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Bedingen van aanwas en van terugvalling 

Standpunt nr. 16092 dd. 14.11.2016 

Art. 2.7.1.0.6. VCF 

 

  

De vraag is gesteld welke houding Vlabel aanneemt op het vlak van de heffing van verkooprecht, 
schenkbelasting of erfbelasting op de realisatie van bedingen van aanwas en terugvalling die 
gekoppeld zijn aan een overeenkomst onder de levenden. 

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen bedingen die worden overeengekomen tussen 
personen die een goed verkrijgen of hebben verkregen en bedingen die worden overeengekomen 
in het voordeel van personen die een goed vervreemden en zich daarbij een recht voorbehouden. 

1. Bedingen van aanwas bij of na de verkrijging van goederen 

Bij aanvang is er een actuele verkrijging door twee (of meer) verkrijgers en zitten er in het beding 
van aanwas twee voorwaardelijke verkrijgingen besloten waarvan één actueel zal worden als de 
eerststervende van de verkrijgers komt te overlijden. 

Indien de eerste van beide verkrijgers komt te overlijden, is er een overdracht aan de 
langstlevende van de verkrijgers, die, afhankelijk van het geval betrekking heeft op: 

• de helft volle eigendom; 
• de helft vruchtgebruik. 

Vermits deze overdracht overeengekomen is onder de levenden, valt deze binnen het 
toepassingsgebied van de registratiebelasting. Of er uiteindelijk registratiebelasting verschuldigd 
is en zo ja, welke, hangt af van verschillende factoren: 

- gaat het om een aanwas onder kosteloze dan wel onder bezwarende titel ? 

-> tenzij het tegendeel uit de overeenkomst blijkt: 

• wordt een beding van aanwas tussen echtgenoten geacht onder kosteloze titel te zijn 
overeengekomen 

• wordt een beding van aanwas tussen niet-gehuwden geacht onder bezwarende titel te zijn 
overeengekomen 

- gaat het om roerende dan wel onroerende goederen ? 

• de schenkbelasting is zowel verschuldigd voor roerende goederen als onroerende goederen 
• het verkooprecht is enkel verschuldigd voor onroerende goederen 

- is de aanwas bedongen tussen de verkrijgers dan wel tussen de vervreemder en de 
langstlevende van de verkrijgers ? 
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-> tenzij het tegendeel uit de overeenkomst blijkt: 

• wordt een beding van aanwas gekoppeld aan een verkoop geacht tussen de kopers te zijn 
bedongen (anders is het een tontine) 

• wordt een beding van aanwas gekoppeld aan een schenking geacht door de schenker te zijn 
bedongen. 

  

2. Bedingen van aanwas of terugvalling m.b.t. tot een recht of prestatie voorbehouden 
of bedongen bij de vervreemding van goederen 

a. Bedingen van aanwas 

Indien twee vervreemders een goed vervreemden en zich bv. een vruchtgebruik voorbehouden of 
een rente bedingen, wordt elk van de vervreemders geacht voor zichzelf te hebben bedongen. 

Indien het beding van aanwas zich realiseert is er geen belastbare overdracht voor de 
registratiebelasting. 

Deze overdracht valt eveneens buiten het toepassingsgebied van de erfbelasting, met één 
uitzondering: als de bedongen prestatie een rente is en de vervreemders zijn echtgenoten gehuwd 
onder een stelsel van gemeenschap, valt de aanwas van de rente onder de toepassing van art. 
2.7.1.0.6 VCF. 

b. Bedingen van terugvalling 

Als één persoon een goed vervreemdt en zich bv. een vruchtgebruik voorbehoudt of een rente 
bedingt, en bovendien bedingt dat dit vruchtgebruik of deze rente bij zijn overlijden zal 
terugvallen op het hoofd van een derde, wordt het beding van terugvalling beschouwd als een 
schenking, door de vervreemder aan de begunstigde derde. Deze schenking wordt actueel door het 
overlijden van de vervreemder en het overleven van de begunstigde derde. 

Deze schenking valt in principe binnen het toepassingsgebied van de registratiebelasting (want 
overeengekomen onder de levenden). 

Of er uiteindelijk schenkbelasting kan worden geheven hangt af van verschillende factoren: 

• er moet een heffingstitel zijn voor de schenkbelasting (hetgeen veronderstelt dat de begunstigde 
het beding heeft aanvaard in een ter registratie aangeboden akte); 

• de schenking mag niet onder de toepassing vallen van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF (schenking van 
roerende goederen die actueel wordt door het overlijden van de schenker), in welk geval er 
erfbelasting verschuldigd is. 

Verder wordt er gewezen op de mogelijke toepassing van artikel 2.7.1.0.6 VCF indien de 
terugvalling betrekking heeft op een rente en de terugvalling niet aan de schenkbelasting 
onderworpen is (bv. omdat het beding niet door de begunstigde is aanvaard). 

Artikel 2.7.1.0.6 VCF is eveneens van toepassing indien echtgenoten, gehuwd onder een stelsel 
van gemeenschap, een rente hebben bedongen, als tegenprestatie van een verkoop of als last van 
een schenking van een gemeenschappelijk goed. 
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Op grond van artikel 2.7.1.0.6, §1, derde lid VCF, is, bij het overlijden van de eerststervende 
echtgenoot, de helft van de persoonlijke rente van de langstlevende echtgenoot belastbaar. Is er 
een beding van aanwas bedongen, dan is zowel de helft van de persoonlijke rente van de 
langstlevende echtgenoot als de helft van de rente die aanwast bij de langstlevende belastbaar. 

Deze visie ligt volledig in de lijn van de federale visie. 

---------- 

• publicatie op 03.01.2017 
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 Classificatie: Corporate 

Schenking met last 

Voorafgaande beslissing nr. 21019 dd. 02.03.2021 

Art 2.8.1.0.1. VCF 

 

  

Inhoud 

1. Voorwerp van de aanvraag 

2. Omschrijving van de verrichting(en) 

3. Motivering van de aanvraag 

4. Beslissing 

  

I. Voorwerp van de aanvraag 

1. De aanvraag strekt er toe bevestiging te krijgen dat de lasten die worden 

opgelegd aan de hoofdbegiftigde het bedrag van de schenking niet evenaren 

waardoor de schenking niet kan worden onderworpen aan enige herkwalificatie. 

  

II. Omschrijving van de verrichting(en) 

II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen 

2. De aanvraag wordt ingediend door […] te […], die handelt namens zijn 

cliënten: 

2.1. De heer X, RR […], geboren te […] op xx.xx.1945 , en zijn echtgenote; 

2.2. mevrouw Y, RR […], geboren te […] op xx.xx.1949, samenwonende 

te […]. 

Samen “de schenkers” in deze aanvraag. 

2.3. De heer A, RR […] , geboren te […] op xx.xx.1978 , wonende te […]. 

De “hoofdbegiftigde” in deze aanvraag. 

3. De betrokken partijen (secundaire begiftigden) zijn: 

3.1. Mevrouw B, RR […], geboren te […] op xx.xx.1972, wonende te […]. 
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3.2. Mevrouw C, RR […], geboren te […] op xx.xx.1975, wonende te […]. 

3.3. De heer D, RR […], geboren te […] op xx.xx.1978, wonende te […]. 

3.4. Mevrouw E, RR […], geboren te […] op xx.xx.1980, wonende te […]. 

4. De hoofdbegiftigde en de secundaire begiftigden zijn de 5 kinderen van de 

echtgenoten X-Y. 

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en) 

5. De aanvraag strekt er toe een voorafgaande beslissing te bekomen over de 

fiscale gevolgen van een schenking van een onroerend goed (hoeve met 

landbouwgronden) door de ouders X-Y aan hun zoon de heer A, onder de last 

voor deze begiftigde om te betalen: 

• aan zijn ouders (de schenkers) een bedrag van 247.250 euro; 

• aan zijn vier broers en zussen elk een bedrag van 75.000 euro, dus 

samen 300.000 euro. 

De waarde van het geschonken onroerend goed bedraagt 622.250 euro. De last 

die de ouders-schenkers in hun eigen voordeel bedingen (247.250 euro) 

bedraagt dus 39,73 procent van de waarde van het onroerend goed. 

Het voordeel dat de begiftigde de heer A bekomt bedraagt 75.000 euro 

(622.250 -300.000 -247.250), dit is 12,05 procent van de waarde van het 

onroerend goed. 

Zowel de last betaalbaar aan de ouders als aan de secundaire begiftigden 

moeten onmiddellijk betaald worden bij het verlijden van de authentiek akte van 

schenking. 

De hoofdbegiftigde zal een lening aangaan om een deel van de lasten te betalen. 

De aktekosten zijn lastens de echtgenoten X-Y, schenkers in deze aanvraag. 

Het betreft een schenking in volle eigendom, zonder beschikkingsbeperkingen 

voor de begiftigde (dus geen vervreemdingsverbod, of verbod tot hypothekeren). 

Er wordt geen beroep gedaan op de vrijstelling schenkbelasting voor familiale 

ondernemingen (omdat schenkers niet aan de voorwaarden voldoen). 

[top] 
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III. Motivering van de aanvraag 

6. De echtgenoten X-Y wensen: 

• een schenking te doen en daarbij hun vijf kinderen gelijk te 

behandelen; 

• de toekomst van het familiaal landbouwbedrijf dat reeds door de zoon 

Hendrik werd overgenomen veilig te stellen (het geschonken onroerend 

goed is de hoeve die nu reeds door de zoon Hendrik wordt gepacht en 

uitgebaat als landbouwbedrijf); 

• een financiële zekerheid voor zichzelf te voorzien, door een last van 

247.250 euro in hun voordeel te bedingen. 

Het betreft een schenking in volle eigendom; er is dus geen voorbehoud van 

vruchtgebruik hetgeen de schenking nog meer zou belasten. 

7. Vermits de last die de ouders bedingen in hun voordeel 247.250 euro 

bedraagt, hetzij 39,73 procent van de waarde van het geschonken goed, blijkt er 

nog steeds een grote animus donandi in hoofde van de ouders. 

8. In dit concreet dossier moet er bovendien op gewezen worden dat volgende 

uitgangspunten werkelijk essentieel zijn in hoofde van de schenkers: 

• zij wensen hun vijf kinderen gelijk te behandelen; 

• zij wensen voor zichzelf een bedrag van 247.250 euro te bekomen, als 

financiële reserve voor hun oude dag. 

Dit betekent dat: 

• indien de schenkers maar 1 kind zouden hebben, de last voor de 

begiftigde (247.250 euro) dus 39,73% van de waarde van het 

geschonken onroerend goed (622.250 euro) zou bedragen. 

• indien de schenkers 2 kinderen zouden hebben, de last voor de 

begiftigde van het onroerend goed 434.750 euro (247.250 + 187.500) 

zou bedragen, hetzij 69,86 % van de waarde van het onroerend goed 

bedragen. De heer A behoudt dan over: 622.250 -434.750 = 187.500 

euro, net als het ander kind. 

• indien de schenkers 3 kinderen zouden hebben, de last voor de 

begiftigde van het onroerend goed 434.750 euro (247.250 + 125.000 

+ 125.000) zou bedragen, hetzij 79,91 % van de waarde van het 

onroerend goed. De heer A behoudt dan over: 622.250 -434.750 = 

125.000 euro, net als de twee anderen kinderen. 

• .enzovoort. 
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Met andere woorden, hoe meer kinderen er zijn hoe meer het bedrag dat 

de begiftigde van het onroerend goed als last moet betalen de waarde van het 

onroerend goed benadert, en hoe meer het bekomen voordeel voor deze 

begiftigde in waarde afneemt. 

Maar: 

• dit verandert niets aan de animus donandi in hoofde van de schenkers; 

• de verarming van de schenkers blijft even groot, ongeacht het aantal 

kinderen; 

• bovendien mag de fiscus het percentage van het bekomen voordeel in 

hoofde van de begiftigde van het onroerend goed niet als enig 

criterium hanteren, want dan zou de fiscus `kroostrijke' gezinnen 

discrimineren tegenover gezinnen met slechts 1 of 2 kinderen. 

9. Besluit: 

Wij menen dat deze voorgenomen transactie als een schenking moet belast 

worden, en niet als een overdracht ten bezwarende titel. 

Immers: 

• er is duidelijk animus donandi; 

• de waarde van de lasten blijft lager dan de waarde van het geschonken 

goed; 

• er anders over oordelen zou een discriminatie voor `kroostrijke 

gezinnen' inhouden ten opzichte van de kroostarme gezinnen. 

10. In de omzendbrief VLABEL/2015/1 van 16 februari 2015 wordt de schenking 

onder last op de `witte lijst' geplaatst. Deze schenking wordt dus beschouwd als 

een rechtshandeling die op zich niet als fiscaal misbruik wordt beschouwd. 

Burgerrechtelijk wordt gesteld dat de lasten niet beletten dat de overeenkomst 

in haar geheel een gift is, wanneer de waarde van de lasten lager is dan die van 

de geschonken goederen, zodat de verrichting voor de begiftigde nog een 

voordeel oplevert. 

Er zijn ondertussen diverse voorafgaande beslissingen geweest waaruit blijkt dat 

de last vrij aanzienlijk mag zijn in verhouding tot de waarde van het geschonken 

goed. Zo bedroeg het voordeel voor de begiftigde in de casus van de 

voorafgaande beslissing nr. 17038 van 13 november 2017 slechts 10,6 van de 
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waarde volle eigendom van het geschonken goed. Het betrof hier bovendien een 

geval waar de last volledig in voordeel van de schenker werd bedongen (en niet 

in voordeel van bv. broers of zussen van de begiftigde van het onroerend goed). 

In de rechtsleer wordt geoordeeld dat de kwalificatie van de rechtshandeling 

afhankelijk is van de waarde van de last (R. BARBAIX, "§3. Lasten en 

modaliteiten. Last" in A. VERBEKE , F. BUYSSENS en H. DERYCKE, Handboek Estate 

Planning. Algemeen deel 2. Vermogensplanning met effect bij leven, Gent, 

Larcier; 2009, 496). Concreet zou de rechtshandeling haar kosteloze karakter 

maar verliezen indien de waarde van de last deze van de geschonken goederen 

benadert of evenaart (R. BARBAIX, "§3. Lasten en modaliteiten. Last" in A. 

VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE, Handboek Estate Planning. Algemeen deel 

2. Vermogensplanning met effect bij leven, Gent, Larcier; 2009, 496 en de 

verwijzingen daar). 

De voorafgaande beslissing nr. 16032 dd. 25.07.2016 vermeldt: "De last belet 

niet dat de overeenkomst in haar geheel een gift is, wanneer de waarde van de 

last lager is dan die van de geschonken goederen, zodat de verrichting voor de 

begiftigde nog een voordeel oplevert.". 

In de voorafgaande beslissing nr. 16002 dd. 25.01.2016 wordt tevens bevestigd 

door Vlabel dat de schenking onder last "geen aanleiding geeft om de 

voorgenomen schenking te herkwalificeren tot een rechtshandeling onder 

bezwarende titel. De lasten beletten niet dat de overeenkomst in haar geheel een 

gift is, wanneer de waarde van de lasten lager is dan die van de geschonken 

goederen, zodat de verrichting voor de begiftigde nog een voordeel oplevert.". 

Ook in de voorafgaande beslissing nr 17038 werd door VLABEL gesteld dat 

"enkel indien de lasten de waarde van de geschonken goederen evenaren of te 

boven gaan, er geen sprake meer is van een schenking, maar van een handeling 

onder bezwarende titel. 

[top] 

IV. Beslissing 

Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende 

voorafgaande beslissing: 

11. Onder voorafgaande beslissing wordt verstaan de juridische handeling 

waarbij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie overeenkomstig de 

bepalingen die van kracht zijn, vaststelt hoe de bepaling van de VCF wordt 
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toegepast op een bijzondere situatie of verrichting, die op fiscaal vlak nog geen 

uitwerking heeft gehad. 

De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de 

rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak. 

12. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht: 

-Art. 2.8.3.0.1, §1, VCF 

"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 de lasten."; 

-Art. 2.8.3.0.1, § 3, VCF 

"Voor de toepassing van paragraaf 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."; 

13. Een schenking met last is een schenking waarbij de begiftigde er zich 

toe verbindt een bepaalde tegenprestatie te leveren. 

Deze tegenprestatie wordt aan de begiftigde opgelegd door de schenkers en kan 

zijn bedongen in hun eigen voordeel of in het voordeel van een derde. 

14. In casu wordt een hoeve met landbouwgronden met een waarde van 622.250 

euro geschonken aan de zoon onder last: 

• een som van 247.250 euro te betalen aan de schenkers; 

• een som van 300.000 euro te betalen aan zijn broers en zussen (elk 

75.000 euro). 

Rekening houdende met de opgelegde lasten zou de hoofdbegiftigde een 

voordeel van 75.000 euro verkrijgen, hetzij 12,05% van de schenking. 

15. In geval van een schenking met last moet worden uitgemaakt of de 

overeenkomst nog wel de aard van een schenking heeft dan wel als een 

rechtshandeling onder bezwarende titel moet gekwalificeerd worden. 
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16. De last belet niet dat de overeenkomst in haar geheel een gift is, wanneer de 

waarde van de last lager is dan die van de geschonken goederen, zodat de 

verrichting voor de begiftigde nog een voordeel oplevert. 

Bovendien moet bij de schenkers de wil aanwezig zijn om zich te verarmen 

(animus donandi) (subjectief element). 

17. Uit de gegevens van de aanvraag blijkt dat de echtgenoten X–Y een hoeve 

met landbouwgronden aan de zoon wensen te schenken. In hun eigen voordeel 

bedingen ze een last van 247.250 euro om in een financiële zekerheid voor 

zichzelf te voorzien. In het voordeel van de secundaire begiftigden, hun vier 

andere kinderen, een last van 300.000 euro, elk 75.000 euro. De 

hoofdbegiftigde houdt na uitkering van de lasten een waarde van 75.000 euro 

over. 

Er is evenwel sprake van begiftigingsinzicht bij de schenkers. De schenkers 

houden met het bedrag dat ze niet voor hun eigen financiële zekerheid willen 

veilig stellen een som van 375.000 euro over dat ze aan de kinderen willen doen 

toekomen. Omdat ze vijf kinderen hebben zullen de kinderen elk een waarde 

van 75.000 euro bekomen. Indien er minder kinderen waren geweest zou deze 

waarde hoger zijn. 

18. Uit het geheel van de feiten blijkt dat naast de verarming van de schenker en 

de verrijking van de begiftigde ook het begiftigingsinzicht bij de schenkers 

aanwezig is zodat de voorgenomen verrichting voor zover de waardering van de 

te schenken goederen met de werkelijkheid overeenstemt een schenking is en 

geen overdracht onder bezwarende titel. 

Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratiebelasting en doet geen 

uitspraak over andere belastingen. 

------------- 

- publicatie op 23.04.2021 
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Schenking van familiale onderneming met last 

Voorafgaande beslissing nr. 20061 dd. 09.11.2020 

Artt 2.8.3.0.1; 3.17.0.0.2 VCF 

 

  

Inhoud 

1. Voorwerp van de aanvraag 

2. Omschrijving van de verrichting(en) 

3. Motivering van de aanvraag 

4. Beslissing 

  

I. Voorwerp van de aanvraag 

1. De aanvraag strekt er toe bevestiging te krijgen dat: 

1.1. de voorgenomen schenking van de volle eigendom van familiale 

bedrijfsactiva (landbouwgronden met landgebouw) door de schenkers (vanuit 

de huwgemeenschap), onder last opgelegd aan de begiftigde een geldsom te 

betalen aan de schenkers, gekwalificeerd kan worden als schenking en dus 

geen rechtshandeling ten bezwarende titel uitmaakt; 

1.2. de vrijstelling van schenkbelasting aldus voor de volledige waarde van de 

schenking geldt, zonder aftrek van de last (art. 2.8.3.0.1, §1 VCF); 

1.3. de belastbare grondslag aldus gelijk is aan de bruto-verkoopwaarde van 

de geschonken goederen (art. 2.8.3.0.1, §1, VCF); 

1.4. de last bedongen ten bate van de schenkers niet wordt in aanmerking 

genomen (art. 2.8.3.0.1, §1, in fine VCF); voor de toepassing van het tarief 

rekening wordt gehouden met de aard van de geschonken goederen; 

1.5. de algemene misbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF niet van 

toepassing is. 

[top] 

II. Omschrijving van de verrichting(en) 

II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen 
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2. De aanvraag wordt ingediend door mevrouw […] en mevrouw […], te […], 

namens: 

2.1. de heer X, R.R. […], geboren te […] op xx.xx.1970, en zijn echtgenote; 

2.2. Mevrouw Y […], geboren te […] op xx.xx.1970, 

samenwonende te […]. 

Hierna genoemd “Schenkers”. 

2.3. De heer Z, […], ongehuwd, geboren te […] op xx.xx.1995, wonende te 

[…]. 

Hierna genoemd “Begiftigde”. 

3. De heer X en mevrouw Y zijn gehuwd op xx.xx.1994 onder het wettelijk 

stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, gewijzigd, doch met behoud van het 

stelsel, ingevolge akte verleden voor meester […], notaris te […], op xx.xx.2009, 

nadien ongewijzigd tot op heden volgens hun verklaring. 

4. Tot het gemeenschappelijk vermogen van echtgenoten X-Y behoren onder 

meer: 

4.1. de familiale onderneming […] met BTW-nummer […]; 

4.2. de familiale onderneming […] met BTW-nummer […]. 

4.3. Onder meer volgende activa  (onroerende  goederen) hangen af 

van  voormelde familiale ondernemingen: 

• - […], enige afdeling, sectie E, nummer […]; 

• - […], enige afdeling, sectie E, nummer […]; 

• - […], enige afdeling, sectie E, nummer […]; 

• - […], enige afdeling, sectie E, ex nummer […]; 

• - […], vijfde afdeling […], sectie C, nummer […] (hierna genoemd 

"activa"). 

5. De echtgenoten X-Y hebben twee kinderen en wensen een schenking te doen 

van de volle eigendom van deze activa aan één van hun kinderen, zijnde de zoon 

Z, hiervoor genoemd, met toepassing van de vrijstelling van schenkbelasting 

overeenkomstig art. 2.8.6.0.3 VCF, doch onder last voor de begiftigde om een 

bedrag van […] EUR te betalen aan de Schenkers. 
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6. Tot slot hebben de echtgenoten X-Y hun fiscale woonplaats reeds meer dan 

vijf jaar in het Vlaamse Gewest. 

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en) 

7. De echtgenoten X-Y wensen de volle eigendom van voormelde activa te 

schenken met toepassing van de vrijstelling van schenkbelasting 

overeenkomstig art. 2.8.6.0.3 VCF aan de begiftigde. De totale verkoopwaarde in 

volle eigendom van de activa wordt geschat op […] EUR ingevolge bijgevoegd 

schattingsverslag van de heer […], taxateur bij […]. 

8. In deze schenkingsakte wensen zij een last te bedingen voor de begiftigde om 

een bedrag van […] EUR te betalen aan de Schenkers. 

9. De Schenkers wensen de volle eigendom van deze activa te schenken aan de 

Begiftigde met toepassing van vrijstelling van schenkbelasting overeenkomstig 

art. 2.8.6.0.3 VCF. 

Opdat de schenking in aanmerking zou komen voor de vrijstelling van 

schenkbelasting overeenkomstig artikel 2.8.6.0.3 VCF dient op het ogenblik  van 

de schenking uiteraard cumulatief voldaan te zijn aan volgende voorwaarden: 

9.1 de onderneming moet door de schenker of zijn partner, al dan niet samen 

met anderen, persoonlijk worden geëxploiteerd als bepaald in artikel 

2.8.6.0.3, §2, 1°, VCF; 

9.2. de over te dragen activa moeten door de schenker of zijn partner 

beroepsmatig zijn geïnvesteerd in de familiale onderneming als bepaald in 

artikel 2.8.6.0.3, §1, 1°, VCF; 

9.3. de overgedragen onroerende goederen mogen niet hoofdzakelijk tot 

bewoning worden aangewend of bestemd zijn zoals bepaald in artikel 

2.8.6.0.3, §1, 1°, VCF. 

10. De relevante wetsbepalingen betreffen vooreerst artikel  2.8.3.0.1, §1, VCF 

en artikel 2.8.3.0.1, §3, VCF. 

[top] 

III. Motivering van de aanvraag 

11. Schenking onder last 
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Overeenkomstig artikel 2.8.1.0.1 Vlaamse Codex Fiscaliteit wordt de 

schenkbelasting gevestigd n.a.v. de registratie (of verplichting tot registratie) 

van akte of geschriften die tot bewijs strekken van een schenking onder de 

levenden. 

Art. 2.8.3.0.1, §1, VCF bepaalt dat aan de begiftigde opgelegde lasten niet in 

mindering mogen worden gebracht van de belastbare grondslag van de 

schenkbelasting. Hierop wordt een uitzondering gemaakt door art. 2.8.3.0.1, §3, 

VCF m.b.t. lasten ten voordele van een derde. 

Art. 2.8.3.0.1, §1, VCF luidt als volgt: "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 de lasten.”. 

Art. 2.8.3.0.1 ,§ 3, VCF luidt als volgt: "Voor de toepassing van paragraaf 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. " 

De schenkers, begunstigden van de last, zijn in deze rechtshandeling evenwel 

geen derde. 

12. Rechtshandeling ten kosteloze titel 

In de rechtsleer wordt geoordeeld dat, indien de last bedongen is in het voordeel 

van de schenker(s) (zoals in casu), de kwalificatie van de rechtshandeling 

afhankelijk is van de waarde van de last[1]. Concreet zou de rechtshandeling 

haar kosteloze karakter maar verliezen indien de waarde van de last deze van de 

geschonken goederen benadert of evenaart[2]. 

De voorafgaande beslissing nr. 16032 dd. 25.07.2016 vermeldt "De last belet 

niet dat de overeenkomst in haar geheel een gift is, wanneer de waarde van de 

last lager is dan die van de geschonken goederen, zodat de verrichting voor de 

begiftigde nog een voordeel oplevert.". 

In de voorafgaande beslissing nr. 16002 dd. 25.01.2016 wordt tevens bevestigd 

door Vlabel dat de schenking onder last "geen aanleiding geeft om de 

voorgenomen schenking te herkwalificeren tot een rechtshandeling onder 

bezwarende titel. De lasten beletten niet dat de overeenkomst in haar geheel een 
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gift is, wanneer de waarde van de lasten lager is dan die van de geschonken 

goederen, zodat de verrichting voor de begiftigde nog een voordeel oplevert.". 

Ook in de voorafgaande beslissing nr 17038 werd door VLABEL gesteld dat 

“enkel indien de lasten de waarde van de geschonken goederen evenaren of te 

boven gaan, er geen sprake meer is van een schenking, maar van een handeling 

onder bezwarende titel. 

In deze beslissing behield de begiftigde een substantieel voordeel van twaalf 

procent (12%), zonder rekening te houden met eventuele financieringskosten ter 

betaling van de last. 

13. Concreet 

De begiftigde is geïnteresseerd om samen met zijn toekomstige echtgenote de 

exploitatie van voormelde familiale ondernemingen verder te zetten; zijn broer 

heeft andere toekomstplannen. 

De schenkers hebben de uitdrukkelijke bedoeling om de begiftigde te 

bevoordelen door middel van een schenking als voorschot op zijn erfdeel. 

De last om aan de schenkers een bedrag te betalen van […] EUR wordt opgelegd 

om diverse redenen: 

• Gezien de leeftijd van de schenkers (beiden worden 50 jaar) is het nog 

te vroeg om hun loopbaan te beëindigen. De schenkers hebben 

geïnvesteerd in de opstart van een ander bedrijf, dat zij verder willen 

ontwikkelen. Verder wensen zij op een comfortabele manier verder in 

hun levensonderhoud te kunnen voorzien. 

• Bovendien wensen zij hun kinderen gelijk te behandelen en zullen zij 

op termijn eveneens een geldsom schenken aan hun andere zoon. 

De waarde van de aan de begiftigde opgelegde last is lager is dan die van de 

geschonken goederen, zodat de verrichting voor de begiftigde nog een 

substantieel voordeel oplevert. 

Voor de betaling van de last zal de begiftigde immers een financiering aangaan 

bij de bank. Uit het bij de aanvraag gevoegde kredietvoorstel blijkt dat de 

begiftigde, na het betalen van de last aan de schenkers, de intresten van […] 

euro en de notariskosten (begroot op maximum […] euro) bij de bank voor het 

aangaan van een financiering, nog een substantieel voordeel zal behouden van 

[…] euro. 
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Er is aldus geen aanleiding om de voorgenomen schenking te herkwalificeren tot 

een rechtshandeling onder bezwarende titel. 

De last belet immers niet dat de overeenkomst in haar geheel een gift is, 

wanneer de waarde van de last lager is dan die van de geschonken goederen, 

zodat de verrichting voor de Begiftigde nog een voordeel oplevert. 

[top] 

IV. Beslissing 

Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende 

voorafgaande beslissing: 

 

14. Onder voorafgaande beslissing wordt verstaan de juridische handeling 

waarbij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie overeenkomstig de 

bepalingen die van kracht zijn, vaststelt hoe de bepaling van de VCF wordt 

toegepast op een bijzondere situatie of verrichting, die op fiscaal vlak nog geen 

uitwerking heeft gehad. 

De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de 

rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak. 

15. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht: 

- Art. 2.8.3.0.1, §1, VCF 

"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 de lasten."; 

- Art. 2.8.3.0.1, § 3, VCF 

"Voor de toepassing van paragraaf 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."; 

16. Een schenking met last is een schenking waarbij de begiftigde er zich toe 

verbindt een bepaalde tegenprestatie te leveren. 
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Deze tegenprestatie wordt aan de begiftigde opgelegd door de schenkers en kan 

zijn bedongen in hun eigen voordeel of in het voordeel van een derde. 

17. In casu worden de geschonken bedrijfsactiva door de aanvragers 

gewaardeerd op […] euro. Rekening houdende met de opgelegde last zou de 

hoofdbegiftigde een voordeel van […] euro verkrijgen, hetzij amper 13% van de 

schenking. 

18. In geval van een schenking met last moet worden uitgemaakt of de 

overeenkomst nog wel de aard van een schenking heeft dan wel als een 

rechtshandeling onder bezwarende titel moet gekwalificeerd worden. 

19. De last belet niet dat de overeenkomst in haar geheel een gift is, wanneer de 

waarde van de last lager is dan die van de geschonken goederen, zodat de 

verrichting voor de begiftigde nog een voordeel oplevert. 

Uit de gegevens van de aanvraag blijkt echter dat de schenking de 

hoofdbegiftigde geen substantieel voordeel oplevert. De hoofdbegiftigde moet 

de schenkers een som van […] euro betalen om in hun levensonderhoud te 

voorzien. Hij zal hiervoor (deels) een krediet moeten aangaan waarvoor intresten 

moeten worden betaald waardoor het voordeel dus in grote mate wordt 

ingekort. 

Bovendien kan de vraag gesteld worden of er sprake is van begiftigingsinzicht 

bij de schenkers. De schenkers leggen aan de hoofdbegiftigde een last op van 

[…] euro die aan hen moet betaald worden opdat de verrichting voor hen 

financieel haalbaar is. Eigen aan een schenking is de verarming van de 

schenkers. Op basis van de feiten weergegeven in de aanvraag blijkt dat de 

schenkers hier niet toe bereid zijn. 

Gelet op het aangegane krediet kan de vraag gesteld worden of er sprake is van 

een verrijking van de begiftigde, eigen aan de schenking. Gelet op de schuld die 

de begiftigde jaren zal moeten afbetalen lijkt dit niet het geval te zijn. 

20. Uit het geheel van de feiten blijkt dan ook dat de schenking met last 

voornamelijk ingegeven is door fiscale motieven. De verkoop van de 

onderneming maakt het verkooprecht (10%) van toepassing op de overgedragen 

onroerende goederen. Terwijl de schenking van de bedrijfsactiva kan gebeuren 

tegen de vrijstelling voor de schenking van familiale ondernemingen. 
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De ingeroepen niet fiscale motieven zijn geen valabele argumenten om het 

vermoeden van fiscaal misbruik te weerleggen. 

Gelet op het voorgaande zal de voorgenomen schenking geherkwalificeerd 

worden tot een rechtshandeling onder bezwarende titel. 

Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratiebelasting en doet geen 

uitspraak over andere belastingen. 

  

-------------- 

- publicatie op 18.01.2021 
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VB nr. 20036 dd. 07.09.2020 – Schenking – Secundaire schenking - 
Bedrijfsactiva 
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Schenking - Secundaire schenking – Bedrijfsactiva 

Voorafgaande beslissing nr. 20036 dd. 07.09.2020 

Artt. 2.8.3.0.1; 2.8.6.0.3 VCF 

 

  

Inhoud 

1. Voorwerp van de aanvraag 

2. Omschrijving van de verrichting(en) 

3. Motivering van de aanvraag 

4. Beslissing 

  

I. Voorwerp van de aanvraag 

1. De aanvraag strekt er toe bevestiging te krijgen dat de voorgenomen 

schenking van de volle eigendom van familiale bedrijfsactiva (landbouwgronden 

met land- en bedrijfsgebouwen) door de huwgemeenschap 'de schenkers', onder 

last opgelegd aan de begiftigde een geldsom te betalen enerzijds aan de 

schenkers en anderzijds aan de secundaire begiftigde, gekwalificeerd kan 

worden als schenking. 

  

II. Omschrijving van de verrichting(en) 

II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen 

2. De aanvraag wordt ingediend door notaris […], te […], in naam van: 

2.1. de schenkers: de heer X, [R.R. […] ], geboren te […] op xx.xx.1970, en 

zijn echtgenote Mevrouw Y [R.R. […] ], geboren te […] op xx.xx.1970, 

samenwonende te […]. 

2.2. de onderneming: 

2.2.1. de familiale onderneming […] met BTW-nummer […]; 

2.2.2. de familiale onderneming […] met BTW-nummer […]. 

2.3. de hoofdbegiftigde (zoon van de schenkers): de heer A, [R.R. […] ], 

ongehuwd, geboren te […] op xx.xx.1995, wonende te […]. 
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2.4. de secundaire begiftigde (zoon van de schenkers, broer van de 

hoofdbegiftigde): de heer B, [R.R. […] ], ongehuwd, geboren te […] op 

xx.xx.1997, wonende te […]. 

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en) 

3. De schenkers zijn gehuwd op xx.xx.1994 onder het wettelijk stelsel bij 

gebrek aan huwelijkscontract, gewijzigd, doch zonder dat deze wijziging de 

vereffening van het stelsel, noch een dadelijke verandering in de samenstelling 

van de vermogens tot gevolg heeft gehad,  bij akte verleden voor notaris […], te 

[…], op xx.xx.2009. Zij hebben twee kinderen, te weten de hoofdbegiftigde en 

de secundaire begiftigde. 

De hoofdbegiftigde wenst samen met zijn toekomstige echtgenote voornoemde 

familiale ondernemingen verder te zetten. De secundaire begiftigde heeft geen 

interesse om de familiale ondernemingen verder te zetten, maar wenst een eigen 

bedrijvigheid op te starten. De schenkers zijn eigenaar van een ander bedrijf, dat 

zij verder willen ontwikkelen. 

4. De schenkers zijn samen eigenaar van voornoemde familiale ondernemingen. 

Onder meer volgende onroerende goederen hangen af van voormelde familiale 

ondernemingen: 

• […], enige afdeling, sectie E, nummer […] 

• […], enige afdeling, sectie E, nummer […] 

• […], enige afdeling, sectie E, nummer […] 

• […], enige afdeling, sectie E, ex nummer […] (enkel de loods op en met 

grond, niet de woning) 

• […], vijfde afdeling […], sectie C, nummer […] 

De totale verkoopwaarde in volle eigendom goederen wordt geschat op 

2.000.000 EUR. 

5. De schenkers wensen de volle eigendom van deze  activa te schenken aan de 

begiftigde met toepassing van de vrijstelling van 

schenkbelasting  overeenkomstig art. 2.8.6.0.3 VCF. 

Bovenvermelde schenking van de volle eigendom van de onroerende 

goederen zal plaatsvinden onder de last opgelegd aan de hoofdbegiftigde: 

• om een bedrag van 1.600.000 EUR te betalen aan de schenkers. 

• om een bedrag van 200.000 EUR te betalen aan de secundaire 

begiftigde.        
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[top] 

III. Motivering van de aanvraag 

6. De omstandigheden, redenen en doelstelling van voormelde schenking onder 

last wordt als volgt beschreven: 

De hoofdbegiftigde is geïnteresseerd om samen met zijn toekomstige 

echtgenote de exploitatie van voormelde familiale ondernemingen verder te 

zetten; de secundaire begiftigde heeft andere toekomstplannen; 

Het is essentieel dat de verrichting financieel haalbaar is voor de 

hoofdbegiftigde en zijn echtgenote. De overnemer dient over een 

voldoende  eigen inbreng te beschikken om een kredietdossier voor de 

overname te kunnen bekomen en om de opstart van de exploitatie in eigen 

naam te kunnen financieren. De schenkers hebben de uitdrukkelijke bedoeling 

om de hoofdbegiftigde te bevoordeligen door middel van een schenking. 

Gezien de leeftijd van de schenkers (beiden worden 50 jaar) is het nog te vroeg 

om hun loopbaan te beëindigen. De schenkers hebben geïnvesteerd in de 

opstart van een ander bedrijf, dat zij verder willen ontwikkelen. Verder wensen 

zij op een comfortabele manier verder in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 

Om die reden wensen zij aan de hoofdbegiftigde een last op te leggen om aan 

hen een bedrag te betalen van 1.600.000 EUR. 

Het is de bedoeling dat de begunstiging die aan de hoofdbegiftigde toekomt, op 

hetzelfde ogenblik en in dezelfde mate en ook toekomt aan de secundaire 

begiftigde, zodat ook hij zijn eigen bedrijvigheid kan opstarten. Om die reden 

wensen de schenkers aan de hoofdbegiftigde een last op te leggen om aan de 

secundaire begiftigde een bedrag te betalen van 200.000 EUR. 

De waarde van de lasten is lager is dan die van de geschonken goederen, zodat 

de verrichting voor de (hoofd)begiftigde nog een substantieel voordeel oplevert. 

7. Wettelijke en reglementaire bepalingen waarop de beslissing moet slaan: 

• Art. 2.8.3.0.1, §1, VCF 

"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 de lasten."; 

• Art. 2.8.3.0.1, § 3, VCF 
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"Voor de toepassing van paragraaf 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."; 

• Art. 2.8.6.0.3 VCF 

"§ 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; 

(...)". 

[top] 

IV. Beslissing 

Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende 

voorafgaande beslissing: 

 

8. Onder voorafgaande beslissing wordt verstaan de juridische handeling waarbij 

de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie overeenkomstig de 

bepalingen die van kracht zijn, vaststelt hoe de bepaling van de VCF wordt 

toegepast op een bijzondere situatie of verrichting, die op fiscaal vlak nog geen 

uitwerking heeft gehad. 

De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de 

rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak. 

9. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht: 

• Art. 2.8.3.0.1, §1, VCF 

"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 de lasten."; 

• Art. 2.8.3.0.1, § 3, VCF 
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 Classificatie: Corporate 

"Voor de toepassing van paragraaf 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."; 

• Art. 2.8.6.0.3 VCF 

"§ 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; 

(...)". 

10.  Een schenking met last is een schenking waarbij de begiftigde er zich toe 

verbindt een bepaalde tegenprestatie te leveren. 

Deze tegenprestatie wordt aan de begiftigde opgelegd door de schenkers en kan 

zijn bedongen in hun eigen voordeel of in het voordeel van een derde. 

11. In casu worden de geschonken bedrijfsactiva door de aanvragers 

gewaardeerd op 2.000.000 euro. Een schattingsstaat wordt evenwel niet 

bijgevoegd. Rekening houdende met de opgelegde lasten zou de 

hoofdbegiftigde een voordeel van 200.000 euro verkrijgen, hetzij amper 10% 

van de schenking. 

12. In geval van een schenking met last moet worden uitgemaakt of de 

overeenkomst nog wel de aard van een schenking heeft dan wel als een 

rechtshandeling onder bezwarende titel moet gekwalificeerd worden. 

13. De last belet niet dat de overeenkomst in haar geheel een gift is, wanneer de 

waarde van de last lager is dan die van de geschonken goederen, zodat de 

verrichting voor de begiftigde nog een voordeel oplevert. 

Uit de gegevens van de aanvraag blijkt echter dat de schenking de 

hoofdbegiftigde geen substantieel voordeel oplevert. De hoofdbegiftigde moet 

de schenkers een som van 1.600.000 euro betalen om in hun levensonderhoud 

te voorzien. Hij zal hiervoor (deels) een krediet moeten aangaan waarvoor 
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 Classificatie: Corporate 

intresten moeten worden betaald en dus het voordeel in grote mate wordt 

ingekort. 

Bovendien kan de vraag gesteld worden of er sprake is van begiftigingsinzicht 

bij de schenkers. De schenkers leggen aan de hoofdbegiftigde een last op van 

1.600.000 euro die aan hen moet betaald worden opdat de verrichting voor hen 

financieel haalbaar is. Eigen aan een schenking is de verarming van de 

schenkers.  Op basis van de feiten weergegeven in de aanvraag blijkt dat de 

schenkers hier niet toe bereid zijn. 

Uit het geheel van de feiten blijkt dan ook dat de schenking met last 

voornamelijk ingegeven is door fiscale motieven. De verkoop van de 

onderneming maakt het verkooprecht (10%) van toepassing op de overgedragen 

onroerende goederen. Terwijl de schenking van de bedrijfsactiva kan gebeuren 

tegen de vrijstelling voor de schenking van familiale ondernemingen. 

14. Gelet op het voorgaande zal de voorgenomen schenking geherkwalificeerd 

worden tot een rechtshandeling onder bezwarende titel. 

 

Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratiebelasting en doet geen 

uitspraak over andere belastingen. 

[top] 

------------ 

- publicatie op 07.10.2020 
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Oprichting maatschap en schenking deelbewijzen 

Voorafgaande beslissing nr. 19055 dd. 25.11.2019 

Artt. 2.7.1.0.3. ; 3.17.0.0.2. VCF 

 

  

Inhoud 

1. Voorwerp van de aanvraag 

2. Omschrijving van de verrichting(en) 

3. Motivering van de aanvraag 

4. Beslissing 

  

I. Voorwerp van de aanvraag 

1. De aanvraag strekt ertoe de bevestiging te krijgen dat de inbreng in een door de 

ouders op te richten maatschap, gevolgd door een schenking van de deelbewijzen van 

de maatschap van de ene ouder aan de andere ouder, waarop deze laatste diezelfde 

deelbewijzen schenkt aan de gemeenschappelijke kinderen, niet aan erfbelasting zal 

worden onderworpen bij overlijden van de ouders op grond van artikel 2.7.1.0.3, 3° van 

de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) of op grond van eender welke andere bepaling, al dan 

niet in combinatie met artikel 3.17.0.0.2 VCF. 

  

II. Omschrijving van de verrichting(en) 

II. A. Identiteit van de aanvrager en de partijen 

2. De aanvraag wordt ingediend door […], namens: 

• De heer X, […]; 

• Mevrouw Y, […]; 

• Mevrouw A, […]; 

• De heer B, […]. 

3. De heer X en mevrouw Y zijn gehuwd te […] op […] en dit aanvankelijk onder het 

regime van het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract. Op […] hebben zij hun 

huwelijksstelsel gewijzigd in een stelsel van scheiding van goederen, met vereffening van 

het bestaande huwelijksvermogensstelsel (bezorgd in bijlage). 
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Mevrouw A is de dochter van de heer X en mevrouw Y. Zij is niet gehuwd en evenmin 

wettelijk samenwonend. 

De heer B, is de zoon van de heer X en mevrouw Y. Hij is niet gehuwd en evenmin 

wettelijk samenwonend. 

De heer X en mevrouw Y hebben geen andere kinderen dan A en B. 

4. De heer X is de enige aandeelhouder van de vennootschap Z bvba (met 

ondernemingsnummer […], en zetel te […]). De heer X bezit alle aandelen ([…]) van deze 

vennootschap in volle eigendom (bezorgd in bijlage). Alle […] aandelen van de 

vennootschap Z bvba behoren dus tot het eigen vermogen van de heer X. 

Z bvba is actief als vastgoedontwikkelaar en handelt tevens in paarden. Op […] werd door 

de Vlaamse Belastingdienst een attest afgegeven van vrijstelling van schenkbelasting 

voor familiale vennootschappen met betrekking tot de aandelen van Z bvba (bezorgd in 

bijlage). 

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en) 

5. De aanvragers beogen de hiernavolgende verrichtingen te stellen, in chronologische 

volgorde. 

2.1. Oprichting van een maatschap 

6. De heer X en mevrouw Y hebben de intentie om een maatschap op te richten. 

In de maatschap zal de heer X […] aandelen van Z bvba inbrengen in volle eigendom – hij 

behoudt nog 1 aandeel in zijn eigen vermogen. Mevrouw Y zal een geldsom inbrengen 

ten belope van 2.000 EUR. De heer X en mevrouw Y verkrijgen in ruil voor hun inbreng 

elk een aantal deelbewijzen van de maatschap die in verhouding staat met hun inbreng: 

• De heer X verkrijgt voor zijn inbreng 6.998 deelbewijzen; 

• Mevrouw Y verkrijgt voor haar inbreng 2 deelbewijzen. 

In totaal zijn er 7.000 deelbewijzen uitgegeven. 

7. De maatschap wordt onder meer beheerst volgens de hieronder beschreven regels. 

Deze worden eveneens in de statuten van de maatschap neergeschreven. Een ontwerp 

van de oprichtingsakte en de statuten is bij deze aanvraag gevoegd (bezorgd in bijlage). 

De oprichtingsakte en de statuten betreffen slechts ontwerpdocumenten waaraan 

eventueel kleine wijzigingen kunnen gebeuren. Echter blijven de hieronder vermelde 

bepalingen ongewijzigd. In de oprichtingsakte en de statuten is geen naam voor de 

maatschap opgenomen, noch een oprichtingsdatum bepaald. Aanvragers gaan er van uit 
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dat de elementen die nog niet vaststaan, zoals de naam, de datum van de algemene 

vergadering, ... geen invloed zullen hebben op de voorafgaande beslissing. 

a) Doel 

8. De Maatschap heeft tot doel om in een besloten, familiale sfeer, waarin gestreefd 

wordt naar samenwerking, continuïteit en het versterken van de familiale banden alsook 

naar de overdracht van kennis en ervaring (door de ouders aan de kinderen), een 

familiaal vermogen over een (middel)lange periode minstens in stand te houden, doch bij 

voorkeur in waarde te doen toenemen door een passend beleggingsbeheer ‘als een 

goede huisvader’, op niet-speculatieve wijze. Binnen deze grenzen (beheer ‘als een 

goede huisvader’, buiten enige speculatie om), zullen de beleggingen principieel kunnen 

geschieden in om het even welke goederen. 

b) Duurtijd 

9. De maatschap zal worden opgericht voor een bepaalde duurtijd van tien jaar, te 

rekenen vanaf de datum van ondertekening. De duurtijd van de maatschap zal na het 

aflopen van de tienjarige termijn stilzwijgend worden verlengd voor een periode van vijf 

jaar. Na afloop van deze verlenging, wordt opnieuw in een stilzwijgende verlenging 

voorzien volgens dezelfde modaliteiten. Elke vennoot kan de verlenging van de duurtijd 

van de maatschap ter stemming brengen voor het einde van elke periode. 

c) Zaakvoerder 

10. De heer X zal het mandaat van zaakvoerder uitoefenen. Dit mandaat wordt statutair 

ingeschreven. 

Als zaakvoerder heeft de heer X de bevoegdheid om alle daden van beheer en alle daden 

van beschikking te stellen die kaderen binnen het statutair doel van de maatschap. 

Onder daden van beschikking moet onder meer, maar niet limitatief, worden begrepen: 

• Het uitoefenen van het stemrecht verbonden aan de aandelen die behoren tot het 

vennootschapsvermogen; 

• Het wederbeleggen van goederen die tot het vennootschapsvermogen behoren; 

• Het verkopen van de goederen die tot het vennootschapsvermogen behoren; 

• Het kopen van goederen met liquide middelen die tot het vennootschapsvermogen 

behoren; 

• Het verhuren van de goederen die tot het vennootschapsvermogen behoren. 

11. Verkeert de heer X in de onmogelijkheid om het zaakvoerderschap verder uit te 

oefenen, bijvoorbeeld in geval van overlijden of bij (langdurige) wilsonbekwaamheid, dan 

voorzien de statuten in de opvolging door een college van zaakvoerders. 

Het college van zaakvoerders bestaat uit mevrouw Y, mevrouw A en de heer B. 
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De bevoegdheid van het college van zaakvoerders beperkt zich tot het stellen van daden 

van beheer. 

Alle beslissingen van het college van zaakvoerders moeten met een gewone meerderheid 

van stemmen genomen worden. 

d) Algemene vergadering 

12. Er is een ‘gewone’ algemene vergadering en een ‘buitengewone’ algemene 

vergadering. 

13. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden. Op deze vergadering 

licht de zaakvoerder het gevoerde beleid toe en geeft hij een overzicht van de staat van 

activa en passiva van het vennootschapsvermogen, alle gedane verrichtingen en de 

resultaten van het voorgaande boekjaar (dat samenvalt met het kalenderjaar). 

De vennoten stemmen over de goedkeuring van de jaarrekening en over de bestemming 

van het resultaat. 

De beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen. Het stemrecht van deelbewijzen waarvan het eigendomsrecht opgesplitst is in 

blote eigendom en vruchtgebruik, komt toe aan de vruchtgebruiker. 

14. De buitengewone algemene vergadering is bevoegd specifiek door de statuten 

benoemde gevallen: 

• Statutenwijziging; 

• Ontbinding van de maatschap; 

• Verlenging van de duurtijd van de maatschap; 

• Omzetting van de maatschap; 

• Zekerheidstelling van het vennootschapsvermogen. 

De beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen. Het stemrecht van deelbewijzen waarvan het eigendomsrecht opgesplitst is in 

blote eigendom en vruchtgebruik, komt toe aan de vruchtgebruiker en de blote eigenaar 

samen. Indien de vruchtgebruiker en de blote eigenaar evenwel niet tot een akkoord 

komen over de uit te brengen stem met betrekking tot hun deelbewij(s)(zen), dan wordt 

de stem met betrekking tot hun deelbewij(s)(zen), geacht een onthouding te zijn. Deze 

onthouding wordt niet beschouwd als een uitgebrachte stem voor de berekening van de 

vereiste meerderheid. 

e) Winstuitkering 

15. Het voor uitkering in aanmerking komende resultaat van de maatschap bestaat uit de 

winst van het voorbij boekjaar waarop alle werkingskosten en gerealiseerde minwaarden 

van het voorbije boekjaar in mindering worden gebracht. 
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De winst van de maatschap wordt gevormd door (1) de burgerlijke vruchten in de zin van 

artikel 584 van het Burgerlijk Wetboek (onder meer, maar niet beperkt tot, dividenden en 

intresten van effecten en kapitalen, evenals huurinkomsten) en (2) de meerwaarden 

gerealiseerd op de activa van de maatschap. Bij gerealiseerde meerwaarden is de winst 

gelijk aan het verschil tussen de waarde waarvoor deze actiefbestanddelen werden 

verkregen (door aankoop, inbreng of anderszins) en de waarde waarvoor deze 

actiefbestanddelen werden vervreemd. 

16. De gewone algemene vergadering beslist over het uitkeren van de winst van het 

voorgaande boekjaar en dit bij gewone meerderheid van stemmen. 

Beslist de gewone algemene vergadering om de winst die betrekking heeft op het 

voorgaande boekjaar niet uit te keren, dan wordt deze winst geacht blijvend te behoren 

tot het vennootschapsvermogen en kan zij in de daaropvolgende boekjaren niet meer 

worden uitgekeerd. 

f) Overdracht van deelbewijzen 

17. De vennoten kunnen hun deelbewijzen niet overdragen, hetzij onder bezwarende 

titel, hetzij om niet, noch kunnen zij hun deelbewijzen bezwaren met andere zakelijke of 

persoonlijke rechten of zakelijke of persoonlijke zekerheden, dan met de unanieme 

toestemming van alle vennoten. 

Na overlijden van de heer X en mevrouw Y, kunnen de kinderen hun deelbewijzen wel 

overdragen aan erfgenamen in rechte lijn. 

g) Ontbinding 

18. De maatschap wordt enkel ontbonden indien de buitengewone algemene 

vergadering daartoe besluit (zie eerder), indien de maatschap eenhoofdig wordt of indien 

de gerechtelijke ontbinding wordt uitgesproken conform artikel 2:73 van het Wetboek 

Vennootschappen en Verenigingen. 

De maatschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamheidsverklaring 

of het kennelijk onvermogen van een der vennoten. 

2.2. Schenking van de deelbewijzen aan mevrouw Y [1] 

19. Na de oprichting van de maatschap door de heer X en mevrouw Y, zal de heer X 

6.990 van zijn deelbewijzen van de maatschap schenken aan mevrouw Y met voorbehoud 

van vruchtgebruik, hij zal 2 deelbewijzen aan haar schenken in volle eigendom. 

(hierna ook wel naar verwezen als ‘schenking 1’) 

2.3. Schenking van de deelbewijzen aan de kinderen [2] 
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20. Na de schenking van de heer X aan mevrouw Y, beoogt deze laatste om de blote 

eigendom van de 6.990 aan haar geschonken deelbewijzen te schenken aan de twee 

kinderen als voorschot op hun erfdeel. Elk kind verkrijgt bijgevolg de blote eigendom van 

3.495 deelbewijzen. 

Mevrouw Y wenst het eventueel vruchtgebruik voor te behouden van de 3.495 

deelbewijzen die zij aan elk van de kinderen zal schenken. Met andere woorden, indien 

de heer X voor mevrouw Y zou overlijden, of indien hij afstand zou doen van zijn 

vruchtgebruik, dan komt dit vruchtgebruik eerst toe aan mevrouw Y. Het vruchtgebruik 

zal in dat geval slechts aanwassen bij de blote eigendom van de kinderen wanneer 

mevrouw Y overlijdt of wanneer zij afstand doet van haar vruchtgebruik. 

Daarnaast zal mevrouw Y de twee deelbewijzen die zij in volle eigendom heeft verkregen 

van de heer X, eveneens schenken aan de twee kinderen. Elk kind verkrijgt dus bijkomend 

1 deelbewijs in volle eigendom. 

Deze schenking vanwege mevrouw Y gebeurt uit haar eigen vrije wil, en wordt niet aan 

haar opgelegd als modaliteit van de schenking die de heer X aan haar zal doen. 

(hierna ook wel naar verwezen als ‘schenking 2’) 

21. Aan de schenking wordt een inbreng- en uitsluitingsverbod gekoppeld. De 

geschonken deelbewijzen behoren steeds tot het ‘eigen vermogen’ van het begiftigde 

kind en kunnen niet in een huwelijksvermogen worden ingebracht zolang de heer X en 

mevrouw Y leven. 

22. Aan de schenking zal een beding van optionele terugkeer worden gekoppeld, voor 

het geval een begiftigde zou overlijden vóór mevrouw Y. 

23. Aan de schenking zal eveneens een beding van fideï-commis de residuo gekoppeld 

worden. Indien een kind zou overlijden zonder zelf erfgenamen in de rechte neerdalende 

lijn na te laten, dan verkrijgt het andere kind (of diens erfgenamen in de rechte 

neerdalende lijn) de geschonken deelbewijzen. 

24. Aan de schenking worden verder nog specifieke ontbindende voorwaarden 

gekoppeld die stipuleren dat de schenking wordt ontbonden onder andere indien een 

begiftigd kind strafrechtelijk veroordeeld zou worden, zou toetreden tot een sekte, of 

een gok-, drugs- of alcoholverslaving zou hebben. 

2.4. Doel van de verrichtingen 

25. Aanvragers wensen met deze verrichtingen een vermogensplanning tot stand te laten 

komen die tegemoet dient te komen aan de volgende eisen: 

(1) Aanvragers wensen de rendabiliteit van het opgebouwde familiaal vermogen, waartoe 

de aandelen van Z bvba behoren, te optimaliseren en minstens te behouden. Zij wensen 
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te voorkomen dat dit vermogen opgedeeld zou worden ten gevolge van een plots en 

voortijdig overlijden van een van de ouders of van beide ouders samen. 

Aanvragers zijn het erover eens dat de totstandkoming van een gemeenschappelijk 

doelvermogen, in de vorm van een maatschap, het meest aangewezen is om de opdeling 

van dit vermogen tegen te gaan. Hierdoor kunnen zij de continuïteit en de rendabiliteit 

van het familiaal vermogen verzekeren, zelfs over verschillende generaties heen. 

(2) De heer X en mevrouw Y achten het van belang om hun kinderen geleidelijk aan voor 

te bereiden op het beheer van het familiaal vermogen, zij het op een gecontroleerde 

wijze. 

Ouders en kinderen zijn het erover eens dat hiervoor in eerste instantie een termijn wordt 

voorzien van tien jaar waarbinnen de kinderen nauw betrokken worden bij het beheer 

van dit vermogen. Bij het aflopen van deze termijn, wordt geëvalueerd hoe het beheer 

verder zal worden georganiseerd. 

Ouders en kinderen zijn het erover eens dat de betrokkenheid van de kinderen groter is 

wanneer zij – via schenking van de deelbewijzen van de maatschap – zelf eigenaar 

worden van het ingebrachte en verder op te bouwen vermogen. 

(3) De ouders wensen een veilige financiële positie te behouden na de schenkingen. Dit 

willen de ouders bekomen door de deelbewijzen van de maatschap te schenken met 

voorbehoud van vruchtgebruik. 

(4) De ouders wensen de optie open te houden om de ganse planning terug te draaien 

mocht dit ooit nodig zijn wegens onvoorzienbare omstandigheden (bijvoorbeeld in geval 

van een slechte verstandhouding met of tussen de kinderen, de onbekwaamheid van een 

betrokkene om het familiale vermogen als een goed huisvader te beheren, …). 

Door zijn deelbewijzen van de maatschap te schenken aan mevrouw Y, die op haar beurt 

de deelbewijzen doorschenkt aan de kinderen, kan de heer X deze deelbewijzen laten 

terugkeren naar zijn vermogen door de schenking aan mevrouw Y te herroepen. 

[top] 

III. Motivering van de aanvraag 

1. Is artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF, al dan niet in combinatie met artikel 3.17.0.0.2 

VCF, van toepassing na het stellen van de voorgenomen verrichtingen? 

1.1. Artikel 2.7.1.0.3, 3° is niet van toepassing 

26. Artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF luidt als volgt: 

“Worden met het oog op de heffing van het successierecht als legaten beschouwd: 
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… 

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.” 

27. Artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF viseert specifiek schenkingen die werden gedaan onder de 

opschortende voorwaarde of de opschortende termijn die vervuld wordt ingevolge het 

overlijden van de schenker. Dergelijke schenkingen worden als een legaat beschouwd bij 

het overlijden van de schenker en aldus aan erfbelasting onderworpen. 

Als fictiebepaling geldt artikel 2.7.1.0.3,3° VCF als uitzondering op de algemene regel 

betreffende de belastbare grondslag van de erfbelasting, met als gevolg dat zij strikt 

geïnterpreteerd dient te worden. Dit betekent dat artikel 2.7.1.0.3,3° VCF niet toegepast 

kan worden op een schenking van deelbewijzen van een maatschap indien die schenking 

niet onder de opschortende voorwaarde of onder de opschortende termijn van het 

overlijden van de schenker heeft plaatsgevonden. 

28. In casu zal noch de schenking van de heer X aan mevrouw Y (schenking 1), noch de 

schenking van mevrouw Y aan mevrouw A en de heer B (schenking 2) gebeuren onder de 

opschortende voorwaarde of onder de opschortende termijn van het overlijden van de 

respectievelijke schenker. 

Aanvragers menen dan ook dat artikel 2.7.1.0.3,3° VCF niet kan worden toegepast op de 

beide schenkingen die zij wensen te verrichten en dat deze schenkingen niet als een 

legaat kunnen worden beschouwd bij het overlijden van de heer X en mevrouw Y als 

schenkers. 

1.2. Een combinatie van artikel 2.7.1.0.3, 3° en artikel 3.17.0.0.2 VCF is niet 

van toepassing 

29. Er kan enkel sprake zijn van fiscaal misbruik indien de belastingplichtige zich in een 

toestand plaatst die strijdig is met een bepaling van de VCF, zonder dat hiervoor andere 

motieven voorliggen dan het ontwijken van erfbelasting. 

Om de algemene misbruikbepaling zoals vervat in artikel 3.17.0.0.2 VCF te kunnen 

toepassen, moet de Vlaamse Belastingdienst enerzijds aantonen welke bepaling van de 

VCF geschonden wordt (objectief element); anderzijds zal de Vlaamse Belastingdienst 

moeten aantonen dat de belastingplichtige enkel het ontwijken van erfbelasting beoogt 

(subjectief element) (J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten 2018-2019, 2019, 

Deel II, 1552-1553, al. 1712/1). 

30. Aanvragers zijn van mening dat een combinatie van artikel 2.7.1.0.3, 3° en artikel 

3.17.0.0.2 VCF niet van toepassing is op de verrichtingen die zij voornemens zijn te 

stellen: de doelstelling van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF wordt niet geschonden en bijkomend 

zijn de motieven om de verrichtingen te stellen niet-fiscaal van aard. 
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Dat zowel het objectieve element als het subjectieve element niet vervuld zijn, wordt 

hieronder verder toegelicht. 

1.2.1. De doelstelling van artikel 2.7.1.0.3, 3° wordt niet gefrustreerd 

31. In de Voorafgaande Beslissing van 14 november 2016, met nummer 16046, stelt de 

Vlaamse Belastingdienst dat het oprichten van een maatschap, gevolgd door een 

schenking van de deelbewijzen, strijdig kan zijn met de doelstelling van artikel 2.7.1.0.3, 

3° VCF. Zolang de schenking van de deelbewijzen echter niet plaatsvindt onder 

opschortende voorwaarde of onder opschortende termijn van het overlijden van de 

schenker, kan deze stelling niet worden gevolgd. 

a) Doelstelling van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF 

32. Artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF (voorheen artikel 4, 3° Wetboek Successierechten) werd 

ingevoerd om te vermijden dat de bij het Vlaamse Decreet van 9 december 2003 

ingevoerde verlaagde en vlakke tarieven in de schenkbelasting (i.e. 3% of 7%) 

gecombineerd worden met het uitstel van overdracht van het geschonken goed tot het 

overlijden van de schenker. 

Bij een schenking onder opschortende voorwaarde van overlijden van de schenker, komt 

de eigenlijke eigendomsoverdracht van het geschonken goed volgens de 

meerderheidsopvatting in de rechtsleer pas tot stand wanneer de voorwaarde wordt 

vervuld, i.e. bij het overlijden van de schenker (R. BARBAIX, Het contractuele statuut van 

de schenking, 2008, 339-340). Op dat tijdstip verkrijgt de begiftigde de eigendom van 

het geschonken goed en is hij hierop schenkbelasting verschuldigd (aan het vlakke tarief 

van 3% of 7%). Ook bij een legaat zal de begiftigde pas de eigendom van het 

gelegateerde goed verkrijgen wanneer de testator overlijdt. Omdat het in dat laatste 

geval echter gaat om een uiterste wilsbeschikking en niet om een schenking bij leven, zal 

de begiftigde wel erfbelasting verschuldigd zijn op deze verkrijging (aan progressief 

tarief, afhankelijk van de relatie met de overledene). 

Hoewel schenkingen die plaatsvinden onder de opschortende voorwaarde van het 

overlijden van de schenker dus min of meer dezelfde burgerrechtelijke gevolgen kennen 

als een legaat dat per testament wordt toegekend, was de fiscale behandeling in de 

schenk- en erfbelasting verschillend. Daarom is het volgens de Memorie van Toelichting 

bij het Vlaams Decreet van 24 december 2004 (waarmee artikel 4, 3° W. Succ. werd 

ingevoerd) nodig dat schenkingen onder opschortende voorwaarde van het overlijden 

van de schenker gelijkgesteld worden met een legaat: 

“Een schenking van roerende goederen onder opschortende voorwaarde van het 

overlijden, heeft burgerrechtelijk quasi dezelfde gevolgen als een legaat. 

Fiscaalrechtelijk worden ze echter sedert 1 januari 2004 aan een sterk verschillend 

tarief onderworpen. De Vlaamse Regering vindt het dan ook volkomen logisch dat 

een schenking van roerende goederen onder opschortende voorwaarde van het 

overlijden van de schenker, fiscaalrechtelijk gelijk wordt gesteld met een legaat. Zo 
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voorkomt men een ongelijke behandeling ten opzichte van die erflater die een legaat 

van roerende goederen vermaakt, dat, per definitie, slechts uitwerking krijgt op het 

ogenblik van zijn overlijden.” 

33. De doelstelling van artikel 4, 3° W. Succ / artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF is dus duidelijk: men 

kan geen schenking bewerkstelligen, onderworpen aan het lagere en vlakke tarief in de 

schenkbelasting, en tegelijkertijd nog tot aan het eigen overlijden eigenaar blijven van 

diezelfde goederen die men schenkt. 

De doelstelling van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF bestaat er louter in om dit uitstel van de 

eigendomsoverdracht te viseren en kan niet uitgebreid worden tot de eventuele controle 

of de beschikkingsbevoegdheid die een schenker zichzelf zou voorbehouden (hoewel de 

Vlaamse Belastingdienst dit nochtans toch zo interpreteert in haar voorafgaande 

beslissingen, zie Voorafgaande Beslissing nr. 18055 dd. 18.02.2019; Voorafgaande 

beslissing nr. 18047 dd. 26.11.2018; Voorafgaande beslissing nr. 18046 dd. 10.12.2018; 

Voorafgaande beslissing nr. 18038 dd. 05.09.2018; Voorafgaande beslissing nr. 18033 dd. 

05.09.2018; Voorafgaande beslissing nr. 18027 dd. 05.09.2018; Voorafgaande beslissing 

nr. 18026 dd. 25.07.2018; Voorafgaande beslissing nr. 18022 dd. 11.06.2018; 

Voorafgaande beslissing nr. 18020 dd. 28.05.2018; Voorafgaande beslissing nr. 18017 dd. 

16.04.2018; Voorafgaande beslissing nr. 18012 dd. 19.03.2018; Voorafgaande beslissing 

nr. 18011 dd. 05.03.2018; Voorafgaande beslissing nr. 18004 dd. 16.04.2018; 

Voorafgaande beslissing nr. 17057 dd. 19.02.2018; Voorafgaande beslissing nr. 17055 dd. 

19.02.2018; Voorafgaande beslissing nr. 17054 dd. 19.02.2018; Voorafgaande beslissing 

nr. 17052 dd. 05.03.2018; Voorafgaande beslissing nr. 17036 dd. 13.11.2017; 

Voorafgaande beslissing nr. 17035 dd. 13.11.2017; Voorafgaande beslissing nr. 17019 dd. 

21.06.2017). 

b) Er is geen uitgestelde eigendomsoverdracht gekoppeld aan het 

overlijden van de schenker(s) 

34. Bij de toetsing van de voorgenomen verrichtingen aan de doelstelling van artikel 

2.7.1.0.3, 3° VCF kan enkel de schenking van de deelbewijzen van de maatschap getoetst 

worden. Het zijn immers de deelbewijzen die het voorwerp vormen van de schenking. 

Nochtans heeft de Vlaamse Belastingdienst in eerdere voorafgaande beslissingen ook 

doorheen de maatschap gekeken en de goederen van de maatschap getoetst aan de 

doelstelling van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF, alsof deze goederen zelf rechtstreeks worden 

geschonken en niet de deelbewijzen van de maatschap. 

Deze benadering miskent volgens aanvrager de zakenrechtelijke en 

vennootschapsrechtelijke realiteit, zoals hieronder zal worden aangetoond. 

35. De individuele goederen die door een vennoot ingebracht worden in een maatschap, 

verdwijnen uit het vermogen van de inbrengende vennoot en vormen een onverdeelde 

boedel die omschreven kan worden als een afgescheiden doelvermogen (D. GRUYAERT, 

“Fiduciaire rechtsfiguren in het notariaat” in F. BUYSSENS en A. L. VERBEKE (eds.), 

Notariële Actualiteit 2016-2017, 2017, 64-74). De goederen die tot dit afgescheiden 
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doelvermogen behoren zijn specifiek bestemd voor de activiteit van de maatschap (cf. 

artikel 4:13, tweede lid van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen). De 

inbrengende vennoot verkrijgt in ruil voor zijn inbreng een onverdeeld eigendomsrecht, 

i.e. een aandeel in dat afgescheiden doelvermogen. 

De vennoten van de maatschap hebben nog wel een zakelijk recht ten aanzien van het 

afgescheiden vermogen in zijn geheel (wat zich concretiseert in de deelbewijzen die zij 

aanhouden), maar zij hebben geen rechtstreeks zakelijk recht ten aanzien van de 

individuele goederen die deel uitmaken van het afgescheiden vermogen. 

Dat er geen sprake is van een rechtsreeks zakelijk recht ten aanzien van de ingebracht 

goederen, blijkt te meer uit de volgende consequenties van de inbreng (J. VANROYE, 

“Slingerende toerekening: de zakelijke rechten van een maatschap”, TRV 2014, p258): 

• Een vennoot kan niet individueel beschikken voor eigen rekening over de goederen 

van de maatschap; 

• De goederen van de maatschap kunnen niet worden uitgewonnen door de 

persoonlijke schuldeisers van de vennoten; 

• De ontbinding van een maatschap gaat gepaard met een volwaardige vereffening, 

waarna enkel het netto-actief wordt uitgekeerd aan de vennoten. 

36. Om schenkingen te toetsen aan de doelstelling van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF kan 

bijgevolg enkel rekening worden gehouden met de schenking van de deelbewijzen van 

de maatschap en niet met de individuele goederen die tot het vermogen van de 

maatschap behoren. 

Bij een schenking van de deelbewijzen van een maatschap, die niet onder opschortende 

voorwaarde of termijn van het overlijden van de schenker plaatsvindt, kan niet anders 

dan vastgesteld worden dat de deelbewijzen uit het vermogen van de schenker 

verdwijnen en dat er dus geen sprake is van een uitgestelde eigendomsoverdracht van 

deze deelbewijzen tot aan het overlijden van de schenker. 

37. In casu zal mevrouw Y meteen blote eigenaar worden van de meerderheid van de 

deelbewijzen van de maatschap ten gevolge van de schenking die zij zal ontvangen 

vanwege de heer X. 

Door deze schenking verkrijgt zij bijgevolg onmiddellijk de beschikkingsbevoegdheid 

over de blote eigendom van deze deelbewijzen – hetgeen ook duidelijk blijkt uit het feit 

dat zij beoogt om de deelbewijzen door te schenken aan haar kinderen, wat haar niet kan 

worden verhinderd. Het eventueel vooroverlijden van de heer X heeft geen invloed op de 

beschikkingsbevoegdheid van mevrouw Y over de aan haar geschonken deelbewijzen in 

blote eigendom. 

Door de schenking van mevrouw Y aan de kinderen, worden deze laatsten vervolgens 

blote eigenaar van de meerderheid van de deelbewijzen van de maatschap. Ook hier 

geschiedt de overdracht van de blote eigendom van de deelbewijzen onmiddellijk. 
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c) Als zaakvoerder van de maatschap hebben de schenker(s) slechts een 

fiduciaire bevoegdheid 

38. Zelfs als men fictief de individuele goederen van de maatschap zou beschouwen als 

het voorwerp van de schenking, wordt de vennootschapsrechtelijke realiteit miskend 

wanneer men zou stellen dat de schenker in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de 

maatschap nog dezelfde feitelijke bevoegdheden kan uitoefenen als was hij volle 

eigenaar van het vennootschapsvermogen. 

De bevoegdheid van de zaakvoerder van een maatschap is immers een fiduciaire 

bevoegdheid die uitgeoefend moet worden in het belang van de maatschap en haar 

vennoten. 

39. Dat de heer X statutair zaakvoerder zal zijn van de maatschap, betekent niet dat hij 

zich feitelijk nog als volle eigenaar van de aandelen van Z bvba kan gedragen (en van alle 

andere goederen die voortkomen uit de activiteit van de maatschap). 

Door de aandelen van Z bvba in te brengen in de maatschap, zijn de aandelen van Z 

bvba uit het vermogen van de heer X verdwenen en kan deze hier niet meer voor eigen 

rekening over beschikken (zie randnummer 34 e.v.). Hij kan enkel nog over deze 

goederen beschikking in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de maatschap en dit 

binnen de grenzen die de statuten voorschrijven. Deze bevoegdheid is geenszins te 

vergelijken met de beschikkingsbevoegdheid die een volle eigenaar zou hebben over 

diens goederen. 

Alle verrichtingen die de heer X als zaakvoerder stelt, zullen in het belang moeten zijn 

van de maatschap en conform het statutair doel van de maatschap – hetgeen neerkomt 

op het in stand houden of doen toenemen van het vennootschapsvermogen en dit op 

een wijze zoals het een goed huisvader betaamt (zie “2.4 Doel van de verrichtingen”, 

randnummer 25). Hij zal jaarlijks op de algemene vergadering zijn uitgeoefende beleid 

moeten verantwoorden ten aanzien van alle vennoten (zie “d) Algemene vergadering”, 

randnummers 12 e.v.). 

Indien de heer X zijn mandaat niet correct uitoefent, dan beschikken de overige vennoten 

van de maatschap (waaronder mevrouw Y als rechtstreekse begiftigde van de schenking 

van de heer X) over de nodige actiemiddelen, waaronder de vordering tot aanstellen van 

een voorlopig bewindvoerder (artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek) of de 

aansprakelijkheidstelling van de heer X als zaakvoerder (artikel 1991 en 1992 Burgerlijk 

Wetboek). Bij diepgaande onenigheid tussen de vennoten onderling, waaronder de heer 

X als zaakvoerder-vennoot, kan eveneens de gerechtelijke ontbinding van de maatschap 

worden gevorderd (4:17, §2 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen). 

Het moet eveneens worden benadrukt dat enkel nog de opbrengsten van de ingebrachte 

goederen in het eigen vermogen van de heer X kunnen vallen voor zover besloten wordt 

om deze opbrengsten uit te keren. Worden de winsten van de maatschap niet 

uitgekeerd, dan maken zij onherroepelijk deel uit van het vennootschapsvermogen waar 
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de heer X opnieuw enkel over kan beschikken in zijn hoedanigheid van zaakvoerder (zie 

“e) Winstuitkering”, randnummers 15-16). 

40. Wat betreft de schenking van de heer X aan mevrouw Y, menen aanvragers dat de 

doelstelling van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF niet gefrustreerd wordt wanneer men de in de 

maatschap ingebrachte goederen als het voorwerp van de schenking zou beschouwen 

aangezien de fiduciaire bevoegdheid van de heer X als zaakvoerder van de maatschap 

niet vergelijkbaar is met de bevoegdheid van een volle eigenaar. 

Wat betreft de schenking van mevrouw Y aan de kinderen, menen aanvragers dat de 

doelstelling van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF niet gefrustreerd wordt wanneer men de in de 

maatschap ingebrachte goederen als het voorwerp van de schenking zou beschouwen 

aangezien mevrouw Y niet als zaakvoerder van de maatschap wordt aangesteld. Zelfs 

indien zij later de functie van zaakvoerder zou uitoefenen betreft dit slechts een fiduciaire 

bevoegdheid die niet vergelijkbaar is met de bevoegdheid van een volle eigenaar en die 

zij bovendien samen met de kinderen zal uitoefenen (zie college van zaakvoerders in “c) 

Zaakvoerder”, randnummer 11). 

d) De maatschap wordt opgericht voor een bepaalde duur die losstaat van 

het overlijden van de ouders 

41. In ondergeschikte orde wijzen aanvragers erop dat de maatschap opgericht zal 

worden voor een bepaalde duur (tien jaar), die volledig losstaat van het overlijden van de 

heer X en mevrouw Y als respectievelijke schenkers (zie “b) Duurtijd”, randnummer 9). 

Zelfs wanneer men de in de maatschap ingebrachte goederen als het voorwerp van de 

schenking zou beschouwen en zelfs wanneer men de bevoegdheid als zaakvoerder gelijk 

zou stellen met de bevoegdheid van een volle eigenaar van de ingebrachte goederen, 

moet vastgesteld worden dat deze bevoegdheid niet wordt uitgeoefend met een duurtijd 

gelijk aan het leven van de schenkers. 

1.2.2. Er zijn andere dan fiscale motieven om de verrichtingen tot stand te 

brengen 

42. Zelfs indien de Vlaamse Belastingdienst van mening zou zijn dat de doelstelling van 

artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF toch gefrustreerd zou zijn, hetgeen niet het geval is, wijzen 

aanvragers erop dat artikel 3.17.0.0.2 VCF enkel kan worden toegepast indien de 

verrichtingen enkel het ontwijken van erfbelasting tot doel hebben. 

Aanvragers wijzen erop dat het geheel van verrichtingen is ingegeven door andere dan 

fiscale motieven en verwijzen hiervoor naar hetgeen reeds werd vermeld in randnummer 

25, en de bijkomende motivering die wordt vermeld onder randnummers 46 en verder. 

43. Aanvragers verzoeken u om te willen bevestigen: 
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• dat bij het overlijden van de heer X, diens schenking van de deelbewijzen aan mevrouw 

Y niet beschouwd zal worden als een legaat in de zin van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF; 

• dat bij het overlijden van mevrouw Y, haar schenking van de deelbewijzen aan 

mevrouw A en de heer B niet beschouwd zal worden als een legaat in de zin van artikel 

2.7.1.0.3, 3° VCF; 

• dat de doelstelling van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF, niet gefrustreerd wordt door de 

voorgenomen verrichtingen, elk afzonderlijk of in het geheel; 

• dat de voorgenomen verrichtingen, elk afzonderlijk of in het geheel, door andere 

motieven wordt verantwoord dan het ontwijken van erfbelasting; 

• dat artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF, in combinatie met de algemene antimisbruikbepaling zoals 

vervat in artikel 3.17.0.0.2 VCF, niet kan worden toegepast op de voorgenomen 

verrichtingen, elk afzonderlijk of in het geheel. 

2. Zijn er andere bepalingen van de VCF, al dan niet in combinatie met artikel 

3.17.0.0.2 VCF, van toepassing na het stellen van de voorgenomen 

verrichtingen? 

44. De aanvragers verzoeken de bevestiging dat geen enkele andere bepaling, al dan niet 

in combinatie met artikel 3.17.0.0.2 VCF, zal kunnen worden toegepast op de 

voorgenomen verrichtingen, op grond waarvan bij overlijden van de schenkers, of van 

één van hen, erfbelasting zou verschuldigd zijn. 

Aanvragers zien in de oprichting van een maatschap en de schenking van de 

deelbewijzen van deze maatschap, geen frustratie van een doelstelling van een bepaling 

van de VCF. 

2.1. De verrichtingen zijn gemotiveerd door andere dan fiscale motieven 

45. Voor zover de Vlaamse Belastingdienst zou menen dat er wel degelijk sprake is van 

de frustratie van de doelstelling van een of meerdere bepalingen van de VCF, wijzen 

aanvragers erop dat het geheel van de verrichtingen die zij beogen ingegeven is door 

andere dan fiscale motieven. Hiervoor wordt verwezen naar randnummer 25. 

2.2. De keuze voor een dubbele schenking is gemotiveerd door andere 

dan fiscale motieven 

46. Bijkomend wensen aanvragers aan te tonen dat de keuze voor een dubbele 

schenking (een eerste schenking door de heer X aan mevrouw Y, gevolgd door een 

schenking van mevrouw Y aan de kinderen) ingegeven is door andere dan fiscale 

motieven. 

47. Door eerst te schenken aan mevrouw Y, die op haar beurt de blote eigendom van de 

deelbewijzen doorschenkt aan de kinderen, kan de heer X ervoor zorgen dat de 

geschonken deelbewijzen te allen tijde terug kunnen keren naar zijn vermogen indien hij 

dit nodig acht. 
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Schenkingen tussen echtgenoten zijn immers steeds eenzijdig herroepbaar op basis van 

artikel 1096 van het Burgerlijk Wetboek. Indien de heer X wenst dat de door hem 

geschonken deelbewijzen in blote eigendom terugkeren naar zijn vermogen, kan hij de 

schenking aan mevrouw Y eenzijdig herroepen. De in blote eigendom geschonken 

deelbewijzen van de maatschap zullen door de herroeping in natura terugkeren naar zijn 

vermogen, ook al werd de blote eigendom van de deelbewijzen door mevrouw Y 

doorgeschonken aan de kinderen. 

Aanleidingen om de schenking eenzijdig te kunnen herroepen, zijn bij wijze van 

voorbeeld en niet limitatief: 

• Een slechte verstandhouding tussen een kind en (een van) de ouders; 

• Een slechte verstandhouding tussen de kinderen onderling; 

• De onbekwaamheid van een kind om zoals een goed huisvader het vermogen te 

beheren; 

• Verschillende visies van alle betrokkenen over de wijze waarop het vermogen beheerd 

moet worden; 

• Beïnvloeding van de kinderen door derden; 

•  … 

48. De eenzijdige herroeping is niet mogelijk indien de heer X de blote eigendom van de 

deelbewijzen rechtstreeks zou schenken aan zijn kinderen met een beding van terugval 

van vruchtgebruik ten aanzien van mevrouw Y. In die context is de mogelijkheid om de 

schenking eenzijdig te ontbinden aanzienlijk beperkter en de deelbewijzen zouden 

slechts in welbepaalde omstandigheden kunnen terugkeren naar zijn vermogen. 

Een eenzijdige herroeping is in geval van een rechtstreekse schenking aan de kinderen 

slechts in twee bij wet geregelde gevallen mogelijk (artikel 953 Burgerlijk Wetboek): (1) 

wanneer een voorwaarde van de schenking niet wordt vervuld, en (2) wegens 

ondankbaarheid van de begiftigde. Daarnaast zullen andere gronden voor ontbinding 

uitdrukkelijk moeten bedongen worden in de schenkingsakte. 

Herroeping wegens niet-vervulling van de voorwaarden of wegens ondankbaarheid heeft 

nooit van rechtswege plaats en moet dus verplicht voorafgaandelijk door een rechter 

worden getoetst (artikel 956 Burgerlijke Wetboek). De schenker moet de ontbinding in 

rechte vorderen en is niet zeker dat deze vordering ook zal worden ingewilligd. De 

feitenrechter heeft immers een grote appreciatiebevoegdheid bij de beoordeling van de 

ernst van de tekortkoming of de ondankbaarheid. Deze wettelijke ontbindingsgronden 

kunnen niet worden ingeroepen wanneer bijvoorbeeld een situatie zoals vermeld onder 

randnummer 47 zich zou voordoen aangezien het noch gaat om ondankbaarheid, noch 

om de niet-vervulling van een voorwaarde. 

Verder zal de rechter ook bij een uitdrukkelijk ontbindend beding steeds een a posteriori 

controle kunnen uitoefenen. Om de beoordelingsmarge van de rechter te verkleinen zal 

een uitdrukkelijk ontbindend beding zeer specifieke tekortkomingen of zeer specifieke 

uitingen van ondankbaarheid moeten viseren. Hoe ruimer het ontbindend beding wordt 
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omschreven, hoe ruimer de toetsingsbevoegdheid van de rechter (R. BARBAIX, Het 

Contractuele stattuut van de schenking, 2008, 797-798). In de praktijk zal het onmogelijk 

zijn om alle wenselijke ontbindingsgronden nauwkeurig en afgebakend te formuleren in 

de schenkingsakte. Bovendien kan de heer X als schenker niet a priori alle situaties 

voorzien waarin een ontbinding wenselijk zou zijn. 

49. De wens van de heer X is daarom dat de herroeping van de schenking te allen tijde 

mogelijk moet blijven zodat de deelbewijzen kunnen terugkeren naar zijn vermogen 

ongeacht de concrete situatie die zich voordoet. De heer X acht zichzelf het meest 

aangewezen om deze beoordeling te maken en wenst hiervoor geen gerechtelijke 

procedure te moeten voeren waarbij zowel het tijdsverloop als de uitkomst onzeker is. 

Dit zou geenszins de instandhouding van het familiale vermogen en de continuïteit van Z 

bvba ten goede komen. 

De herroeping van de schenking aan mevrouw Y kan worden voltrokken door de loutere 

wilsuiting van de heer X, zonder dat deze wilsuiting gemotiveerd moet zijn. De rechter 

kan de herroeping enkel vaststellen en heeft geen bevoegdheid om de motieven van de 

herroeping te beoordelen. 

Alle aanvragers zijn het eens met deze werkwijze. De kinderen hebben voldoende kennis 

van en gaan akkoord met het feit dat de blote eigendom van de deelbewijzen die zij 

geschonken zullen krijgen van mevrouw Y, retroactief uit hun vermogen kunnen 

verdwijnen ten gevolge van een herroeping van de schenking van de heer X aan 

mevrouw Y. 

50. Aanvragers wensen naast het bovenstaande te benadrukken dat de keuze voor de 

dubbele schenking op geen enkele wijze fiscaal voordeliger zou zijn dan wanneer de heer 

X de blote eigendom van de deelbewijzen rechtstreeks zou schenken aan zijn kinderen 

met een beding van terugval van vruchtgebruik ten aanzien van mevrouw Y. De keuze 

voor de dubbele schenking is louter ingegeven om de deelbewijzen te laten terugkeren 

naar het vermogen van de heer X mocht dit nodig zijn. 

De eventuele terugkeer van de deelbewijzen naar het eigen vermogen van de heer X leidt 

er bovendien toe dat de deelbewijzen in zijn nalatenschap zullen vallen bij zijn overlijden 

en in voorkomend geval aan erfbelasting onderworpen zullen zijn. 

51. Uit bovenstaande blijkt volgens aanvrager afdoende dat de voorgenomen 

verrichtingen niet zijn ingegeven door fiscale overwegingen. 

52. Aanvragers verzoeken u om te willen bevestigen: 

• dat geen bepaling, anders dan artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF, zal kunnen worden toegepast 

op de voorgenomen verrichtingen, op grond waarvan bij overlijden van de schenkers, 

of van één van hen, erfbelasting zou verschuldigd zijn; 

• dat de algemene antimisbruikbepaling zoals vervat in artikel 3.17.0.0.2 VCF niet kan 

worden toegepast op de voorgenomen verrichtingen omdat deze verrichtingen, elk 
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afzonderlijk of in het geheel, de doelstelling(en) van een of meerdere bepalingen van 

de VCF niet frustreren; 

• dat de algemene antimisbruikbepaling zoals vervat in artikel 3.17.0.0.2 VCF niet kan 

worden toegepast op de voorgenomen verrichtingen omdat deze verrichtingen, elk 

afzonderlijk of in het geheel, door andere motieven wordt verantwoord dan het 

ontwijken van erfbelasting; 

• dat de keuze voor een schenking van de heer X aan mevrouw Y, gevolgd door een 

schenking van mevrouw Y aan mevrouw A en de heer B, door andere motieven wordt 

verantwoord dan het ontwijken van erfbelasting; 

• dat bij het overlijden van de heer X, diens schenking van de deelbewijzen aan mevrouw 

Y niet aan erfbelasting onderworpen zal zijn; 

• dat bij het overlijden van mevrouw Y, haar schenking van de deelbewijzen aan 

mevrouw A en de heer B niet aan erfbelasting onderworpen zal zijn. 

3. Samenvatting van de vragen waarvan de bevestiging wordt verzocht  

53. Aanvragers verzoeken u om te willen bevestigen: 

1) dat bij het overlijden van de heer X, diens schenking van de deelbewijzen aan 

mevrouw Y niet beschouwd zal worden als een legaat in de zin van artikel 2.7.1.0.3, 3° 

VCF; 

2) dat bij het overlijden van mevrouw Y, haar schenking van de deelbewijzen aan 

mevrouw A en de heer B niet beschouwd zal worden als een legaat in de zin van artikel 

2.7.1.0.3, 3° VCF; 

3) dat de doelstelling van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF, niet gefrustreerd wordt door de 

voorgenomen verrichtingen, elk afzonderlijk of in het geheel; 

4) dat artikel 2.7.1.0.3,3° VCF, in combinatie met de algemene antimisbruikbepaling zoals 

vervat in artikel 3.17.0.0.2 VCF, niet kan worden toegepast op de voorgenomen 

verrichtingen, elk afzonderlijk of in het geheel; 

5) dat geen bepaling, anders dan artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF, zal kunnen worden toegepast 

op de voorgenomen verrichtingen, op grond waarvan bij overlijden van de schenkers, of 

van één van hen, erfbelasting zou verschuldigd zijn; 

6) dat de algemene antimisbruikbepaling zoals vervat in artikel 3.17.0.0.2 VCF niet kan 

worden toegepast op de voorgenomen verrichtingen omdat deze verrichtingen, elk 

afzonderlijk of in het geheel, de doelstelling(en) van een of meerdere bepalingen van de 

VCF niet frustreren; 

7) dat de algemene antimisbruikbepaling zoals vervat in artikel 3.17.0.0.2 VCF niet kan 

worden toegepast op de voorgenomen verrichtingen omdat deze verrichtingen, elk 

afzonderlijk of in het geheel, door andere motieven wordt verantwoord dan het 

ontwijken van erfbelasting; 
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8) dat de keuze voor een schenking van de heer X aan mevrouw Y, gevolgd door een 

schenking van mevrouw Y aan mevrouw A en de heer B, door andere motieven wordt 

verantwoord dan het ontwijken van erfbelasting; 

9) dat bij het overlijden van de heer X, diens schenking van de deelbewijzen aan 

mevrouw Y niet aan erfbelasting onderworpen zal zijn; 

10) dat bij het overlijden van mevrouw Y, haar schenking van de deelbewijzen aan 

mevrouw A en de heer B niet aan erfbelasting onderworpen zal zijn. 

Wij willen u vriendelijk verzoeken om ons toe te staan gehoord te worden in deze 

procedure, zodat wij de aanvraag ook mondeling kunnen toelichten en verduidelijken 

waar dit nodig zou zijn. 

[top] 

IV. Beslissing 

Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende 

voorafgaande beslissing: 

54. Onder voorafgaande beslissing wordt verstaan de juridische handeling waarbij de 

bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie overeenkomstig de bepalingen die van 

kracht zijn, vaststelt hoe de bepaling van de VCF wordt toegepast op een bijzondere 

situatie of verrichting, die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad. De Vlaamse 

Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de rechtsgeldigheid van 

overeenkomsten op burgerlijk vlak. 

55. Artikel 3.22.0.0.1, §2, eerste lid, 3° VCF stelt duidelijk dat de aanvraag de verwijzing 

moet bevatten naar de wettelijke of reglementaire bepalingen waarop de beslissing moet 

slaan. 

56. De voorafgaande beslissing heeft bijgevolg enkel betrekking op die specifieke 

artikelen waarnaar in de aanvraag uitdrukkelijk verwezen wordt. Er kan niet worden 

ingegaan op een vraag tot toepassing van de erfbelasting en/of de registratiebelasting in 

het algemeen. 

57. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht: 

• Artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF dat luidt als volgt: 

“Worden met het oog op de heffing van het successierecht als legaten beschouwd : 

(…) 
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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.” 

• Artikel 3.17.0.0.2 VCF dat luidt als volgt: 

“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.” 

58. Artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF treft schenkingen van roerende goederen die door de erflater 

zijn gedaan onder een opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt door het 

overlijden van de schenker. De ratio legis van deze bepaling is dat de schenker niet de 

volledige beschikkingsbevoegdheid mag behouden over de geschonken goederen[3]. 

59. Hoewel een burgerlijke maatschap een apart vermogen heeft, heeft een burgerlijke 

maatschap geen rechtspersoonlijkheid en wordt deze als fiscaal transparant beschouwd. 

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. 
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60. De mate van controlevoorbehoud door de zaakvoerder van de maatschap (de heer X) 

is groot: 

• als zaakvoerder heeft de heer X de bevoegdheid om alle daden van beheer en alle 

daden van beschikking te stellen die kaderen binnen het statutair doel van de 

maatschap; 

• indien de heer X in de onmogelijkheid verkeert om het zaakvoerderschap verder uit te 

oefenen, voorzien de statuten in de opvolging door een college van zaakvoerders. De 

bevoegdheid van het college van zaakvoerders is evenwel beperkt tot het stellen van 

daden van beheer. 

61. Ook komt de meerderheid van de stemrechten op de algemene vergadering, zowel 

de gewone als de buitengewone, de facto toe aan de heer X. 

62. Daarnaast kan de heer X de hele planning te allen tijde herroepen door de schenking 

van zijn deelbewijzen van de maatschap aan zijn echtgenote te herroepen. 

63. Gelet op de concrete omstandigheden van dit dossier wordt geoordeeld dat de mate 

van controlevoorbehoud door de heer X van die aard is, dat toepassing wordt gemaakt 

van art. 3.17.0.0.2 VCF wegens ontwijking van art. 2.7.1.0.3, 3° VCF. De rechtsgevolgen van 

de vooropgestelde constructie zijn gelijk 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. De aangehaalde niet-fiscale 

motieven wegen niet op tegen de fiscale motieven. 

64. Bijgevolg wordt de verrichting gelijkgesteld met de verrichting beoogd in art. 

2.7.1.0.3, 3° VCF, waardoor deze als legaat wordt beschouwd. 

65. Deze beslissing heeft alleen betrekking op erfbelasting en doet geen uitspraak over 

andere belastingen. 

[top] 

 ----------------------- 

- publicatie op 18.12.2019 

  

   

 

[1] De aanvrager heeft op de hoorzitting en daarna ook schriftelijk bevestigd dat de 

schenking van de deelbewijzen bij Belgische notariële akte zal gebeuren.   
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[2] De aanvrager heeft op de hoorzitting en daarna ook schriftelijk bevestigd dat de 

schenking van de deelbewijzen bij Belgische notariële akte zal gebeuren.   

[3] Het artikel 946 van het Burgerlijk Wetboek bevat bovendien een analoge redenering. 

Zelfs burgerrechtelijk gezien worden de geschonken goederen geacht het vermogen van 

de schenker niet te hebben verlaten en bij diens overlijden geacht tot de nalatenschap te 

behoren. 
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Oprichting maatschap en schenking deelbewijzen 

Voorafgaande beslissing nr. 19031 dd. 19.08.2019 

Artt. 2.7.1.0.3, 3°; 2.7.1.0.7; 2.7.1.0.9; 3.17.0.0.2. VCF 

 

  

I. Voorwerp van de aanvraag 

1. De heer en mevrouw X-Y wensen een inbreng te doen van de hierna vermelde 
aandelen in een samen met hun dochters op te richten maatschap, gevolgd door de 
schenking van de blote eigendom van de delen door de ouders aan de dochters. Deze 
schenkingsakte zal worden verleden voor een Belgische notaris. Zij vragen in dat verband 
de bevestiging dat: 

• de voorgenomen verrichtingen niet onderworpen zijn aan het toepassingsgebied van 
artikel 2.7.1.0.7 VCF (vraag 1); 

• de voorgenomen verrichtingen niet onderworpen zijn aan het toepassingsgebied van 
artikel 2.7.1.0.9 VCF (vraag 2); 

• de voorgenomen verrichtingen niet onderworpen zijn aan het toepassingsgebied van 
artikel 2.7.1.0.3,3° VCF (vraag 3); de algemene antimisbruikbepaling van artikel 
3.17.0.0.2 VCF niet kan worden toegepast op de voorgenomen verrichtingen omwille 
van het frustreren van artikel 2.7.1.0.7 VCF, artikel 2.7.1.0.9 VCF en/of artikel 2.7.1.0.3,3° 
VCF (vraag 4) 

  

II. Omschrijving van de verrichting(en) 

II. A. Identiteit van de aanvragers en de partijen 

2. De aanvraag wordt ingediend door […], namens: 

De heer X, […], en zijn echtgenote mevrouw Y, […] (hierna ook genoemd ‘de heer en 
mevrouw X-Y’ of ‘de echtgenoten’), en hun twee gemeenschappelijke dochters mevrouw 
A, […] en mevrouw B, […] (hierna ook genoemd ‘dochters’). 
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3. De echtgenoten zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge 
huwelijkscontract verleden op […]. 

De echtgenoten hebben hun fiscale woonplaats sedert meer dan vijf jaar in het Vlaamse 
Gewest. 

Overige betrokken partij is ‘NV Z’, ondernemingsnummer […], […] (hierna ook genoemd 
‘naamloze vennootschap’). 

De aandelen van de naamloze vennootschap behoren voor de helft tot het eigen 
vermogen van de heer X en voor de helft tot het eigen vermogen van mevrouw Y. 

Tot slot is ook de op te richten maatschap partij bij de voorgenomen verrichtingen. 

4. De statuten van de op te richten maatschap worden niet voorgelegd. Evenmin wordt 
het ontwerp van de schenkingsakte voorgelegd. 

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en) 

5. De heer en mevrouw X-Y wensen de aandelen van de naamloze vennootschap te 
schenken aan hun beide dochters. Hierbij wensen zij: 

• De gelijke behandeling van de kinderen te waarborgen; 
• De kinderen stapsgewijs voor te bereiden op het aandeelhouderschap; 
• De continuïteit en behoud van het familievermogen te verzekeren; 
• Een zekere controle over de geschonken goederen te behouden; 
• Een bepaalde inkomensgarantie na de schenking te behouden. 

6. De heer en mevrouw X-Y wensen de volgende maatregelen te treffen in het kader van 
hun successieplanning, in chronologische volgorde: 

1. De gezamenlijke oprichting van de maatschap 

a) De oprichting en inbreng 

7. De heer en mevrouw X-Y hebben de intentie om samen met hun dochters een 
maatschap op te richten. 

8. In de maatschap zal worden ingebracht: 

• Door elk van de dochters telkens een geldsom ten belope van 347 euro; 
• Door vader en moeder telkens hun aandelen in het kapitaal van de naamloze 

vennootschap. 

9. Elke aanvrager zal als tegenprestatie voor de door hem of haar verrichte inbreng een 
aantal delen ontvangen, in verhouding tot de waarde van ieders inbreng. 
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10. Doordat de dochters mee de maatschap oprichten, stemmen zij zelf en expliciet in 
met de statuten van de maatschap. 

b) Doel 

11. De heer en mevrouw X-Y kiezen ervoor om de maatschap op te richten, om 
zodoende nu reeds het familiaal vermogen juridisch te structureren, mede op vraag van 
hun kinderen. 

12. De maatschap laat toe tijdens het leven van de ouders op een juridisch onderbouwde 
manier, gestructureerd en weloverwogen, enerzijds vermogen en anderzijds zeggenschap 
over te dragen aan de volgende generatie. Zodoende worden de dochters stapsgewijs 
voorbereid op het aandeelhouderschap en worden zij stelselmatig bekend en vertrouwd 
met het bezit en beheer van een omvangrijk roerend vermogen. Totdat de dochters het 
aandeelhouderschap geheel zelfstandig waarnemen, blijft het bestuur van het vermogen 
centraal gehouden. Op deze manier trachten de ouders de continuïteit en stabiliteit van 
het familievermogen te verzekeren.  

c) Statuten 

Burgerlijk doel 

13. De maatschap is een vennootschap (zonder rechtspersoonlijkheid), met 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 te beheren als een goede huisvader en het met andere 
woorden in stand te houden en te vergroten. 

Delen 

14. In ruil voor hun inbreng verkrijgen vader, moeder en de dochters een aantal delen 
van de maatschap, in verhouding tot de waarde van hun inbreng. 

Duur 

15. De maatschap wordt aangegaan voor een bepaalde duur, die eindigt op 31 
december 2040, behoudens stilzwijgende verlenging met één of meer periode(s) van 
telkens 3 jaar. 

16. Elke maat zal het recht hebben om bij het verstrijken van een lopende periode, en 
dus ten vroegste op 31 december 2040, met of zonder het akkoord van de overige 
maten, uit de maatschap te treden, mits tijdige opzegging van de 
maatschapsovereenkomst. In dat geval zal de betrokken maat zijn scheidingsdeel 
ontvangen uit het maatschapsvermogen conform artikel 14. 

College van zaakvoerders 
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17. Tot statutaire zaakvoerders van de maatschap worden de heer en mevrouw X-Y 
aangeduid. Daarnaast worden beide dochters ook al tot zaakvoerder benoemd, zij het 
zonder stemrecht. Zij vormen samen een college van zaakvoerders. De ouders vinden het 
belangrijk dat de dochters al juridisch het mandaat van zaakvoerder bekleden, net zoals 
de dochters dat belangrijk vinden. Door hun aanwezigheid op de vergaderingen kunnen 
zij geïntroduceerd worden in de werking van de maatschap en het beheer van de activa. 
Bovendien worden zij op die manier optimaal voorbereid om het opvolgend 
zaakvoerderschap waar te nemen. 

18. Onverminderd de bevoegdheden van de algemene vergadering, heeft het college 
van zaakvoerders de meest ruime bevoegdheid met betrekking tot het bestuur, het 
beheer, de interne en externe vertegenwoordiging van de maatschap en de 
beleggingsbeslissingen. 

Het college van zaakvoerders is daarbij exclusief, en met uitsluiting van alle andere 
maten, bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de 
verwezenlijking van het doel van de maatschap, daarbij optredend voor alle maten. 

Zo is het college van zaakvoerders onder meer, niet limitatief, bevoegd om de 
hiernavolgende daden van behoud, beheer en beschikking te stellen: 

• het innen van interesten, opbrengsten en vruchten van het vermogen van de 
maatschap; 

• het herbeleggen van roerende waarden, bekomen hetzij op de vervaldag, hetzij 
tussentijds; 

• het beslissen om de toekenning of de betaalbaarstelling van niet-gereserveerde 
winsten aan één of meerdere maten uit te stellen of te spreiden; 

• het huren/openen van een bankkluis; 
• het openen van een rekening bij banken of andere kredietinstellingen in naam van de 

maatschap; 
• het in discretionair beheer geven van een beleggingsportefeuille aan een 

bankinstelling; 
• het kopen, verkopen, verhuren of het afstaan van het gebruik aan derden van 

goederen van de maatschap; 
• het uitoefenen van het stemrecht en andere lidmaatschapsrechten verbonden aan 

aandelen/certificaten die deel uitmaken van het vermogen van de maatschap; 
• het onderschrijven van kapitaal in een maatschap; 
• het in rechte vertegenwoordigen van de maatschap; 
• het vervreemden met het oog op (weder)belegging, het beleggen en het weder 

beleggen van bestanddelen, die in de maatschap vallen, zelfs wanneer deze 
bestanddelen substantieel zijn voor de maatschap. 

Algemene vergadering 

19. De beslissingen op de algemene vergaderingen worden genomen met gewone 
meerderheid van stemmen. Een aantal belangrijke beslissingen kunnen echter enkel 
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genomen worden met unanimiteit van stemmen ter gelegenheid van een algemene 
vergadering waarin alle stemgerechtigde maten aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

20. Het stemrecht van de delen bezwaard met vruchtgebruik, komt in principe toe aan de 
vruchtgebruiker. 

21. Met betrekking tot enkele belangrijke beslissingen heeft elke maat één stem, 
onafhankelijk van het aantal delen dat deze maat bezit. Het betreft volgende 
beslissingen: 

• wijziging van de statuten; 
• vroegtijdige ontbinding van de maatschap; 
• omzetting van de maatschap; 
• uittreding van een maat; 
• zekerheidsstelling van het vermogen van de maatschap. 

Omdat deze beslissingen een verregaande impact hebben op het vermogen van de 
maatschap, wensen de maten dat het stemrecht uitgeoefend kan worden door elke maat 
en niet enkel door de vruchtgebruikers. Het is dus geenszins de bedoeling van de heer 
en mevrouw X-Y om na de schenking van de blote eigendom alleen alle stemrechten op 
de delen uit te oefenen. 

Uittreding 

22. Elke maat zal, overeenkomstig artikel 4, het recht hebben om bij het verstrijken van 
een lopende periode, en dus ten vroegste op 31 december 2040, met of zonder het 
akkoord van de overige maten, uit de maatschap te treden, mits tijdige opzegging van de 
maatschapsovereenkomst.  

Voor het overige heeft geen enkele maat het recht om geheel of gedeeltelijk uit de 
maatschap te treden, tenzij na unaniem akkoord van de overige maten. 

2. Schenking van de blote eigendom van de delen 

23. In een volgende fase willen de heer en mevrouw X-Y de blote eigendom van hun 
delen van de maatschap schenken aan hun dochters. 

24. Zowel vader als moeder zal aan elk van de dochters een gelijk aantal delen schenken. 
Deze schenking zal worden gedaan in blote eigendom, met voorbehoud van 
vruchtgebruik, voor een Belgische notaris. 

III. Motivering van de aanvraag 

III.A. Artikel 2.7.1.0.7 VCF 
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25. 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. Het gaat zowel 
om goederen die ten bezwarende titel gesplitst worden aangekocht als om effecten en 
geldbeleggingen die gesplitst zijn ingeschreven. Desondanks het feit dat het 
vruchtgebruik is ingeschreven op naam van de erflater en de blote eigendom op naam 
van een derde, wordt er vermoed dat de volle eigendom zich in de nalatenschap van de 
erflater bevindt en wordt de blote eigenaar gezien als legataris. 

26. Met betrekking tot de gesplitste inschrijving van effecten of geldbeleggingen, 
volstaat een loutere materiële inschrijving van effecten voor het vruchtgebruik op naam 
van de erflater en voor de blote eigendom op naam van een derde, opdat het wettelijk 
vermoeden van artikel 2.7.1.0.7 VCF speelt. 

27. Wel kan het tegenbewijs geleverd worden door aan te tonen dat er geen sprake is 
van een bedekte bevoordeling. 

28. De heer en mevrouw X-Y wensen na de oprichting van de maatschap, de blote 
eigendom van delen met voorbehoud van vruchtgebruik te schenken aan hun dochters. 
Bijgevolg zullen de delen gesplitst worden ingeschreven, voor het vruchtgebruik op 
naam van de ouders en voor de blote eigendom op naam van de dochters. 

29. In de huidige situatie is er evenwel duidelijk geen sprake van een bedekte 
bevoordeling, vermits er een schenking aan de gesplitste inschrijving voorafgaat, die 
bovendien verleden zal worden voor een Belgische notaris. Bijgevolg is het tegenbewijs 
geleverd.[1] 

30. Artikel 2.7.1.0.7 VCF kan dan ook niet worden toegepast op de voorgenomen 
verrichtingen volgens aanvragers. 

III.B Artikel 2.7.1.0.9 VCF 

31. Artikel 2.7.1.0.9 VCF viseert de verrichting ten bezwarende titel, waarbij de erflater 
een goed aan één van zijn erfgenamen, legatarissen, begiftigden of aan een 
tussenpersoon heeft afgestaan, en zich het vruchtgebruik of om het even welk ander 
levenslang recht heeft voorbehouden.[2] 

32. De bedoelde verrichtingen hebben betrekking op overeenkomsten ten kosteloze titel, 
die bewust verkeerdelijk worden gekwalificeerd als rechtshandelingen ten bezwarende 
titel. Artikel 2.7.1.0.9 VCF viseert dus bedekte bevoordelingen, en laat daarom ook een 
tegenbewijs toe dat er geen bedekte bevoordeling is. 

33. De voorgenomen verrichting, die openlijk gekwalificeerd wordt als een schenking, 
kan niet worden geherkwalificeerd in een overeenkomst ten bezwarende titel. 

34. Een overeenkomst ten bezwarende titel vereist immers dat er sprake is van een 
wederkerige overeenkomst die voor beide partijen een pecuniair voordeel oplevert. Dat 
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is hier niet het geval. Integendeel, de voorgenomen rechtshandeling in dit geval is een 
rechtshandeling onder kosteloze titel, waarbij een vermogensbestanddeel zonder 
gelijkwaardig geachte economische tegenprestatie van het ene vermogen naar het 
andere gaat. 

35. Aangezien de heer en mevrouw X-Y met de intentie om hun dochters te begunstigen 
de blote eigendom van de delen zullen overdragen en hiervoor geen enkel voordeel, en 
al zeker geen voordeel van economische aard, zullen ontvangen, wordt de voorgenomen 
rechtshandeling terecht gekwalificeerd als een schenking. Gelet op het 
begiftigingsoogmerk en het gebrek aan tegenprestatie, kan er geen herkwalificatie zijn 
naar een overeenkomst ten bezwarende titel en kan artikel 2.7.1.0.9 VCF geen toepassing 
vinden. 

36. In de mate toch zou worden geoordeeld dat artikel 2.7.1.0.9 VCF toepassing kan 
vinden, kan het tegenbewijs geleverd worden dat er geen bedekte bevoordeling voorligt. 
Er kan immers geenszins sprake zijn van een bedekte bevoordeling, indien uit de 
handeling zelf duidelijk de bevoordeling blijkt. De toepassing van artikel 2.7.1.0.9 VCF is 
dus niet mogelijk indien de rechtshandeling openlijk als een schenking wordt 
gekwalificeerd.[3] 

37. Artikel 2.7.1.0.9 VCF kan dan ook niet worden toegepast op de voorgenomen 
verrichtingen volgens aanvragers.  

III.C Artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF 

38. Artikel 2.7.1.0.3,3° VCF bepaalt dat alle schenkingen van roerende goederen die de 
erflater heeft gedaan onder opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt 
ingevolge het overlijden van de schenker, worden belast met erfbelasting. 

39. In casu zal er aan de schenking van de blote eigendom van de delen geen 
opschortende termijn of voorwaarde worden verbonden, die vervuld wordt ingevolge het 
overlijden van beide schenkers of één van hen. De blote eigendom van de delen zal 
onmiddellijk worden overgedragen en deze eigendomsoverdracht wordt aldus 
onmiddellijk gerealiseerd. Dit vertaalt zich zeer concreet in de rechten die de begiftigden 
kunnen uitoefenen.[4] Zo kunnen zij op de algemene vergadering van de maatschap 
stemrecht uitoefenen en bepaalde vragen stellen.  

40. Artikel 2.7.1.0.3,3° VCF kan dan ook niet worden toegepast op de voorgenomen 
verrichtingen volgens aanvragers. 

III.D Artikel 3.17.0.0.2 VCF 

41. De algemene antimisbruikbepaling kan slechts toegepast worden indien de gewone 
interpretatiemethode, de technische bepalingen van het wetboek, de simulatieleer en de 
specifieke fiscale misbruikbepalingen (de zogenaamde fictiebepalingen) geen toepassing 
vinden.[5] Ook het Grondwettelijk Hof stelt in die zin dat de algemene 
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antimisbruikbepaling niet kan worden ingeroepen indien bepaalde verrichtingen al vallen 
onder een specifieke antimisbruikbepaling. Enkel wanneer bepaalde verrichtingen as such 
niet onder het toepassingsgebied van een specifieke fiscale misbruikbepaling vallen, 
maar wel de doelstellingen van een specifieke antimisbruikmaatregel frustreren, kan de 
algemene antimisbruikbepaling wel worden aangewend.[6] 

42. 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 doelstellingen van een specifieke antimisbruikbepaling (artikel 2.7.1.0.7 VCF, artikel 
2.7.1.0.9 VCF of artikel 2.7.1.0.3,3° VCF) frustreren. 

1. Frustreren de voorgenomen verrichtingen de doelstelling van artikel 2.7.1.0.7 
VCF?  

43. 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. De doelstelling 
bestaat erin te vermijden dat erfbelasting zou worden ontweken door de blote eigendom 
rechtstreeks in te schrijven op naam van diegene die men bij zijn overlijden wil 
begiftigen, op een manier waarbij de bevoordeling van de begiftigde wordt bedekt. Dit 
blijkt duidelijk uit de wettekst zelf, het tegenbewijs kan namelijk geleverd worden indien 
“wordt bewezen dat de verkrijging geen bedekte bevoordeling van de derde is”. 

44. In de voorgenomen verrichtingen wordt er voor een Belgische notaris een schenking 
gedaan, weliswaar met voorbehoud van vruchtgebruik, maar er is geen bedekte 
bevoordeling.   

45. De schenking valt dus noodzakelijkerwijze volledig buiten de doelstelling van artikel 
2.7.1.0.7 VCF. De doelstelling van artikel 2.7.1.0.7 VCF wordt door de voorgenomen 
verrichtingen niet gefrustreerd.   

46. 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 voorgenomen verrichtingen de doelstelling 
van artikel 2.7.1.0.7 VCF niet frustreren. 

2. Frustreren de voorgenomen verrichtingen de doelstelling van artikel 2.7.1.0.9 
VCF? 

47. Artikel 2.7.1.0.9 VCF heeft tot doel om rechtshandelingen ten kosteloze titel, die 
bewust verkeerdelijk worden gekwalificeerd als rechtshandelingen ten bezwarende titel, 
toch tot de fiscale nalatenschap te laten behoren, hoewel zij daar juridisch gezien geen 
deel van uitmaken. Met andere woorden, de doelstelling bestaat erin om 
overeenkomsten die in het vooruitzicht van het overlijden van de schenker onder het 
mom van een vervreemding ten bezwarende titel werden gedaan, maar waarbij het 
eigenlijk om schenkingen gaat, te onderwerpen aan erfbelasting.  

M&D Seminars 74

https://www.belastingen.vlaanderen.be/VB%2019031-oprichting-maatschap-en-schenking-deelbewijzen#_ftn6


48. Ook hier blijkt dit duidelijk uit de wettekst zelf, die bepaalt dat het tegenbewijs kan 
geleverd worden indien “wordt bewezen dat de verkoop of de afstand geen bedekte 
bevoordeling is van de verkrijger of van de overnemer”.  

49. In casu zal de begiftiging van de dochters op geen enkele manier verborgen worden 
gehouden. Net integendeel, er zal een schenkingsakte worden verleden voor een 
Belgische notaris. Bijgevolg is er kennelijk geen sprake van bedrog.  

50. 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 voorgenomen verrichtingen de doelstelling 
van artikel 2.7.1.0.9 VCF niet frustreren. 

3. Frustreren de voorgenomen verrichtingen de doelstelling van artikel 
2.7.1.0.3,3° VCF? 

51. De fictiebepaling van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF werd ingevoerd met het doel te 
vermijden dat de gunstigere tarieven voor schenkingen van roerende goederen ook 
zouden kunnen worden toegepast ten aanzien van schenkingen onder de opschortende 
voorwaarde of termijn van het overlijden van de schenker. De doelstelling is met andere 
woorden het belasten van voorwaardelijke schenkingen, waarvan de uitvoering van de 
schenking wordt uitgesteld tot aan het overlijden van de schenkers. 
52. De blote eigendom van de deelbewijzen in het vermogen van de op te richten 
maatschap zal onmiddellijk worden overgedragen. Dit vertaalt zich zeer concreet in de 
rechten die de begiftigden kunnen uitoefenen.[7] Zo kunnen zij op de algemene 
vergadering van de maatschap stemrecht uitoefenen en bepaalde vragen stellen.  

53. Eenmaal de schenking zal zijn verricht, zullen de schenkers niet langer de 
bevoegdheid hebben om als eigenaar te beschikken over het voorwerp van de schenking 
(deelbewijzen in het maatschapsvermogen). De schenkers kunnen enkel beschikken over 
deze deelbewijzen mits akkoord van de begiftigden.  

54. Dat de schenkers nog enige beheersbevoegdheid behouden is niet relevant. De 
deelbewijzen in het vermogen van de maatschap mogen niet worden gelijkgesteld met 
de bestanddelen die deel uitmaken van het maatschapsvermogen.  Als statutaire 
zaakvoerders van de maatschap zullen de heer en mevrouw X-Y het 
maatschapsvermogen kunnen beheren, en in die context dan ook beheersdaden kunnen 
stellen, maar de bevoegdheid om als statutaire zaakvoerders van de maatschap deze 
beheersdaden te stellen verleent hen geenszins de bevoegdheid om te beschikken over 
het voorwerp van de schenking, met name de blote eigendom van de deelbewijzen in 
het vermogen van de maatschap. 

55. Bovendien stellen de statutaire zaakvoerders van de maatschap hun beheersdaden 
steeds in naam en voor rekening van alle maten van de maatschap en dienen zij voor de 
uitoefening van hun mandaat rekening en verantwoording af te leggen aan de maten 
van de maatschap. Zij kunnen dan ook aansprakelijkheid gesteld worden voor hun 
beheer.  In de rechtspraak werd bovendien reeds aanvaard dat er een voorlopige 
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bewindvoerder aangesteld kan worden wanneer een zaakvoerder zijn bevoegdheid 
miskent.[8]  

56. Alleen al om die redenen kunnen de voorgenomen verrichtingen de doelstelling van 
artikel 2.7.1.0.3, 3°, naar de mening van de aanvragers, niet frustreren. 
In elk geval is het zo dat de schenking niet wordt verricht onder een opschortende 
voorwaarde of termijn die wordt vervuld ingevolge het overlijden van beide schenkers of 
van één van hen.  Voorts is het zo dat de duurtijd van de maatschap principieel zal 
verstrijken op 31 december 2040.   

57. Weliswaar wordt in de statuten in een mogelijkheid van stilzwijgende verlenging van 
de maatschapsduur voorzien.  Zie artikel 4 van de ontwerp-statuten van de maatschap: 
“De maatschap wordt aangegaan voor een bepaalde duur, die eindigt op 31 december 
2040, behoudens stilzwijgende verlenging met één of meer periode(s) van telkens 3 jaar. 
Elke maat zal het recht hebben om bij het verstrijken van een lopende periode, en dus 
ten vroegste op 31 december 2040, met of zonder het akkoord van de overige maten, uit 
de maatschap te treden, mits tijdige opzegging van de maatschapsovereenkomst.  In dat 
geval zal de betrokken maat zijn scheidingsdeel ontvangen uit het 
maatschapsvermogen.”. 

58. Bijgevolg is het in de praktijk wel mogelijk dat de maatschap nog zal bestaan bij het 
overlijden van de heer en mevrouw X-Y, of van de langstlevende van hen, voornamelijk in 
twee omstandigheden: 

• De heer en mevrouw X-Y overlijden beiden voor 31 december 2040 
• De maten nemen bij het verstrijken van een lopende periode – zie artikel 4 van de 

ontwerp-statuten – niet het initiatief om uit de maatschap te treden, wat tot 
stilzwijgende verlenging van de duurtijd zal leiden.  Aldus kan niet worden uitgesloten 
dat de maatschap nog bestaat, bijvoorbeeld bij overlijden van de heer en mevrouw X-
Y, of van de langstlevende van hen, na 31 december 2040. Dit is dan echter een vrije 
keuze van de maten van de maatschap, of van sommige onder hen. 

59. Gelet op de beperkte duurtijd van de maatschap en de mogelijkheid voor de maten 
tot periodieke uittreding zoals uiteengezet in artikel 4 van de ontwerp-statuten, kunnen 
de voorgenomen verrichtingen de doelstelling van artikel 2.7.1.0.3, 3° niet frustreren en 
kan er dan ook geen sprake zijn van fiscaal misbruik. Dit zelfs niet indien de maatschap 
bij overlijden van de schenkers (vóór, op of na 31 december 2040) nog zou bestaan. 

60. 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 voorgenomen verrichtingen de doelstelling 
van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF niet frustreren. 

4. Niet-fiscale motieven 

61. Indien uw Dienst 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, artikel 2.7.1.0.9 VCF 
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of artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF frustreren, stellen de aanvragers dat er niet-fiscale motieven 
aanwezig zijn. 

62. De heer en mevrouw X-Y wensen een onherroepelijke schenking te doen aan hun 
dochters, waarbij de gelijke behandeling van de kinderen wordt gewaarborgd en de 
continuïteit van het familievermogen verzekerd is. Verder wensen zij een zekere 
inkomstenstroom te behouden. 

63. De maatschap is een vennootschap die toelaat om in familiaal verband het vermogen 
te beheren, met het oog op de instandhouding van het familiaal vermogen. Dit is één van 
de essentiële elementen van de maatschap. De structuur van de maatschap leent zich 
ertoe om de kinderen op termijn steeds meer zeggenschap toe te kennen, zodat de 
kinderen stapsgewijs worden voorbereid op het aandeelhouderschap en zodat zij 
stelselmatig bekend en vertrouwd worden met het bezit en beheer van een omvangrijk 
roerend vermogen. De statuten worden zo opgemaakt dat de kinderen en de ouders in 
eerste instantie samen het vermogen zullen blijven beheren, hetgeen tevens de familiale 
banden ten goede komt. Daarom worden de dochters ook reeds benoemd tot 
zaakvoerder, zij het zonder stemrecht. Totdat de kinderen geheel zelfstandig het 
aandeelhouderschap waar kunnen nemen, kan het bestuur van het vermogen aldus 
centraal gehouden blijven. Op deze manier trachten de ouders de continuïteit en 
stabiliteit van het familievermogen te verzekeren.   

64. Verder wensen de heer en mevrouw X-Y zoals overigens zeer gebruikelijk is in het 
kader van een successieplanning, een zekere inkomstenstroom te behouden. Om deze 
reden schenken zij de delen aan de kinderen in blote eigendom, met voorbehoud van 
vruchtgebruik. 

65. 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. 

66. Gelet op de feiten, gelet op de voorgenomen verrichtingen en de toelichting daarbij, 
wensen de heer en mevrouw X-Y en hun dochters van de Dienst Voorafgaande 
Beslissingen een bevestiging te krijgen dat: 

• de voorgenomen verrichtingen niet onderworpen zijn aan het toepassingsgebied van 
artikel 2.7.1.0.7 VCF; 

• de voorgenomen verrichtingen niet onderworpen zijn aan het toepassingsgebied van 
artikel 2.7.1.0.9 VCF; 

• de voorgenomen verrichtingen niet onderworpen zijn aan het toepassingsgebied van 
artikel 2.7.1.0.3,3° VCF; 

• de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF niet kan worden 
toegepast op de voorgenomen verrichtingen omwille van het frustreren van artikel 
2.7.1.0.7 VCF, artikel 2.7.1.0.9 VCF en/of artikel 2.7.1.0.3,3° VCF. 

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

Vraag 1: Mogelijke toepassing van artikel 2.7.1.0.7 VCF en artikel 3.17.0.0.2 VCF? 

68. Deze artikelen luiden als volgt: 

Artikel 2.7.1.0.7 VCF: 

“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 : 

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.” 

Artikel 3.17.0.0.2 VCF: 

“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. 
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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.” 

69. 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. 

70. 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. 

71. Ingeval van toepassing van artikel 2.7.1.0.7 VCF en het mogelijk tegenbewijs kan 
worden verwezen naar het arrest 241.761 van de Raad van State van 12 juni 2018 in de 
zaak A. 219.405/XIV-37.059, waarbij het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst met 
betrekking tot de gesplitste aankoop en de gesplitste inschrijving (SP 15004) werd 
vernietigd. Dit arrest heeft als onmiddellijk gevolg dat de Vlaamse Belastingdienst het 
vernietigde standpunt niet langer toepast. 

72. Concreet betekent dit dat artikel 2.7.1.0.7 VCF enkel nog zal kunnen worden 
toegepast als de bevoordeling tot stand is gebracht door de gesplitste inschrijving en 
niet als het bewijs kan worden geleverd dat er een openlijke bevoordeling (schenking) is 
voorafgegaan aan de gesplitste inschrijving (van de effecten/geldbeleggingen). 

Vraag 2: Mogelijke toepassing van artikel 2.7.1.0.9 VCF en artikel 3.17.0.0.2 VCF? 

73. 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. 
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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.” 

74. Dit artikel is hier niet aan de orde, aangezien aanvragers stellen dat de voorgenomen 
verrichting om een schenking (van blote eigendom) gaat en er aan de begiftigden geen 
lasten werden opgelegd die de verrichting zouden kunnen laten kwalificeren als een 
overdracht onder bezwarende titel. 

Vraag 3: Mogelijke toepassing van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF en artikel 3.17.0.0.2 VCF? 

75. Artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF luidt als volgt: 

“Worden met het oog op de heffing van het successierecht als legaten beschouwd : 

(…) 

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.” 

76. Aangezien de schenkers zich niet exclusief de beschikkingsbevoegdheid 
voorbehouden over de geschonken goederen, is artikel 2.7.1.0.3,3° VCF niet van 
toepassing, noch rechtstreeks, noch op basis van artikel 3.17.0.0.2 VCF. 
77. Deze beslissing heeft alleen betrekking op erfbelasting en doet geen uitspraak over 
andere belastingen. 

-------------- 

- publicatie op 17.09.2019 
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VB nr. 17038 dd. 13.11.2017 – Kosteloze of bezwarende titel: 
schenking met last 
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 Classificatie: Corporate 

Kosteloze of bezwarende titel: schenking met last 

Voorafgaande beslissing nr. 17038 dd. 13.11.2017 

Artt. 2.8.1.0.1, 2.8.3.0.1, §1 en §3 VCF 

 

  

Inhoud 

1. Voorwerp van de aanvraag 

2. Omschrijving van de verrichting(en) 

3. Motivering van de aanvraag 

4. Beslissing 

  

I. Voorwerp van de aanvraag 

1. De aanvraag strekt ertoe bevestiging te krijgen dat de voorgenomen 

schenking van de blote eigendom van een appartement door mevrouw ‘A’ onder 

last opgelegd aan de begiftigde om een geldsom te betalen aan de schenker, in 

haar geheel gekwalificeerd kan worden als een schenking en niets als een 

verkoop (rechtshandeling onder bezwarende titel). 

[TOP] 

II. Omschrijving van de verrichting(en) 

II. A. Identiteit van de aanvrager en de partijen 

2. De aanvraag wordt ingediend door notaris ‘X’, namens: 

Mevrouw ‘A’, de schenker in deze aanvraag; en 

Mevrouw ‘B’, dochter van nagenoemde mevrouw ‘A’ en begiftigde in deze 

aanvraag. 

3. De betrokken partij is: 

De heer ‘C’, zoon van mevrouw ‘A’. 

4. Het betrokken onroerend goed betreft: 

In het appartementsgebouw genaamd "Z": 
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De studio […], omvattende: 

a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkomdeur, hall met vestiairekast, 

living met terras aan de voorgevel, keuken, badkamer, closet en de kelder in 

de kelderverdieping; 

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: 

drieënveertig/dertienduizend driehonderd vijftigsten (43/13.350) in alle 

gemene delen van het gebouw, waaronder de grond. 

[…] 

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en) 

5. Mevrouw A, weduwe, is 74 jaar en is 100% volle eigenaar van het onroerend 

goed vermeld onder punt 4. Dit goed wordt in volle eigendom op 112.000 euro 

gewaardeerd. 

Zij heeft twee kinderen, een zoon (de heer C} en een dochter (mevrouw B). Zij 

wenst het appartement te schenken aan haar dochter in blote eigendom, buiten 

erfdeel, onder last om een geldsom van 85.000 euro te betalen aan de moeder-

schenker. 

Het vruchtgebruik van de moeder (74 jaar) op het appartement is volgens de 

omzettingstabellen die jaarlijks in het Belgisch Staatsblad worden  gepubliceerd 

13,48% van de volle eigendom waard. De blote eigendom is dan 86,52% waard; 

ofwel 96.902,40 euro. 

In casu bedraagt het voordeel van de verrichting voor de begiftigde dus 

11.902,40 euro (96.902,40 euro - 85.000 euro). 

[TOP] 

III. Motivering van de aanvraag 

6. Mevrouw A is 74 jaar oud en heeft een beperkt inkomen. 

In het appartementsgebouw zijn grote herstellingswerken gepland. Mevrouw A 

wil hiervoor niet meer instaan en wenst daarom de blote eigendom van het 

appartement te schenken aan haar dochter. 

De schenking zal gebeuren met vrijstelling van inbreng, met tussenkomst van de 

zoon om overeenkomstig artikel 918 Burgerlijk Wetboek in de vervreemding toe 
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 Classificatie: Corporate 

te stemmen en te verzaken aan zijn eventuele vordering tot inkorting. Op die 

manier wordt tussen de erfgenamen een definitieve regeling tot stand gebracht. 

Aan de begiftigde wordt de last opgelegd om 85.000 euro te betalen aan de 

schenker. De schenker wenst dit bedrag te ontvangen, om daarmee in haar 

levensonderhoud te voorzien. 

7. Verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen waar de beslissing 

op moet slaan: 

Overeenkomstig artikel 2.8.1.0.1 Vlaamse Codex Fiscaliteit wordt de 

schenkbelasting gevestigd n.a.v. de registratie (of verplichting tot registratie) 

van akte of geschriften die tot bewijs strekken van een schenking onder de 

levenden. 

Art.2.8.3.0.1, §1, VCF bepaalt: “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 de lasten.". 

Art. 2.8.3,0.1,§ 3, VCF bepaalt: “Voor de toepassing van paragraaf 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." 

De voorafgaande beslissing nr. 16032 dd. 25.07.2016 vermeldt "De last belet 

niet dat de overeenkomst in haar geheel een gift is, wanneer de waarde van de 

last lager is dan die van de geschonken goederen, zodat de verrichting voor de 

begiftigde nog een voordeel oplevert.”. 

[TOP] 

IV. Beslissing 

8. Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de 

volgende voorafgaande beslissing: 

9. Er is geen aanleiding om de voorgenomen schenking te herkwalificeren tot 

een rechtshandeling onder bezwarende titel. 

De last belet niet dat de overeenkomst in haar geheel een gift is, wanneer de 

waarde van de last lager is dan die van de geschonken goederen, zodat de 

verrichting voor de begiftigde nog een voordeel oplevert. 
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10. Art. 2.8.3.0.1, §1, VCF bepaalt dat aan de begiftigde opgelegde lasten niet in 

mindering mogen worden gebracht van de belastbare grondslag van de 

schenkbelasting. Hierop wordt een uitzondering gemaakt door art. 2.8.3.0.1, §3, 

VCF m.b.t. lasten ten voordele van een derde. 

De schenker, begunstigde van de last, is in de rechtshandeling evenwel geen 

derde. 

De schenkbelasting zal aldus geheven worden op de waarde van de volle 

eigendom van het onroerend goed, bepaald volgens art. 2.8.3.0.1, §2, 2°, VCF. 

 

Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratiebelasting en doet geen 

uitspraak over andere belastingen. 

 

 [TOP] 

---------- 

• publicatie op 17.11.2017 
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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”. 
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II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en) 

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 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 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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 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: 
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 “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 : 

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; 
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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.” 

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: 

“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 
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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 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. 
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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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Hoofdstuk 7. Erfbelasting (art. 2.7.1.0.1 – 2.7.7.0.3 VCF) 
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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;

ln147871 7/30© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 1/12/2021

M&D Seminars 109

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln159650&anchor=ln159650-24&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln159650&anchor=ln159650-325&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln207805&anchor=ln207805-8&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b35589&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln11&anchor=ln11-2387&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln159650&anchor=ln159650-25&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln159650&anchor=ln159650-325&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=rn300123260&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b35590&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln158477&anchor=ln158477-142&bron=doc


2° 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)
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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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Leeftijdscoëfficiënt leeftijd van degene op het hoofd van wie de rente
gevestigd is, in jaar

18 ≤ 20
17 > 20-30
16 > 30-40
14 > 40-50
13 > 50-55
11 > 55-60
9,5 > 60-65
8 > 65-70
6 > 70-75
4 > 75-80
2 > 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=
a x b

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=
a x b

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

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

totaalbedrag van de
belasting op de voorgaande
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

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

totaalbedrag van de
belasting op de
voorgaande gedeelten, in
euro

vanaf tot en met tussen broers
en zussen

tussen
anderen

tussen
broers en
zussen

tussen
anderen

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;

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;

3° 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) 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;

4° 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

ln147871 22/30© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 1/12/2021

M&D Seminars 124

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln159650&anchor=ln159650-59&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln159650&anchor=ln159650-325&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln207805&anchor=ln207805-9&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln210992&anchor=ln210992-3&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln207805&anchor=ln207805-9&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln210992&anchor=ln210992-3&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln207805&anchor=ln207805-9&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln210992&anchor=ln210992-3&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln231242&anchor=ln231242-20&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln231242&anchor=ln231242-20&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln163908&anchor=ln163908-9&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln163908&anchor=ln163908-41&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln207805&anchor=ln207805-9&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln210992&anchor=ln210992-3&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b31773&view=resultview


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) 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;

5° 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

A
Schijf in euro

tarief, toepasselijk op
het

overeenstemmende
gedeelte in kolom A, in

%

totaalbedrag van de
belasting over de

voorgaande gedeelten,
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

A
Schijf in euro

tarief, toepasselijk op
het

overeenstemmende
gedeelte in kolom A, in

%

totaalbedrag van de
belasting over de

voorgaande gedeelten,
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 Vlaams Woningfonds;]7

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 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
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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

A
Schijf in euro

tarief, toepasselijk op
het

overeenstemmende
gedeelte in kolom A, in

%

totaalbedrag van de
belasting op de

voorgaande gedeelten,
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

tarief, toepasselijk op
het

overeenstemmende
gedeelte in kolom A, in

%

totaalbedrag van de
belasting op de

voorgaande gedeelten,
in euro

Vanaf tot en met
0,01 150.000 10 –

150.000,01 175.000 50 15.000
175.000,01 65 27.500

TABEL III
tarief tussen ooms, tantes, neven en nichten
gedeelte van de schenking

A
Schijf in euro

tarief, toepasselijk op
het

overeenstemmende
gedeelte in kolom A, in

%

totaalbedrag van de
belasting op de

voorgaande gedeelten,
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

A
Schijf in euro

tarief, toepasselijk op
het

overeenstemmende
gedeelte in kolom A, in

%

totaalbedrag van de
belasting op de

voorgaande gedeelten,
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

tarief, toepasselijk op het
overeenstemmende

gedeelte in kolom A, in %

totaalbedrag van de
belasting over de

voorgaande gedeelten, in
euro

Vanaf tot en
met

0,01 150.000 3 –
150.000,01250.000 6 4500
250.000,01450.000 12 10.500
450.000,01 18 34.500

TABEL II
verkrijging tussen alle andere personen
gedeelte van de
schenking

A
schijf in euro

tarief, toepasselijk op het
overeenstemmende

gedeelte in kolom A, in %

totaalbedrag van de
belasting over de

voorgaande gedeelten, in
euro

Vanaf tot en
met

0,01 150.000 9 –
150.000,01250.000 17 13.500
250.000,01450.000 24 30.500
450.000,01 31 78.500

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

ln147871 11/23© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 1/12/2021

M&D Seminars 145



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;

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;

3° 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) 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;

4° 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.

ln147871 18/23© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 1/12/2021

M&D Seminars 152

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln231242&anchor=ln231242-26&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln231242&anchor=ln231242-26&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln163908&anchor=ln163908-13&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln163908&anchor=ln163908-41&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln207805&anchor=ln207805-12&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln210992&anchor=ln210992-3&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b16713&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln159650&anchor=ln159650-101&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln159650&anchor=ln159650-325&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln231242&anchor=ln231242-27&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln163908&anchor=ln163908-14&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln163908&anchor=ln163908-41&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b16713&view=resultview
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln159650&anchor=ln159650-102&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln159650&anchor=ln159650-325&bron=doc
https://jura.kluwer.be/secure/Results.aspx?query=%23&filters=subjectcodetreenavigator%3b16713&view=resultview


§ 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

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

Afdeling 3. Aanslagtermijn

Trefwoorden:
Aanslagtermijn (Vlaamse gewestelijke belastingen)

Art. 3.3.3.0.1

§ 1
Voor de onroerende voorheffing mag de belasting of de aanvullende belasting worden geheven gedurende vijf jaar
vanaf 1 januari van het aanslagjaar waarvoor de belasting is verschuldigd.
Die termijn wordt met vier jaar verlengd in geval van inbreuk op de bepalingen van deze codex of van ter uitvoering
ervan genomen besluiten, gedaan met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden.
§ 2
Voor de verkeersbelasting, de belasting op de inverkeerstelling4[, de belasting op de spelen en weddenschappen en
de belasting op de automatische ontspanningstoestellen]4 kan de belasting of de aanvullende belasting worden
geheven gedurende vijf jaar vanaf de eerste dag van het aanslagjaar waarvoor ze verschuldigd is.
2[Voor de kilometerheffing kan de belasting worden geheven gedurende vijf jaar vanaf de kalenderdag waarop de
kilometers worden afgelegd op de niet-geconcedeerde weg.]2
§ 3
Voor de leegstandsheffing bedrijfsruimten moet de belasting geheven worden vóór 31 december van het aanslagjaar.
§ 4
Voor de 3[heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen]3 kan de belasting worden geheven vanaf het ogenblik
waarop de periode van twaalf maanden, vermeld in artikel 2.5.7.0.1, eerste lid, verstreken is, tot uiterlijk de laatste
dag van het kwartaal dat daarop volgt.
In het geval, vermeld in artikel 2.5.7.0.1, tweede lid, kan de belasting worden geheven tot uiterlijk de laatste dag van
het kwartaal dat volgt op het verstrijken van de nieuwe periode van twaalf maanden.
3[...]
1[ § 4/1
De erfbelasting mag worden geheven gedurende vijf jaar vanaf de dag waarop de aangiftetermijn, vermeld in
artikel 3.3.1.0.5, § 2, of artikel 3.3.1.0.6, start.
In afwijking van het eerste lid kunnen de aanvullende rechten die verschuldigd zijn wegens het niet-naleven van
voorwaarden die gelden tot behoud van vrijstellingen of verminderingen van grondslagen of tarieven, worden
geheven gedurende vijf jaar vanaf de dag waarop de vordering voor het Vlaamse Gewest is ontstaan.
De termijnen uit het eerste en het tweede lid worden met vier jaar verlengd in geval van inbreuk op de bepalingen van
deze codex of van ter uitvoering ervan genomen besluiten, gedaan met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te
schaden.
]1

1[ § 4/2
De registratiebelasting mag worden geheven gedurende vijf jaar vanaf de dag van de registratie van de akte die of
het geschrift dat aanleiding geeft tot de heffing van de registratiebelasting.
Bij gebrek aan registratie mag de registratiebelasting worden geheven gedurende vijf jaar vanaf de dag waarop de
termijn voor de aanbieding ter registratie, overeenkomstig het federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en
Griffierechten, verstrijkt.
In afwijking van het eerste lid kunnen de aanvullende rechten die verschuldigd zijn wegens het niet-naleven van
voorwaarden die gelden tot behoud van vrijstellingen of verminderingen van grondslagen of tarieven, worden
geheven gedurende vijf jaar vanaf de dag waarop de vordering voor het Vlaamse Gewest is ontstaan.
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De termijnen uit het eerste, tweede en derde lid worden met vier jaar verlengd in geval van inbreuk op de bepalingen
van deze codex of van ter uitvoering ervan genomen besluiten, gedaan met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om
te schaden.
]1

§ 5
Als de belastingschuldige binnen de termijn of datum, 1[vermeld in paragraaf 1 tot en met 4/2]1, conform
artikel 3.5.2.0.1, 3.5.2.0.2, 3.5.2.0.4en 3.5.3.0.1 tot en met 3.5.3.0.3, een bezwaarschrift heeft ingediend, wordt die
termijn of datum verlengd met een tijdperk dat gelijk is aan de tijd die is verlopen tussen de datum waarop het
bezwaarschrift is ingediend en de datum van de beslissing van het bevoegde personeelslid, zonder dat die verlenging
meer dan zes maanden mag bedragen.
§ 6
Met behoud van de toepassing van de bepalingen, vermeld in artikel 3.18.0.0.3, zijn de aanslagtermijnen, vermeld in
dit artikel, ook van toepassing op de belastingverhogingen en de administratieve geldboetes.

Wetshistoriek
§ 2 gewijzigd bij art. 30 Decr.Vl. 3 juli 2015 (BS 10 augustus 2015), met ingang van 1 april 2016 (art. 4, 1° B.Vl.Reg. 17 juli 2015 (BS 10
augustus 2015)) en bij art. 42 Decr.Vl. 7 december 2018 (BS 20 december 2018 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2019 (art. 65).
§ 4 gewijzigd bij art. 50, 1° en 2° Decr.Vl. 23 december 2016 (BS 30 december 2016 (ed. 1)), in werking vanaf aanslagjaar 2017 (art. 60).
§§ 4/1 en 4/2 ingevoegd bij art. 221 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).
§ 5 gewijzigd bij art. 222 Decr.Vl. 19 december 2014 (BS 29 januari 2015 (ed. 2)), met ingang van 1 januari 2015 (art. 325).

Trefwoorden:
Aanslagtermijn (Vlaamse gewestelijke belastingen)

Art. 3.3.3.0.2

De belasting en de opcentiemen mogen worden geheven, zelfs nadat de termijn, vermeld in artikel 3.3.3.0.1, § 1, is
verstreken, als bewijskrachtige gegevens uitwijzen dat de belastingplichtige nagelaten heeft aangifte te doen met
toepassing van artikel 473 van het federale WIB 92.
In het geval, vermeld in het eerste lid, moeten de belasting en de opcentiemen worden geheven binnen twaalf
maanden vanaf de datum waarop de inbreuk, vermeld in het eerste lid, is vastgesteld.
Trefwoorden:
Aanslagtermijn (Vlaamse gewestelijke belastingen)

[Art. 3.3.3.0.3

§ 1
Als wordt vastgesteld dat de aangegeven waarde van de aangegeven goederen voor de berekening van de
erfbelasting te laag is, wordt de belastingplichtige schriftelijk in kennis gesteld van de intentie van de bevoegde
entiteit van de Vlaamse administratie om aanvullende rechten en de belastingverhoging, vermeld in artikel 3.18.0.0.8,
eerste lid, te vestigen. Die kennisgeving gebeurt binnen de 2 jaar na het indienen van de aangifte, vermeld in
artikel 3.3.1.0.5 en 3.3.1.0.6.
Als wordt vastgesteld dat de waarde die aangegeven is of de prijs die opgegeven is voor de berekening van de
registratiebelasting te laag is, wordt de belastingplichtige schriftelijk in kennis gesteld van de intentie van de
bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie om aanvullende rechten en de belastingverhoging, vermeld in
artikel 3.18.0.0.13, te vestigen. Die kennisgeving gebeurt binnen de 2 jaar vanaf de dag van de registratie van de akte
die of het geschrift dat aanleiding geeft tot de heffing van de registratiebelasting.
§ 2
De kennisgevingen, vermeld in paragraaf 1, vermelden de redenen die de intentie van de bevoegde entiteit van de
Vlaamse administratie rechtvaardigen.
§ 3
De toepassing van paragraaf 1 heeft geen invloed op de aanslagtermijnen, vermeld in artikel 3.3.3.0.1, § 4/1 en § 4/2.

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 33 Decr.Vl. 21 december 2018 (BS 28 december 2018).

Trefwoorden:
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Aanslagtermijn (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

ln147871 3/3© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 1/12/2021
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Art. 3.17.0.0.1 VCF 
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Vlaamse Codex Fiscaliteit

Art. 3.17.0.0.1

Om het bestaan en het bedrag van de belastingschuld te bepalen, alsook ter vaststelling van een overtreding van de
bepalingen van deze codex of van de besluiten die genomen zijn ter uitvoering ervan, kan de bevoegde entiteit van
de Vlaamse administratie alle bewijsmiddelen aanvoeren die door het gemeen recht toegelaten zijn, met inbegrip van
de processen-verbaal, opgesteld door het bevoegde personeelslid, maar met uitzondering van de eed.
De processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.
Trefwoorden:
Bewijsmiddelen van gemeen recht (Vlaamse gewestelijke belastingen), algemeen

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:
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)

ln147871 1/1© 2018 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 20/11/2019
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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

ln147871 1/2© 2018 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 20/11/2019
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Publicatiedatum 23/12/2013
Afkondigingsdatum 13/12/2013
Inwerkingtreding 01/01/2014
Kluwernummer 147871
Verkorte benaming 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)

ln147871 2/2© 2018 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 20/11/2019
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Art. 3.18.0.0.14 VCF 
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Vlaamse Codex Fiscaliteit

[Art. 3.18.0.0.14

Een belastingverhoging van 100 % van de aanvullende rechten inzake de registratiebelasting is in de volgende
gevallen verschuldigd door elk van de contracterende partijen 2[die aan de overtreding hebben deelgenomen]2:
1° in geval van bewimpeling over de prijs en de lasten of de overeengekomen waarde;

2° als de overeenkomst, vastgesteld in een akte, niet diegene is die door de partijen is gesloten, of als de akte
betreffende een overeenkomst, vermeld in artikel 19, eerste lid, 2° of 5°, van het federale Wetboek van
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, onvolledig of onjuist is, met dien verstande dat ze al de
bestanddelen van de overeenkomst niet weergeeft.

2[In de gevallen, vermeld in het eerste lid, zijn de partijen die aan de overtreding hebben deelgenomen, hoofdelijk
gehouden tot de betaling van de belastingverhoging.]2

Wetshistoriek
Art. ingevoegd bij art. 315 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. 30, 1° Decr.Vl. 8 december 2017 (BS 14 december 2017), met ingang van 24 december 2017
(art. 31).
Lid 2 vervangen bij art. 30, 2° Decr.Vl. 8 december 2017 (BS 14 december 2017), met ingang van 24 december 2017 (art. 31).

Trefwoorden:
Belastingverhoging bij ontduiking registratiebelasting (Vlaams Gewest), algemeen
Prijsbewimpeling (belastingverhoging, registratiebelasting, Vlaams Gewest)
Veinzing (belastingverhoging, registratiebelasting, 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

ln147871 1/1© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 1/12/2021
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Registratierechten – Droits d'enregistrement

No. 2014/55

Antwerpen, 30 oktober 2012

Raadsheer wd. voorzitter:Mevr. Wouters
Raadsheren:M. Berneman, Mevr. Ghyselen
Advocaten: Mr. Van Baelen loco Mr. Schrijvers, Mr. Vancauwen-
berghe locoMr. Van Huffelen

Evenredige rechten – Schenkingen – Kwalificatie

Een koop/verkoop en schenking zijn fundamenteel verschil-
lende overeenkomsten die duidelijk van elkaar onderscheiden
zijn. Het bestaan van een schenking hangt af van twee factoren,
met name de kosteloosheid van de overdracht en het begifti-
gingsinzicht van de schenker. In hoofde van de schenker dient
een wil tot schenken te bestaan zonder hiervoor een economi-
sche tegenprestatie in ruil te verwachten. De koop/verkoop be-
oogt een objectief of subjectief gelijkwaardig geachte economi-
sche tegenprestatie. In casu is het hof van oordeel dat de
administratie de door partijen als verkoop betitelde akte ten
onrechte heeft geherkwalificeerd als een schenking (en dit om
het schenkingsrecht te vorderen) en verwijst hiervoor naar (on-
dermeer) volgende elementen. Het feit dat deovereengekomen
prijs (6 500 000 BEF) niet overeenstemtmet de vastgestelde ver-
koopwaarde (10 250 000 BEF) kan niet gelijkgesteldwordenmet
het ontbreken van een prijs, noch dat er sprake is van een «be-
spottelijk lage» prijs, maar wel van een «lagere» prijs. Dergelijke
lagere prijs heeft niet tot gevolg dat de verkoop ongeldig zou
zijn. Dat de verkoopprijs slechts diende betaald te worden drie
maanden na het overlijden van de verkoopster of eerder indien
de koopster dit wenste, dient volgens het hof beschouwd te
worden als een modaliteit in verband met de betaling van de
prijs. En ten slotte wijst het hof erop dat het bestaan van een
familieband tussenverkoper enkoperop zichgeenbewijs vormt
van een animus donandi in hoofde van de verkoper.
............

Droits proportionnels – Donations – Qualification

Une opération d’achat-vente et une donation sont des conven-
tions fondamentalement différentes qui se distinguent claire-
ment l’une de l’autre. L’existence d’une donation dépend de
deux facteurs, à savoir le transfert à titre gratuit et l’intention
libérale dudonateur. Dans le chef dudonateur, il doit exister une
volonté de donner sans attendre de contrepartie économique
en retour. L’achat-vente vise à l’obtention d’une contrepartie
économique objectivement ou subjectivement équivalente. En
l’espèce, la Cour est d’avis que l’administration a à tort requalifié
l’acte présenté comme une vente par les parties, en une dona-
tion (ce, en vue de réclamer des droits de donation) et fait réfé-
rence (entre autres) aux éléments suivants. Le fait que le prix
convenu (6 500 000 FB) ne corresponde pas à la valeur vénale
établie (10 250 000 FB) ne peut être assimilé à une absence de
prix. Il n’est pas davantage question d’un prix «dérisoire», mais
bien d’un prix «inférieur». Un tel prix inférieur n’a pas pour
conséquence d’invalider la vente. Que le prix de vente ne soit
payé que trois mois après le décès du vendeur ou plus tôt si

l’acheteur le souhaite, est considéré par la Cour comme unemo-
dalité liée au paiement du prix. Enfin, la Cour estime que l’exis-
tence d’un lien familial entre le vendeur et l’acheteur ne consti-
tue pas, en soi, une preuve d’un animus donandi dans le chef du
vendeur.
............

M.V.
tegen
de Belgische Staat, FOD Financiën, in de persoon van de
minister van Financiën, administratie van de btw, registratie
en domeinen

Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoor-
lijke vorm overgelegd waaronder een eensluidend afschrift
van het bestreden vonnis van de rechtbank van eerste aanleg
te Antwerpen van 25 maart 2009, waarvan geen akte van be-
tekening wordt voorgelegd, alsmede het verzoekschrift tot
hoger beroep, neergelegd ter griffie van het hof van beroep
te Antwerpen op 29 augustus 2011, waarbij een naar vorm
en termijn regelmatig en ontvankelijk hoger beroep wordt
ingesteld.

1. De feiten.

1.1. - Bij onderhandse verkoopovereenkomst van 14 novem-
ber 1998 verkoopt mevrouw A.V., geboren te T. op (…), on-
gehuwd, wonende te T., S.-A.-straat, aan mevrouw M.V., ge-
boren te B. op (…), thans eiseres in hoger beroep, het volgend
onroerend goed: Stad T., huis en grond op adres van de ver-
koper S.-A.-straat, gekadastreerd sectie (…) met een opper-
vlakte van 383 m2.
De verkoop wordt gesloten onder de opschortende voor-
waarde van het bekomen van een bodemattest afgeleverd
door OVAM voor de prijs van 6.500.000 BEF (€ 161.130,79)
te betalen aan de erfgenamen uiterlijk binnen de drie maan-
den na het overlijden van de verkoopster, of eerder indien
de koopster dit wenst en onder voorbehoud van het gratis
levenslang recht van gebruik en inwoonst voor de verkoop-
ster.
De onderhandse akte wordt geregistreerd op het eerste regis-
tratiekantoor van Turnhout op 15 maart 1999, boek (…),
tegen betaling van 812.500 BEF (€ 20.141,35) registratierech-
ten, zijnde aan een tarief van 12,5 %.
De ontvanger van het registratiekantoor Turnhout I stelt de
verkoopwaarde van het onroerend goed vast op 12.000.000
BEF (€ 297.472,23). Na bezwaar van eiseres in hoger beroep
herleidt hij de verkoopwaarde tot 10.500.000 BEF
(€ 260.288,20).

1.2. - Bij aangetekend schrijven van 9 mei 2000 deelt de e.a.
inspecteur te Turnhout I aan eiseres in hoger beroep mee dat
hij bij toepassing van de artikelen 189 e.v. W.Reg. de schat-
ting vordert van het goed op datum van 14 november 1998.
Partijen bereiken geen minnelijk akkoord omtrent de aan-
stelling van een of meerdere deskundigen.
Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het vredegerecht
van het eerste kanton Turnhout op 8 juni 2000, vordert de
ontvanger de schatting te bevelen op datum van 14 novem-
ber 1998 van het onroerend goed en ten dien einde een des-
kundige aan te stellen.
Bij beschikking van 13 juni 2000 machtigt de vrederechter

Registratie-, hypotheek- en griffierechten
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van het eerste kanton Turnhout de ontvanger der registratie
te Turnhout I om te doen overgaan tot de schatting op hun
waarde van 14 november 1998, van de goederen, te weten:
huis op en met grond, gelegen te T., S.-A.-straat, gekadas-
treerd sectie (…), groot 383 m2, zoals vermeld in de notifica-
tie gedagtekend 9 mei 2000 en toebehorende aan mevrouw
M.V. en benoemt als deskundige de heer P.V., die zal hande-
len zoals bepaald in de artikels 195 en 196 W.Reg.
Deze beschikking wordt door de ontvanger bij aangetekende
brief van 16 juni 2000 genotificeerd aan de deskundige.
In zijn verslag, neergelegd ter griffie van het vredegerecht op
20 oktober 2000, bepaalt de deskundige de waarde van het
goed op 10.250.000 BEF (€ 254.090,86).
Bij aangetekende brief van 9 februari 2001 wordt het verslag
door de ontvanger aan eiseres in hoger beroep betekend.

1.3. - Op basis van deze controleschatting en een aantal an-
dere elementen herkwalificeert de administratie de onder-
handse akte als een schenking, uit hoofde waarvan eiseres in
hoger beroep schenkingsrechten verschuldigd is tegen het
tarief tussen tante en nicht zoals bepaald in artikel 131
W.Reg.
Op 2 maart 2001 wordt door de heer A.P., ontvanger van het
eerste kantoor der registratie te Turnhout, een dwangschrift
uitgevaardigd, dat op 5 maart 2001 wordt geviseerd en uit-
voerbaar verklaard door de heer G.W., gewestelijke directeur
der registratie te Hasselt.
Volgens dit dwangschrift is eiseres in hoger beroep volgende
bedragen verschuldigd:
– als rechten en bijrechten: 5.550.000 BEF onder aftrek van
812.500 BEF (reeds geheven bij de registratie op 15 maart
1999) zijnde 4.737.500 BEF, alsmede 37.208 BEF ereloon van
deskundige P.V., hetzij 4.774.708 BEF (€ 118.361,91);
– de wettelijke intresten aan 7 % vanaf de betekening van
het dwangschrift tot de dag van betaling;
– de kosten van vervolging.
Dit dwangschrift wordt bij exploot van gerechtsdeurwaarder
W.D. te T. van 7 maart 2001 aan eiseres in hoger beroep be-
tekend.

2. De voorafgaande procedure.

2.1. - Bij verzoekschrift op tegenspraak, neergelegd ter grif-
fie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op
8 maart 2001, vordert eiseres in hoger beroep te zeggen voor
recht dat de door de deskundige V. in het kader van de
controleschatting aangegeven waarde van 10.250.000 BEF
onjuist en overdreven is; de verkoopwaarde van het onroe-
rend goed gelegen te T., S.-A.-straat, op datum van 14 no-
vember 1998 te bepalen op 6.500.000 BEF en tegenpartij te
veroordelen tot de kosten van deskundige V.;
in ondergeschikte orde een onafhankelijke en onpartijdige
deskundige aan te stellen om de verkoopwaarde van het on-
roerend goed gelegen te T., S.-A.-straat, op datum van 14 no-
vember 1998, te bepalen, rekening houdende met de elemen-
ten aangehaald in het verzoekschrift en later in de procedure
nog aan te halen;
in meer ondergeschikte orde, de controleschatting te vernie-
tigen wegens schendingen van de wet, van substantiële vor-
men en stoffelijke vergissing, zoals aangegeven en later nog
aan te geven; tegenpartij te veroordelen tot alle kosten dien-
aangaande en een nieuwe schatting te bevelen van de ver-
koopwaarde van het onroerend goed gelegen te T., S.-A.-
straat, op datum van 14 november 2008;
in uiterst ondergeschikte orde, voorbehoud te verlenen in

verband met de kosten van het deskundigenverslag;
alle kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsple-
gingsvergoeding, ten laste te leggen van de Belgische Staat.
Deze zaak is bij de rechtbank gekend onder algemeen rol-
nummer 01/1701/A.

2.2. - Bij verzoekschrift op tegenspraak, neergelegd ter grif-
fie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op
20 maart 2001, vordert eiseres in hoger beroep te zeggen voor
recht dat de bij het bevel van 7 maart 2001 betekende dwang-
schrift van 2 maart 2001 gevorderde bedragen, te weten
4.737.500 BEF aan schenkingsrechten, 37.208 BEF als ere-
loon van de expert, voorts de intresten aan 7 % vanaf de
datum van betekening en alle andere kosten, door haar niet
verschuldigd zijn; alle kosten van het geding, met inbegrip
van de rechtsplegingsvergoeding, ten laste te leggen van de
Belgische Staat.
Deze zaak is bij de rechtbank gekend onder algemeen rol-
nummer 01/1960/A.

2.3. - Bij tussenvonnis van 21 maart 2005 voegt de recht-
bank de zaken onder A.R. 01/1701/A en A.R. 01/1960/A
samen; verklaart beide vorderingen toelaatbaar; alvorens ver-
der recht te doen, stelt aan als nieuwe deskundige in het
kader van de door de ontvanger gevorderde controleschat-
ting, de heer G.D.G., met als opdracht met inachtneming van
de schattingsprocedure van het W.Reg., over te gaan tot
schatting van het onroerend goed bestaande uit een huis op
en met grond, gelegen S.-A.-straat te T., gekadastreerd sectie
(…), groot 383 m2, op datum van 14 november 1998, een en
ander op beredeneerde wijze en met bewijsgronden tot sta-
ving en zonder enige beperking noch voorbehoud; verzoekt
de deskundige het verslag neer te leggen ter griffie van de
rechtbank; verwijst het overige der betwistingen naar de bij-
zondere rol voor verdere in staat stelling en houdt de beslis-
sing over de kosten aan.
De eerste rechter verwijst naar artikel 196 W.Reg. dat bepaalt
dat de deskundige in het schattingsverslag «op beredeneerde
wijze en met bewijsgronden tot staving» zijn advies moet
uitbrengen over de verkoopwaarde en stelt dat uit het voor-
liggende schattingsverslag naar voor komt dat de deskundige
het te schatten goed beschreven heeft, dat hij door de ont-
vanger aangereikte vergelijkingspunten beschreven heeft,
dat hijzelf daaraan enkele vergelijkingspunten heeft toege-
voegd en beschreven en dat hij dan uiteindelijk slechts met
een algemene opsomming van ongepreciseerde factoren
(o.m. «de gunstige …, de ruime …, de beperkte …») dit alles
niet gepaard gaande met concrete berekening laat staan ge-
paard met concrete berekeningsfactoren, alvast minstens
zonder voor de lezer ook maar enige controleerbare weer-
gave van ook maar enige berekening, de waarde van het goed
bepaalt op een bedrag dat samenvalt met het door de ontvan-
ger vooropgestelde bedrag. Bovendien blijkt hij in zijn ver-
slag evenmin op te geven of hij waardebepaling van het goed
doet per 14 november 1998, zoals nochtans gevraagd in het
verzoekschrift van de ontvanger, zijnde de datum der over-
dracht bij onderhandse overeenkomst. Reeds deze vaststel-
lingen leiden de rechtbank ertoe te besluiten dat met het
voorliggend verslag geen rekening kan gehouden worden,
zodat een nieuwe schatting dient bevolen te worden. De be-
twisting van de fiscale navordering behelst de rechtsvraag of
de onderhandse overdracht van 14 november 1998 verkoop
(standpunt eiseres) dan wel schenking (standpunt ontvan-
ger) inhoudt, maar in beide gevallen ligt aan de heffing de
verkoopwaarde van de betrokken goed ten gronde, gelet op
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artikel 46 resp. artikel 133 eerste lid W.Reg.

2.4. - Op 23 mei 2006 legt de deskundige zijn verslag neer
ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg. Bij aangete-
kende brief van 3 oktober 2008 wordt dit verslag door de
administratie aan eiseres in hoger beroep betekend.
In zijn verslag bepaalt de deskundige de waarde van het on-
roerend goed op 14 november 1998 op 10.250.000 BEF
(€ 254.090,86).

2.5. - Het bestreden vonnis, het tussenvonnis van 21 maart
2005 verder uitwerkend, zegt voor recht dat er geen reden
voorligt tot nogmaals aanstelling van een schatter; stelt vast
dat artikel 200 van het Wetboek van Registratierechten de
kosten van het verslag van schatter D.G. ten laste legt van
eiseres in hoger beroep; verklaart de vordering van eiseres in
hoger beroep tot onwettigverklaring van het dwangschrift
van 2 maart 2001 tot opvordering van schenkingsrecht en
van de kosten van het verslag van schatter P.V. ongegrond;
veroordeelt eiseres in hoger beroep tot de kosten; vereffent
de kosten in hoofde van verweerder in hoger beroep op
€ 5.000,00 bij wijze van rechtsplegingsvergoeding.
De eerste rechter ziet geen reden om de technische bevin-
dingen en de waardering van het laatste verslag alsnog ter
discussie te stellen en om nog maar eens een schatter aan te
stellen. De correct geschiede waardering van het laatste ver-
slag wordt bijgetreden. Eiseres in hoger beroep dient zowel
de kosten van het eerste verslag als van het tweede verslag
te dragen. Zowel de notificatie van de aanvraag tot controle-
schatting als het dwangschrift zijn afdoende gemotiveerd. De
eerste rechter oordeelt dat enkel kan besloten worden dat
tante eiseres in hoger beroep heeft willen bevoordelen en
dat ze dat ook effectief heeft gedaan. Het beding dat eiseres
in hoger beroep de prijs potestatief eerst «uiterlijk» drie
maand na het overlijden van tante moet betalen houdt bij dit
alles in dat eiseres gewoon niets moet betalen voordat ze
effectief erfgenaam wordt door het overlijden van tante, op
welk ogenblik de verbintenis tot «betaling» vervalt door ver-
menging van hoedanigheden van schuldenaar en van erfge-
naam. De administratie heeft de uiteengezette verrichting
dan ook terecht bestempeld als een schenking met onmid-
dellijke ingang, dit alles ongeacht hoeveel de in de overeen-
komst vermelde prijs ook bedraagt.

2.6. - Tegen dit vonnis heeft eiseres in hoger beroep bij ver-
zoekschrift, neergelegd ter griffie van het hof op 29 augustus
2011 hoger beroep ingesteld.
Het hoger beroep werd behandeld ter terechtzitting van 1 ok-
tober 2012.

3. Vorderingen en standpunten in hoger beroep.

3.1. - Eiseres in hoger beroep vordert haar vordering ontvan-
kelijk en gegrond te verklaren; het bestreden vonnis van
25 maart 2009 te hervormen; te zeggen voor recht dat de bij
het bevel van 7 maart 2001 betekende dwangbevel van
2 maart 2001 gevorderde bedragen niet door haar verschul-
digd zijn; alle kosten van het geding, met inbegrip van de
rechtsplegingsvergoeding ten laste te leggen van de Belgi-
sche Staat, begroot op een bedrag van € 5.000,00 in eerste
aanleg en op een bedrag van € 5.000,00 voor het hoger be-
roep.
Eiseres in hoger beroep voert in hoofdorde aan dat de rechts-
handeling niet kan worden geherkwalificeerd als schenking.
Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst wordt ge-

vormd door het toekennen van een «levenslang recht van
gebruik en bewoning» naast de verkoopprijs in geld. Dit
«vruchtgebruik in het klein» is een zakelijk recht, dat aan-
spraak geeft op het gebruik van een woonhuis. Het recht van
de koper wordt dus aanzienlijk beperkt. Dit recht van ge-
bruik en bewoning maakt een fundamenteel deel uit van de
economische tegenprestatie die in dit geval door eiseres in
hoger beroep geleverd moet worden, vooral gezien het feit
dat de verkoper nog gedurende 12 jaar heeft genoten van dit
recht van gebruik en bewoning. De vaststelling dat de prijs
pas drie maanden na het overlijden zou moeten betaald wor-
den, of eerder indien eiseres in hoger beroep zulks wenste,
kan niet als een aanwijzing gelden dat het in casu om een
schenking zou gaan; het betreft louter een modaliteit in ver-
band met de betaling van de prijs. Eiseres in hoger beroep
heeft de verschuldigde koopsom ondertussen ook effectief
betaald op 11 juni 2010 (mevrouw A.V. is overleden op 3 fe-
bruari 2010). Het bestaan van een familieband tussen me-
vrouw A.V. en eiseres in hoger beroep speelde bij de bepa-
ling van de prijs van de verkoop geen enkele rol. De
testamentaire begunstiging van een derde net voor het slui-
ten van de onderhandse verkoop van het onroerend goed,
die nooit werd herroepen, wijst er op dat mevrouw A.V. geen
begiftigingsinzicht had. Tenslotte blijkt uit de afwikkeling
van de nalatenschap dat de prijs in geen geval door vermen-
ging is vervallen.

3.2. - Verweerder in hoger beroep vordert het bestreden von-
nis te bevestigen en eiseres in hoger beroep te veroordelen
tot de kosten met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding,
begroot op € 5.000,00 eerste aanleg en € 5.500,00 hoger be-
roep; subsidiair, indien het hof de herkwalificatie als schen-
king zou afwijzen, eiseres in hoger beroep te veroordelen tot
betalen van de bijkomende verkooprechten en boeten op
basis van de geschatte verkoopwaarde.
Verweerder in hoger beroep stelt dat de administratie zich
steunt op de artikelen 44, 45, 131, 133, 185 en 220 van het
Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, zoals
van toepassing op datum van de overeenkomst. De adminis-
tratie steunt zich bij haar vordering op het feit dat de over-
eenkomst die als verkoop betiteld werd in werkelijkheid,
volgens de gegevens van de akte en de omstandigheden van
de zaak, een schenking uitmaakt. Het betreft een verkeerde
benaming van de akte die, alhoewel men kan aannemen dat
ze geen eigenlijke veinzing inhoudt, de administratie niet
kan binden voor de heffing. De administratie heeft het recht
de overeenkomst te belasten volgens haar werkelijke aard.
Ter zake heeft de verkoper een goed ter waarde van
10.250.000 BEF (€ 254.090,86) overgedragen met als tegen-
prestatie het betalen van 6.500.000 BEF (€ 161.130,79) op
een nog niet bepaald in de toekomst gelegen ogenblik. De
herkwalificatie is ook gesteund op verscheidene ernstige en
overeenstemmende vermoedens die leiden tot de conclusie
van verarming door mevrouw A.V. ten voordele van me-
vrouw M.V., gepaard aan een animus donandi in hoofde van
de eerste. Deze overeenstemmende vermoedens zijn: a) de
aanzienlijke wanverhouding tussen de overeengekomen
waarde van het goed en de vastgestelde verkoopwaarde, b)
het feit dat de verkoopprijs slechts op een onbepaald tijdstip
in de toekomst dient betaald te worden, c) het feit dat tussen
de partijen een band van verwantschap bestaat en dat de als
verkoopster benoemde partij ongehuwd en kinderloos is.
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4. Beoordeling.

4.1. - De venale waarde van het onroerend goed.

De door de eerste rechter aangestelde deskundige G.D.G.
heeft in zijn op 23 mei 2006 ter griffie van de rechtbank
neergelegd verslag de waarde van het onroerend goed op
datum van 14 november 1998 bepaald op 10.250.000 BEF
(€ 254.090,86).
In op 30 juli 2008 ter griffie van de rechtbank neergelegde
conclusie betwist eiseres in hoger beroep de waarde van het
goed zoals bepaald door deskundige P.V., aangesteld door
de vrederechter van het eerste kanton Turnhout – eveneens
10.250.000 BEF (€ 254.090,86) – doch formuleert zij geen
opmerkingen of grieven ten aanzien van het verslag van des-
kundige D.G.
Ter zitting van de rechtbank van eerste aanleg van 26 januari
2009 verklaart eiseres in hoger beroep zich te gedragen naar
de wijsheid van de rechtbank wat het schattingsverslag be-
treft.
De eerste rechter heeft geoordeeld dat er geen reden is om de
technische bevindingen en de waardering van het verslag
van deskundige D.G. alsnog ter discussie te stellen en nog-
maals een schatter aan te stellen en treedt de waardering van
dit verslag bij.
In conclusie voor het hof stelt eiseres in hoger beroep ener-
zijds dat zij niet meer ingaat op de redenen waarom zij niet
akkoord kan gaan met een verkoopprijs van 10.250.000 BEF
(€ 254.090,86) doch verwijst naar haar synthesebesluiten in
eerste aanleg en anderzijds dat het haar onzinnig lijkt deze
waarde verder te betwisten gezien zoveel jaren na de over-
eenkomst geen nuttig oordeel desbetreffend meer mogelijk
is.
Het hof stelt dan ook vast dat eiseres in hoger beroep de
waarde van het onroerend goed op datum van 14 november
1998, zoals bepaald door deskundige D.G. op 10.250.000 BEF
(€ 254.090,86) in se niet meer betwist.

4.2. - De herkwalificatie.

4.2.1. - De administratie meent de onderhandse overeen-
komst van 14 november 1998, door partijen betiteld als een
verkoopovereenkomst, te kunnen herkwalificeren in een
schenkingsakte en beroept zich hierbij op de leer van de ver-
keerd benoemde akten.
De registratierechten treffen de werkelijk afgesloten rechts-
handeling. De administratie is niet gebonden noch door de
benaming van de akte noch door de inhoud ervan. De admi-
nistratie mag door alle middelen van het gemeen recht, met
inbegrip van getuigen en vermoedens, doch met uitzonde-
ring van de eed, het bewijs leveren van de ware aard en de
werkelijke voorwaarden van de afgesloten overeenkomst (ar-
tikel 185 W.Reg.)
De juridische aard van de akte wordt bepaald door de sa-
menhang van de bepalingen waaruit ze bestaat en niet door
het toevallig etiket dat de partijen er hebben op geplakt en
dat met deze bepalingen onverenigbaar is (Cass., 4 maart
1897, Pas., 101; F. WERDEFROY, Registratierechten,
nr. 529).
De administratie heeft het recht maar ook de plicht, aan de
hand van de gegevens van de akte, de door de partijen aan
de akte gegeven benaming te verbeteren. Deze benaming kan
niet opwegen tegen de wettelijke bepalingen welke de over-
eenkomst belasten naar haar bestanddelen (Cass., 7 april
1910, Pas., 174; F. WERDEFROY, o.c., nr. 529).

In dit geval beperkt de administratie er zich toe de aard van
de akte aan te duiden volgens haar inhoud of volgens de
gewone regels van de interpretatie. Hierbij is vanwege de
partijen geen valsheid of leugen aanwezig. De overeenkomst
is door de partijen in de akte oprecht en rechtzinnig weerge-
geven maar werd door hen verkeerd betiteld (Rec.gén.
enr.not., nr. 14.938, met noot; F. WERDEFROY, o.c., nr. 529).
De verkeerde benaming wordt niet met een boete bestraft en
de administratie is verplicht, zelfs tegen haar belang, de akte
te ontleden volgens haar werkelijk karakter (Rec.gén.
enr.not., nr. 7.775, met noot).

4.2.2. - Koop/verkoop en schenking zijn fundamenteel ver-
schillende overeenkomsten die duidelijk van elkaar onder-
scheiden zijn.
Het bestaan van een schenking hangt af van twee factoren,
met name de kosteloosheid van de overdracht en het begifti-
gingsinzicht van de schenker. In hoofde van de schenker
dient een wil tot schenken te bestaan zonder hiervoor een
economische tegenprestatie in ruil te verwachten.
De koop/verkoop beoogt een objectief of subjectief gelijk-
waardig geachte economische tegenprestatie.
In deze leidt de administratie het bestaan van een schenking
af uit volgende – volgens haar – overeenstemmende vermoe-
dens:
a) de aanzienlijke wanverhouding tussen de overeengeko-
men waarde van het goed en de vastgestelde verkoopwaarde;
b) het feit dat de verkoopprijs slechts op een onbepaald tijd-
stip in de toekomst dient betaald te worden;
c) het feit dat tussen partijen een band van verwantschap
bestaat en dat de als verkoopster benoemde partij ongehuwd
en kinderloos is;
waarbij het aanwezig zijn van al deze elementen in dit con-
crete geval haar tot deze conclusie brengt.
Het feit dat de overeengekomen prijs (in deze 6.500.000 BEF
of € 161.130,79) niet overeenstemt met de vastgestelde ver-
koopwaarde (in deze 10.250.000 BEF of € 254.090,86) kan
niet gelijkgesteld worden met het ontbreken van een prijs. Er
is evenmin sprake van een «bespottelijk lage» prijs, wel van
een «lagere» prijs. Dergelijke lagere prijs heeft niet tot gevolg
dat de verkoop ongeldig zou zijn.
Bovendien dient ook rekening gehouden te worden met het
aan de verkoopster toegekend levenslang recht van gebruik
en bewoning (dat ook effectief en dit gedurende nog twaalf
jaar werd uitgeoefend) waardoor het recht van de koper
wordt beperkt (de koper kan het goed niet zelf bewonen noch
verhuren).
Dat de verkoopprijs slechts diende betaald te worden drie
maanden na het overlijden van de verkoopster of eerder in-
dien de koopster dit wenste, dient volgens het hof be-
schouwd te worden als een modaliteit in verband met de
betaling van de prijs. Krachtens artikel 1650 B.W. moet de
koper de prijs betalen op de dag en op de plaats bij de koop
bepaald. De betaling kan dus verbonden worden aan een ter-
mijn zonder dat dit afbreuk doet aan de geldigheid en het
werkelijk karakter van de verkoopovereenkomst. Op het
ogenblik dat de verkoopprijs en de betalingsmodaliteiten
werden vastgesteld, stond het vast dat eiseres in hoger be-
roep het bedrag van 6.500.000 BEF (€ 161.130,79) zou moe-
ten betalen uiterlijk drie maanden na het overlijden van me-
vrouw A.V. Dat er sprake zou zijn van het vervallen van de
verbintenis tot betaling door vermenging van de hoedanig-
heden van schuldenaar en erfgenaam, zoals de eerste rechter
stelt, is een loutere veronderstelling. Mevrouw A.V. was
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weliswaar ongehuwd en kinderloos, doch had vijf broers en
zussen die allen kinderen nalieten.
Inmiddels is mevrouw A.V. op 3 februari 2010 overleden en
is haar nalatenschap toegekomen aan de kinderen en klein-
kinderen van haar vooroverleden broers en zussen, waaron-
der eiseres in hoger beroep voor 1/15e in volle eigendom.
In de aangifte van nalatenschap wordt de ophouding van het
levenslang recht van gebruik en bewoning dat de overledene
zich had voorbehouden met betrekking tot het onroerend
goed te T., S.-A.-straat vermeld en is de nog verschuldigde
koopsom van 6.500.000 BEF (€ 161.130,79) met betrekking
tot de verkoop van het pand opgenomen onder het roerend
actief. Eiseres in hoger beroep heeft dit bedrag op 11 juni
2010 ook effectief betaald.
Het bestaan van een familieband tussen verkoper en koper
vormt op zich geen bewijs van een animus donandi in hoofde
van de verkoper.
In deze had de verkoopster, mevrouw A.V., op 20 mei 1998
– hetzij een zestal maanden voor de verkoop aan eiseres in
hoger beroep – een eigenhandig testament gemaakt waarin
zij de heer R.E.F., wonende in Frankrijk, had aangesteld als
algemeen legataris. Zij heeft dit testament nooit herroepen.
Hieruit blijkt dat zij alleszins haar familie niet wilde begun-
stigen en dat er bij de verkoop op 14 november 1998 niet kon
uitgegaan worden van een uiteindelijke vermenging in
hoofde van eiseres in hoger beroep van de hoedanigheden
van schuldenaar van de verkoopprijs en erfgenaam.

4.2.3. - Het hof oordeelt dat het verschil tussen de bij contro-
leschatting vastgestelde venale waarde en de in de onder-
handse akte overeengekomen verkoopprijs, de toegestane
betalingsmodaliteit en de familieband tussen de contracte-
rende partij noch afzonderlijk noch samen van die aard zijn
dat de door mevrouw A.V. en eiseres in hoger beroep M.V.
als verkoop betitelde akte dient geherkwalificeerd te worden
als schenking.
Het dwangschrift van 2 maart 2001 dient dan ook van nul en
generlei waarde verklaard te worden.

Eiseres in hoger beroep is wel gehouden tot betaling van de
bijkomende rechten en boeten op basis van de geschatte ver-
koopwaarde (10.250.000 BEF of € 254.090,86). Krachtens ar-
tikel 46 W.Reg. mag de grondslag voor de heffing van de re-
gistratierechten op een verkoop immers nooit lager zijn dan
de verkoopwaarde van het goed.

4.4. – Besluit.

Het hoger beroep is gegrond en het bestreden vonnis dient
hervormd te worden.
De Belgische Staat dient veroordeeld te worden tot de kos-
ten van het geding in beide aanleggen, zoals hierna begroot.

5. Beslissing.

Het hof beslist bij arrest op tegenspraak.
De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van
15 juni 1935 op het gebruik van de taal in gerechtszaken.
Het hof verklaart het hoger beroep van mevrouw M.V. toe-
laatbaar en gegrond.
Het hof hervormt het bestreden vonnis.
Het hof verklaart de vordering van mevrouw M.V. als volgt
gegrond.
Het hof verklaart het dwangschrift van 2 maart 2001, gevi-
seerd en uitvoerbaar verklaard op 5 maart 2001 en aan eiseres
in hoger beroep betekend op 7 maart 2001, van nul en gener-
lei waarde en zegt voor recht dat de erin gevorderde bedra-
gen niet verschuldigd zijn door mevrouw M.V.
Het hof zegt voor recht dat mevrouw M.V. gehouden is tot
betaling van de bijkomende registratierechten en boeten op
basis van de geschatte verkoopwaarde.
Het hof veroordeelt de Belgische Staat tot de kosten van het
geding, in hoofde van mevrouw M.V. begroot op € 5.000,00
rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg en € 5.500,00 rechts-
plegingsvergoeding hoger beroep.
......................................................................................................................

Registratie-, hypotheek- en griffierechten

Kluwer – Fiscale Jurisprudentie F.J.F. 2014/02 – [No. 2014/55] – 213

E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 01-12-2021

M&D Seminars 185


	Blank Page
	Blank Page
	Gent 5 september 2018.pdf
	Gent (12e k.) nr. 2016/RK/34, 2017/RK/28, 5 september 2018

	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Cass. 7 december 2020.pdf
	Cass. 7 december 2020

	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Cass. 22 oktober 2020.pdf
	Cass. (1re ch.) RG C.19.0507.F, 22 octobre 2020 (S. L. / E. M.)
	I. La procédure devant la Cour
	II. Le moyen de cassation
	Dispositions légales violées
	Décisions et motifs critiqués
	Griefs
	Première branche
	Seconde branche (subsidiaire)
	III. La décision de la Cour
	Quant à la première branche:
	Quant à la seconde branche:
	Par ces motifs, La Cour


	Lege pagina
	Gent 1 december 2020.pdf
	Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2018/AR/1269, 1 december 2020
	1. De procedure voor het hof
	2. De relevante feiten en de voorafgaande procedure
	3. De vorderingen van de partijen na het tussenarrest van 14 januari 2020
	3.1. De vordering van de appellanten
	In hoofdorde
	In elk geval
	3.2. De vordering van de geïntimeerde
	4. De betwistingen en hun beoordeling
	4.1. Vooraf
	4.2. De gegrondheid van de vordering tot vernietiging van de voorafgaande beslissing
	4.3. De gegrondheid van de vordering tot schadevergoeding
	5. De gerechtskosten


	Lege pagina
	GwH 10 juli 2019.pdf
	Grondwettelijk Hof nr. 109/2019, 10 juli 2019 (Paul Lannoy e.a.)
	I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging
	II. In rechte
	- A –
	Ten aanzien van het eerste middel
	Ten aanzien van het tweede middel
	- B -
	Ten aanzien van de bestreden bepalingen
	Ten gronde
	Wat het eerste middel betreft
	Wat het tweede middel betreft


	Lege pagina
	Gent 5 september 2018.pdf
	Gent (12e k.) nr. 2016/RK/34, 2017/RK/28, 5 september 2018

	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Sessie 1 & 3 - SP 16092.pdf
	Bedingen van aanwas en van terugvalling
	Bedingen van aanwas en van terugvalling

	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	40. Voorafgaande beslissing nr. 19031 dd. 19.08.2019.pdf
	Oprichting maatschap en schenking deelbewijzen
	Oprichting maatschap en schenking deelbewijzen
	I. Voorwerp van de aanvraag
	II. Omschrijving van de verrichting(en)
	II. A. Identiteit van de aanvragers en de partijen

	III. Motivering van de aanvraag

	IV. Beslissing

	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Art. 2.7.1.0.3, 3° VCF.pdf
	
	Vlaamse Codex Fiscaliteit
	[ Art. 2.7.1.0.3

	Over deze akte
	Vlaamse Codex Fiscaliteit


	Art. 2.7.1.0.6 VCF.pdf
	
	Vlaamse Codex Fiscaliteit
	[ Art. 2.7.1.0.6

	Over deze akte
	Vlaamse Codex Fiscaliteit


	74. Art. 2.7.1.0.9.pdf
	
	Vlaamse Codex Fiscaliteit
	[ Art. 2.7.1.0.9

	Over deze akte
	Vlaamse Codex Fiscaliteit


	Lege pagina
	20. Art. 2.8.3.0.1, §3 VCF.pdf
	
	Vlaamse Codex Fiscaliteit
	[ Art. 2.8.3.0.1

	Over deze akte
	Vlaamse Codex Fiscaliteit


	22. Art. 2.8.6.0.3 VCF.pdf
	
	Vlaamse Codex Fiscaliteit
	[ Art. 2.8.6.0.3

	Over deze akte
	Vlaamse Codex Fiscaliteit


	Lege pagina
	2. Art. 3.17.0.0.1 VCF.pdf
	
	Vlaamse Codex Fiscaliteit
	Art. 3.17.0.0.1

	Over deze akte
	Vlaamse Codex Fiscaliteit


	Lege pagina
	1. Art. 3.17.0.0.2 VCF .pdf
	
	Vlaamse Codex Fiscaliteit
	[ Art. 3.17.0.0.2

	Over deze akte
	Vlaamse Codex Fiscaliteit


	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Hoofdstuk 7 VCF (2.7.1.0.1-2.7.7.0.3).pdf
	
	Vlaamse Codex Fiscaliteit
	Hoofdstuk 7. Erfbelasting
	Afdeling 1. Belastbaar voorwerp
	[ Art. 2.7.1.0.1
	[ Art. 2.7.1.0.2
	[ Art. 2.7.1.0.3
	[ Art. 2.7.1.0.4
	[ Art. 2.7.1.0.5
	[ Art. 2.7.1.0.6
	[ Art. 2.7.1.0.7
	[ Art. 2.7.1.0.8
	[ Art. 2.7.1.0.9
	[ Art. 2.7.1.0.10
	Afdeling 2. Belastingplichtigen
	[ Art. 2.7.2.0.1
	Afdeling 3. Belastbare grondslag
	Onderafdeling 1. Algemeen
	[ Art. 2.7.3.1.1
	Onderafdeling 2. Actief van de nalatenschap
	[ Art. 2.7.3.2.1
	[ Art. 2.7.3.2.2
	[ Art. 2.7.3.2.3
	[ Art. 2.7.3.2.4
	[ Art. 2.7.3.2.5
	[ Art. 2.7.3.2.6
	[ Art. 2.7.3.2.7
	[ Art. 2.7.3.2.8
	[ Art. 2.7.3.2.9
	[ Art. 2.7.3.2.10
	[ Art. 2.7.3.2.11
	[ Art. 2.7.3.2.12
	[ Art. 2.7.3.2.13
	[ Art. 2.7.3.2.14
	[ Art. 2.7.3.2.15
	Onderafdeling 3. Waardering van het actief
	[ Art. 2.7.3.3.1
	[ Art. 2.7.3.3.2
	[ Art. 2.7.3.3.3
	[ Art. 2.7.3.3.4
	[ Art. 2.7.3.3.5
	[ Art. 2.7.3.3.6
	[ Art. 2.7.3.3.7
	Onderafdeling 4. Passief van de nalatenschap
	[ Art. 2.7.3.4.1
	[ Art. 2.7.3.4.2
	[ Art. 2.7.3.4.3
	[ Art. 2.7.3.4.4
	Onderafdeling 5. Aanrekening van het passief op het actief
	[ Art. 2.7.3.5.1
	[ Art. 2.7.3.5.2
	Afdeling 4. Tarieven
	Onderafdeling 1. Algemene bepalingen
	[ Art. 2.7.4.1.1
	[ Art. 2.7.4.1.2
	[ Art. 2.7.4.1.3
	[ Art. 2.7.4.1.4
	[ Art. 2.7.4.1.5
	Onderafdeling 2. Verlaagde tarieven
	[ Art. 2.7.4.2.1
	[ Art. 2.7.4.2.2
	[ Art. 2.7.4.2.3
	[ Art. 2.7.4.2.4
	Afdeling 5. Verminderingen
	[ Art. 2.7.5.0.1
	[ Art. 2.7.5.0.2
	[ Art. 2.7.5.0.3
	[ Art. 2.7.5.0.4
	[ Art. 2.7.5.0.5
	[ Art. 2.7.5.0.6
	Afdeling 6. Vrijstelling
	[ Art. 2.7.6.0.1
	[ Art. 2.7.6.0.2
	[ Art. 2.7.6.0.3
	[ Art. 2.7.6.0.4
	[ Art. 2.7.6.0.5
	[ Art. 2.7.6.0.6
	Afdeling 7. Wijze van heffing
	[ Art. 2.7.7.0.1
	[ Art. 2.7.7.0.2
	[ Art. 2.7.7.0.3

	Over deze akte
	Vlaamse Codex Fiscaliteit


	Lege pagina
	art. 2.8.4.1.1. §1 VCF (2.8.1.0.1-2.8.7.0.3).pdf
	
	Vlaamse Codex Fiscaliteit
	Hoofdstuk 8. Schenkbelasting
	Afdeling 1. Belastbaar voorwerp
	[ Art. 2.8.1.0.1
	[ Art. 2.8.1.0.2
	Afdeling 2. Belastingplichtigen
	[ Art. 2.8.2.0.1
	Afdeling 3. Belastbare grondslag
	[ Art. 2.8.3.0.1
	[ Art. 2.8.3.0.2
	[ Art. 2.8.3.0.3
	[ Art. 2.8.3.0.4
	[ Art. 2.8.3.0.5
	Afdeling 4. Tarieven
	Onderafdeling 1. Algemeen
	[ Art. 2.8.4.1.1
	[ Art. 2.8.4.1.2
	Onderafdeling 2. Tijdelijke bepalingen voor schenkingen van percelen grond die volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd zijn voor woningbouw
	[ Art. 2.8.4.2.1
	[ Art. 2.8.4.2.2
	[ Art. 2.8.4.2.3
	Onderafdeling 3. Tarieven voor schenkingen van gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie of van gebouwen met conformiteitsattest die verhuurd worden
	[ Art. 2.8.4.3.1
	Onderafdeling 4. Tarieven voor schenkingen van een beschermd monument waarvoor een investeringsverplichting geldt
	[ Art. 2.8.4.4.1
	Afdeling 5. Verminderingen
	[ Art. 2.8.5.0.1
	Afdeling 6. Vrijstellingen
	[ Art. 2.8.6.0.1
	[ Art. 2.8.6.0.2
	[ Art. 2.8.6.0.3
	[ Art. 2.8.6.0.4
	[ Art. 2.8.6.0.5
	[ Art. 2.8.6.0.6
	[ Art. 2.8.6.0.7
	[ Art. 2.8.6.0.8
	[ Art. 2.8.6.0.9
	[ Art. 2.8.6.0.10
	Afdeling 7. Wijze van heffing
	[ Art. 2.8.7.0.1
	[ Art. 2.8.7.0.2
	[ Art. 2.8.7.0.3

	Over deze akte
	Vlaamse Codex Fiscaliteit


	Lege pagina
	Lege pagina
	art. 3.3.3.0.1, §4, 2° VCF.pdf
	
	Vlaamse Codex Fiscaliteit
	Afdeling 3. Aanslagtermijn
	Art. 3.3.3.0.1
	Art. 3.3.3.0.2
	[ Art. 3.3.3.0.3

	Over deze akte
	Vlaamse Codex Fiscaliteit


	Lege pagina
	Lege pagina
	art. 3.18.0.0.14 VCF.pdf
	
	Vlaamse Codex Fiscaliteit
	[ Art. 3.18.0.0.14

	Over deze akte
	Vlaamse Codex Fiscaliteit


	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina



