6.2. Naar burgerlijk recht wordt niet alleen de grensoverschrijdende vererving van roerende goederen, maar
evenzeer die van onroerende goederen, doorgaans bepaald door het recht van de woonplaats van de erflater. Dat
burgerrechtelijke beginsel houdt overigens geen verband met de fiscale behandeling van die goederen, die op een
eigen fiscale logica stoelt.
B.6.3. De inherente mobiliteit van roerende goederen en de mogelijkheid om hen na het overlijden van de erflater
naar het buitenland over te brengen om aan de erfbelasting in België te ontsnappen, neemt niet weg dat de in het
geding zijnde bepaling geen belastingvrijstelling, maar een loutere verrekening regelt. Niets verantwoordt dat de
bevoegde wetgever nog langer de belastingplichtige erfgenaam van roerende goederen anders behandelt dan de
belastingplichtige erfgenaam van onroerende goederen.
B.6.4.Volgens de Vlaamse Regering zou de uitbreiding van de in het geding zijnde bepaling tot roerende goederen
die in het buitenland worden aangehouden, aanleiding kunnen geven tot belastingontduiking, doordat de erfgenamen
ertoe aangezet zouden worden na het overlijden van de erflater roerende goederen over te brengen naar het
buitenland om aan de Belgische erfbelasting te ontsnappen.
De in het geding zijnde bepaling kan enkel betrekking hebben op goederen die zich op het ogenblik van de overlijden
van de erflater reeds in het buitenland bevinden. Het risico dat sommige belastingplichtigen zich schuldig zouden
maken aan belastingontduiking, kan overigens op zich niet verantwoorden dat belastingplichtigen die te goeder trouw
zijn van het voordeel van de in het geding zijnde bepaling worden uitgesloten. Wanneer het toepassingsgebied van
de in het geding zijnde bepaling zou worden uitgebreid tot de in het buitenland aangehouden roerende goederen,
dienen de erfgenamen, om de verrekening van de erfbelasting te kunnen genieten, het bewijs te leveren dat
daadwerkelijk een erfbelasting in een ander land werd betaald, wat noodzakelijkerwijze impliceert dat zij het bestaan
van de in het buitenland aangehouden roerende goederen aan de onderscheiden belastingoverheden kenbaar
zouden moeten maken.
B.7. Zoals is vermeld in B.4.2, werd de in het geding zijnde bepaling ingevoerd om de gestrengheid van een dubbele
erfbelasting te temperen en is zij ingegeven door billijkheidsoverwegingen. In het licht van die doelstelling en rekening
houdend met hetgeen in B.6 is vermeld, blijkt niet dat het verschil in behandeling dat voortvloeit uit artikel 17 van het
Wetboek der successierechten, naargelang de erfbelasting betrekking heeft op onroerende dan wel roerende
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goederen, berust op een pertinent criterium van onderscheid.
Bijgevolg is het in het geding zijnde verschil in behandeling niet redelijk verantwoord.
B.8. De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord.
In afwachting van het optreden van de wetgever staat het aan de verwijzende rechter een einde te maken aan de
door het Hof vastgestelde ongrondwettigheid, aangezien die vaststelling wordt uitgedrukt in voldoende duidelijke en
volledige bewoordingen om toe te laten dat de in het geding zijnde bepaling wordt toegepast met inachtneming van
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Ten aanzien van de handhaving van de gevolgen
B.9.1. De Vlaamse Regering vraagt in ondergeschikte orde dat in geval van een vaststelling van ongrondwettigheid,
de gevolgen van de in het geding zijnde bepaling zouden worden gehandhaafd voor het verleden, teneinde de
rechtszekerheid te waarborgen. Zij voert aan dat, indien de in het geding zijnde bepaling zonder meer ongrondwettig
wordt verklaard, er betwistingen kunnen ontstaan over de toepasselijkheid van artikel 17 van het Wetboek der
successierechten op nalatenschappen met in het buitenland gelegen onroerende goederen waarin de verschuldigde
erfbelasting reeds geruime tijd geleden werd geïnd alsook over de weigeringen om dat artikel toe te passen op
nalatenschappen met in het buitenland aangehouden roerende goederen. De Vlaamse Regering wijst voorts ook erop
dat artikel 2.7.5.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit thans een identieke regeling bevat als die welke was
opgenomen in de in het geding zijnde bepaling.
B.9.2. De handhaving van de gevolgen dient als een uitzondering op de declaratoire aard van het in het prejudiciële
contentieux gewezen arrest te worden beschouwd. Alvorens te beslissen de gevolgen van de in het geding zijnde
bepaling te handhaven, moet het Hof vaststellen dat het voordeel dat uit de niet-gemoduleerde vaststelling van
ongrondwettigheid voortvloeit, buiten verhouding staat tot de verstoring die zij voor de rechtsorde met zich zou
meebrengen.
B.9.3. In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat het Hof zich niet kan uitspreken over de handhaving van de
gevolgen van artikel 2.7.5.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, nu die bepaling in de voorliggende zaak niet in het
geding is.
B.9.4. Met betrekking tot artikel 17 van het Wetboek der successierechten, toont de Vlaamse Regering niet aan dat
een niet-gemoduleerde vaststelling van ongrondwettigheid de rechtszekerheid in die mate in het gedrang zou kunnen
brengen, dat bij de beantwoording van de prejudiciële vraag tot een handhaving van de gevolgen van die bepaling
moet worden besloten. Overigens is de in het geding zijnde bepaling, voor wat het Vlaamse Gewest betreft, niet meer
van toepassing sinds 1 januari 2015.
B.9.5. Het verzoek tot handhaving van de gevolgen dient bijgevolg te worden afgewezen.
Om die redenen,
het Hof
zegt voor recht:
Artikel 17 van het Wetboek der successierechten, vóór de opheffing ervan, voor wat betreft het Vlaamse Gewest, bij
artikel 5.0.0.0.1, 4o, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, schendt de artikelen 10, 11 en 172 van
de Grondwet, in zoverre het niet erin voorziet dat belastingplichtigen die uit de nalatenschap van een rijksinwoner in
het buitenland aangehouden roerende goederen verkrijgen, het in België opvorderbare successierecht dat die
goederen treft, verminderd kunnen zien met het bedrag van de erfbelasting geheven in het land waar die goederen
worden aangehouden.
Aldus gewezen in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989
op het Grondwettelijk Hof, op 3 juni 2021.
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Volledige tekst, Website Grondwettelijk Hof
Dit document is beschikbaar op Jurisquare: Rec.gén.enr.not. 2021, afl. 7, 348
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Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2019/AR/1907, 15 december 2020 Not.Fisc.M. 2021, afl. 6-8, 279, noot SPRUYT, E.; TGRTWVR 2021, afl. 1, 40; TFR 2021 (samenvatting), afl. 601, 458 en http://tfrnet.larcier.be/ (15 mei 2021)
Samenvatting 1
Overeenkomstig artikel 931 BW moet een schenking onder levenden gebeuren door middel van een notariële akte.
De wettelijke vormvereisten zijn opgelegd op straffe van nietigheid van de schenking. Na het overlijden van de
schenker bestaat de sanctie wegens miskenning van de vormvereisten van artikel 931 BW uit de relatieve nietigheid.
Artikel 1340 BW schrijft voor dat uit de bevestiging, bekrachtiging of vrijwillige uitvoering van een schenking door de
erfgenamen en rechtverkrijgenden van de schenker, na zijn overlijden, de afstand hunnerzijds volgt van het recht om
zich te beroepen hetzij op gebreken in de vorm, hetzij op enige andere exceptie. Op grond van artikel 1340 BW
kunnen enkel de erfgenamen en rechtverkrijgenden van de schenker de nietigheid van de schenkingen inroepen.
Bijgevolg kan de fiscale administratie deze nietigheid niet zelf inroepen. Het feit dat de schenking in casu gebeurde
middels onderhandse akte die nadien werd geregistreerd door de notaris, kan derhalve door de fiscale administratie
niet worden ingeroepen om de nietigheid van de schenking te bekomen.
Het feit dat aan de vormvereisten overeenkomstig artikel 932 BW voor de aanvaarding niet is voldaan, leidt niet tot de
nietigheid van de schenkingen. Een inbreuk op artikel 932 BW wordt overeenkomstig artikel 1340 BW immers
gesanctioneerd door een relatieve nietigheid die enkel door de beschermde partij kan worden ingeroepen en niet
door de fiscale administratie. Uit de medeondertekening van de schenkingsakte blijkt afdoende dat de schenkingen
door de tweede en derde appellanten werden aanvaard.
Op grond van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF worden als een legaat beschouwd de schenkingen van roerende goederen die
de erflater heeft gedaan onder de opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt ingevolge het overlijden van
de schenker. In casu gebeurde de schenking op 20 april 2016 zonder de schenking te onderwerpen aan enige
voorwaarde of termijn. Bijgevolg ging de eigendom over op diezelfde dag. Dat de bedragen pas op 21 juni 2016
werden overgeschreven en de schenkingen aldus pas op dat ogenblik werden uitgevoerd, tast de geldigheid van de
schenkingen niet aan en onderwerpt de schenkingen evenmin aan enige voorwaarde of termijn die de toepassing van
artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF desgevallend zou kunnen verantwoorden.
Trefwoorden:
Schenking roerende goederen onder opschortende voorwaarde van overlijden schenker (erfbelasting, Vlaams
Gewest)
Schenking bij notariële akte, algemeen Akte van bevestiging
Niet-tegenwerpelijkheid rechtshandeling bij fiscaal misbruik (antimisbruik) (Vlaamse gewestelijke belastingen)
Samenvatting 2
Een geldschenking die tot stand wordt gebracht door een onderhandse schenkingsakte en die nog vóór het overlijden
van een van de schenkers ter registratie wordt aangeboden, heeft tot gevolg dat de geldsom niet langer als
actiefbestanddeel belast kan worden in de nalatenschap van de overleden schenker. Het feit dat de uitvoering van de
geldschenking (lees: de levering) pas na het overlijden van de schenker plaatsvindt, verandert daar niets aan. Een
dergelijke onderhandse schenking is van het type rechtstreekse schenking. De miskenning van het vormvoorschrift
van artikel 931 (oud) BW (de vereiste van een notariële akte) kan een reden zijn om de nietigheid van de schenking
te vorderen doch deze nietigheid is relatief na het overlijden van de schenker (art. 1340 oud BW). Nog enkel de
erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overleden schenker kunnen deze nietigheid inroepen. De fiscus (in casu
VLABEL) kan als belanghebbende derde de nietigheid niet inroepen.
Trefwoorden:
Soorten schenkingen, algemeen Schenking bij notariële akte, algemeen
Schenking binnen drie jaar voor overlijden (erfbelasting, Vlaams Gewest)
Formaliteit registratie en vestiging belasting
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Volledige tekst
2019/AR/1907 - In de zaak van:
1. C.M., RRN (...), gepensioneerd,
wonende te (...),
2. Co.B., RRN (...), (...),
wonende te (...),
3. Cop.T., RRN (...), (...),
wonende te (...),
appellanten,
hebbende als raadsman mr. GEELHAND de MERXEM Nicolas, advocaat te 2000 ANTWERPEN Amerika/ei 215
tegen
VLAAMSE GEWEST / VLAAMSE REGERING, ON 0316.380.841,
Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, met kabinet 1000 BRUSSEL,
Martelaarsplein 7,
Vlaamse Belastingdienst, met burelen te 9300 AALST, Vaartstraat 16,
geïntimeerde,
hebbende als raadsman mr. VETTERS Wim, advocaat te 2930 BRASSCHAAT, De Caterslei 5
wijst het hof het volgend arrest:

1. De procedure voor het hof
Bij verzoekschrift neergelegd op 21 november 2019 hebben de appellanten hoger beroeP ingesteld tegen het vonnis
dat door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (afdeling Gent, zesde kamer, op 2 oktober 2019 werd
uitgesproken in de zaak met rolnummer 18/1996/A.
De partijen hebben hun middelen en besluiten voorgedragen in de openbare terechtzitting van 17 november 2020,
waarna het debat werd gesloten. Het hof nam vervolgens de zaak in beraad.
Het blijkt niet dat het bestreden vonnis werd betekend.
Het hof heeft de Nederlandse taal gebruikt in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in
gerechtszaken.

2. De relevante feiten en de voorafgaande procedure
De ouders van de tweede en derde appellanten, de echtgenoten C.M.-I.S., zijn op (...) gehuwd onder het stelsel van
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gemeenschap van aanwinsten ingevolge huwelijkscontract verleden op (...).
Op 20 april 2016 hebben de echtgenoten C.-S. aan elk van hun twee zonen een bedrag van 500.000,00 euro
geschonken. Deze schenking gebeurde bij onderhand4 akte, ondertekend door de twee schenkers en door de twee
begiftigden. De akte werd op (...) om 11u30 aangeboden ter registratie en werd op diezelfde dag geregistreerd.
Mevrouw I.S. overleed op (...) om 11u50 ingevolge euthanasie.
Op 17 mei 2016 werd aan zowel de tweede appellant als de derde appellant een aanslagbiljet registratiebelasting
voor aanslagjaar 2016 toegestuurd, telkens voor ee, bedrag van 15.000,00 euro.
De eerste appellant voerde de overschrijvingen naar T. en Co.B. uit op 21 juni 2016.
Een aangifte van nalatenschap werd opgemaakt op 24 augustus 2016. De schenkingen gedaan op 20 april 2016
werden in de aangifte vermeld als geregistreerde schenkingen. Ek werd opgemerkt: Akte schenking werd ter
registratie aangeboden op 20 april 2016 on 11u30 en geregistreerd op (...). Er werd reeds een aanslag van e
registratierechten gevestigd ingevolge voormelde schenking ten laste van de heren B. en Cop.T. (kopijen factuur in
bijlage). Voormelde schenking diende nog uitgevoerd worden. Het totaal actief aangegeven in deze aangifte, dient
aldus verminderd te wordeiii met 1.000.000,00 euro. Onder de rubriek Gemeenschappelijk vermogen. Actief werd,
vermeld:
totaal van het roerend gemeenschappelijk vermogen
2.009.464,79 eurot
* verwijzing naar de voorheen aangegeven schenking dd. 20/04/2016. Schenking was nog niet
uitgevoerd, maar wel reeds geregistreerd (aanslagbiljetten zie bijlage). Het totaal actief dient aldus 1.009.464,79 eure
verminderd te worden met 1.000.000,00 euro
Uit het betalingsbericht verstuurd op 14 februari 2017 blijkt dat de erfbelasting verschuldigd door de appellanten werd
berekend rekening houdend met een gemeenschappelijk roerend vermogen van 2.141.359,06 euro, d.i. met inbegrip
van het op 20 april 2016 geschonken bedrag van 1.000.000,00 euro.
Bij brief van 27 februari 2017 tekende de notaris van de appellanten bezwaar aan tege voormelde aanslag. Hij stelde
dat het aanslagbiljet nietig was aangezien het aanslagbilj4 en met name de berekening van het belastbaar actief,
hetwelk in grote mate afwijkt van he aangegeven bedrag in de aangifte, zonder enige motivatie hieromtrent werd toe
gezonden.(Subsidiair stelde hij dat er sprake was van een foutieve bepaling van het belastbaar actief en dat moest
rekening worden gehouden met het op 20 april 2016 geschonken bedrag vari 1.000.000,00 euro dat op datum van
overlijden nog op de rekening van de overledene e haar echtgenoot stond en aldus van het actief diende te worden
afgetrokken. Verder was er nog een bezwaarpunt aangaande de vererving van de familiale onderneming.
Bij beslissing van 13 maart 2018 werd het bezwaar van de appellanten ingewilligd op hei punt van de vererving van
de familiale onderneming. Met betrekking tot de andere punten werd het bezwaar afgewezen en oordeelde het
bevoegde personeelslid als volgt:
"Artikel 3.3.4.0.1 VCF bepaald [sic] dat het aanslagbiljet vermeldt:
(..)
Een uitgebreide motivering wordt voorzien binnen de bezwaarprocedure.
(..)
Een onderhandse akte kan hoogstens een bevestiging zijn van een reeds uitgevoerde hand-of
bankgift.
Als de bankgift (d.w.z. de daadwerkelijke overschrijving) nog niet had plaatsgevonden vi5(ór het
overlijden, dan behoren de gelden nog steeds tot het vermogen van de schenker (i.c. heit
gemeenschappelijk vermogen) bij het overlijden en zijn de geschonken gelden terecht belast met
erfbelasting.
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Er werd ondertussen opdracht gegeven aan de dienst taxatie tot ontheffing en terugbetalin van de
betaalde schenkingsrechten omdat de schenkbelasting ten onrechte is geheven."
Middels verzoekschrift neergelegd ter griffie op 1 juni 2018 maakten de appellanten hur vordering aanhangig voor de
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. lij1 het vonnis van 2 oktober 2019 verklaarde de zesde
kamer van deze rechtbank de vordering van de appellanten ontvankelijk doch ongegrond. De rechtbank oordeelde
dat er zich geen onrechtstreekse schenking had voorgedaan doch dat er sprake was van een naar de vorm nietige
schenking aangezien deze niet was verleden voor de notaris. Verder oordeelde d? rechtbank dat de absolute
nietigheid van de schenking minstens aan de kant van de eerste appellant blijft bestaan en dat deze de naar de vorm
nietige schenking minstens in de mate dat hij de hoedanigheid van schenker heeft, niet kan worden bevestigd. De
rechtbank besloot dai de betrokken schenking behept was met een absolute nietigheid en dus niet als rechtsgeldig
kon worden aangemerkt.
Het is tegen dat vonnis dat de appellanten hoger beroep hebben ingesteld.

3. De vorderingen van de partijen
3.1. De vordering van de appellanten
De appellanten vragen in hoger beroep aan het hof om:
Huidige verzoek tot hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren.
Dienvolgens te zeggen voor recht dat het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Oostt Vlaanderen, afdeling
Gent, van 2 oktober 2019, dient vernietigd te worden en opnieuw recht doende te zeggen voor recht
a. De aanslagen in de erfbelasting dienen te worden vernietigd en voor het grootste deel ontheven. De
erfbelasting moet opnieuw en juist berekend worden in die zin dat de belastbare grondslag van de erfbelasting
moet worden verminderd ten belope van e helft van de waarde van de betrokken schenkingen, met name
500.000 euro (2 4 500.000 / 2), zijnde de geregistreerde schenkingen door de echtgenoten C. S. aan hun
twee zonen B. en Cop.T.;
b. De teveel betaalde erfbelasting dient te worden terugbetaald aan de appellanten th vermeerderen met de
intresten te rekenen vanaf de betaling en tot aan de volledige terugbetaling van het kapitaal;
c. Vlabel dient veroordeeld te worden tot alle kosten van het geding, met inbegrip van de
rechtsplegingsvergoeding geraamd op 12.000 euro, en de gerechtskosten, en Wit-voor elk van de twee
aanleggen.

3.2. De vordering van de geintimeerde
De geintimeerde vraagt in hoger beroep aan het hof om:
De vordering van appellanten in hoger beroep is ontvankelijk, doch ongegrond.
Het vonnis d.d. 2 oktober 2019 met rolnummer 18/1996/A van de rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling
Gent, dient bevestigd te worden.
De aanslagen in de erfbelasting, gevestigd onder:
kohierartikel 168011429994, uitvoerbaar verklaard op 07/02/2017 en verzonden 14/02/2017
kohierartikel 168011371693, uitvoerbaar verklaard op 07/02/2017 en verzonden otte 14/02/2017
kohierartikel 168011371592, uitvoerbaar verklaard op 07/02/2017 en verzonden ol 14/02/2017
werden correct gevestigd en moeten bijgevolg behouden blijven, inclusief belastingverhogin en bijhorende
nalatigheidsinterresten.
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Appellanten worden veroordeeld tot de kosten.
De kosten in hoofde van geïntimeerde worden vereffend bij wijze van wettelijk geïndexeerd
basisrechtsplegingsvergoeding:
6.000,00 EUR voor de procedure in eerste aanleg
6.000,00 EUR voor de procedure in hoger beroep

4. De betwistingen en hun beoordeling
4.1. De rechtsgeldigheid van de schenking
4.1.1. De discussie die in hoofdorde tussen de partijen wordt gevoerd, betreft de vraag of het bedrag van
1.000.000,00 euro op 20 april 2016 op rechtsgeldige wijze werd geschonken aan de tweede en de derde appellant.
De geïntimeerde stelt dat er geen sprake kan zijn van een rechtsgeldige (rechtstreekse of onrechtstreekse) schenking
aangezien een rechtstreekse schenking een notariël, tussenkomst vereist. Volgens de geintimeerde kan de Vlaamse
Belastingdienst de nietigheid van de schenking, die voortvloeit uit artikel 931 BW, zelf inroepen,
niettegenstaande eventuele bevestiging, bekrachtiging of vrijwillige uitvoering van de schenking door de
erfgenamen of rechtverkrijgenden van de schenker na zijn overlijden (artikel 1340 BW). 1-$ geintimeerde stelt dat de
Vlaamse Belastingdienst een belanghebbende derde is waaropb artikel 1340 BW niet van toepassing is. Verder
stelt de geïntimeerde dat de schenking nooit uitdrukkelijk werd aanvaard door de tweede en de derde appellant
hetgeen nochtans eer vormvereiste is voor een schenking (artikel 932 BW), dat de onderhandse akte hoogsten
een bevestiging kan vormen van een reeds uitgevoerde hand- of bankgift wat in dit dossiei'. niet het geval is
aangezien de overschrijving van het bedrag niet was uitgevoerd op datum van overlijden van de schenkster, en
dat de schenking een verhoogde wilsbekwaamheil vereist (artikel 901 BW) die niet aanwezig was bij de schenkster
gelet op haar overlijden één dag later. De appellanten betwisten deze zienswijze.
4.1.2. Aan de constitutieve bestanddelen van een schenking (verarming – verrijking T animus donandi) is voldaan. Dit
wordt overigens niet betwist. Het betreft rechtstreekse schenkingen, waarbij de materiële afgifte van de sommen
geen constitutieve voorwaarde is. De stelling van de geintimeerde dat de onderhandse akte hoogstens een
bevestiging kart vormen van een reeds uitgevoerde hand- of bankgift, kan desgevallend met betrekking toi hand- of
bankgiften correct zijn doch is met betrekking tot de kwestieuze rechtstreekse schenkingen naast de kwestie.
Zoals de appellanten ook erkennen, is niet voldaan aan een aantal vormvereisten waaronder de vereiste van een
notariële akte zoals opgenomen in artikel 931 BW. De schenkinger; werden bij onderhandse akte verricht, zonder de
tussenkomst van een notaris. De vraag stelt zich welk gevolg hieraan moet worden gegeven.
De wettelijke vormvereisten zijn opgelegd op straffe van nietigheid van de schenking. Tijdens het leven van de
schenker is de nietigheid van absolute aard, zonder mogelijkheid tot bevestiging (artikel 1339 BW). Na het overlijden
van de schenker, blijft de sanctie wegen miskenning van de vormvereisten van artikel 931 BW de nietigheid, zij het nu
van relatieve aard. Artikel 1340 BW schrijft voor dat uit de bevestiging, bekrachtiging of vrijwillige uitvoering van een
schenking door de 'erfgenamen en rechtverkrijgenden van de schenker, na zijn overlijden, de afstand hunnerzijds
volgt van het recht om zich te beroepen hetzij I:4j gebreken in de vorm, hetzij op enige andere exceptie. Het wordt
niet betwist dat de appellanten de schenkingen bevestigen.
Niettegenstaande de schenkingen verricht op 20 april 2016 werden vastgesteld in één instrumentum dienen deze
schenkingen na het overlijden van mevrouw S., voo'r toepassing van de artikelen 1339-1340 BW, ontleed te worden
als vier afzonderlijke rechtsbanden (m.n. vader - zoon B.; moeder - zoon B.; vader - zoon T.; moeder zoon T.). Op elk
van deze rechtsbanden dient hetzij artikel 1339 BW hetzij artikel 1346 BW te worden toegepast. Zoniet zou
artikel 1340 BW geen bestaansreden hebben in geval een echtgenoot overlijdt na een schenking vanuit het
gemeenschappelijk vermogen. Bovendien, gelet op de pluraliteit van subjecten, is de verdeling (van rechtswege en in
gelijke delen) van de verbintenis de regel en verhindert niets de opsplitsing van de verbintenis in het bijzonder na het
overlijden van een van de twee schenkers.
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Zoals door de beide partijen benadrukt tijdens de zitting van 17 november 2020 dient i deze zaak enkel de
rechtsgeldigheid van de schenkingen gedaan door mevrouw S. (m.n. telkens 250.000,00 euro) aan de tweede en de
derde appellant te worden beoordeeld. De schenkingen verricht door wijlen mevrouw S. vallen onder het
toepassingsgebied van artikel 1340 BW. Hieruit volgt dat de nietigheid wegens miskenning van de vormvereisten van
artikel 931 BW van relatieve aard is. De geintimeerde kan als fiscale overheid niet zelf deze nietigheid inroepen. Op
grond van artikel 1340 BW kunnen enkel de erfgenamen en rechtverkrijgenden van de schenker de nietigheid van de
schenkingeri inroepen. Dit doen zij niet. De appellanten als erfgenamen van mevrouw S. bevestigen de beide
schenkingen aan de tweede en de derde appellant. Niettegenstaande niet is voldaan aan de vormvereiste
opgenomen in artikel 931 BW, kan de nietigheid van de schenkingen niet worden uitgesproken aangezien ze niet
wordt gevraagd door de in artikel 1340 BW aangewezen (beschermde) personen.
Wat de discussie omtrent de aanvaarding betreft, wordt het niet betwist dat aanvaardi7 door de begunstigde in
principe noodzakelijk is. Uit de mede-ondertekening van de schenkingsakte blijkt afdoende dat de schenkingen
door de tweede en derde appellani werden aanvaard. Het feit dat aan de vormvereisten voor de aanvaarding
niet is voldaaiil (artikel 932 BW), leidt niet tot de nietigheid van de schenkingen. Een inbreuk op artikel 93 BW
wordt immers gesanctioneerd door een relatieve nietigheid die enkel door d beschermde partij kan worden
ingeroepen (artikel 1340 BW) en niet door de fiscal administratie (zie ook bovenstaande paragraaf).
4.1.3. Waar de geintimeerde de gezondheid van geest van mevrouw S. op het ogenblik van de schenkingen in twijfel
trekt, wijst het hof erop dat de geintimeerde moet aantonen hetgeen hij beweert. Het bewijs van de ongezondheid van
geest moet geleverd worden door diegene die de nietigheid van het testament inroept. Dit bewijs kan niet worden
afgeleid louter uit de omstandigheid dat mevrouw S. de dag volgend op schenkingen is overleden en dat er geen
notaris is tussengekomen. Bij gebrek aan bewij wordt dit middel van de geintimeerde afgewezen.
4.1.4. Uit het voorgaande volgt dat het bestreden vonnis wordt hervormd. De naar de vornr gebrekkige maar
bevestigde schenkingen worden geacht geldig te zijn. Het hoger beroep van de appellanten is op dit punt gegrond.
De overige middelen van de appellanten betreffende dit punt kunnen niet tot een ruime voordeel leiden en behoeven
aldus niet te worden ontmoet.

4.2. Fiscaal misbruik
In subsidiaire orde werpt de geintimeerde op dat er sprake is van fiscaal misbruik. zouden de doelstellingen van
artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF gefrustreerd worden.
Op grond van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF worden als een legaat beschouwd de schenkingen van roerende goederen die
de erflater heeft gedaan onder de opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt ingevolge het overlijden van
de schenker.
Zonder in detail in te gaan op de overige toepassingsvoorwaarden van artikel 3.17.0.0.2 VCF toont de geintimeerde
niet aan dat de schenkingen hebben toegelaten zich buiten het toepassingsgebied van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF te
plaatsen. Evenmin wordt aangetoond dat de schenkingen in tegenspraak zijn met de doelstellingen van
artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF.
bedragen werden op 20 april 2016 geschonken aan de tweede en de derde appellant, zonder de schenkingen te
onderwerpen aan enige voorwaarde of termijn. De eigendom over de geschonken goederen ging op 20 april 2016
over. Dat de bedragen pas op 21 juni 2016 werden overgeschreven en de schenkingen aldus pas op dat ogenblik
werden uitgevoerd, tast de geldigheid van de schenkingen niet aan en onderwerpt de schenkingeri? evenmin aan
enige voorwaarde of termijn die de toepassing van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF desgevallend zou kunnen verantwoorden.
Dit middel van de geintimeerde wordt afgewezen.

4.3. Besluit
De geintimeerde moet als fiscale overheid rekening houden met de schenkingen verricht door mevrouw S. aan haar
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beide zonen. De schenkingen werden geregistreerd eri maken geen deel uit van de belastbare grondslag in de
erfbelasting in de nalatenschap van mevrouw S.

5. De gerechtskosten
De geintimeerde wordt in het ongelijk gesteld en moet daarom de gerechtskosten van 4 beide instanties dragen.
Overeenkomstig het eerste lid van artikel 1022 Ger. W., vervangen bij wet van 21 april 2007 betreffende de
verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, heeft slechts de partij die
in het gelijk gesteld wordt recht op een rechtsplegingsvergoeding.
Voor de vaststelling van die rechtsplegingsvergoeding overeenkomstig artikel 1022 Ger. W. uitgevoerd bij KB van
26 oktober 2007, moeten in principe de basisbedragen gehanteerg worden. Vermits de waarde van de betwiste
vorderingen, bepaald zoals voorzien in dé artikelen 557 tot 562 en artikel 618 Ger. W., zich in de schijf van
100.000,01 tot 250.000,00 euro bevindt, bedraagt het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding 6.000,00 euro.
De appellanten menen recht te hebben op een verhoging van de rechtsplegingsvergoeding tot het maximumbedrag
van 12.000,00 euro. Zij verantwoorden deze verhoging gelet op dé juridische complexiteit van de zaak, als gevolg
waarvan zij zich hebben moeten beroepen oite een gespecialiseerde advocaat zowel in het burgerlijk recht als in de
erfbelasting. Zij wijzen er tevens op dat zij advocatenkosten hebben moeten maken om bezwaar in te dienen tegen
het aanslagbiljet. De appellanten stellen ten slotte dat het systeem van e rechtsplegingsvergoeding in fiscale zaken
fundamenteel discriminerend is omdat de belastingplichtige de vergoeding uit eigen zak moet betalen daar waar de
geintimeerde deze vergoeding betaalt met het geld van de belastingplichtige.
Er is evenwel geen reden om af te wijken van het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding op grond van de
(juridische) complexiteit van de zaak. juridisch-technische aard van de standpunten van de beide partijen is niet
dermate complex dat een verhoging tot het maximumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding verantwoord Beide
partijen hebben hun standpunt over de burgerrechtelijke essentie van deze zaak verdedigd. De complexiteit van een
zaak kan niet afgeleid worden uit de omstandigheid da de belastingheffende overheid zich heeft vergist. Evenmin
maakt de omstandigheid dat belastingplichtigen in fiscale zaken zich genoodzaakt zien een beroep te doen or
gespecialiseerde advocaten, de zaak op zich complex. De wetgever heeft geen reden gezien om de
rechtsplegingsvergoeding aan te passen aan de aard van de tegenpartij (overheidsinstantie of niet). De
omstandigheid dat de advocaat van de tegenpartij betaald zou worden met belastinggeld daar waar de appellanten
hun eigen advocaat met privégelden dient te bekostigen, is geen reden om af te wijken van het basisbedrag van de
rechtsplegingsvergoeding.
BESLISSING VAN HET HOF
Het hof doet recht op tegenspraak;
Het hof beslist als volgt:
verklaart het hoger beroep ontvankelijk en als volgt gegrond;
vernietigt het bestreden vonnis, behoudens waar het de vordering van de appellanten ontvankelijk verklaart;
het hof doet opnieuw recht ten gronde en verklaart de vordering van de appellanten gegrond als volgt;
zegt voor recht dat de door mevrouw S. op 20 april 2016 aan Co.B. en Cop.T. geschonken bedragen
in de nalatenschap van mevrouw S. geen deel uitmaken van de belastbare grondslag in de
erfbelasting, en verleent een passende ontheffing van de bestreden aanslagen;
de geintimeerde wordt bevolen om de herberekening van de aanslagen te maken rekening houdend
met wat voorafgaat;
de geintimeerde wordt bevolen om terugbetaling uit te voeren van he eventueel reeds teveel betaalde,
te vermeerderen met de wettelijk moratoriumintresten voorzien in artikel 3.9.2.0.1 VCF;
het hof veroordeelt de geïntimeerde tot het betalen van de gerechtskosten van d beide instanties, vastgesteld
als volgt:
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-aan de kant van de appellanten:
• bijdrage begrotingsfonds eerste aanleg: 60,00 EUR
• rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg:6.000,00 EU
• bijdrage begrotingsfonds hoger beroep: 60,00 EUR
• rechtsplegingsvergoeding hoger beroep: 6.000,00 EUR
-aan de kant van de geintimeerde:
nihil
Aldus gewezen en uitgesproken in de openbare terechtzitting van het hof van beroep t Gent, VIJFDE KAMER, recht
doende in fiscale zaken, op 15 december 2020.
Aanwezig:
Frederieke Compernolle, raadsheer, wn. voorzitter, alleenrechtsprekend
Jenny Dammekens, griffier

Volledige tekst, Notariaat. Notarieel en fiscaal maandblad
Dit document is beschikbaar op Jurisquare: Not.Fisc.M. 2021, afl. 6-8, 279
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Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2018/AR/1269, 1 december 2020

Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2018/AR/1269, 1 december 2020 TFR 2021 (samenvatting), afl. 598, 276 en
http://tfrnet.larcier.be/ (28 maart 2021)
Samenvatting
De algemene antimisbruikbepaling vervat in artikel 3.17.0.0.2 VCF is slechts in overeenstemming met het
grondwettelijk gewaarborgd legaliteitsbeginsel in zoverre de belastingadministratie de toepasselijke wettelijke
voorwaarden, i.e. het systeem van bewijs en tegenbewijs, strikt naleeft. Het komt allereerst aan de
belastingadministratie toe om aan te tonen dat de belastingplichtige een rechtshandeling, of een geheel van
rechtshandelingen dat eenzelfde verrichting tot stand brengt, heeft gekozen die in tegenspraak is met de
doelstellingen van een duidelijke geïdentificeerde fiscale bepaling en waarvan het doorslaggevende, zo niet
exclusieve, motief erin bestaat de belasting te ontwijken. De belastingadministratie kan niet volstaan met het
aantonen dat de verrichting gepaard gaat met een fiscaal voordeel. Vervolgens komt het aan de belastingplichtige toe
om aan te tonen dat zijn keuze voor de betwiste verrichting door eventuele andere motieven dan het ontwijken van
belastingen is verantwoord.
Trefwoorden:
Niet-tegenwerpelijkheid rechtshandeling bij fiscaal misbruik (antimisbruik) (Vlaamse gewestelijke belastingen)
Voorafgaande beslissing (Vlaamse gewestelijke belastingen), algemeen Gemeenschaps- en Gewestbelastingen
Schenking roerende goederen onder opschortende voorwaarde van overlijden schenker (erfbelasting, Vlaams
Gewest)
Overdracht onder bezwarende titel (erfbelasting, Vlaams Gewest)

Volledige tekst
2018/AR/1269 - In de zaak van:
1. S.S., bediende, wonende te (...),
2. L.N., advocaat, wonende te (...),
appellanten,
hebbende als raadsman mr. GEELHAND de MERXEM Nicolas, advocaat te 2000 ANTWERPEN, Amerika/ei 215
tegen
VLAAMSE GEWEST / VLAAMSE REGERING, ON 0220.819.807,
Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, met kabinet te 1000 BRUSSEL,
Martelaarsplein 7, BELGIË,
Vlaamse Belastingadministratie, met burelen te 9300 AALST, Vaartstraat 16, BELGIË,
gehtimeerde,
hebbende als raadsman mr. MARTENS Dirk, advocaat te 9040 SINT-AMANDSBERG, Antwerpsesteenweg 360
wijst het hof het volgend arrest:
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1. De procedure voor het hof
Bij verzoekschrift neergelegd op 28 juni 2018 hebben de appellanten hoger beroep ingesteld tegen het vonnis dat
door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, zesde kamer, op 23 april 2018 werd
uitgesproken in de zaak met rolnummer 17/669/A.
Bij tussenarrest van het hof van 14 januari 2020 werd het hoger beroep ontvankelijk en gegrond verklaard, werd het
bestreden vonnis vernietigd en werd opnieuw recht gedaan als volgt:
• het hof doet opnieuw recht en
verklaart de vordering van de appellanten tot vernietiging van de voorafgaande beslissing van 14 november
2016 toelaatbaar en ontvankelijk;
wijst de (in hoofdorde gestelde) vordering van de appellanten tot het bekomen van een nieuwe voorafgaande
beslissing af;
verklaart de (in ondergeschikte orde gestelde) vordering van de appellanten tot het verkrijgen van een
verklaring van recht ontoelaatbaar;
• betreffende de vordering van de appellanten tot vernietiging van de voorafgaande beslissing van 14 november
2016, heropent ambtshalve het debat om de reden aangegeven onder randnummer 4.4.3 en bepaalt hiertoe
volgende termijnen:
Vervolgens hebben de partijen hun middelen en besluiten voorgedragen in de openbare terechtzitting van 27 oktober
2020, waarna het debat werd gesloten. Het hof nam vervolgens de zaak in beraad.
Het hof heeft de Nederlandse taal gebruikt in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in
gerechtszaken.

2. De relevante feiten en de voorafgaande procedure
Het hof herneemt de bij tussenarrest van 14 januari 2020 reeds samengevatte feiten en voorafgaande procedure:
Op 1 augustus 2016 dienden de appellanten een aanvraag tot voorafgaande beslissing in bij de Dienst Voorafgaande
Beslissingen van de Vlaamse Belastingdienst omtrent de toepassing van artikel 2.7.1.0.7. VCF en de
antimisbruikbepaling opgenomen in artikel 3.17.0.0.2. VCF.
In de aanvraag stelden zij samen een vermogen te hebben opgebouwd, waaronder een patrimoniumvennootschap
bvba I. te (...) en een effectenrekening bij KBC. Zij gaven aan de aandelen van de patrimoniumvennootschap en een
deel van de effectenrekening te willen schenken aan hun twee kinderen, waarbij zij de controle over de geschonken
goederen wensten te behouden alsook een inkomensgarantie na schenking wensten te bekomen. Daartoe zouden zij
de aandelen van de patrimoniumvennootschap en een deel van de effectenrekening inbrengen in een Belgische
burgerlijke maatschap, waarvan de deelbewijzen (met een totale waarde van 1.000.000,00 euro) in volle eigendom
zouden worden geschonken aan de beide kinderen samen. De schenkingsakte zou worden verleden voor een
Nederlandse notaris en aan de schenking zou een last worden gekoppeld voor de kinderen om jaarlijks een rente te
betalen van 30.000,00 euro aan de schenkers, met aanwas bij de langstlevende schenker. De appellanten wensten
bevestiging te bekomen dat de schenking van de deelbewijzen van de burgerlijke maatschap in volle eigendom onder
last tot betaling van een rente aan de schenkers niet valt onder het toepassingsgebied van artikel 2.7.1.0.7 VCF of
artikel 3.17.0.0.2 VCF.
De appellanten werden op een hoorzitting uitgenodigd bij brief van 9 augustus 2016.
Op 14 november 2016 werd een beslissing genomen over de aanvraag tot voorafgaande beslissing. Over de
toepassing van artikel 2.7.1.0.7 VCF werd geoordeeld dat dit artikel niet relevant is op voorwaarde dat het gaat om
een vaste rente en dat het bedrag niet zo geformuleerd wordt dat het gelijkstaat met een vruchtgebruik. De
rulingdienst onderzocht ook de toepassing van de artikelen 2.7.1.0.9 VCF, 2.7.1.0.3, 3° en 3.17.0.0.2 VCF en besloot
dat de verrichting gelijkgesteld moet worden met een verrichting beoogd in artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF waardoor deze
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als legaat moet worden beschouwd. De rulingdienst concludeerde dat Bij het overlijden van elk van de ouders, zal
dus telkens de helft van de zogenaamde schenking belast worden in de erfbelasting en dit in hoofde van de twee
kinderen, dus elk voor 1/4 VE.
Bij exploot betekend op 13 februari 2017 dagvaardden de appellanten de geïntimeerde o.m. in vernietiging van
voormelde beslissing voor de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. In het vonnis van
23 april 2018 heeft de zesde kamer van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent beslist
om de vordering van de appellanten ontoelaatbaar/onontvankelijk te verklaren wegens gebrek aan (een
actueel) belang (artikel 17 Ger. W.).
Het is tegen dat vonnis dat de appellanten hoger beroep hebben ingesteld.
Bij tussenarrest van 14 januari 2020 werd reeds als volgt beslist:
Betreffende de toelaatbaarheid en ontvankelijkheid van de vordering tot vernietiging van de voorafgaande
beslissing: de appellanten doen blijken van het door de wet vereiste belang voor hun vordering tegen de
weigeringsbeslissing. De vordering van de appellanten tot vernietiging van de voorafgaande beslissing is, bij
gebrek aan ambtshalve op te werpen middelen, toelaatbaar en ontvankelijk.
Betreffende de omvang van de bevoegdheid van het hof: Gelet op de beperkte bevoegdheid die het hof heeft,
kan niet ingegaan worden op de (in hoofdorde gestelde) vordering van de appellanten om een gunstige
voorafgaande beslissing te nemen.
Betreffende de toelaatbaarheid van de (in ondergeschikte orde gestelde) vordering tot het verkrijgen van een
verklaring van recht: Deze vordering is ontoelaatbaar bij gebrek aan belang.
Betreffende de gegrondheid van de vordering tot vernietiging van de voorafgaande beslissing: Er is geen
tegenstrijdigheid in de vordering van de appellanten. De rechten van verdediging en de beginselen van
behoorlijk bestuur van de appellanten werden niet geschonden.
Bij dit tussenarrest werd het debat heropend aangaande de vraag of de voorafgaande beslissing van 14 november
2016 is aangetast door een onwettigheid. De partijen werden verzocht om enkel nog te concluderen over de middelen
waarover het hof zijn rechtsmacht nog niet had uitgeput.

3. De vorderingen van de partijen na het tussenarrest van 14 januari 2020
3.1. De vordering van de appellanten
De appellanten vragen in hoger beroep als volgt:
Dit hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren;
Dienvolgens het bestreden vonnis uitgesproken door de 6e Burgerlijke Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg
Oost-Vlaanderen, afdeling Gent van 23 april 2018 in de zaak met rolnummer A.R. 17/669/A te vernietigen;
Opnieuw rechtdoende, de oorspronkelijke vordering van concluan ten ontvankelijk en gegrond te verklaren;
Dienvolgens:

In hoofdorde
Te horen zeggen voor recht dat de bestreden beslissing met betrekking tot de aanvraag tot voorafgaande beslissing
dd. 14 november 2016 met kenmerk VFP0735/005180215379 VB 16046 wordt vernietigd, met uitzondering van het
punt van de beslissing waarin bevestigd wordt dat artikel 2.7.1.0.7 VCF niet van toepassing is op de voorgelegde
situatie, en dat het Vlaams Gewest wordt veroordeeld tot een schadevergoeding ten voordele van appellanten,
begroot ex aequo et bono op 2.500 EUR;

In elk geval
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Het Vlaams Gewest te horen veroordelen tot alle kosten van het geding, met inbegrip van de
rechtsplegingsvergoeding, dewelke wordt begroot op 1.440 EUR in eerste aanleg en 1.440 EUR in hoger beroep,
tesamen 2.880 EUR, de kosten van de dagvaarding, begroot op 429,41 EUR, en de kosten voor de bijdrage aan de
juridische tweedehjnsbijstand ten bedrage van 80 EUR voor beide aanleggen samen.

3.2. De vordering van de geïntimeerde
De geïntimeerde vraagt in hoger beroep aan het hof om:
Het hoger beroep van appellanten m.b.t. de vorderingen waaromtrent na het tussenarrest dd. 14.01.2020 nog
geoordeeld dient te worden, af te wijzen als ontvankelijk, doch ongegrond en dienvolgens de initiële vordering van
appellanten af te wijzen als ongegrond Appellanten te veroordelen tot de betaling van alle gerechtskosten in beide
aanleggen, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoedingen zoals hierna begroot, minstens te zien en te zeggen
voor recht dat appellanten de dagvaardingkosten zelf dienen te dragen.

4. De betwistingen en hun beoordeling
4.1. Vooraf
Na het tussenarrest van 14 januari 2020 dient het hof zich enkel nog uit te spreken over de gegrondheid van de
vordering tot vernietiging van de voorafgaande beslissing van 14 november 2016 alsook de vordering tot
schadevergoeding.

4.2. De gegrondheid van de vordering tot vernietiging van de voorafgaande beslissing
4.2.1. Zoals reeds aangehaald in het tussenarrest van 14 januari 2020, is de relevante vraag of de voorafgaande
beslissing van 14 november 2016 aangetast is door een onwettigheid, m.n. of de door de bevoegde entiteit van de
Vlaamse administratie voorgestane interpretatie onverenigbaar blijkt met de van kracht zijnde wetsbepalingen van de
VCF.
Ter herinnering, de voorgenomen verrichting betreft de schenking in volle eigendom van deelbewijzen van een
burgerlijke maatschap door ouders (op het ogenblik van de voorafgaande beslissing 45j en 42j) aan hun minderjarige
kinderen (op het ogenblik van de voorafgaande beslissing 4j en 7j) onder last voor de kinderen om jaarlijks een (te
indexeren) rente te betalen van 30.000,00 euro aan de schenkers. Voorafgaand aan de schenking zou de burgerlijke
maatschap worden opgericht, zouden de ouders worden aangeduid als zaakvoerder van de burgerlijke maatschap en
zouden de aandelen van een patrimoniumvennootschap en een deel van een effectenrekening worden ingebracht.
De geïntimeerde oordeelde dat artikel 2.7.1.0.7 VCF niet relevant is op voorwaarde dat het gaat om een vaste rente
en dat het bedrag niet zo geformuleerd wordt dat het gelijkstaat met een vruchtgebruik. De appellanten betwisten dit
niet en gaan hiermee uitdrukkelijk akkoord.
De betwisting tussen de partijen betreft de toepassing van artikel 2.7.1.0.9 VCF en van artikel 2.7.1.0.3, 3° juncto
artikel 3.17.0.0.2 VCF, waarvan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie heeft geoordeeld dat deze van
toepassing zijn op de voorgenomen verrichting en tot gevolg hebben dat, bij het overlijden van elk van de ouders, de
helft van de zogenaamde schenking belast zal worden in de erfbelasting. De appellanten betwisten dit.
4.2.2. Artikel 2.7.1.0.9 VCF bepaalt:
"Als de roerende of onroerende goederen door de erflater onder bezwarende titel zijn verkocht of
afgestaan, worden ze voor de heffing van de erfbelasting geacht deel ui te maken van zijn
nalatenschap of als legaat te zijn verkregen door de verkrijger of door de overnemer als de erflater
zich volgens de overeenkomst ofwel een vruchtgebruik heeft voorbehouden op de afgestane goederen
of op andere goederen, ofwel de afstand van om het even welk ander levenslange recht in zijn
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voordeel heeft bedongen.
Het eerste lid is niet van toepassing als:
1° wordt bewezen dat de verkoop of de afstand geen bedekte bevoordeling is van de verkrijger of van
de overnemer;
2° de erflater longer heeft geleefd dan de verkrijger of de overnemer, of als de verkrijger of de
overnemer niet behoort tot de personen, vermeld in artikel 2.7.3.4.4, eerste, tweede en derde lid."
De discussie in deze betreft vooreerst de vraag of er sprake is van een afstand/verkoop onder bezwarende titel en,
indien zo, of er wordt bewezen dat de afstand/verkoop geen bedekte bevoordeling is van de begunstigde. Aangaande
deze laatste voorwaarde wijst het hof erop dat er moet sprake zijn van een bevoordeling van de begunstigde en niet
van de erflater.
De geïntimeerde stelt dat er, rekening houdende met de in het geding zijnde bedragen, sprake zou kunnen zijn van
een herkwalificatie van de schenking in een contract onder bezwarende titel, hetgeen artikel 2.7.1.0.9 VCF van
toepassing zou maken: Uitgaande van de door aanvragers meegedeelde waarde van het geschonken goed van
1.000.000 EUR en een jaarlijkse last van 30.000 EUR, zou na ongeveer 30 jaar het geschonkene volledig verdwenen
zijn. In conclusies stelt de geïntimeerde dat er op grond van de door de appellanten verstrekte gegevens wel sprake
zou kunnen zijn van bedekte bevoordeling, aangezien, rekening houdende met de leeftijd van de
schenkers/appellanten, de tegenprestatie van de kinderen in totaal 3.000,00 C x 40 jaar, hetzij 1.200.000,00 € zou
bedragen en dus beduidend meer, m.n. 20 %, zal zijn dan de waarde van de afgestane deelbewijzen t.b.v.
1.000.000,00 C
Het is duidelijk dat deze redenering van de geïntimeerde niet opgaat. Ofwel is er sprake van een herkwalificatie van
de schenking in een afstand/verkoop onder bezwarende titel aangezien de last dermate hoog is opgelopen, hetgeen
impliceert dat er afdoende wordt bewezen dat er sprake is van gelijkwaardigheid en niet van een bedekte
bevoordeling van de begunstigden. Ofwel is er sprake van een bedekte bevoordeling, in welk geval er geen sprake
kan zijn van een herkwalificatie van de schenking in een overeenkomst onder bezwarende titel. In de beide situaties
kan artikel 2.7.1.0.9 VCF niet worden toegepast. De ongerijmdheid van de stelling van de geïntimeerde blijkt
overigens uit het concrete voorbeeld dat hij in conclusies aanhaalt inzake de bedekte bevoordeling (en hierboven
geciteerd). Indien de tegenprestatie van de kinderen meer zou bedragen dan de waarde van de afgestane
deelbewijzen, is er weliswaar sprake van ongelijkwaardigheid doch niet van een bevoordeling van de begunstigde.
De bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie heeft ten onrechte geoordeeld dat artikel 2.7.1.0.9 VCF van
toepassing zou kunnen zijn op de situatie zoals voorgelegd door de appellanten. De kwestieuze voorafgaande
beslissing is op dit punt aangetast door een onwettigheid want onverenigbaar met de van kracht zijnde
wetsbepalingen uit de VCF. De kwestieuze voorafgaande beslissing moet op dit punt dan ook nietig verklaard
worden. De vordering van de appellanten is op dit punt gegrond.
4.2.3. De geïntimeerde stelt verder dat de specifieke door de appellanten geschetste omstandigheden de toepassing
van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF juncto artikel 3.17.0.0.2 VCF tot gevolg zou kunnen hebben. De geïntimeerde meent dat
in de situatie die de appellanten voor ogen hebben, de appellanten als schenkers alle zeggenschap over de
geschonken goederen zouden behouden en dit niet enkel zo lang de begiftigde kinderen minderjarig zijn maar tot aan
het overlijden van de langstlevende van de schenkers. De geïntimeerde stelt dat deze beoogde situatie vergelijkbaar
is met de situatie die beoogd wordt in artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF dat derhalve van toepassing zou kunnen zijn doch net
door de specifiek beoogde constructie van de appellanten ontweken zou worden. In de voorafgaande beslissing van
14 november 2016 oordeelde de geïntimeerde als volgt:
"32. Omwille van het bijkomend oprichten van de burgerlijke maatschap (naast de hogervermelde
schenking) is op de voorgelegde rechtshandelingen de antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2
VCF toepasselijk wegens het ontwijken van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF.
33. Immers, omwille van de voorgestelde gecombineerde constructie waarbij eerst een burgerlijke
maatschap wordt opgericht tot aan het overlijden van de langstlevende van de schenkers, waarvan de
bedoeling enkel is de volledige controle over het vermogen van de maatschap te behouden (de ouders
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worden als zaakvoerders aangesteld), alsmede de vaststelling van het feit dat de begiftigden
handelingsonbekwaam zijn voor wat de aan de schenking opgelegde voorwaarden betreft, dient
besloten te worden dat wordt getracht de toepassing van art. 2.7.1.0.3,3° te omzeilen aangezien de
rechtsgevolgen van de vooropgestelde constructie identiek zijn aan deze van schenkingen van
roerende goederen die de erflater heeft gedaan onder de opschortende voorwaarde of termijn die
vervuld wordt ingevolge het overlijden van de schenker."
Artikel 3.17.0.0.2 VCF bepaalt:
"Aan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie kan niet worden tegengeworpen, de
rechtshandeling noch het geheel van rechtshandelingen dat eenzelfde verrichting tot stand brengt,
wanneer die entiteit door vermoedens of door andere bewijsmiddelen, vermeld in artikel 3.17.0.0.1, en
aan de hand van objectieve omstandigheden aantoont dat er sprake is van fiscaal misbruik.
Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige door middel van de door hem gestelde
rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen MI van de volgende verrichtingen tot stand
brengt:
1° hetzij een verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met de doelstellingen van een bepaling van deze
codex of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten buiten het toepassingsgebied van die bepaling
plaatst;
2° hetzij een verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt op een belastingvoordeel, voorzien door
een bepaling van deze codex of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten, en de toekenning van
dit voordeel in strijd zou zijn met de doelstellingen van die bepaling en die in wezen het verkrijgen van
dit voordeel tot doel heeft.
Het komt aan de belastingplichtige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn rechtshandeling of het
geheel van rechtshandelingen door andere motieven verantwoord is dan het ontwijken van de
belasting. Als de belastingplichtige het tegenbewijs niet levert, dan wordt de verrichting aan een
belastingheffing overeenkomstig het doel van deze codex onderworpen alsof het misbruik niet heeft
plaatsgevonden."
Dit artikel voorziet in een algemene anti-misbruikbepaling. Deze bepaling is een bewijsmiddel van de administratie en
betreft een systeem van bewijs en tegenbewijs. Het Grondwettelijk Hof heeft deze bepaling in haar arrest van
30 oktober 2013 (nr. 141/2013) getoetst aan het fiscale wettigheidsbeginsel (in randnummers B.17.1 e.v.) en heeft de
wijze waarop de anti-misbruikbepaling moet worden toegepast, duidelijk uiteengezet. Zoals het Grondwettelijk Hof
zelf stelt in randnummer B.19 van haar arrest, is de toepassing van deze bepaling immers aan verschillende strikte
voorwaarden onderworpen. Het systeem van bewijs en tegenbewijs dient, in eerste instantie door de
belastingadministratie, strikt te worden gevolgd, zoniet ligt er een schending voor van het grondwettelijk gewaarborgd
legaliteitsbeginsel. Dit arrest dient dan ook als leidraad te worden gebruikt in de toepassing van voormeld artikel op
de rechtshandeling verricht door de belastingplichtige.
Het komt allereerst aan de administratie toe om aan te tonen dat de belastingplichtige een rechtshandeling, of een
geheel van rechtshandelingen dat eenzelfde verrichting tot stand brengt, heeft gekozen die in tegenspraak is met de
doelstellingen van een duidelijke geidentificeerde fiscale bepaling en waarvan het doorslaggevende, zo niet
exclusieve, motief erin bestaat de belasting te ontwijken. Dit bewijs moet worden geleverd aan de hand van
vermoedens of de andere in artikel 3.17.0.0.1 VCF bedoelde bewijsmiddelen (m.n. de bewijsmiddelen toegelaten door
het gemeen recht). De administratie moet in dit stadium niet noodzakelijkerwijs rekening houden met de eventuele
andere redenen waarom de belastingplichtige heeft kunnen beslissen een dergelijke verrichting tot stand te brengen,
en die de fiscus kan negeren. De bewijslast ligt in de eerste plaats bij de administratie (zie randnummer B.20.3 van
voormeld arrest). Vervolgens komt het de belastingplichtige toe om aan te tonen dat zijn keuze voor de betwiste
verrichting door eventuele andere motieven dan het ontwijken van belastingen is verantwoord.
De wetgever vereist dat de betwiste verrichting tot gevolg heeft aan de belasting te ontsnappen, hetzij door een
belastingvoordeel te genieten, hetzij door zich buiten het toepassingsgebied van een belastingbepaling te plaatsen.
Bovendien dient het aldus beschreven gevolg van de verrichting in strijd te zijn met de doelstellingen die met de
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betrokken fiscale bepaling worden nagestreefd, en niet alleen maar vreemd te zijn aan dergelijke doelstellingen (zie
overweging B.21.1 van voormeld arrest).
De strijdigheid van de verrichting met de doelstellingen van de betrokken fiscale bepaling kan enkel worden
vastgesteld door de administratie wanneer die doelstellingen op voldoende duidelijke wijze blijken uit de wet en, in
voorkomend geval, uit de parlementaire voorbereiding van de van toepassing zijnde wetsbepaling. In dat opzicht
moet de administratie rekening houden met, onder meer, de algemene context van de relevante fiscale wetgeving, de
praktijken die gewoonlijk gangbaar zijn op het ogenblik van de inwerkingtreding van de fiscale bepaling waarvan zij
het misbruik aanvoert alsook met het eventueel bestaan van specifieke bepalingen die reeds ertoe strekken bepaalde
misbruiken van de betrokken fiscale bepaling tegen te gaan (zie overweging B.21.2 van voormeld arrest). Op grond
van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF worden als een legaat beschouwd de schenkingen van roerende goederen die de erflater
heeft gedaan onder de opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt ingevolge het overlijden van de
schenker.
Artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF verhindert niet de beoogde rechtshandelingen te toetsen aan de algemene antimisbruikbepaling. Geen enkele rechtsgrond verhindert de toetsing aan artikel 3.17.0.0.2 VCF. De omstandigheid dat
de kwestieuze rechtshandelingen precies niet werden geviseerd door artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF, is geen reden om te
besluiten dat deze rechtshandelingen in alle geval geen fiscaal misbruik uitmaken. Deze omstandigheid kan
desgevallend wel relevant zijn in het kader van de beoordeling of aan de toepassingsvoorwaarden van de algemene
anti-misbruikbepaling is voldaan (met betrekking tot gangbare praktijken, zie ook GwHof 30 oktober 2013, arrest
nr. 141/2013, overweging B.21.2, hierboven aangehaald). Ook het legaliteitsbeginsel dat in het kader van de
toepassing van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF ontegensprekelijk leidt tot een strikte uitlegging van de belastingwet,
verhindert de toetsing aan artikel 3.17.0.0.2 VCF (in de interpretatie zoals hierboven uiteengezet) niet. Het is niet
omdat artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF strikt moet worden uitgelegd, dat niet aan de algemene anti-misbruikbepaling
opgenomen in artikel 3.17.0.0.2 VCF (in de interpretatie die strookt met het legaliteitsbeginsel) zou mogen worden
getoetst. Opnieuw, dit kan desgevallend wel relevant zijn in het kader van de beoordeling of aan de
toepassingsvoorwaarden van de algemene anti-misbruikbepaling is voldaan. Dit middel van de appellanten wordt
afgewezen.
Zoals hierboven uiteengezet, betreft artikel 3.17.0.0.2 VCF een systeem van bewijs en tegenbewijs. Het systeem van
bewijs en tegenbewijs dient, in eerste instantie door de belastingadministratie, strikt te worden gevolgd, zoniet ligt er
een schending voor van het grondwettelijk gewaarborgd legaliteitsbeginsel.
Het hof stelt vast dat de geïntimeerde als belastingadministratie geenszins voldoet aan de op haar rustende
bewijslast. Ook in een voorafgaande beslissing dient dit systeem van bewijs en tegenbewijs strikt te worden gevolgd,
zoniet ligt er een schending voor van het grondwettelijk gewaarborgd legaliteitsbeginsel. De belastingadministratie
kan niet volstaan met het aantonen dat de verrichting gepaard gaat met een fiscaal voordeel.
Zo toont de geïntimeerde niet aan dat de rechtshandelingen die de appellanten voor ogen hebben, met name de
inbreng van een deel van hun vermogen in een burgerlijke maatschap gevolgd door een schenking van de
deelbewijzen van de maatschap aan hun kinderen onder last voor de kinderen om een jaarlijkse rente te betalen aan
de schenkers, in tegenspraak zijn met de doelstellingen van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF. De Vlaamse Belastingdienst
stelt enkel dat deze rechtshandelingen zijn gekozen teneinde de toepassing van de fictiebepaling opgenomen in
artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF te ontwijken en dat het de enkele bedoeling van de appellanten is om de volledige controle
over het vermogen van de maatschap te behouden alsook dat de begiftigden handelingsonbekwaam zijn voor wat de
aan de schenking opgelegde voorwaarden betreft. Tegen welke doelstellingen van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF deze
rechtshandelingen ingaan, wordt niet verduidelijkt. Dit bewijs wordt niet geleverd door te poneren dat de
rechtsgevolgen van de vooropgestelde constructie identiek zijn aan deze van schenkingen van roerende goederen
die de erflater heeft gedaan onder de opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt ingevolge het overlijden
van de schenker. Bovendien, in welke mate de administratie tijdens deze beoordeling rekening heeft gehouden met
de algemene context van de relevante fiscale wetgeving, de praktijken die gewoonlijk gangbaar waren op het
ogenblik van de inwerkingtreding van de fiscale bepaling waarvan zij het misbruik aanvoert alsook met het eventueel
bestaan van specifieke bepalingen die reeds ertoe strekken bepaalde misbruiken van de betrokken fiscale bepaling
tegen te gaan, is niet duidelijk niettegenstaande deze afweging voor de beoordeling van de voorgenomen
verrichtingen relevant is gelet op de praktijk terzake.
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Zelfs na heropening van het debat bij arrest van 14 januari 2020 werd hieromtrent geen nadere verduidelijking
gegeven.
Het hof is in het kader van dit geschil niet geroepen om zelf uitspraak te doen over de al dan niet toepasselijkheid van
artikel 3.17.0.0.2 VCF op de beoogde rechtshandelingen en om aldus op dit punt zelf een analyse te maken. De
huidige betwisting kadert binnen een aanvraag tot voorafgaande beslissing en het behoort niet aan dit hof om zich in
de plaats te stellen van de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie. Het hof heeft in deze geen volle
rechtsmacht en kan niet in de plaats van de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie treden om diens
beslissingsbevoegdheid uit te oefenen.
Aangezien het systeem van bewijs en tegenbewijs niet wordt gerespecteerd door de geïntimeerde in de
voorafgaande beslissing van 14 november 2016, kan het hof in deze omstandigheden dan ook enkel besluiten dat
deze voorafgaande beslissing op dit punt strijdig is met het legaliteitsbeginsel, onwettig is en om die reden op dit punt
nietig verklaard moet worden.
De vordering van de appellanten is op dit punt eveneens gegrond. Aangezien de overige middelen van de
appellanten niet tot een ruimer voordeel kunnen leiden, dienen zij niet te worden ontmoet.
4.2.4. De gegrondheid van de vordering van de appellanten zoals hierboven beoordeeld, leidt tot de nietigverklaring
van de voorafgaande beslissing van 14 november 2016, met uitzondering van de beslissing dat artikel 2.7.1.0.7 VCF
niet van toepassing is op de voorgelegde situatie.

4.3. De gegrondheid van de vordering tot schadevergoeding
De appellanten verzoeken om hen een schadevergoeding toe te kennen die ex aequo et bono geraamd wordt op
2.500,00 euro. De schade die de appellanten stellen te lijden door de fout begaan door de geïntimeerde, is het feit dat
zij zich, bij een vernietiging van de voorafgaande beslissing, terug in de situatie zullen bevinden vooraleer zij een
voorafgaande beslissing indienden en aldus nog steeds geen rechtszekerheid zullen bekomen hebben over de
voorziene rechtshandelingen. Louter de door de geïntimeerde in stand gehouden rechtsonzekerheid zou schade
uitmaken.
De appellanten tonen evenwel niet aan dat zij enige schade hebben geleden die in oorzakelijk verband staat met de
door de geïntimeerde begane fout. De bewijslast in he kader van artikel 1382-1383 BW rust nochtans op de
appellanten. De geïntimeerde heeft een fout begaan door in de voorafgaande beslissing van 14 november 2016
artikel 3.17.0.0.2 VCF toe te passen in strijd met het legaliteitsbeginsel. De schade die de appellanten stellen te lijden,
staat evenwel niet in rechtstreeks oorzakelijk verband met deze fout. De schade is immers ontstaan door de
nietigverklaring van de voorafgaande beslissing van 14 november 2016 bij dit arrest, een gevolg dat door de
appellanten zelf werd beoogd. Mochten zij hun gerechtelijke vordering niet hebben ingesteld, hadden zij de door hen
aangewezen schade niet geleden en hadden zij rechtszekerheid (weliswaar niet de rechtszekerheid die zij voor ogen
hadden). De vordering tot schadevergoeding ingesteld door de appellanten wordt om die reden afgewezen.

5. De gerechtskosten
In deze zaak worden de vorderingen van de appellanten tot het bekomen van een nieuwe voorafgaande beslissing,
tot het verkrijgen van een verklaring van recht en tot het bekomen van een schadevergoeding afgewezen. De
appellanten worden in het gelijk gesteld aangaande hun vordering tot vernietiging van de voorafgaande beslissing
van 14 november 2016. In die omstandigheden beslist het hof dat de partijen wederzijds in het gelijk en het ongelijk
zijn gesteld en zij elk hun eigen gerechtskosten van de beide instanties moeten dragen. In dat geval moet het hof die
kosten niet vaststellen.
BESLISSING VAN HET HOF
Het hof doet recht op tegenspraak;
Verder rechtdoende na het tussenarrest van dit hof van 14 januari 2020, beslist het hof als volgt:

© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 1/12/2021

rn300128233 8/9

M&D Seminars

213

het hof doet opnieuw recht en
verklaart de vordering van de appellanten tot gedeeltelijke vernietiging van de voorafgaande beslissing
van 14 november 2016 gegrond als volgt;
verklaart de voorafgaande beslissing van 14 november 2016 met kenmerk VFP0735/005180215379
VB 16046, met uitzondering van het punt van de beslissing dat artikel 2.7.1.0.7 VCF niet van
toepassing is op de voorgelegde situatie, nietig;
wijst de vordering van de appellanten tot schadevergoeding af als ongegrond.
Aldus gewezen en uitgesproken in de openbare terechtzitting van het hof van beroep te Gent, VIJFDE KAMER, recht
doende in fiscale zaken, op 1 december 2020.
Aanwezig:
Frederieke Compernolle, raadsheer, wn. voorzitter, alleenrechtsprekend
Jenny Dammekens, griffier
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Gent nr. 2019/AR/916, 16 juni 2020

Gent nr. 2019/AR/916, 16 juni 2020 AFT 2020 (samenvatting), afl. 6-7, 34 en http://www.monkey.be/ (31 juli 2020),
noot AYDOGAN, A.; TFR 2021 (samenvatting), afl. 593, 56 en http://tfrnet.larcier.be/ (29 januari 2021)
Samenvatting
Een echtpaar was initieel gehuwd onder het wettelijk stelsel. Kort voor het overlijden werd het stelsel gewijzigd naar
het stelsel van scheiding van goederen met een beperkte gemeenschap. De gezinswoning was ingebracht in het
beperkt gemeenschappelijk vermogen en geïntimeerde heeft deze kort voor het overlijden in volle eigendom vooraf
genomen, zonder aanrekening op zijn deel. De administratie beschouwt het wijzigend huwelijkscontract als een
rechtshandeling geviseerd door artikel 3.17.0.0.2 VCF. Gezien de korte tijdspanne tussen de uitbreng en het
overlijden en het feit dat de uitbreng naar de respectievelijke eigen vermogens van de echtgenoten eenzijdig was en
dat wanneer het de bedoeling van de echtgenoten was dat de langstlevende van beiden het gemeenschappelijk
vermogen zou bekomen, men dezelfde zekerheid had kunnen bekomen door het opmaken van een keuzebeding of
verblijvingsbeding, wordt volgens haar artikel 2.7.1.0.4 VCF gefrustreerd.
Het hof van beroep stelt dat de bewijslast inzake artikel 3.17.0.0.2 VCF in de eerste plaats bij de administratie ligt en
het vervolgens aan de belastingplichtige toekomt om aan te tonen dat zijn keuze voor de betwiste verrichting door
eventuele andere motieven is verantwoord. Daarnaast stelt zij dat artikel 2.7.1.0.4 VCF de toekenning van
huwelijksvoordelen bij leven niet viseert. Waar ongelijke toebedelingen ingevolge rechtshandelingen verricht tijdens
het leven van de echtgenoten doch met uitwerking bij overlijden als een (aan de erfbelasting onderworpen) legaat
worden beschouwd, worden ongelijke toebedelingen ingevolge rechtshandelingen verricht tijdens het leven van de
echtgenoten en met uitwerking bij leven niet geviseerd door artikel 2.7.1.0.4 VCF (of door enige andere bepaling van
de VCF). Dit is niet veranderd na 1 juli 2015. De decreetgever heeft met de wijziging op 1 juli 2015 enkel de zgn.
"sterfhuisclausule" willen belastbaar stellen op grond van artikel 2.7.1.0.4 VCF, en alle ongelijke toebedelingen bij
overlijden, voorwaardelijk of niet, onder artikel 2.7.1.0.4 VCF willen brengen. De vraag stelt zich vervolgens of de
betwiste verrichting in tegenspraak is met de doelstellingen van een duidelijke geïdentificeerde fiscale bepaling, met
name van artikel 2.7.1.0.4 VCF.
Het hof stelt vast dat de administratie op dit punt niet voldoet aan de op haar rustende bewijslast. De doelstellingen
van artikel 2.7.1.0.4 VCF blijken uit de wet, met name de overbedeling aan de langstlevende echtgenoot die niet aan
het schenkingsrecht is onderworpen, belastbaar stellen. Deze fictiebepaling viseert geenszins verdelingen tijdens het
leven van de echtgenoten. Het hof verklaart het hoger beroep ongegrond.
Trefwoorden:
Ongelijke verdeling van de gemeenschap (erfbelasting, Vlaams Gewest)
Niet-tegenwerpelijkheid rechtshandeling bij fiscaal misbruik (antimisbruik) (Vlaamse gewestelijke belastingen)

Volledige tekst
In de zaak van:
VLAAMSE GEWEST / VLAAMSE REGERING, ON 0316.380.841,
Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Wonen en Onroerend Ertgoed, met kabinet te 1000 BRUSSEL,
Martelaarsplein 7,
Vlaamse Belastingdienst, met burelen te 9300 AALST, Vaartstraat 16, BELGIË,
appellant,
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hebbende als raadsman mr. M. K., advocaat te B.,
tegen
1. T. B., RRN …, zeltstandige, wonende te B.,
2. T. J., RRN …, student, wonende te B.,
3. T. J., RRN …, student, wonende te B.,
geïntimeerden,
hebbende als raadsman mr. G. de M. N., advocaat te A.,
wijst het hot het volgend arrest:

1. DE PROCEDURE VOOR HET HOT
Bij verzoekschrift neergelegd op 16 mei 2019 heeft de appellant hoger beroep ingesteld tegen het vonnis dat door de
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, zesde kamer, op 11 april 2019 werd uitgesproken in de
zaak met rolnummer 17/4505/A.
De appellant legde op 11 mei 2020 een verzoekschrift neer tot vaststelling van aanvullende conclusietermijnen
(artikel 748, § 2 Ger. W.). De geïntimeerden verzetten zich hiertegen.
Op 13 mei 2020 gaf het hof aan de partijen te kennen dat de zaak collegiaal zou worden behandeld op 19 mei 2020.
Op 13 mei 2020 legde de appellant een nieuwe syntheseconclusie neer met antwoord op de aanvullingen
aangebracht in de syntheseconclusies van de geïntimeerden van 1 april 2020. Op 18 mei 2020 legden de
geïntimeerden nieuwe syntheseconclusies neer.
De partijen hebben hun middelen en besluiten voorgedragen in de openbare terechtzitting van 19 mei 2020. Op deze
zitting verklaarden de partijen zich akkoord om alle neergelegde conclusies in het debat te houden en om de zaak te
behandelen. Vervolgens werd het debat gesloten en nam het hof de zaak in beraad.
Het blijkt niet dat het bestreden vonnis werd betekend.
Het hof heeft de Nederlandse taal gebruikt in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in
gerechtszaken.

2. DE RELEVANTE FEITEN EN DE VOORAFGAANDE PROCEDURE
Op 26 september 2016 overleed mevrouw S.N. Mevrouw N. was op 26 maart 1994 gehuwd met de eerste
geïntimeerde. Zij hebben samen twee kinderen, de tweede en derde geïntimeerden.
Het echtpaar T.-N. was initieel gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, waaraan zij een
wijziging aanbrachten bij akte van 14 maart 2005 door toevoeging van een verdelingsbeding naar keuze. Ingevolge
akte wijziging huwelijkscontract verleden voor notaris J. V. op 24 februari 2016 wijzigden de echtgenoten hun
huwelijksvermogensstelsel en namen het stelsel van scheiding van goederen met een beperkte gemeenschap aan.
De huwelijksgemeenschap werd op die dag ontbonden. De meeste (roerende en onroerende) goederen van het
gemeenschappelijk vermogen werden bij de vereffening-verdeling van het stelsel toebedeeld aan de eerste
geïntimeerde.
Bij akte van 29 oktober 2016 verklaarde de eerste geïntimeerde de gezinswoning, die was ingebracht in het beperkt
gemeenschappelijk vermogen, voor de geheelheid in volle eigendom vooraf te nemen, zonder aanrekening op zijn
deel.
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De aangifte in de nalatenschap van mevrouw N. werd ingediend op 25 januari 2017. Bij e mail van 1 maart 2017
verzocht de Vlaamse Belastingdienst om verdere informatie omtrent de eigendomssituatie van een onroerend goed
gelegen te C. De notaris antwoordde hierop bij e-mail van 6 maart 2017.
Bij e-mail van 16 mei 2017 liet de Vlaamse Belastingdienst aan de notaris weten dat de rechten berekend werden,
dat de aanslagbiljetten spoedig verwacht mochten worden en: "Het wijzigend huwelijkscontract dd. 24/02/2016,
waarbij de erflater en haar echtgenoot overgingen tot wijziging van hun huwelijksstelsel en uitbreng uit de
huwgemeenschap van bepaalde goederen, wordt echter beschouwd als een rechtshandeling geviseerd bij
artikel 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Dit artikel catalogeert onder andere als misbruik, elke
rechtshandeling die als doel heeft zich te onttrekken aan de toepassing van een bepaling van de vermelde codex of
de ter uitvoering daarvan genomen besluiten.
Het komt de belastingplichtigen evenwel toe, te bewijzen dat de keuze voor deze rechtshandeling door andere
motieven verantwoord is dan het ontwijken van de belasting. Daarom verzoek ik u mij de niet-fiscale motivatie en
eventuele bewijsstukken over te maken, ten laatste op 26/06/2016.
Als het tegenbewijs niet wordt geleverd, wordt de verrichting aan een heffing van erfbelasting onderworpen alsof het
misbruik niet heeft plaatsgevonden en ben ik bijgevolg genoodzaakt over te gaan tot een bijkomende taxatie."
Op 2 juni 2017 werden de aanslagen in de erfbelasting voor het aanslagjaar 2016 verstuurd in hoofde van elk van de
geïntimeerden, voor een totaal te betalen bedrag van 59.965,20 euro. Als toelichting bij de aanslagen werd telkens
het volgende vermeld:
"Dhr. B. T. verkrijgt een eventueel recht van vruchtgebruik op de goederen die de overledene in
naakte eigendom bezat. Dit recht wordt actueel bij het overlijden van de huidige vruchtgebruiker of het
verstrijken van de contractueel vastgelegde termijn van vruchtgebruik. Op dat moment dient een
nieuwe aangifte te worden ingediend.
Het wijzigend huwelijkscontract dd. 24/02/2016 wordt beschouwd als een rechtshandeling geviseerd
bij artikel 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Het komt de belastingplichtigen evenwel toe te
bewijzen dat de keuze voor deze rechtshandeling door andere motieven verantwoord is. Gelieve ons
hiertoe de niet-fiscale motivatie van voormelde rechtshandeling te bezorgen ten laatste op
26/06/2017."
Bij e-mail van 14 juni 2017 betwistte de notaris de inhoud van de e-mail van 16 mei 2017. Hij stelde dat de Vlaamse
Belastingdienst niet voldeed aan de op haar rustende bewijslast onder artikel 3.17.0.0.2 VCF en dat Vermits u dat
bewijs niet levert is er geen sprake van fiscaal misbruik en is het dan ook volledig niet aan de orde of mijn cliënt
civielrechtelijke motieven kan aanvoeren of niet. Het is dus niet aan mijn cliënt om het tegenbewijs te leveren.
Bij fax en e-mail van 4 juli 2017 stelde de notaris niet akkoord te kunnen gaan met de berekening van de
successierechten, aangezien bij de berekening van de erfbelasting in hoofde van de kinderen geen rekening werd
gehouden met het eventueel vruchtgebruik van de vader dat dient te worden afgetrokken. De Vlaamse
Belastingdienst meldde ontvangst van het bezwaar.
Bij e-mail van 13 juli 2017 antwoordde de Vlaamse Belastingdienst als volgt op de e-mail van de notaris van 14 juni
2017:
"Op basis van artikel 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit kan een rechtshandeling of een
geheel van rechtshandelingen die een zelfde verrichting tot stand brengen niet aan de Vaamse
Belastingdienst worden tegengeworpen wanneer zij door vermoedens of door andere bewijsmiddelen
en aan de hand van objectieve omstandigheden aantoont dat er sprake is van fiscaal misbruik.
De in dit dossier geviseerde rechtshandelingen omvatten een uitbreng van goederen uit het
gemeenschappelijk vermogen. De partijen ledigen op deze wijze de gemeenschap en vermijden zo de
overgang van gemeenschapsgoederen bij het overlijden. Artikel 2.7.1.0.4 VCF wordt op deze manier
gefrustreerd. Dit artikel voorziet dat een toebedeling bij huwelijksovereenkomst van meer dan de helft
van het gemeenschappelijk vermogen aan de langstlevende die niet aan het schenkingsrecht
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onderworpen is, wordt belast.
Het vermoeden van de Vlaamse Belastingdienst dat het in deze om fiscaal misbruik gaat, is
gebaseerd op de korte tijdspanne tussen de uitbreng en het overlijden, op het feit dat de uitbreng naar
de respectievelijke eigen vermogens van de echtgenoten eenzijdig was en op het feit dat - wanneer
het de bedoeling van de echtgenoten was dat de langstlevende van beiden het gemeenschappelijk
vermogen zou bekomen, men dezelfde zekerheid had kunnen bekomen door het opmaken van een
keuzebeding of verblijvingsbeding.
De belastingplichtige mag echter bewijzen dat de keuze voor zijn rechtshandeling of het geheel van
rechtshandelingen door andere motieven verantwoord is dan het ontwijken van de belasting. Als de
belastingplichtige het tegenbewijs niet levert, dan wordt de verrichting aan erfbelasting onderworpen
alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden.
Bezorgt u mij de motivatie en eventuele bewijsstukken van de partijen ten laatste op 4 augustus e.k.?"
De notaris betwistte dit standpunt bij e-mail van 19 juli 2017. De Vlaamse Belastingdienst antwoordde hierop bij email van 9 augustus 2017 als volgt:
"Uw argumentatie werd niet weerhouden en wel om de hierna volgende redenen.
De belastingplichtige heeft zich buiten het toepassingsgebied van artikel 2.7.1.0.4 VCF geplaatst door
de eenzijdige uitbreng van goederen uit het gemeenschappelijk vermogen.
Het gaat in casu inderdaad niet om een ongeoorloofde handeling, doch wel om een handeling die op
artificiële wijze werd gemaakt om te ontsnappen aan een fiscale bepaling. Dit terwijl men de facto
hetzelfde resultaat beoogt als datgene wat geviseerd wordt door voormeld artikel. Zoals gesteld
konden de echtgenoten immers dezelfde zekerheid en hetzelfde resultaat bereiden door middel van
een keuzebeding in het huwelijkscontract.
Indien de belastingplichtige had geopteerd voor een keuzebeding, zou de overbedeling belast worden
op grond van voornoemd artikel. De gestelde rechtshandeling is m.a.w. wél in strijd met de doelstelling
van dit artikel. Om die reden werd u dan ook verzocht eventuele niet fiscale motieven voor te leggen.
Enkel indien dergelijke motieven voorhanden waren, kan het vermoede fiscaal misbruik worden
weerlegd. U maakte echter geen gebruik van de mogelijkheid om het tegenbewijs aan te leveren.
Louter ter info wens ik u nog mee te geven dat de keuze van de minst belaste weg niet geldig kan
worden opgeworpen als tegenargument voor het vermoede fiscaal misbruik. In tegengestelde zin
oordelen, zou een vrijgeleide betekenen voor iedere belastingplichtige en holt artikel 3.17.0.0.2 VCF
nagenoeg geheel uit."
Het bezwaar ingediend op 4 juli 2017 betreffende de berekening van de erfbelasting werd ingewilligd bij beslissing
van 3 oktober 2017. Op 6 oktober 2017 verzocht de notaris om hem een berekening toe te sturen, aangezien de
verschuldigde successierechten afweken van zijn berekening.
Met een verzoekschrift neergelegd op 27 december 2017 stelden de geïntimeerden hun vordering in voor de
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. In het vonnis van 11 april 2019 heeft de zesde kamer
van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent als volgt geoordeeld:
de vordering van eisers ontvankelijk en gegrond te verklaren in volgende mate;
te zeggen dat geen fiscaal misbruik wordt weerhouden op de rechtshandelingen die gepaard zijn gegaan met
de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel bij akte verleden voor notaris J. V. te A. op 24 februari 2016;
een herberekening te bevelen van de erfbelasting voor het aanslagjaar 2016 in hoofde van eisers rekening
houdend met het hierboven bepaalde, alsook een passende ontheffing;
de terugbetaling te bevelen van alle op grond van vermelde aanslagen in de erfbelasting voor het aanslagjaar
2016 ten onrechte geïnde sommen in hoofde van eisers, vermeerderd met de moratoriumintrest;
verweerster te veroordelen tot 3.000,00 EUR rechtsplegingsvergoeding en de bijdrage bedoeld in artikel 4 § 2
© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 1/12/2021

rn300123926 4/12

M&D Seminars

221

en 5 §§ 1 en 2 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische
tweedelijnsbijstand ten belope van 60,00 euro ten laste van verweerster te leggen.
Het is tegen dat vonnis dat de appellant hoger beroep heeft ingesteld. De geïntimeerden tekenden incidenteel beroep
aan.

3. DE VORDERINGEN VAN DE PARTIJEN
3.1. De vordering van de appellant
De appellant vraagt in hoger beroep aan het hof om:
Het bij middel van verzoekschrift dd. 14 mei 2019 ingesteld hoger beroep van concluant ontvankelijk en gegrond te
verklaren.
Dienvolgens het vonnis a quo van de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 6de burgerlijke
kamer van 11 april 2019 te vernietigen en te horen intrekken en opnieuw rechtdoende, doende wat de eerste rechter
had dienen te doen:
De niet weerhouding van fiscaal misbruik, alsook de herberekening van de erfbelasting voor het aanslagjaar 2016,
zoals uitgesproken door de eerste rechter ongedaan te maken en te zeggen voor recht dat de initiële vordering van
geïntimeerden, alsook het incidenteel beroep ongegrond is.
De kosten van het geding ten laste te leggen van geïntimeerde met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding,
geraamd op € 3.000,00 in eerste aanleg en € 3.000,00 in graad van beroep (te indexeren).

3.2. De vordering van de geïntimeerden
De geïntimeerden vragen in hoger beroep aan het hof om:
De vorderingen van appellant ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.
De vorderingen van geïntimeerden in hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren en derhalve:
de vernietiging uit te spreken van het vonnis a quo waar het niet antwoordt op het argument van geïntimeerden
(eisers in eerste aanleg), dat de erfbelasting onjuist is berekend door Vlabel, dat het algemeen fiscaal misbruik
beginsel niet kan worden toegepast wanneer de VCF reeds in een specifieke antimisbruikbepaling heeft voorzien;
de vernietiging uit te spreken van het vonnis a quo waar het Vlabel tot een rechtsplegingsvergoeding van 3.000 euro
veroordeelt, daar waar ter zitting de veroordeling tot een rechtsplegingsvergoeding van 6.000 euro werd gevorderd;
Het vonnis a quo voor het overige te bevestigen en opnieuw rechtdoende te oordelen:
dat het algemeen fiscaal anti-misbruikbeginsel niet kan toegepast worden met betrekking tot situaties die
reeds gedekt zijn door een specifieke anti misbruikbepaling; dat de berekening door Vlabel van de
erfbelasting inzake de onroerende goederen bezwaar met een actueel vruchtgebruik ten voordele van derden
onjuist is;
dat de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel bij akte verleden voor notaris J. V. te A. dd. 24 februari
2016 geen fiscaal misbruik uitmaakt;
dat de teveel betaalde erfbetaling dient te worden terugbetaald, vermeerderd met de moratoire intresten te
rekenen vanaf de betaling tot aan de volledige terugbetaling.
dat het Vlaams Gewest (Vlabel) wordt veroordeeld tot betaling van alle kosten van het geding met inbegrip
van de rechtsplegingsvergoeding voor een bedrag van 7,200 euro, per aanleg, en de gerechtskosten.

4. DE BETWISTINGEN EN HUN BEOORDELING
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4.1. Vooraf
Op de zitting van 19 mei 2020 verklaarden de partijen zich akkoord om alle neergelegde conclusies in het debat te
houden en om de zaak te behandelen. Om die reden is het verzoek tot bepaling van nieuwe conclusietermijnen in
toepassing van artikel 748, § 2 Ger.W. overbodig en wordt het afgewezen. Om dezelfde reden worden de vordering
van de appellant om de zaak uit te stellen op vaste datum en de vordering van de geïntimeerden om de laatst
neergelegde conclusies voor de appellant te weren, afgewezen.

4.2. Het fiscaal misbruik
4.2.1. Artikel 3.17.0.0.2 VCF bepaalt:
"Aan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie kan niet worden tegengeworpen, de
rechtshandeling noch het geheel van rechtshandelingen dat eenzelfde verrichting tot stand brengt,
wanneer die entiteit door vermoedens of door andere bewijsmiddelen, vermeld in artikel 3.17.0.0.1, en
aan de hand van objectieve omstandigheden aantoont dat er sprake is van fiscaal misbruik.
Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige door middel van de door hem gestelde
rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen één van de volgende verrichtingen tot stand
breng:
1° hetzij een verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met de doelstellingen van een bepaling van deze
codex of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten buiten het toepassingsgebied van die bepaling
plaatst;
2° hetzij een verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt op een belastingvoordeel, voorzien door
een bepaling van deze codex of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten, en de toekenning van
dit voordeel in strijd zou zijn met de doelstellingen van die bepaling en die in wezen het verkrijgen van
dit voordeel tot doel heeft.
Het komt aan de belastingplichtige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn rechtshandeling of het
geheel van rechtshandelingen door andere motieven verantwoord is dan het ontwijken van de
belasting. Als de belastingplichtige het tegenbewijs niet levert, dan wordt de verrichting aan een
belastingheffing overeenkomstig het doel van deze codex onderworpen alsof het misbruik niet heeft
plaatsgevonden."
Dit artikel voorziet in een algemene anti-misbruikbepaling. Deze bepaling is een bewijsmiddel van de administratie en
betreft een systeem van bewijs en tegenbewijs. Het Grondwettelijk Hof heeft deze bepaling in haar arrest van
30 oktober 2013 (nr. 141/2013) getoetst aan het fiscale wettigheidsbeginsel (in randnummers B.17.1 e.v.) en heeft de
wijze waarop de anti-misbruikbepaling moet worden toegepast, duidelijk uiteengezet. Zoals het Grondwettelijk Hof
zelf stelt in randnummer B.19 van haar arrest, is de toepassing van deze bepaling immers aan verschillende strikte
voorwaarden onderworpen. Het systeem van bewijs en tegenbewijs dient, in eerste instantie door de
belastingadministratie, strikt te worden gevolgd, zoniet ligt er een schending voor van het grondwettelijk gewaarborgd
legaliteitsbeginsel. Dit arrest dient dan ook als leidraad te worden gebruikt in de toepassing van voormeld artikel op
de rechtshandeling verricht door de belastingplichtige.
Het komt allereerst aan de administratie toe om aan te tonen dat de belastingplichtige een rechtshandeling, of een
geheel van rechtshandelingen dat eenzelfde verrichting tot stand brengt, heeft gekozen die in tegenspraak is met de
doelstellingen van een duidelijke geïdentificeerde fiscale bepaling en waarvan het doorslaggevende, zo niet
exclusieve, motief erin bestaat de belasting te ontwijken. Dit bewijs moet worden geleverd aan de hand van
vermoedens of de andere in artikel 3.17.0.0.1 VCF bedoelde bewijsmiddelen (m.n. de bewijsmiddelen toegelaten door
het gemeen recht). De administratie moet in dit stadium niet noodzakelijkerwijs rekening houden met de eventuele
andere redenen waarom de belastingplichtige heeft kunnen beslissen een dergelijke verrichting tot stand te brengen,
en die de fiscus kan negeren. De bewijslast ligt in de eerste plaats bij de administratie (zie randnummer B.20.3 van
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voormeld arrest). Vervolgens komt het de belastingplichtige toe om aan te tonen dat zijn keuze voor de betwiste
verrichting door eventuele andere motieven dan het ontwijken van belastingen is verantwoord.
De wetgever vereist dat de betwiste verrichting tot gevolg heeft aan de belasting te ontsnappen, hetzij door een
belastingvoordeel te genieten, hetzij door zich buiten het toepassingsgebied van een belastingbepaling te plaatsen.
Bovendien dient het aldus beschreven gevolg van de verrichting in strijd te zijn met de doelstellingen die met de
betrokken fiscale bepaling worden nagestreefd, en niet alleen maar vreemd te zijn aan dergelijke doelstellingen (zie
overweging B.21.1 van voormeld arrest).
De strijdigheid van de verrichting met de doelstellingen van de betrokken fiscale bepaling kan enkel worden
vastgesteld door de administratie wanneer die doelstellingen op voldoende duidelijke wijze blijken uit de wet en, in
voorkomend geval, uit de parlementaire voorbereiding van de van toepassing zijnde wetsbepaling. In dat opzicht
moet de administratie rekening houden met, onder meer, de algemene context van de relevante fiscale wetgeving, de
praktijken die gewoonlijk gangbaar zijn op het ogenblik van de inwerkingtreding van de fiscale bepaling waarvan zij
het misbruik aanvoert alsook met het eventueel bestaan van specifieke bepalingen die reeds ertoe strekken bepaalde
misbruiken van de betrokken fiscale bepaling tegen te gaan (zie overweging B.21.2 van voormeld arrest).
Of een rechtshandeling al dan niet voorkomt op de zgn. zwarte lijst van rechtshandelingen opgenomen in de Vlaamse
omzendbrief nr. 2015/1 van 16 februari 2015 is niet relevant. In alle geval dient aan de toepassingsvoorwaarden van
artikel 3.17.0.0.2 VCF te zijn voldaan.
4.2.2. De Vlaamse Belastingdienst stelt dat de rechtshandelingen gesteld in het kader van het wijzigend
huwelijkscontract van 24 februari 2016, met name de verdeling van de gemeenschappelijke roerende en onroerende
goederen tussen de echtgenoten in het kader van de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel, haar niet
tegengeworpen kunnen worden op grond van artikel 3.17.0.0.2 VCF. Zij meent dat er sprake is van fiscaal misbruik.
De geïntimeerden betwisten dit en stellen dat voormelde rechtshandelingen huwelijksvoordelen betreffen, waarop
noch schenkbelasting noch erfbelasting verschuldigd is. De geïntimeerden verdedigen de stelling dat
artikel 3.17.0.0.2 VCF niet van toepassing is, onder meer aangezien de toepassingsvoorwaarden van de
fictiebepaling opgenomen in artikel 2.7.1.0.4 VCF niet zijn vervuld.
De partijen bevestigen dat geen van de fictiebepalingen (artikelen 2.7.1.0.2 tot en met 2.7.1.0.10 VCF) van toepassing
is.
Waar de appellant, (weliswaar enkel) in zijn middel met betrekking tot de toepasbaarheid van artikel 3.17.0.0.2 VCF,
stelt dat artikel 2.7.1.0.4 VCF van toepassing is op ongelijke toebedelingen bij leven, is dit niet correct.
Artikel 2.7.1.0.4 VCF bepaalt: De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die niet aan de
regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de
heffing van de erfbelasting gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken van de gelijke
verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of
een uiterste wisbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt. Deze gelijkstelling met een legaat is enkel van toepassing
wanneer de langstlevende echtgenoot ingevolge een huwelijksovereenkomst; die niet aan de regels betreffende de
schenkingen onderworpen is, wordt overbedeeld ingevolge overlijden. De toekenning van huwelijksvoordelen bij
leven wordt hierdoor niet geviseerd.
Ook na het per 1 juli 2015 schrappen van de woorden op voorwaarde van overleving bij artikel 24 van het Decreet
van 3 juli 2015 vallen toebedelingen bij leven geenszins onder het toepassingsgebied van artikel 2.7.1.0.4 VCF. Waar
ongelijke toebedelingen ingevolge rechtshandelingen verricht tijdens het leven van de echtgenoten doch met
uitwerking bij overlijden als een (aan de erfbelasting onderworpen) legaat worden beschouwd, worden · ongelijke
toebedelingen ingevolge rechtshandelingen verricht tijdens het leven van de echtgenoten en met uitwerking bij leven
niet geviseerd door artikel 2.7.1.0.4 VCF (of door enige andere bepaling van de VCF). Dit is niet veranderd na 1 juli
2015. De decreetgever heeft met voormelde wijziging enkel de zgn. sterfhuisclausule willen belastbaar stellen op
grond van artikel 2.7.1.0.4 VCF, en alle ongelijke toebedelingen bij overlijden, voorwaardelijk of niet, onder
artikel 2.7.1.0.4 VCF willen brengen. Dit blijkt duidelijk uit de parlementaire voorbereiding van artikel 24 van het
Decreet van 3 juli 2015.
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4.2.3. Waar de geïntimeerden stellen dat de algemene anti-misbruikbepaling opgenomen in artikel 3.17.0.0.2 VCF
niet kan worden toegepast aangezien er een specifiek fiscaal anti misbruikbeginsel van toepassing is, volstaat het
vast te stellen dat er op voormelde rechtshandelingen geen specifieke anti-misbruikbepaling van toepassing is. Zoals
de geïntimeerden zelf stellen, is artikel 2.7.1.0.4 VCF niet van toepassing. Krachtens artikel 2.7.1.0.4 VCF wordt het
gedeelte dat de langstlevende echtgenoot ingevolge huwelijksovereenkomst boven zijn eigen helft verkrijgt, belast
met de erfbelasting. Aangezien de uitbreng/overbedeling bij leven is gebeurd, is (de specifieke anti misbruikbepaling
opgenomen in het toenmalige) artikel 2.7.1.0.4 VCF niet van toepassing.
De omstandigheid dat de uitbreng/overbedeling bij leven precies niet werd geviseerd door artikel 2.7.1.0.4 VCF, is
geen reden om te besluiten dat deze rechtshandeling in alle geval geen fiscaal misbruik uitmaakt. Deze
omstandigheid kan desgevallend wel relevant zijn in het kader van de beoordeling of aan de toepassingsvoorwaarden
van de algemene anti misbruikbepaling is voldaan.
Artikel 2.7.1.0.4 VCF verhindert niet de kwestieuze rechtshandelingen te toetsen aan de algemene antimisbruikbepaling. Dit middel van de geïntimeerden wordt afgewezen.
4.2.4. Onder artikel 3.17.0.0.2 VCF komt het vooreerst aan de Vlaamse Belastingdienst toe om aan te tonen dat de
belastingplichtige de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel naar een stelsel van scheiding van goederen, met
ongelijke verdeling van de gemeenschappelijke roerende en onroerende goederen tussen de echtgenoten, heeft
gekozen in tegenspraak met de doelstellingen van een duidelijke geïdentificeerde fiscale bepaling.
De Vlaamse Belastingdienst stelt dat deze rechtshandelingen zijn gekozen teneinde de toepassing van de
fictiebepaling opgenomen in artikel 2.7.1.0.4 VCF te ontwijken. De appellant wijst erop dat de echtgenoten T.-N. op
deze wijze de tussen hen bestaande gemeenschap van goederen hebben geledigd om zo de overgang van
gemeenschapsgoederen bij het overlijden te vermijden.
De betwiste verrichting heeft tot gevolg dat de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel naar een stelsel van
scheiding van goederen, met ongelijke verdeling van de gemeenschappelijke roerende en onroerende goederen
tussen de echtgenoten, niet is onderworpen aan erfbelasting daar waar een ongelijke verdeling van
gemeenschappelijke roerende en onroerende goederen tussen de echtgenoten bij overlijden door toepassing van de
fictiebepaling opgenomen in artikel 2.7.1.0.4 VCF onderworpen is aan erfbelasting. Het uiteindelijk resultaat van de
verrichting in acht nemend, heeft de betwiste verrichting de echtgenoten T.-N. toegelaten zich buiten het
toepassingsgebied van artikel 2.7.1.0.4 VCF te plaatsen en alzo mogelijks een belastingvoordeel te genieten, met
name de bij ongelijke verdeling van hun gemeenschappelijke roerende en onroerende goederen aan de
langstlevende toebedeelde goederen niet aan erfbelasting te onderwerpen bij het overlijden van mevrouw N.
De vraag stelt zich vervolgens of de betwiste verrichting in tegenspraak is met de doelstellingen van een duidelijke
geïdentificeerde fiscale bepaling, met name van artikel 2.7.1.0.4 VCF. Het hot dient, samen met de geïntimeerden,
vast te stellen dat de appellant op dit punt niet voldoet aan de op hem rustende bewijslast. Zoals het Grondwettelijk
Hof in voormeld arrest duidelijk heeft geoordeeld, kan de strijdigheid van de verrichting met de doelstellingen van de
betrokken fiscale bepaling enkel worden vastgesteld door de administratie wanneer die doelstellingen op voldoende
duidelijke wijze blijken uit de wet en, in voorkomend geval, uit de parlementaire voorbereiding van de van toepassing
zijnde wetsbepaling.
De omstandigheden die de appellant aanhaalt als vermoedens dat er sprake is van fiscaal misbruik (m.n. de korte
tijdspanne tussen de uitbreng en het overlijden, het feit dat de uitbreng van het gemeenschappelijk vermogen
uitsluitend ten voordele van het eigen vermogen van de eerste geïntimeerde gebeurde, en het feit dat men dezelfde
zekerheid had kunnen bekomen door het opmaken van een keuzebeding of verblijfsbeding), zijn terzake niet dienend.
Deze omstandigheden tonen immers niet aan dat de echtgenoten T. N. de doelstellingen van artikel 2.7.1.0.4 VCF
hebben gefrustreerd.
De doelstellingen van artikel 2.7.1.0.4 VCF blijken uit de wet, met name de overbedeling aan de langstlevende
echtgenoot die niet aan het schenkingsrecht is onderworpen, belastbaar stellen. Deze fictiebepaling viseert geenszins
verdelingen tijdens het leven van de echtgenoten (zie ook randnummer 4.2.2 hierboven). De appellant stelt dit
overigens zelf waar hij bevestigt dat de fictiebepaling opgenomen in artikel 2.7.1.0.4 VCF niet van toepassing is en hij
een beroep dient te doen op de algemene anti-misbruikbepaling om de geviseerde toebedeling belastbaar te stellen.
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De geïntimeerden wijzen er terecht op dat de (toenmalige) wetgever met artikel 5 W.Succ. geen verdelingen bij leven
kon geviseerd hebben, aangezien een vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tot 1976 onmogelijk was. Ook
na 1 juli 2015 lag het geenszins in de bedoeling van de wetgever om verdelingen bij leven belastbaar te stellen
middels de gelijkstelling met een legaat. De wijziging die aan artikel 2.7.1.0.4 VCF werd doorgevoerd per 1 juli 2015
had tot doel om ongelijke toebedelingen bij overlijden, voorwaardelijk of niet, zoals sterfhuisclausules, onder het
toepassingsgebied van dit artikel te brengen. De parlementaire voorbereiding bij artikel 24 van het Decreet van 3 juli
2015 is terzake duidelijk. Evenmin kan uit het schrappen van de termen van overgang bij overlijden bij codificatie van
artikel 5 W.Succ. in artikel 2.7.1.0.4 VCF per 1 januari 2015 afgeleid worden dat ongelijke toebedelingen bij leven
onder het toepassingsgebied van artikel 2.7.1.0.4 VCF vielen. Deze schrapping is immers louter te verklaren door het
gebruik van de generieke term erfbelasting, die zowel het recht van successie als het recht van overgang bij
overlijden omvat (artikel 1.1.0.0.2, 9° VCF).
Zoals uitgebreid uiteengezet door het Grondwettelijk Hof in haar arrest van 30 oktober 2013, kan de
belastingadministratie niet volstaan met het aantonen dat de verrichting gepaard gaat met een fiscaal voordeel. Enkel
indien het systeem van bewijs en tegenbewijs nauwgezet wordt nageleefd, doorstaat artikel 3.17.0.0.2 VCF het
grondwettelijk gewaarborgd legaliteitsbeginsel. Zoniet kan dit artikel niet worden toegepast. Artikel 3.17.0.0.2 VCF, in
de interpretatie die de toetsing aan het legaliteitsbeginsel doorstaat, vereist dat de belastingadministratie aantoont dat
de kwestieuze verrichting in strijd is met de doelstellingen van artikel 2.7.1.0.4 VCF. De appellant blijft in gebreke aan
te tonen dat verdelingen bij leven geviseerd worden door artikel 2.7.1.0.4 VCF (of enige andere bepaling) of dat het
de doelstelling van artikel 2.7.1.0.4 VCF (of enige andere bepaling) was om verdelingen bij leven gelijk te stellen met
een legaat. Net de omstandigheid dat verdelingen bij leven niet geviseerd worden door artikel 2.7.1.0.4 VCF wijst
erop dat het niet in de doelstelling van artikel 2.7.1.0.4 VCF lag om verdelingen bij leven als een legaat te
beschouwen. Niet elke verrichting die buiten het toepassingsgebied van artikel 2.7.1.0.4 VCF valt, kan als strijdig met
de doelstellingen ervan worden beschouwd. Het komt noch aan de administratie noch aan de rechter toe om de
doelstellingen van de wettelijke bepaling uit te breiden. De doelstellingen van de wettelijke bepalingen moeten
immers, voor toepassing van artikel 3.17.0.0.2 VCF, op voldoende duidelijke wijze blijken uit de wet en, in
voorkomend geval, uit de parlementaire voorbereiding. Het ledigen van de gemeenschap middels rechtshandelingen
gesteld tijdens het leven van de echtgenoten en met uitwerking bij leven frustreert de doelstellingen van
artikel 2.7.1.0.4 VCF niet.
Niets belet een belastingplichtige om vrij te kiezen voor de minst belaste weg. Zoals de wetgever bij de invoering
van artikel 18 W. Reg. (dat van overeenkomstige toepassing is in het wetboek successierechten op grand van
artikel 106 W.Succ.) uitdrukkelijk bevestigde, moet dit artikel de administratie in staat stellen om misbruik op een
efficiënte manier aan te pakken, zonder evenwel de rechtszekerheid en het principe van de vrije keuze van de
minst belaste weg fundamenteel aan te tasten (Pari. St. Kamer, 2011-2012, DOC 53-2081/001, p. 111). Het hof wijst
er in dat verband op dat verdelingen bij leven geenszins gelijk te stellen zijn met verdelingen bij overlijden. Beide
rechtshandelingen hebben andere gevolgen, zowel feitelijk als juridisch. De appellant kan niet worden gevolgd waar
hij stelt dat het onderscheid irrelevant is. De contractvrijheid is één van de meest fundamentele kenmerken van het
secundaire huwelijksvermogensrecht. De echtgenoten die kiezen voor een stelsel van scheiding van goederen,
wijken uit vrije wil af van het wettelijk huwelijksvermogensstelsel, zodat zij ook moeten worden geacht de gevolgen
van die keuze te aanvaarden. De appellant werpt niet op dat de rechtshandelingen verricht bij leven van de
echtgenoten T.-N. gesimuleerd zijn.
4.2.5. Aangezien de administratie niet aantoont dat de kwestieuze verrichting strijdig is met de doelstellingen van
artikel 2.7.1.0.4 VCF, faalt zij in de op haar rustende bewijslast voor de toepassing van artikel 3.17.0.0.2 VCF. De
administratie bewijst niet dat de echtgenoten T.-N. door de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen bij leven
de doelstelling van de wetgever bij invoering (of wijziging) van artikel 2.7.1.0.4 VCF heeft gefrustreerd, als gevolg
waarvan een analyse van het tegenbewijs, te leveren door de belastingplichtige, niet aan de orde is.
De appellant houdt ten onrechte· voor dat toepassing moet worden gemaakt van de anti misbruikbepaling. Het
bestreden vonnis wordt bevestigd. Het hoger beroep van de appellant is op dit punt ongegrond.

4.3. Het eventueel vruchtgebruik
De nalatenschap omvatte o.m. de blote eigendom van een aantal onroerende goederen:
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25 % aandeel in blote eigendom van een onroerend goed gelegen te G. - aangegeven waarde
500.000,00 euro;
100 % aandeel in blote eigendom van een woning gelegen te A. - aangegeven waarde 300.000,00 euro;
50 % aandeel in blote eigendom van een onroerend goed gelegen te Frankrijk (C.)- aangegeven waarde
105.000,00 euro;
25 % aandeel in blote eigendom van een perceel gelegen te Nederland (P.) - aangegeven waarde
133.500,00 euro;
50 % aandeel in blote eigendom van drie percelen gelegen te Nederland (P.) - aangegeven totale waarde
410.500,00 euro.
Deze onroerende goederen waren op het ogenblik van overlijden belast met een vruchtgebruik ten voordele van een
derde.
De geïntimeerden stellen dat de appellant bij het bepalen van het belastbaar emolument in hoofde van de tweede en
derde geïntimeerden enkel rekening heeft gehouden met het actueel vruchtgebruik (dat bestond in hoofde van een
derde) en ten onrechte geen rekening heeft gehouden met het toekomstig vruchtgebruik van de langstlevende
echtgenoot.
Niettegenstaande het eventueel vruchtgebruik op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap niet
belastbaar is in hoofde van de eerste geïntimeerde als titularis ervan (doch hij bij uitwerking ervan een bijvoeglijke
aangifte zal moeten indienen), dient met dit eventueel vruchtgebruik wel rekening te worden gehouden voor
doeleinden van het bepalen van het belastbaar emolument in hoofde van de tweede en derde geïntimeerden als
verkrijgers van de blote eigendom van voormelde onroerende goederen. Deze onroerende goederen zijn immers
bezwaard met zowel het vruchtgebruik van de actuele vruchtgebruiker als met het eventueel vruchtgebruik dat
voortvloeit uit de nalatenschap van de overledene. De belastbare grondslag moet worden bepaald aan de hand van
de leeftijd van de jongste vruchtgebruiker. Gelet op de leeftijd van de eerste geïntimeerde op de datum van overlijden
(49 jaar), bedraagt de belastbare grondslag 44 % van de waarde in volle eigendom. Dit geeft:
voor het onroerend goed gelegen te G., toebehorend aan het gemeenschappelijk vermogen (dus 1/2e
toekomende aan de nalatenschap): 500.000,00 euro* 25 % * 44 % * ½ = 27.500,00 euro;
voor de woning gelegen te A., toebehorend aan het eigen vermogen (dus 100 % toekomende aan de
nalatenschap): 300.000,00 euro * 100 % * 44 % = 132.000,00 euro;
voor het onroerend goed gelegen te Frankrijk (C.), toebehorend aan het eigen vermogen: 105.000,00 euro*
50 % * 44 % = 23.100,00 euro;
voor het perceel gelegen te Nederland (P.,), toebehorend aan het eigen vermogen: 133.500,00 euro* 25 % *
44 % = 14.685,00 euro;
voor de drie percelen gelegen te Nederland (P.,), toebehorend aan het eigen vermogen: 410.500,00 euro*
50 % * 44 % = 90.310,00 euro.
Dit geeft een totaal van 287.595,00 euro.
De bestreden aanslag bepaalt het belastbaar emolument voor voormelde onroerende goederen in hoofde van elk van
de tweede en derde geïntimeerden op 284.993,41 euro. Dit werd na bezwaar herleid tot 248.273,43 euro in hoofde
van elk van de tweede en derde geïntimeerden. Uit stuk 19 (bundel appellant) blijkt dan weer een belastbaar
emolument van 267.785,88 euro voor elk van de kinderen.
Uit bovenstaande berekeningen blijkt dat het belastbaar emolument voor voormelde onroerende goederen in hoofde
van elk van de tweede en derde geïntimeerden 143.797,50 euro bedraagt (dus samen 287.595,00 euro). Op de
zitting van 19 mei 2020 verklaarde de appellant zich akkoord met de berekening zoals opgemaakt door de
geïntimeerden, die volledig overeenstemt met de berekening hierboven gemaakt door het hof. Er is geen reden om
op dit punt het debat te heropenen.
Een passende ontheffing moet worden verleend. Het bestreden vonnis wordt op dit punt verduidelijkt. De eerste
rechter besloot terecht tot de terugbetaling van de ten onrechte geïnde erfbelasting, meer moratoire intresten.

5. DE GERECHTSKOSTEN
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5.1. De in het ongelijk gestelde partij
De appellant wordt in het ongelijk gesteld en moet daarom de gerechtskosten van het hoger beroep dragen.

5.2. De gerechtskosten in eerste aanleg
De geïntimeerden tekenden incidenteel beroep aan tegen de beslissing van de eerste rechter om hen slechts het
basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding toe te kennen, m.n. 3.000,00 euro. Zij menen recht te hebben op het
maximumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding, m.n. 7.200,00 euro.
Het hof stelt vast dat de geïntimeerden tijdens de behandeling voor de eerste rechter een aanpassing van de
rechtsplegingsvergoeding tot 6.000,00 euro hebben gevorderd (zie proces-verbaal van terechtzitting van 7 maart
2019), op basis van een raming van de bijkomende erfbelasting die zou moeten worden betaald ingeval het fiscaal
misbruik zou worden bewezen.
Vooreerst stelt het hof vast dat de waarde van de vordering, bepaald zoals voorzien in de artikelen 557 tot 562 en
artikel 618 Ger. W., zich inderdaad in de schijf tussen 60.000,01 euro en 100.000,00 euro bevindt. In de aanslag is de
toepassing van artikel 3.17.0.0.2 VCF nog niet verwerkt. Mocht dit artikel toepassing vinden, bevindt het ter betwisting
staande bedrag zich in de schijf tussen 60.000,01 euro en 100.000,00 euro, waarvoor het basisbedrag van de
rechtsplegingsvergoeding 3.600,00 euro bedraagt en het maximumbedrag 7.200,00 euro.
Er is evenwel geen reden om af te wijken van het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding op grond van de
complexiteit van de zaak. Noch de omstandigheid dat de appellant een principieel standpunt inneemt in de discussie
of verdelingen bij leven onder het toepassingsgebied van artikel 2.7.1.0.4 VCF of artikel 3.17.0.0.2 VCF vallen, noch
het feit dat er tot op heden over dit punt geen hogere rechtspraak bestaat, is van aard om de zaak als complex te
beschouwen. Dit betreft louter het standpunt van de appellant, dat hij ook in deze procedure heeft verdedigd.
Evenmin maakt de omstandigheid dat belastingplichtigen in fiscale zaken zich genoodzaakt zien een beroep te doen
op gespecialiseerde advocaten, de zaak op zich complex. De toepassing van artikel 3.17.0.0.2 VCF is niet dermate
complex dat een verhoging tot het maximumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding verantwoord is. De wijze
waarop artikel 3.17.0.0.2 VCF moet worden toegepast, werd door het Grondwettelijk Hof in haar arrest van 30 oktober
2013 duidelijk uiteengezet. De omstandigheid dat de appellant de toepassingsvoorwaarden van artikel 3.17.0.0.2
VCF in deze zaak niet nauwgezet heeft nageleefd, draagt evenmin bij tot de complexiteit van een zaak. Dit betreft
opnieuw het standpunt van de appellant, dat zij gerechtigd is te verdedigen.
Aan de geïntimeerden wordt het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding toegekend, dat door de eerste rechter
ten onrechte op 3.000,00 euro werd begroot. Het basisbedrag bedraagt 3.600,00 euro. Het bestreden vonnis wordt
op dit punt hervormd.

5.3. De gerechtskosten in hoger beroep
Overeenkomstig het eerste lid van artikel 1022 Ger. W., vervangen bij wet van 21 april 2007 betreffende de
verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, heeft slechts de partij die
in het gelijk gesteld wordt recht op een rechtsplegingsvergoeding. Voor de vaststelling van die
rechtsplegingsvergoeding overeenkomstig artikel 1022 Ger. W., uitgevoerd bij KB van 26 oktober 2007, moet, bij
gebrek aan redenen tot afwijking ervan, het basisbedrag gehanteerd worden. Het verzoek van de geïntimeerden om
hen het maximumbedrag toe te kennen wegens de complexiteit van de zaak wordt afgewezen om dezelfde redenen
als deze hierboven vermeld onder 5.2.
Vermits de waarde van de vorderingen, bepaald zoals voorzien in de artikelen 557 tot 562 en artikel 618 Ger. W., zich
in de schijf tussen 60.000,01 euro en 100.000,00 euro bevindt, is het basisbedrag van 3.600,00 euro toepasselijk.
BESLISSING VAN HET HOF
Het hot doet recht op tegenspraak; Het hot beslist als volgt:
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wijst het verzoek tot bepaling van nieuwe conclusietermijnen neergelegd door de appellant in toepassing van
artikel 748, § 2 Ger. W. op 11 mei 2020 at;
verklaart het principaal hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond;
verklaart het incidenteel hoger beroep ontvankelijk en als volgt gegrond;
bevestigt het bestreden vonnis, met dien verstande dat:
het belastbaar onroerend (bruto-) emolument in hoofde van elk van de tweede en de derde
geïntimeerden bepaald wordt op 143.797,50 euro (in plaats van het in de aanslag vermelde bedrag
van 284.993,41 euro)
de rechtsplegingsvergoeding waartoe de appellant werd veroordeeld door de eerste rechter
3.600,00 euro (in plaats van 3.000,00 euro) bedraagt;
het hot veroordeelt de appellant tot het betalen van de gerechtskosten van het hoger beroep, vastgesteld als
volgt:
-aan de kant van de appellant:
• bijdrage begrotingsfonds hoger beroep: 20,00 EUR
-aan de kant van de geïntimeerden:
• rechtsplegingsvergoeding hoger beroep:3.600,00 EUR
Aldus gewezen door de VIJFDE KAMER van het hot van beroep te Gent, recht doende in fiscale zaken,
samengesteld uit:
D. V., kamervoorzitter, S. R., raadsheer,
F. C., raadsheer
en uitgesproken door de kamervoorzitter van de kamer in openbare terechtzitting van 16 juni 2020, bijgestaan door J.
D., griffier.

Volledige tekst, Algemeen Fiscaal Tijdschrift
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Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2018/AR/1839, 24 december 2019

Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2018/AR/1839, 24 december 2019 TFR 2020, afl. 586, 722 en http://tfrnet.larcier.be/ (29
september 2020), noot ELSERMANS, R., JANSSENS, E.
Samenvatting
Een sterfhuisclausule opgenomen in een huwelijkscontract gesloten vóór 1 juli 2015 in het Vlaamse Gewest is niet
belastbaar in de erfbelasting op basis van artikel 2.7.1.0.4 VCF, ook al vond er een overlijden plaats na de
inwerkingtreding van de verstrengde fictiebepaling. Voor derdelijke fictiebepalingen moet immers het moment van het
stellen van de relevante rechtshandeling in aanmerking worden genomen als temporeel aanknopingspunt. Dit houdt
verband met het vermoeden van goede trouw, het recht op de minst belaste weg en het rechtszekerheidsbeginsel.
Trefwoorden:
Ongelijke verdeling van de gemeenschap (erfbelasting, Vlaams Gewest)
Rechtszekerheids-en vertrouwensbeginsel (algemene beginselen van behoorlijk bestuur)
Toepassing wetten in de tijd (burgerlijk recht) Niet-retroactiviteit fiscale wetgeving
Belastingvermijding, algemeen
Niet-tegenwerpelijkheid rechtshandeling bij fiscaal misbruik (antimisbruik) (Vlaamse gewestelijke belastingen)

Volledige tekst
2018/AR/1839 - In de zaak van:
VLAAMSE GEWEST / VLAAMSE REGERING, ON 0220.819.807,
Vlaams Minister van Begroting, Financiën, Energie, Cultuur, Media en Jeugd, met kabinet te 1000 BRUSSEL,
Kreupelenstraat 2,
DE VLAAMSE BELASTINGSDIENST,
Erfbelasting, met burelen te 9300 AALST, Vaartstraat 16,
appellant,
hebbende als raadsman mr. GHYSENS Tanja, advocaat te 1790 AFFLIGEM, Gootberg 11
tegen
V.D.E.G.,
wonende te (...),
geïntimeerde,
hebbende als raadsman mr. GEELHAND de MERXEM Nicolas, advocaat te 2000 ANTWERPEN, Amerika/ei 215
wijst het hof het volgend arrest:

1. De procedure voor het hof
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Bij verzoekschrift van 28 september 2018 heeft de appellant hoger beroep ingesteld tegen het vonnis dat door de
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Gent, zesde kamer, op 28 juni 2018 werd uitgesproken in de zaak met
rolnummer 16/4400/A.
De partijen hebben hun middelen en besluiten voorgedragen in de openbare terechtzitting van 3 december 2019,
waarna het debat werd gesloten. Het hof nam vervolgens de zaak in beraad.
De partijen hebben verklaard dat het bestreden vonnis niet werd betekend.
Het hof heeft de Nederlandse taal gebruikt in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in
gerechtszaken.

2. De relevante feiten en de voorafgaande procedure
De geintimeerde was gehuwd onder het wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen bij gebrek aan
huwelijkscontract met de heer I.; het koppel bleef kinderloos.
Gelet op de verslechterende (ongeneeslijke) gezondheidstoestand van de heer I. besloten de geintimeerde en haar
echtgenoot hun huwelijksvermogensstelsel te wijzigen, wat bij notariële akte van 7 mei 2007 als volgt werd
bedongen:
B. Wijziging huwelijksvermogensstelsel:
(..)
Sterfhuisclausule
In geval van ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel door overlijden van één der echtgenoten, zal het ganse
gemeenschappelijk vermogen toekomen aan de voornoemde echtgenote, [de geintimeerde] (of haar algemene
rechtsopvolgers), en derhalve ongeacht of de voornoemde echtgenote langst leeft of niet.
Op 4 augustus 2015 overleed Dhr. I.
De aangifte van nalatenschap werd op 23 november 2015 ingediend met opgave van het gemeenschappelijk
huwelijksvermogen. In bijlage werd een uitgebreide toelichting gegeven waarom het gemeenschappelijk vermogen
volgens de geintimeerde niet onderhevig is aan de erfbelasting.
De appellant was het met het standpunt van de geintimeerde niet eens en daarom werd de erfbelasting berekend
door de helft van het gemeenschappelijk vermogen, overeenstemmend met het aandeel van de overledene, aan het
progressief tarief (oplopend tot 27 %) onderworpen. Daartoe werd toepassing gemaakt van artikel 2.7.1.0.4. VCF in
de versie zoals het sinds de wijziging door het decreet van 3 juli 2015 bestond met inwerkingtreding op 1 juli 2015,
artikel dat als volgt luidt:
De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die niet aan de regels voor de schenkingen is
onderworpen, meer dan de helft van de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken van de gelijke verdeling van de
gemeenschap, het deel van de andere echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste
wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
De erfbelasting werd ingekohierd onder artikelnummer 158.011.630.882, uitvoerbaar verklaard op 27 januari 2016
voor een te betalen bedrag van 297.758,46 euro. Het aanslagbiljet werd op 12 februari 2016 verzonden aan de
notaris die door de geintimeerde gelast was met de aangifte van nalatenschap.
De geintimeerde vroeg om te verduidelijken waarom meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen toch
werd belast. De appellant antwoordde op 19 februari 2016 als volgt:
Temporeel aanknopingspunt voor de toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF zoals het geldt sedert 1 juli 2015.
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Voor een bepaling uit de erfbelasting is het temporeel aanknopingspunt de datum van het overlijden.
Voor overlijdens v66r de inwerkingtreding van de nieuwe tekst, geldt de oude tekst. Voor overlijdens vanaf de
inwerkingtreding van de nieuwe tekst, geldt de nieuwe tekst.
Het is immers op die datum van het overlijden dat wordt bepaald welke de belastbare materie in de erfbelasting is.
Dit geldt niet alleen voor hetgeen burgerrechtelijk gezien deel uitmaakt van de nalatenschap maar ook voor hetgeen
er fiscaal gezien deel van uitmaakt ingevolge de toepassing van een fictiebepaling.
De fictiebepaling van artikel 2.7.1.0.4 VCF stelt de overbedeling van het gemeenschappelijk vermogen gelijk met een
erfrechtelijke verkrijging (fiscaalfictief legaat).
Als de voorwaarden voor de toepassing van een fictiebepaling zijn vervuld, is de gelijkstelling met een legaat volledig
(De Cuyper, Successierechten, nr. 91). In het geval van een fiscaalfictief legaat op grond van art. 2.7.1.0.4 VCF, is de
datum van de huwelijksovereenkomst dus niet relevant, net zo min als de datum van een testament relevant is indien
het gaat om een gewoon legaat.
Bij de invoering van art. 4,3° W. Succ. VI (huidig art. 2.7.1.0.3, 30 VCF) werd trouwens dezelfde houding
aangenomen. Ook daar gold de gelijkstelling voor overlijdens vanaf de datum van de inwerkingtreding van het
decreet, ongeacht de datum van de schenking (Circ. 3/2005, 05/04/2005, randnr. 36).
Er wordt beweerd (randnrs 6 t/3 10) dat de echtgenoten verplicht waren een regeling te treffen opdat het volledige
gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom zou toekomen aan mevrouw V.D.E.G. en dat dit enkel mogelijk was
via een onvoorwaardelijke toebedeling van het gemeenschappelijk vermogen, bij akte houdende wijziging van de
huwelijksvoorwaarden.
De bewering kan niet worden bijgetreden. Het echtpaar is kinderloos. Het deel van de overledene in het
gemeenschappelijk vermogen zou ook op grond van het wettelijke erfrecht aan de langstlevende zijn toegekomen in
volle eigendom (art. 745b1s, § 1, 2de lid BW).
Dezelfde bescherming kon trouwens worden bekomen met een klassiek verblijvingsbeding (op voorwaarde van het
overleven). In dit geval was de schenking met fidekommis de resudio (randnr. 11) zelfs overbodig geweest.
Indien het volle gemeenschappelijk vermogen aan mevrouw V.D.E.G. was toegekomen ingevolge het wettelijk
etfrecht of op grond van een klassiek verblijvingsbeding, is deze verkrijging voor de helft onderworpen aan de
erfbelasting.
De echtgenoten hadden dus geen burgerrechtelijke motieven om te opteren voor een onvoorwaardelijk
verblijvingsbeding. Hun motieven waren touter fiscaal, nl. hopen dat een onvoorwaardelijk verblijvingsbeding buiten
het toepassingsgebied van de erfbelasting zou vallen.
Er wordt beweerd (randnrs. 49 t/3 50) dat het niet zou gaan om een stetfhuisclausule in de strikte zin, rekening
houdend met het feit dat er ongeveer acht jaar is verlopen tussen het sluiten van de huwelijksovereenkomst en het
overlijden van de heer I.M.
Deze bewering kan niet worden bijgetreden.
Onder meer in randnummers 7 en 8 wordt bevestigd dat de regeling die de echtgenoten hebben getroffen, wel
degelijk in het licht stond van een mogelijk nakend overlijden van de heer I.M.
Op 29 maart 2016 diende de geintimeerde haar administratief bezwaarschrift in. Op 25 oktober 2016 besliste de
appellant om het bezwaar af te wijzen.
Met een verzoekschrift van 28 november 2016 stelde de geintimeerde haar vordering in voor de rechtbank van eerste
aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.
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In het vonnis van 28 juni 2018 heeft de zesde kamer van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling
Gent als volgt uitspraak gedaan:
verklaart de vordering van eiseres in zoverre deze de vernietiging van de administratieve beslissing van 25 oktober
2016 beoogt, ontoelaatbaar;
verklaart de vordering van eiseres voor het overige ontvankelijk en gegrond in de volgende mate:
beveelt de ontheffing van de aanslag in de erfbelasting inzake aanslagjaar 2015 nalatenschap I.M.J.C.
(kohierartikel 158011630882).
beveelt de terugbetaling van alle op grond van voormelde aanslag ten onrechte geïnde sommen, vermeerderd
met de moratoriumintrest.
veroordeelt verweerster tot de kosten van het geding en stelt deze kosten vast op 8.400,00 EUR
rechtsplegingsvergoeding.
Het is tegen dat vonnis dat de appellant hoger beroep heeft ingesteld.

3. De vorderingen van de partijen
3.1. De vordering van de appellant
De appellant vraagt in hoger beroep aan het hof om:
Dit hoger beroep toelaatbaar, ontvankelijk en gegrond te verklaren;
Om de grieven hierboven aangehaald het bestreden vonnis opnieuw recht doende zoals de Eerste Rechter had
dienen te doen, het bestreden vonnis enkel te bevestigen wat betreft de onontvankelijkheid van de vordering van
geintimeerde aangaande de vernietiging van de bestreden beslissing en voor het overige de initiële vordering van
geïntimeerde ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.
Geïntimeerde te veroordelen tot de kosten van beide aanleggen, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding
conform artikel 1022 Ger. W., in hoofde van concluant begroot op:
Eerste aanleg
- rechtsplegingsvergoeding
8.400,00, - €
Beroep
- rolrecht
40,00, - C
- rechtsplegingsvergoeding beroep8.400,00, - C
TOTAAL
16.840,00, - C
In ondergeschikte orde voor zover het bestreden vonnis dient te worden bevestigd, te zeggen voor recht dat er geen
rechtsplegingsvergoeding verschuldigd is door concluant voor wat betreft de procedure in eerste aanleg en hoger
beroep.

3.2. De vordering van de geïntimeerde
De geintimeerde vraagt in hoger beroep aan het hof om:
Het vonnis van de rechter in eerste aanleg integraal te bevestigen, met uitzondering evenwel van de beslissing
omtrent de onontvankelijkheid van de vordering tot vernietiging van de beslissing op het bezwaar en omtrent de
vastgestelde rechtsplegingsvergoeding, welke beslissingen dienen vernietigd te worden.
Het verzoekschrift van appellant in hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.
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Vervolgens rechtdoende ten gronde:

In hoofdorde
1. te zeggen voor recht dat het onvoorwaardelijk verblijvingsbeding, vervat in de akte wijziging
huwelijksvermogensstelsel van 7 mei 2007:
1. tot gevolg heeft dat het ganse gemeenschappelijk vermogen toekomt aan de langstlevende
echtgenote zonder belastbaar te zijn in de erfbelasting;
2. niet onderworpen is aan de toepassing van art. 2.7.1.0.4 VCF zoals gewijzigd door artikel 24 van het
Vlaamse decreet van 3 juli 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de
begroting 2015, maar wel aan de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer daterend van v66r die nieuwe
bepaling.
2. de hierna volgende aanslag waarmee lastens geïntimeerde heffing inzake erfbelasting werd gevestigd te
vernietigen of te ontheffen:
Betreft: Aanslagbiljet erfbelasting – aj. 2015 Nalatenschap I.M.J.C. Kohierartikel: 158011630882
Datum uitvoerbaarverklaring: 21/01/2016
3. appellant te veroordelen tot de terugbetaling aan geïntimeerde, van alle ten onrechte door geïntimeerde
betaalde bedragen, meer wettelijke interesten, te rekenen vanaf de betaling van de erfbelasting en tot aan de
volledige terugbetaling;
appellant in de beide aanleggen te veroordelen tot de betaling van de gerechtskosten, meer de
rechtsplegingsvergoeding vast te stellen in toepassing van het Koninklijk Besluit dd. 26 oktober 2007 tot vaststelling
van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Ger. W., telkens vastgesteld op (voor
elke aanleg) 16.800 euro.

4. De betwistingen en hun beoordeling
In essentie gaat de vraag over de vraag of artikel 2.7.1.0.4. VCF in de versie zoals het sinds de wijziging door het
decreet van 3 juli 2015 bestond met inwerkingtreding op 1 juli 2015 toepasselijk is op de nalatenschap van de heer I.
die is opengevallen op 4 augustus 2015.
Er bestaat geen betwisting over dat, mocht artikel 2.7.1.0.4. VCF in die laatste versie toepasselijk zijn, de bestreden
aanslag terecht gevestigd is. De geïntimeerde roept evenwel meerdere middelen in die er toe strekken dat men voor
de belastbaarheid van de betreffende nalatenschap de regeling moet toepassen volgens de stand van het recht op
datum van de akte van wijziging van het huwelijkscontract, zijnde het bedingen van de sterfhuisclausule op 7 mei
2007. Zoals hoger al vermeld luidde de clausule als volgt:
In geval van ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel door overlijden van één der echtgenoten, zal het ganse
gemeenschappelijk vermogen toekomen aan de voornoemde echtgenote, [de geintimeerde] (of haar algemene
rechtsopvolgers), en derhalve ongeacht of de voornoemde echtgenote langst leeft of niet.
Het betreft wel degelijk een onvoorwaardelijk beding: het gemeenschappelijk vermogen komt steeds toe aan de
geintimeerde of haar algemene rechtsopvolgers wanneer het huwelijk(svermogen) door overlijden wordt ontbonden,
ongeacht dus wie eerst sterft. In wezen waren er twee scenario's: (1) de geintimeerde sterft eerst: in dat geval gaat
het integrale vermogen over op haar algemene rechtsopvolgers; (2) de heer I. sterft eerst: het gehele
gemeenschappelijk vermogen komt toe aan de geintimeerde.
Volgens het toen geldende artikel 5 W.Succ. had de clausule in het tweede scenario (dat zich uiteindelijk, op
4 augustus 2015, zou voordoen) tot gevolg dat geen successierechten (nu Vlaamse erfbelastingen) verschuldigd
zouden zijn.
Op 7 mei 2007 was het onvoorwaardelijk verblijvingsbeding immers een rechtsgeldig verblijvingsbeding dat
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bovendien niet belastbaar was, noch op grond van de artikelen. 1 en 2 W.Succ. (algemene regel), noch op grond van
artikel 5 W.Succ. (fictiebepaling), noch op grond van enige andere fictiebepaling. Meer bepaald was artikel 5 W.Succ.
niet van toepassing bij gebrek aan bedongen overlevingsvoorwaarde. Dat artikel 5 luidde immers als volgt (met eigen
onderstreping door het hof):
De overlevende echtgenoot, wie een huwelijksovereenkomst, die niet aan de regelen betreffende de schenkingen
onderworpen is, op voorwaarde van overleving meer dan de helft der gemeenschap toekent, wordt voor de heffing
der rechten van de successie en van overgang bij overlijden gelijkgesteld met de overlevende echtgenoot die,
wanneer niet wordt afgeweken van de gelijke verdeling der gemeenschap, het deel van de andere echtgenoot
krachtens een schenking of een uiterste wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
Terecht laat de geintimeerde gelden dat de Administratie alleen het onvoorwaardelijk verblijvingsbeding belastte dat
was voorafgegaan door een inbreng van goederen in het gemeenschappelijk vermogen uitgaande van de eerst
overleden echtgenoot, wat hier niet het geval was. Een en ander hield verband met artikel 1464, lid 2 BW.
Een onvoorwaardelijk verblijvingsbeding is immers een huwelijksvoordeel en geen contractuele erfstelling en ook
geen schenking (Cass. 10 december 2010, rolnr. F.08.0102.N; Cass. 28 april 2016, rolnr. F.15.0035.N, rolnr.
F.15.0036.N, rolnr. F.15.0077.N, rolnr. F.15.0123.N, rolnr. F.15.0136.N en rolnr. F.15.00138.N; Cass. 5 januari 2017,
rolnr. F.15.0164.F en rolnr. F.15.0198.F; via www.iuridat.be). In die zin kon het onvoorwaardelijk verblijvingsbeding
niet belast worden, noch op grond van art. 2 W.Succ. (contractuele erfstelling), noch op grond van art. 4,3°
VI.W.Succ. (schenking onder opschortende voorwaarde), noch op grond van art. 7 W.Succ. (niet-geregistreerde
schenking in de periode van drie jaar voorafgaand aan het overlijden).
Vanaf 1 juni 2012 geldt in het successierecht een nieuwe antimisbruikbepaling (artikel 106, 2de lid W.Succ. jo.
artikel 18, § 2 W.Reg. - nu artikel 3.17.0.0.2 VCF). Krachtens artikel 169 van de Programmawet (I) van 29 maart
2012 (BS 6 april 2012), is de nieuwe antimisbruikbepaling evenwel slechts toepasselijk op rechtshandelingen die
dateren van 1 juni 2012 of later. Ter verduidelijking van het beleid van de fiscale administratie werd in de circulaire
nr. 8/2012 van 19 juli 2012 en in de navolgende omzendbrieven inzake fiscaal misbruik, zowel wat de federale als de
Vlaamse overheid (de geintimeerde) betreft, het onvoorwaardelijk verblijvingsbeding op de zwarte lijst gezet (de lijst
van rechtshandelingen die door de administratie en dus ook door de geintimeerde zeker als een fiscaal misbruik
moeten worden beschouwd).
Dat houdt in dat de betreffende sterfhuisclausule, die dateert van 7 mei 2007 en dus van v6ör 1 juni 2012, niet door
de algemene antimisbruikbepaling werd gevat. Er moet dan ook niet worden nagegaan of de geintimeerde en haar
echtgenoot burgerrechtelijke motieven hadden om te opteren voor een onvoorwaardelijk verblijvingsbeding, dan wel
of ze al dan niet uitsluitend fiscale motieven zouden gehad hebben voor het sluiten van een onvoorwaardelijk
verblijvingsbeding.
Bijgevolg was ook na 31 mei 2012 de stand van het recht dat het verwerven door de geintimeerde van het volledige
gemeenschappelijk vermogen als gevolg van het vooroverlijden van de heer lers en van de toepassing van de
betreffende sterfhuisclausule, geen successierechten/erfbelastingen verschuldigd zou maken.
Voor zoveel als nodig kan vermeld worden dat met het decreet van 19 december 2014 voor het Vlaamse Gewest
artikel 2.7.1.0.4 VCF in de plaats kwam van artikel 5 W.Succ. De tekst werd alleen taalkundig gemoderniseerd zonder
inhoudelijke wijziging. De tekst luidde vanaf 1 januari 2015 immers als volgt (met eigen onderstreping door het hof):
De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die niet aan de regels voor de schenkingen is
onderworpen, op voorwaarde van overleving meer dan de helft van de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de
heffing van de erfbelasting gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken van de gelijke
verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of
een uiterste wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
Daarmee wijzigde dus niets aan de stand van het recht dat een onvoorwaardelijk verblijvingsbeding opgenomen in
een huwelijkscontract op 7 mei 2007, niet belastbaar is.
Met de geintimeerde moet dan ook worden vastgesteld dat het pas met de wijziging van artikel 2.7.1.0.4. VCF door
artikel 24 Decr. VI. Parl. 3 juli 2015 is dat de situatie die zich hier heeft voorgedaan een belastbare toestand is
© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 1/12/2021

rn300120734 6/9

M&D Seminars

237

geworden. Die wijziging hield immers in dat de woorden op voorwaarde van overleving (de onderstreepte tekst in die
hierboven geciteerde wettekst) uit artikel 2.7.1.0.4. VCF weggelaten werden. De tekst luidt nu als volgt: De
langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die niet aan de regels voor de schenkingen is
onderworpen, meer dan de helft van de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken van de gelijke verdeling van de
gemeenschap, het deel van de andere echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste
wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
Zoals hoger al vermeld, stelt de appellant dat die wettekst, die krachtens artikel 61 Decr. VI. Parl. 3 juli 2015 van
toepassing is vanaf 1 juli 2015, toegepast wordt op alle al eerder gestelde rechtshandelingen, dus ook op de
sterfhuisclausule die door de geintimeerde en haar echtgenoot al op 7 mei 2007 notarieel werd bedongen. De
appellant steunt zich daartoe op de aanname dat het belastbaar feit wat de erfbelasting betreft het openvallen van de
nalatenschap is, zijnde het overlijden van de echtgenoot van de geïntimeerde. Omdat het overlijden van 4 augustus
2015 dateert en dus van na 1 juli 2015, zou het niet relevant zijn dat de betreffende sterfhuisclausule geen
voorwaarde van overleving bevat.
Het hof treedt evenwel de stelling van de geintimeerde mee, met name dat er geen wettelijke bepaling is die stelt dat
het aanknopingspunt in de tijd voor de uitwerking van een dergelijk beding het openvallen van de nalatenschap is.
Ingeval van antimisbruikbepalingen – in de vorm van fictiebepalingen – inzake erfbelasting moet integendeel als
aanknopingspunt in de tijd het moment van het stellen van de relevante rechtshandeling in aanmerking worden
genomen. Dat houdt verband met het vermoeden van goede trouw, het recht op de minst belaste weg (hier wat
successieplanning betreft) en het rechtszekerheidsbeginsel. Een en ander is af te leiden uit fundamentele principes
zoals de bescherming van het eigendomsrecht (ook toepasselijk op verworven goederen en/of aanspraken) en de
voorzienbaarheid van de rechtsregels (bijv. artikel 1 bij het Eerste Aanvullend protocol bij het EVRM).
Concreet gaat het hier om het moment van het notarieel verlijden van de akte van wijziging van het
huwelijksvermogensstelsel met de betreffende sterfhuisclausule, zijnde 7 mei 2007.
Verder kan het hof slechts vaststellen dat artikel 24 Decr. VI. Parl. 3 juli 2015 onmiskenbaar een antimisbruikbepaling
(in de vorm van een fictiebepaling) is. Dat is met zoveel woorden verduidelijkt in de parlementaire voorbereidingen
van het decreet. In de Memorie van Toelichting (Ontwerp van decreet; Parl.St., 333 (2014-2015) – nr. 1, p. 10) staat
immers het volgende (met eigen onderstreping door het hof):
De huidige tekst van artikel 2.7.1.0.4, VCF (Vlaamse Codex Fiscaliteit) is gebaseerd op het op 1 januari 2015
opgeheven artikel 5, VI.Wb.Succ. (Vlaams Wetboek van Successierechten).
Dit artikel zorgt ervoor dat indien de langstlevende echtgenoot door de werking van een clausule in het
huwelijkscontract (via bijvoorbeeld een verblijvingsbeding) meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen
toebedeeld krijgt, de toebedeling voor meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen wordt gelijkgesteld
met een legaat dat aan de successierechten is onderworpen.
De gelijkstelling met een legaat is echter enkel voorzien wanneer de toebedeling is onderworpen aan de voorwaarde
van overleven.
De toebedeling van het gehele gemeenschappelijk vermogen aan een van de partners ongeacht de oorzaak van
ontbinding van de huwelijksgemeenschap en/of welke van beide echtgenoten de langstlevende is, werd op 19 juli
2012 door de FOD Financiën opgenomen in een circulaire als een voorbeeld van wat volgens de fiscus niet meer kan
op het vlak van successieplanning (de zogenaamde zwarte lijst) en dus als fiscaal misbruik wordt beschouwd. Die
circulaire werd vervangen door de circulaire nr. 5/2013 van 10 april 2013. De vermelde clausule stond nog steeds in
de zwarte lust.
Bij de codificatie van de regelgeving naar aanleiding van de overname van de dienst van de successierechten op
1 januari 2015 werd de tekst van het opgeheven artikel 5, VI.Wb.Succ. in ongewijzigde vorm overgenomen in
art1ke12.7.1.0.4 van de VCF.
Tegelijk werd op 1 januari 2015 de federale circulaire nr. 5/2013 van 10 april 2013, vervangen door de Vlaamse
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omzendbrief 2014/2 van 23 december 2014, op haar beurt vervangen door de Vlaamse omzendbrief 2015/1 van
16 februari 2015. De vermelde clausule werd opgenomen in de lijst van rechtshandelingen die als fiscaal misbruik
beschouwd worden, tenzij de belastingplichtige bewijst dat de keuze voor de rechtshandeling of het geheel van
rechtshandelingen verantwoord is door andere dan fiscale motieven.
Door de voorwaarde van overleven te schrappen is de omweg via de antimisbruikbepalina niet meer nodia en wordt
voor alle partijen rechtszekerheid aecreëerd.
Dit werd ook bevestigd door de Minister van Financiën in het Verslag namens de Commissie voor Algemeen
Beleid, Financiën en Begroting (Parl.St., 333 (2014-2015) – nr. 2, p. 4): De sterfhuisclausule waarbij het hele
huwelijksvermogen toekomt aan een of andere echtgenoot zonder erfbelasting, wordt beschouwd als een fiscaal
misbruik in de circulaire. Het principe wordt wettelijk verankerd zoals dat het geval is bij het gewoon
verblijvingsbeding. Dat schept rechtszekerheid en maakt dat achterpoortjes gesloten worden en bepaalde
constructies niet meer kunnen.
De bedoeling van de Vlaamse decreetgever was dan ook met zekerheid om de sanctie van het fiscaal misbruik te
vervangen door een decretale belastbaarheid.
Het decreet van 3 juli 2015 voorziet nergens dat de nieuwe versie van artikel 2.7.1.0.4. VCF van toepassing is op alle
sterfhuisclausules die v66r of na de inwerkingtreding van de nieuwe regeling in het huwelijksvermogensstelsel van de
echtgenoten zijn ingevoegd. Het decreet bepaalt daarover niets.
Aangezien de wijziging van artikel 2.7.1.0.4. VCF waarop de bestreden aanslag gesteund is, een antimisbruikbepaling
is in de vorm van een (voor de belastingplichtige verzwarende) fictiebepaling, heeft ze, bij gebrek aan uitdrukkelijke
bepalingen in dat verband in het decreet, slechts uitwerking op rechtshandelingen die dateren vanaf haar
inwerkingtreding, zijnde 1 juli 2015.
Nu de betreffende sterfhuisclausule dateert van 7 mei 2007, is de sinds 1 juli 2015 geldende versie van 2.7.1.0.4.
VCF hier niet toepasselijk. Zoals hoger al vastgesteld, gold daarv66r ook geen belastbaarstelling, noch op basis van
enige wet, noch op grond van enige antimisbruikbepaling.
Het hoger beroep is dus ongegrond.

5. De gerechtskosten
5.1. Wat het ten laste nemen van de gerechtskosten in het algemeen betreft
De appellant wordt in het ongelijk gesteld en moet daarom de gerechtskosten van het hoger beroep dragen.

5.2. Wat de rechtplegingsvergoeding betreft
Overeenkomstig het eerste lid van artikel 1022 Ger.W., vervangen bij wet van 21 april 2007 betreffende de
verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, heeft slechts de partij die
in het gelijk gesteld wordt, recht op een rechtsplegingsvergoeding.
Voor het bepalen van die rechtsplegingsvergoeding overeenkomstig artikel 1022 Ger.W., uitgevoerd bij KB van
26 oktober 2007, moet, bij gebrek aan redenen tot afwijking ervan, het basisbedrag toegepast worden. De betwisting
is zeker principieel, maar daarom nog niet bijzonder ingewikkeld. Zeker rekening houdend met de verhouding tot de
waarde van de zaak, is het tarief, zoals hierna vastgesteld, in een gepaste verhouding tot zowel de waarde als de
moeilijkheidsgraad van de zaak. Dat geldt trouwens ook voor de eerste aanleg.
De waarde van de vorderingen, bepaald zoals voorzien in de artikelen 557 tot 562 en artikel 618 Ger.W. bevindt zich
in de schijf van 250.000,01 tot 500.000,00 euro. Aangepast aan de index op datum van de uitspraak, vandaag,
bedraagt het basistarief van de rechtsplegingsvergoeding 8.400 euro.
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BESLISSING VAN HET HOF
Het hof doet recht op tegenspraak;
Het hof beslist als volgt:
het hoger beroep is ontvankelijk maar ongegrond;
het bestreden vonnis wordt bevestigd.
het hof veroordeelt de appellant tot het betalen van de gerechtskosten van het hoger beroep, vastgesteld als
volgt:
-aan de kant van de appellant (maar te zijnen laste blijvend):
• bijdrage begrotingsfonds hoger beroep:
20,00 EUR
-aan de kant van de geintimeerde:
• rechtsplegingsvergoeding hoger beroep: 8.400,00 EUR
Aldus gewezen en uitgesproken in de openbare terechtzitting van het hof van beroep te Gent, VIJFDE KAMER, recht
doende in fiscale zaken, op 24 december 2019.
Aanwezig:
Dries Vandeputte, kamervoorzitter, alleenrechtsprekend
Jenny Dammekens, griffier
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Bestuursrecht – Raad van State – Bevoegdheid – Schorsingsberoep – Eenzijdige administratieve rechtshandeling – FAQ – Tax Shelter – Schending van het legaliteitsbeginsel

De verzoeker wijst erop dat de bestreden commentaar een bijkomende kwalificatievoorwaarde stelt aan de vergoeding van
de in aanmerking komende tussenpersoon die tussenkomt bij
de sluiting van kaderovereenkomsten die vanaf 14 februari
2018 worden ondertekend. Met name wordt vereist dat deze
vergoeding, samen met de vergoeding van de productievennootschap, de drempel van 18 %, voorzien door artikel 194ter,
§ 1, 9° van het WIB 1992, niet overschrijdt. Aldus wordt een voorwaarde toegevoegd voor de uitgifte van het tax shelter-attest
voorzien in § 7, lid 1, 7° van hetzelfde artikel. Dit zou volgens de
verzoeker in strijd zijn met het legaliteitsbeginsel voorzien in de
artikelen 170 en 172 van de GW.

Hieruit kan bijgevolg worden afgeleid dat de wetgever een onderscheid wilde maken tussen enerzijds algemene kosten en
commissies voor de productie en anderzijds commissies betaald
in het kader van de werving van ondernemingen. De lezing van
de voorbereidende werken van de voormelde wet van 2016 kan
overigens de door de administratie toegepaste interpretatie
niet ondersteunen. Meer zelfs, het feit dat een in aanmerking
komend tussenpersoon een mandaat als producent bekomt om
bepaalde taken te volbrengen, impliceert niet dat de wetgever
beide vergoedingen heeft willen samenbrengen of ze heeft willen beperken tot een gezamenlijk plafond.
Bijgevolg, door te voorzien dat de aan een in aanmerking komende tussenpersoon betaalde vergoedingen worden geviseerd door het plafond van 18 % van de productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan, voegt de bestreden
commentaar een voorwaarde toe aan artikel 194, § 1, lid 1, 9°
van het WIB 1992, en miskent deze aldus artikel 170 van de GW.
Daarom beveelt de Raad van State de opschorting van de aangevochten commentaar.
Noot: Zie Fisc.Koer. 2018, afl. 15, 1115.

Vous pouvez consulter le
texte intégral via

U kan de integrale tekst
raadplegen via

Volgens de Raad van State kan de interpretatie van de wet, zoals
toegepast door de administratie in de bestreden commentaar,
niet worden gevolgd.
Enerzijds maakt artikel 194ter, § 1, lid 1, 3° van het WIB 1992 een
duidelijk onderscheid tussen de in aanmerking komende tussenpersoon en de in aanmerking komende productievennootschap. Het zijn de voorbereidende werkzaamheden en niet de
wet van 25 mei 2016 zelf die uitleggen welke rol en activiteiten
gewoonlijk door een afgevaardigd producent of coproducent
worden uitgeoefend en die aanduiden in welke juridische verhouding de in aanmerking komende tussenpersonen zich moeten bevinden.
Anderzijds volgt uit de tekst zelf van voormeld artikel 194ter,
§ 1, lid 1, 9° van het WIB 1992 dat de wetgever onder de uitgaven
die niet rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie een onderscheid heeft gemaakt tussen enerzijds financiële vergoedingen en commissielonen betaald in verband met
de werving van ondernemingen die een raamovereenkomst
voor de productie van een in aanmerking komend werk hebben
afgesloten, en anderzijds vergoedingen betaald of toegekend
aan afgevaardigde producers, coproducers, verbonden of andere producers, alsook de algemene uitgaven en commissies
voor de productie ten voordele van de producer. Ook al is deze
laatste categorie van uitgaven niet rechtstreeks verbonden met
de productie, dan nog moet ze worden beperkt tot 18 % van de
productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan.
Dit geldt niet voor de uitgaven met betrekking tot de in aanmerking komende tussenpersonen. Deze vaststellingen worden
bekrachtigd door de tekst van de nieuwe versie van het dispositief van de tax shelter, zoals deze werd ingevoerd door de wet
van 26 mei 2016.
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De eiser vordert de opschorting en vernietiging van de commentaar bij artikel 194ter, § 1, lid 1, 9° van het WIB 1992 met betrekking tot het regime van de tax shelter voor de productie van
audiovisuele werken en de commissievergoeding van tussenpersonen, die op 25 januari 2018 onder de vorm van FAQ’s op de
website Fisconetplus van de FOD Financiën werd gepubliceerd.
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Généralités
Successierechten – Belastbare grondslag – Wettelijke
ficties – Verwerving van naakte eigendom door een
derde – Tegenbewijs – Bedekte bevoordeling – Bewijs
van voorafgaande schenking – Voorwaarden

Een eerste vernietigingsberoep werd ingediend op 3 juni 2016,
waarna Vlabel haar standpunt verder aanvulde op 26 april 2017.
Hierop werd door verzoeker op 28 september 2017 zijn verzoek
tot vernietiging uitgebreid om ook deze laatste aanvulling te
omvatten. Volgens de verwerende partij zou dit een ongeldige
uitbreiding van de vordering tijdens de procedure impliceren.
Dit wordt evenwel niet door de Raad van State gevolgd. Deze
oordeelt dat «Wanneer de verwerende partij ervoor kiest haar
standpunt(en) te dezen een standpunt met een algemeen, abstract en onpersoonlijk karakter enkel via haar website bekend
te maken, kan zij bezwaarlijk worden bijgetreden wanneer zij
voorhoudt dat de beoogde uitbreiding van het verzoekschrift
laattijdig zou zijn gevraagd.».
Een verzoeker beschikt over een rechtens vereist belang indien
twee voorwaarden vervuld zijn: hij dient door de bestreden
administratieve rechtshandeling een persoonlijk, rechtstreeks,
zeker, actueel en wettig nadeel te lijden en de eventueel tussen
te komen nietigverklaring van die rechtshandeling moet hem
een direct en persoonlijk voordeel verschaffen, hoe miniem ook.
Dit geldt evenzeer bij het aanvechten van reglementaire akten.
Het staat aan de Raad van State te oordelen of verzoeker die een
zaak voor de Raad brengt, doet blijken van een belang bij zijn

360 – F.J.F. 2018/10 – [No. 2018/274]

Door te vereisen dat om als niet-bedekte bevoordeling in aanmerking te worden genomen, de aan de gesplitste verkrijging c.q. gesplitste inschrijving (al dan niet in het kader van een
burgerlijke maatschap) voorafgaande schenking aan de heffing
van het registratierecht of aan de schenkingsbelasting werd onderworpen, wijzigt de administratie haar interpretatie op een
wijze die nadelig is voor de rechtsonderhorige-belastingplichtige. Deze interpretatie strookt niet met de vereiste strikte interpretatie van de belastingwet. Het bewijs dat geen «bedekte
bevoordeling» voorligt, is geleverd door aan te tonen dat er een
schenking is geweest vóór de aankoop. Wanneer de gesplitste
verkrijging gecombineerd met een voorafgaande schenking
geen bedekte bevoordeling of fiscaal misbruik uitmaakt, dan
is een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik (bijvoorbeeld bij een Nederlandse notaris) voorafgaand aan de inschrijving evenmin een bedekte doch een openlijke bevoordeling.
De gesplitste inschrijving is dan slechts de uitvoering van de
daaraan voorafgaande openlijke bevoordeling. Daarbij is niet
vereist dat er in België registratierechten worden betaald. Het
standpunt in het bestreden besluit is dan ook strijdig met artikel 2.7.1.0.7 van de VCF.
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In het standpunt nr. 15004 van 21 maart 2016 van de Vlaamse
Belastingdienst (hierna: «Vlabel») inzake «Gesplitste aankoop
vruchtgebruik – blote eigendom/ Tegenbewijs voor gesplitste
aankopen», zoals gewijzigd door het standpunt van 25 april
2016 en zoals toegelicht in het nieuwsbericht «Standpunt over
de gesplitste inschrijving van effecten en geldbeleggingen»
licht de Vlaamse belastingdienst toe hoe dit bewijs kan worden
geleverd, voor zowel verkrijgingen, als inschrijvingen, als voor
verwerving via een burgerlijke maatschap. In een eerste standpunt werd geoordeeld dat een voorafgaande schenking als een
tegenbewijs zou kunnen gelden wanneer deze voorafgaande
schenking aan de heffing van het registratierecht voor schenkingen werd onderworpen. Dit werd vervolgens in die zin aangepast dat zou moeten worden aangetoond dat de begunstigde
van de schenking vrij over de gelden heeft kunnen beschikken
en deze dus niet noodzakelijk voor de aankoop van een blote
eigendom moest aanwenden. Dit werd vervolgens ook van
toepassing verklaard voor alle inschrijvingen van effecten of
geldbeleggingen vanaf 1 juni 2016 en op 26 april 2017 tenslotte
voor overdrachten van deelgerechtigdheden in een burgerlijke
maatschap.

Een beroep tot nietigverklaring moet krachtens artikel 14, § 1,
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State een administratieve rechtshandeling tot voorwerp hebben. Hieronder
dient te worden verstaan een handeling waarbij wordt beoogd
rechtsgevolgen te doen ontstaan of te beletten dat zij tot stand
komen, met andere woorden waarbij wordt beoogd wijzigingen aan te brengen in een bestaande rechtsregel of rechtstoestand, dan wel zodanige wijziging te beletten. De administratie
kan geen algemeen dwingende of de rechter verbindende, laat
staan authentieke, interpretatie geven van een wettekst. Dit
staat er evenwel niet aan in de weg dat het onderzoek van een
bestreden akte de Raad van State ertoe kan brengen te oordelen dat de beweerdelijk «interpretatieve» akte toch een dwingend en bijgevolg aanvechtbaar karakter heeft. Dit doet zich
voor in die gevallen waarin de akte slechts één geldende «interpretatie» van de wet dwingend vooropstelt en waar de personen die belast zijn met de toepassing van de wet en die toezien
op de naleving ervan, gelet op de mogelijke maatregelen van de
hiërarchische of toezichthoudende overheid, moeilijk omheen
kunnen. Het gegeven dat het bestreden besluit door de verwerende partij wordt aangeduid als «standpunt», noch het feit dat
Vlabel de gewoonte heeft om in de trend van een toenemende
transparantie haar standpunt over de fiscale regelgeving weer
te geven en deze op zijn website te plaatsen, mag de Raad van
State ervan afhouden zo nodig vast te stellen dat er afdoende
redenen zijn om het bestreden standpunt nr. 15004 niet als louter interpretatief te aanzien.

Company: x

Krachtens artikel 2.7.1.0.7 van de VCF worden de roerende en
onroerende goederen die wat betreft het vruchtgebruik door de
erflater en wat betreft de blote eigendom door een derde onder
bezwarende titel zijn verkregen, voor de heffing van de erfbelasting, geacht in volle eigendom in zijn nalatenschap aanwezig
te zijn en als legaat door die derde te zijn verkregen. Hetzelfde
geldt voor effecten aan toonder of op naam en voor geldbeleggingen die voor het vruchtgebruik ingeschreven zijn op naam
van de erflater en voor de blote eigendom op naam van een
derde. Deze fictie is, op grond van lid 2 van deze bepaling, niet
van toepassing als wordt bewezen dat de verkrijging geen bedekte bevoordeling van de derde is.

beroep. De Raad van State dient er evenwel over te waken dat
de belangvereiste niet op een buitensporig restrictieve of formalistische wijze wordt toegepast. Het belang van een verzoeker bij het bestrijden van een reglementair besluit moet in die
zin worden beoordeeld dat voor de eventuele nietigverklaring
ervan niet is vereist dat dit verzoeker een onmiddellijk tastbaar
voordeel zou opleveren. Een verzoeker heeft belang bij een
eventuele vernietiging ervan indien het bestreden besluit op
hem kan worden toegepast, én dit besluit zijn situatie in ongunstige zin zou kunnen wijzigen of beïnvloeden. De omstandigheid dat hij als gevolg van de vernietiging ervan opnieuw een
kans zou krijgen dat zijn situatie in een gunstigere zin wordt
geregeld, volstaat om zijn belang te verantwoorden.
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Droit administratif – Conseil d’État – Compétence – Recours en annulation – Acte administratif unilatéral – Avis
de Vlabel – Conditions de recevabilité – Délai pour introduire un recours en annulation– Publication exclusive
sur le site web – Intérêt

En vertu de l’article 2.7.1.0.7 du Code flamand de la fiscalité, les
biens meubles et immeubles qui ont été acquis à titre onéreux
par le défunt pour l’usufruit et par un tiers pour la nue-propriété sont considérés, pour la perception des droits de succession,
comme se trouvant en pleine propriété dans la succession de
celui-ci et comme recueillis à titre de legs par le tiers. Il en va de
même pour les titres au porteur ou nominatifs et pour les placements d’argent qui ont été immatriculés au nom du défunt pour
l’usufruit et au nom d’un tiers pour la nue-propriété. Conformément à l’alinéa 2 de cette disposition, cette fiction ne s’applique
pas s’il est établi que l’acquisition ne déguisait pas une libéralité
au profit du tiers.
Dans l’avis n° 15004 du 21 mars 2016 du Service flamand des
impôts (ci-après : «Vlabel») en matière d’ «Achat scindé usufruit –
nue-propriété / Preuve contraire de l’achat scindé», tel que modifié par l’avis du 25 avril 2016 et tel que commenté dans le nouvel «avis sur l’immatriculation scindée des titres et placements
d’argent», le Service flamand des impôts explique comment la
preuve peut être apportée, aussi bien pour les acquisitions que
pour les immatriculations, que pour l’acquisition par le biais
d’une société de droit commun. Dans un premier avis, il a été
décidé qu’une donation préalable peut valoir comme preuve
contraire lorsque cette donation préalable a été soumise aux
droits d’enregistrement. Cela a été ensuite adapté dans le sens
où il fallait démontrer que le bénéficiaire de la donation a pu
disposer librement des fonds et ne devait pas nécessairement
affecter ceux-ci à l’achat de la nue-propriété. Cette position a
ensuite été également déclarée applicable à toutes les immatriculations de titres ou placements à partir du 1er juin 2016 et
enfin, à partir du 26 avril 2017 pour les transferts de participations dans les sociétés de droit commun.
Un premier recours en annulation a été déposé le 3 juin 2016,
à la suite duquel le Vlabel a complété son avis le 26 avril 2017.
Le requérant a alors élargi sa requête en annulation pour viser
également cet avis additionnel. Selon la partie défenderesse,
cela constituerait un élargissement irrégulier de la demande
pendant la procédure. Cette position n’a cependant pas été suivie par le Conseil d’Etat. Celui-ci estime que «lorsque la partie
défenderesse choisit de publier son avis à caractère général,
abstrait et impersonnel uniquement par le biais de son site web,
elle ne peut être suivie dans sa prétention selon laquelle l’élargissement de la requête a été demandé tardivement».
Un requérant dispose d’un intérêt à agir si deux conditions
sont remplies : l’acte administratif litigieux lui cause un préjudice personnel, direct, certain, actuel et légitime, et l’éventuelle
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annulation de cet acte doit lui fournir un avantage direct et
personnel, aussi minime soit-il. Cela vaut également pour les
recours contre les actes réglementaires. C’est au Conseil d’Etat
de décider si le requérant qui soumet une affaire au Conseil a
un intérêt à introduire un recours. Cependant, le Conseil d’Etat
doit veiller à ce que l’exigence d’un intérêt ne soit pas appliquée
d’une manière exagérément restrictive ou formaliste. L’intérêt
d’un requérant lors d’un recours contre une décision réglementaire doit, dans cette optique, être apprécié de telle sorte qu’il
n’est pas exigé, pour une éventuelle annulation de la décision,
que le requérant obtienne un avantage directement tangible.
Le requérant a intérêt à une éventuelle annulation si la décision
litigieuse peut lui être appliquée, et si la décision modifie ou influence de manière défavorable sa situation. Le fait qu’à la suite
de l’annulation, la situation du requérant se trouverait améliorée, suffit à justifier de son intérêt.
Un recours en annulation doit, en vertu de l’article 14, § 1er, des
lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, avoir comme objet un
acte administratif, à savoir un acte en vertu duquel des conséquences juridiques sont recherchées ou empêchées, ou, en
d’autres mots, un acte par lequel des modifications relatives à
une règle de droit ou à une situation de droit sont recherchées
ou un acte qui a empêché une telle modification. L’administration ne peut donner une interprétation générale obligatoire ou
liant le juge, ou autrement dit authentique, d’un texte de loi.
Cela n’empêche cependant pas qu’une analyse de l’acte litigieux
puisse amener le Conseil d’Etat à la conclusion que l’acte prétendument «interprétatif» a quand même un caractère obligatoire
et est par conséquent attaquable. Il en va ainsi lorsque l’acte
invite à une interprétation obligatoire de la loi et que les personnes qui sont chargées de l’application de la loi et qui veillent
au respect de celle-ci, peuvent difficilement s’en détacher, au
vu des éventuelles mesures de l’autorité hiérarchique et de tutelle. Ni le fait que la décision litigieuse est qualifiée par la partie
défenderesse d’ «avis», ni le fait que le Vlabel a l’habitude, dans
une politique de transparence croissante, de publier sur son site
web sa position sur la réglementation fiscale, ne font obstacle
à ce que le Conseil d’Etat puisse constater le cas échéant qu’il y
a des raisons suffisantes pour ne pas considérer l’avis n° 15004
comme uniquement interprétatif.
En exigeant que pour ne pas être considérée comme un avantage non dissimulé, la donation préalable à l’acquisition scindée ou le cas échéant l’immatriculation scindée (dans le cadre
d’une société de droit commun ou non) soit soumise au droit
d’enregistrement ou au droit de donation, l’administration modifie son interprétation d’une manière désavantageuse pour
le contribuable. Cette interprétation n’est pas conforme à l’exigence d’interprétation stricte de la loi fiscale. La preuve qu’il n’y
a pas d’ «avantage dissimulé», est apportée par la démonstration
qu’une donation a été faite avant l’achat. Lorsqu’une acquisition
scindée combinée avec une donation préalable ne constitue pas
un avantage dissimulé ou un abus fiscal, la donation avec réserve d’usufruit (par exemple chez un notaire néerlandais) préalable à l’immatriculation n’est pas un avantage dissimulé mais
au contraire ostensible. L’immatriculation scindée n’est donc
que l’exécution de l’avantage ostensible accordé. A cet égard,
il n’est pas exigé que des droits d’enregistrement soient payés
en Belgique. La position exprimée dans l’avis litigieux est donc
contraire à l’article 2.7.1.0.7 du Code flamand de la fiscalité.
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Cass., 26 février 2016 – F.15.0016.F
Président de section: M. Storck
Conseillers: M. Batselé, Mme Regout, Mme Ernotte, Mme Geubel
Avocat général: Me Henkes
Avocat: Me Heenen
l’Etat belge, représenté par le ministre des Finances
contre
A.S.B.L. I.

Convention européenne des droits de l’homme – Premier protocole additionnel – Prévisibilité et clarté de la
loi fiscale – Impôt de sociétés ou impôt des personnes
morales – Champ d’application
L’article 1er, alinéa 1er, du premier protocole additionnel à la
C.E.D.H. dispose que toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international. En prévoyant que ces dispositions ne portent pas atteinte
au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu’ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou
d’autres contributions, le second alinéa de cet article exige que
l’ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au
respect des biens que constitue l’imposition fiscale soit légale,
c’est-à-dire qu’elle repose sur des normes juridiques suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application.
En l’espèce, le fisc a estimé qu’une A.S.B.L. devait, pour les exercices 2001 à 2003, être assujettie à l’impôt des sociétés parce
qu’elle se livrait à une activité professionnelle permanente productive de bénéfices. Pourtant, à l’issue des contrôles portant
sur l’examen de la situation fiscale de l’A.S.B.L. pour les exercices
1994 et 1995, le fisc avait estimé qu’elle était assujettie à l’impôt
des personnes morales. La Cour d’appel avait considéré qu’«en
raison des contrôles précités de sa situation fiscale, [la défenderesse] pouvait légitimement croire qu’elle relevait de l’impôt
des personnes morales et non de l’impôt des sociétés; [que] le
fonctionnaire taxateur qui remet en cause pour le passé la position adoptée antérieurement par l’administration, suivant laquelle [la défenderesse] est assujettie à l’impôt des personnes
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EVRM – Eerste aanvullend protocol – Voorzienbare en
duidelijke belastingwet – Vennootschapsbelasting versus rechtspersonenbelasting – Toepassingsgebied
Krachtens artikel 1, lid 1 van het toegevoegd Protocol bij het
EVRM heeft iedere natuurlijke of rechtspersoon recht op de eerbiediging van zijn goederen en kan niemands eigendom worden ontnomen, behalve in het algemeen belang en onder de
voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen
van internationaal recht. Door te voorzien dat deze bepalingen
het recht niet aantasten dat staten hebben om die wetten toe
te passen die zij noodzakelijk achten om de betaling van belastingen of andere heffingen te verzekeren, vereist het tweede lid
van deze bepaling dat de inbreuk van de overheid op het genot
van het recht op eerbiediging van goederen door een fiscale
heffing wettelijk is. Hiermee wordt bedoeld dat de fiscale heffing berust op rechtsnormen die voldoende toegankelijk, duidelijk en voorzienbaar in hun toepassing zijn.
In casu had de belastingadministratie geoordeeld dat een vzw
voor de aanslagjaren 2001 tot 2003 aan de vennootschapsbelasting moest worden onderworpen, omdat ze zich bezighield
met een permanente beroepsactiviteit die winsten genereerde.
Nochtans had de administratie, in het kader van controles met
betrekking tot de fiscale situatie van de vzw voor de aanslagjaren 1994 en 1995, geoordeeld dat deze vzw aan de rechtspersonenbelasting onderworpen was. Het hof van beroep had
daarom geoordeeld dat «op grond van voormelde controles van
haar fiscale toestand, kon de verweerster rechtsgeldig veronderstellen dat ze aan de rechtspersonenbelasting en niet aan de
vennootschapsbelasting onderworpen was. De belastingambtenaar die de voor het verleden eerder door de administratie
ingenomen standpunten, dat de verweerster onderworpen was
aan de rechtspersonenbelasting, betwist, miskent het beginsel
van de voorzienbaarheid van het belastingregime dat op deze
vennootschap van toepassing is, wat een schending van het
beginsel van de rechtszekerheid impliceert. Er is in casu niets
waardoor de verweerster kon verwachten dat het administratief
standpunt dat ze onderworpen was aan de rechtspersonenbelasting, ter discussie zou worden gesteld. De eiser toont niet aan
dat de situatie van de vennootschap zou zijn gewijzigd tijdens
de bewuste belastbare tijdperken, in verhouding tot haar situatie ten tijde van de vroegere controles». Het Hof van Cassatie
stelt vast dat op grond van deze overwegingen het bestreden
arrest niet vaststelt dat de betwiste aanslagen niet zouden zijn
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morales, porte atteinte au principe de prévisibilité du régime
fiscal applicable à cette association, ce qui constitue une violation du principe de la sécurité juridique; [que] rien ne permet
d’établir en l’espèce que [la défenderesse] devait s’attendre à la
remise en cause de la position administrative suivant laquelle
elle est soumise à l’impôt des personnes morales, dès lors que
[le demandeur] ne démontre pas que la situation de l’association aurait changé lors des périodes imposables litigieuses, par
rapport à la situation qui était la sienne lors des contrôles antérieurs». Selon la Cour de cassation, par ces considérations, l’arrêt
attaqué, qui ne constate pas que les cotisations litigieuses ne
reposent pas sur des normes juridiques internes suffisamment
accessibles, précises et prévisibles dans leur application, au sens
de la Convention, ne justifie pas légalement sa décision d’annuler les cotisations litigieuses pour violation de l’article 1er du
premier protocole additionnel à la C.E.D.H.
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