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Afkortingenlijst
AL
BE
BE’r
GV
LLE
NL
OG
RG
REA
TIGV
V/V
VG
VG’er
VE
VE’r

Algemeen legataris
Blote eigendom
Blote eigenaar
Gemeenschappelijk vermogen
Langstlevende echtgenoot
Nalatenschap
Onroerend goed
Roerend goed
Rechtbank van eerste aanleg
Toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen
Vereffening-verdeling
Vruchtgebruik
Vruchtgebruiker
Volle eigendom
Volle eigenaar
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I. Aandachtspunten bij de
aangifte van nalatenschap
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I. Aandachtspunten bij de aangifte van nalatenschap
A) Schatting onroerend goed
B) Aangifte pro memorie
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A) Schatting onroerend goed
Aangifte NL: waarde van alle RG en OG
Waardering OG?
- Marktwaarde
- Mogelijkheden voor waardering OG:
1) Zelf waarderen
2) Waardering erkend schatter-expert
3) Aanvraag tot bindende schatting (ABS)
→ Men kan per OG een verschillende waarderingsmethode kiezen
→ Verschillende erfgenamen kunnen voor eenzelfde OG een
verschillende waarderingsmethode kiezen (individuele aangifte)
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A) Schatting onroerend goed
Optie 1: zelf waarderen

Wat?
Erfgenamen schatten zelf het OG of laten zich bijstaan door een notaris.
Notaris schat het OG o.b.v. vergelijkingspunten van woningen in de buurt:
-

Verkoopprijs
Ligging
Oppervlakte perceel
Aantal slaapkamers
Lift
...

Voordeel?
Eenvoudig en kosteloos
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A) Schatting onroerend goed
Optie 1: zelf waarderen

Nadeel?
VLABEL is hierdoor niet gebonden
Gevolgen?
- Risico op tekortschatting binnen 2 jaar (art. 3.18.0.0.8 VCF):
-

door VLABEL
door verkoop aan een hogere prijs (marge van 10% waarde in NL - verkoopprijs)

→ aanvullende er elas ng + belas ngverhoging
→ tenzij ‘meerwaarde’ te danken aan uitgevoerde werken (bewijzen !!)
-

Verkoop tegen lagere prijs: geen teruggave erfbelasting
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A) Schatting onroerend goed
Optie 2: waardering erkend schatter-expert
Wat?
Erfgenamen doen beroep op een erkend schatter-expert (die voldoet aan bepaalde
kwaliteitsvereisten).
- Lijst op website VLABEL van schatters die aan deze voorwaarden voldoen
- Aandachtspunten:
- Termijnen
- Schattingsverslag moet gehecht zijn aan aangifte NL
Voordeel?
Schatting is bindend voor VLABEL, maar erfgenaam kan verschillende erkende schatters contacteren en
kiezen welke schatting hij indient
Nadeel?
Erfgenaam moet zelf de kost betalen van de schatter 10(geen vaste prijs)
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A) Schatting onroerend goed
Optie 2: waardering erkend schatter-expert

Gevolgen?
Verkoop tegen hogere prijs: geen bijkomende heffing.
Verkoop tegen lagere prijs: ambtshalve ontheffing mogelijk (3.6.0.0.1 VCF)
VLABEL SP 20024:
- Verkoop tegen lagere prijs = nieuw feit
- Bewijs?
- Effectief sprake van overbelasting na normaal te koop gesteld
- Representatief voor waarde op datum van overlijden

Bindend? De schatting is bindend voor VLABEL onder 2 voorwaarden:
1. de schatting voldoet aan de wettelijke kwaliteitsvereisten;
2. het gevoegd is aan de aangifte van nalatenschap.
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A) Schatting onroerend goed
Optie 2: waardering erkend schatter-expert

!! Kwaliteitsvereisten → art. 3.3.1.0.9/1, §3 VCF
Opbouw schattingsverslag:
1° inleidend gedeelte
2° beschrijving van het te schatten onroerend goed
3° doorgedreven analyse van de positieve en negatieve elementen van het te
schatten onroerend goed
4° beschrijving van de vergelijkingspunten
5° gemotiveerde besluitvorming
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A) Schatting onroerend goed
Optie 2: waardering erkend schatter-expert

Kwaliteitsvereisten
1° inleidend gedeelte (d)
- expliciet vermelding: “Dit schattingsverslag is opgemaakt met naleving
van de kwaliteitseisen voor schatters-experten, om te dienen als
waardering bij de aangifte van nalatenschap.”
6° Eedformule
Het verslag wordt afgesloten met "Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en
geweten getrouw heb vervuld". Het wordt gedagtekend en ondertekend.
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A) Schatting onroerend goed
Optie 3: aanvraag tot bindende schatting (ABS) - 1 april 2019

Wat?
VLABEL waardeert zelf het OG
→ Vòòr verstrijken indieningstermijn van aangi e een ABS indienen via formulier van VLABEL
→ VLABEL stuurt gra s een gemo veerd bindende scha ng
→ aanvraag schort de termijnen niet op! Vaak pas na verstrijken termijn aangi e
(erfgenamen krijgen aanvullende aangifte na schatting)

Voordeel?
Kosteloos en bindend voor VLABEL
Nadeel?
Bindend voor de erfgenaam (“blanco cheque t.v.v. VLABEL”)
14

14

7

A) Schatting onroerend goed
Optie 3: aanvraag tot bindende schatting (ABS) - 1 april 2019

Gevolgen?
Verkoop tegen hogere prijs: geen bijkomende heffing.
Verkoop tegen lagere prijs: ambtshalve ontheffing mogelijk (3.6.0.0.1 VCF)
VLABEL SP 20024:
- Verkoop tegen lagere prijs = nieuw feit
- Bewijs?
- Effectief sprake van overbelasting na normaal te koop gesteld
- Representatief voor waarde op datum van overlijden

Bindend!
Erfbelasting wordt geheven op geschatte waarde
Mogelijkheid om bezwaar in te dienen binnen
3 maanden na schatting
15
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B) Aangifte pro memorie
-

In principe niet toegelaten
Onderscheid onzekerheid m.b.t. activa
- Over bestaan van het ac ef = eventuele goederen en rechten →
moet niet worden aangegeven zolang onzekerheid
■
■
■

-

Pro memorie aangifte niet nodig
Nieuwe aangifte
Bv. niet-vervulde opschortende voorwaarde, hangende gedingen

Over waarde van het ac ef → onmiddellijk aangeven & waarderen
■
■
■

Pro memorie aangifte niet toegelaten: regel art. 2.7.3.3.6 VCF volgen
● Onmiddellijk aangeven in actief + waarde ramen
● Regularisatie bij definitieve bepaling waarde mogelijk
Pro memorie raming = nulraming volgens VLABEL (SP 19027)
● Geen verzuim (Artikel 3.18.0.0.7. VCF)
● Tekortschatting wanneer de waarde vaststaat (Artikel 3.18.0.0.8. VCF)
Bv. schadevergoeding waarvan het bedrag nog niet vastgesteld is
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II.

Hervorming erfbelasting
2021

II.

Hervorming erfbelasting 2021
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A)
B)
C)
D)

Afschaffing fiscaal voordeel duolegaat
0%-tarief voor goede doelen
Vriendenerfenis
Tijdstip van verzaking aan wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik
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A) Afschaffing fiscaal voordeel duolegaat
Vanaf 1 juli 2021 nieuw artikel 2.7.3.2.15 VCF in werking getreden:
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.”
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A) Afschaffing fiscaal voordeel duolegaat
Ratio? Altruïstisch karakter versterken
Concreet? Het gebruteerde bedrag van de tenlastelegging op het goede doel zal ook als een
legaat worden beschouwd in hoofde van de andere erfgenaam, legataris of begiftigde, maar
zal nog steeds ten laste worden gelegd van het goede doel.
Inwerkingtreding? Van toepassing op overlijdens vanaf 1 juli 2021, ongeacht datum testament.
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A) Afschaffing fiscaal voordeel duolegaat
Voorbeeld zonder duolegaat. De nalatenschap vertoont een nettoactief van 500.000 euro. De
neef wordt aangesteld als algemene legataris.
De erfbelasting die de neef betaalt:
(25 % x 35.000) + (45 % x 40.000) + (55 % x 425.000) = 260.500 euro
De neef houdt netto over:
500.000 - 260.500 = 239.500 euro
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A) Afschaffing fiscaal voordeel duolegaat
Voorbeeld: klassiek duolegaat vóór 1 juli 2021. Het goede doel wordt aangeduid als algemene
legataris onder de last een nettobedrag van 280.000 euro uit te betalen aan de neef en de last
tot betaling van de erfbelasting in hoofde van de neef. De nalatenschap vertoont een
nettoactief van 500.000 euro.
De erfbelasting op het legaat aan de neef van 280.000 euro:
(25 % x 35.000) + (45 % x 40.000) + (55 % x 205.000) = 139.500 euro
De erfbelasting op het legaat aan het goede doel (500.000 euro - 280.000 euro = 220.000 euro)
8,5 % x 220.000 = 18.700 euro
→ de neef houdt ne o meer over én het goede doel krijgt een som van 61.800 euro
22
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A) Afschaffing fiscaal voordeel duolegaat
Voorbeeld: klassiek duolegaat vanaf 1 juli 2021. Het goede doel wordt aangeduid als
algemene legataris onder de last een nettobedrag van 280.000 euro uit te betalen aan de neef
en de last tot betaling van de erfbelasting in hoofde van de neef. De nalatenschap vertoont een
nettoactief van 500.000 euro.
De erfbelasting op het legaat aan de neef van 280.000 euro:
Stap 1: (25 % x 35.000) + (45 % x 40.000) + (55 % x 205.000) = 139.500 euro.
Stap 2: Het marginaal tarief bedraagt 55 %, de neef zal bijkomend belast worden op:
139.500 / (1 - 0,55) = 310.000 euro, met als maximumbedrag het legaat
aan het
goede doel = 220.000 euro (= 500.000 - 280.000)
Stap 3: totaal belastbaar legaat in hoofde van neef: 500.000 euro
Stap 4: totale erfbelasting bedraagt:
(25 % x 35.000) + (45 % x 40.000) +23 (55 % x 425.000) = 260.500 euro
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A) Afschaffing fiscaal voordeel duolegaat
Voorbeeld: klassiek duolegaat vanaf 1 juli 2021. Het goede doel wordt aangeduid als
algemene legataris onder de last een nettobedrag van 280.000 euro uit te betalen aan de neef
en de last tot betaling van de erfbelasting in hoofde van de neef. De nalatenschap vertoont een
nettoactief van 500.000 euro.
De erfbelasting op het legaat aan het goede doel van 220.000 euro:
Goede doel geniet van 0%-tarief in de erfbelasting
Maar: het goede doel zou een opleg van 40.500 euro (= 220.000 - 260.500) moeten
betalen voor de betaling van het legaat aan de neef en de erfbelasting erop, zodanig dat
het goede doel het legaat hoogstwaarschijnlijk zal verwerpen (last > verkrijging)
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Zonder duolegaat
Erfbelasting betaald
door neef

Duolegaat overlijden
voor 01/07/2021

€ 260.500

Erfbelasting betaald
door goed doel

Duolegaat overlijden
vanaf 01/07/2021

/
/

/

€ 139.500 (legaat aan
neef) + € 18.700
= € 158.200

€ 260.500 (legaat aan
neef) + € 0
= € 260.500

Gemiddelde
belastingdruk

€ 260.500 / € 500.000 =
52,10%

€ 158.200 / € 500.000 =
31,64%

€ 260.500 / € 500.000 =
52,10%

Netto verkrijging neef

€ 239.500

€ 280.000

€ 280.000

€ 61.800

- € 40.500

€ 341.800

€ 239.500

Netto verkrijging goed
doel
Totale netto-verkrijging

/
€ 239.500
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A) Afschaffing fiscaal voordeel duolegaat
Familiaal duolegaat (vanaf 1 juli 2021)

Artikel 2.7.3.2.15 VCF enkel van toepassing wanneer legataris die belast is met betaling

erfbelasting opgenomen is in artikel 2.7.4.2.1 VCF (o.a. een goed doel).

Voorbeeld: Kinderloze erflater stelt moeder aan als AL onder last om nettobedrag van
280.000 euro uit te keren aan neef. Nalatenschap bedraagt 500.000 euro.
Erfbelasting verschuldigd op legaat aan neef:
(25% x 35.000) + (45% x 40.000) + (55% x 205.000) = 139.500 euro.
Erfbelasting verschuldigd op legaat aan moeder:
(3 % x 50.000) + (9 % x 170.000) = 16.800 euro
Moeder verkrijgt netto: 500.000 - 280.000 - 139.500 - 16.800 = 63.700 euro
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A) Afschaffing fiscaal voordeel duolegaat
Vergelijking voorbeeld duolegaat goed doel - familiaal duolegaat
Klassiek duolegaat (vanaf 01/07/’21)
Erfbelasting betaald door neef

Familiaal duolegaat

/

/

Erfbelasting betaald door AL
(goed doel / moeder)

€ 260.500 (legaat aan neef) + € 0
= € 260.500

€ 139.500 (legaat aan neef) + €
16.800 = € 156.300

Gemiddelde belastingdruk

€ 260.500 / € 500.000 = 52,10 %

€ 156.300 / € 500.000 = 31,26%

Netto verkrijging neef

€ 280.000

€ 280.000

Netto verkrijging AL (goed
doel / moeder)

- € 40.500

€ 63.700

Totale netto-verkrijging

€ 239.500

€ 343.700
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B) 0% - tarief voor goede doelen
Artikel 2.7.4.2.1 en 2.8.4.1.1 §3 VCF

Ratio? Tegemoetkoming aan eventueel verlies aan inkomsten voor de goede
doelen wegens het verdwijnen van het fiscaal voordeel van de duolegaten.
Concreet? 0% - tarief voor legaten & schenkingen aan goede doelen.
Als beroepsverenigingen en private stichtingen worden begunstigd:
ongewijzigde tarieven:
- legaten: 8,5% erfbelasting
- schenkingen: 5,5% schenkbelasting
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C) Vriendenerfenis
Artikel 2.7.5.0.6 VCF (vanaf 01/07/2021)

Nieuw artikel 2.7.5.0.6 VCF ingevoerd.
Ratio?
- Belastingverminderingen creëren in hoofde van één of meer verre verwant(en) of
goede vriend(en).
- Komt tegemoet aan de afschaffing fiscaal voordeel duolegaat, maar is begrensd.
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C) Vriendenerfenis
Voorwaarden

1. Natuurlijke persoon
2. Verkrijgers bedoeld in tabel II van artikel 2.7.4.1.1. VCF
= broers en zussen, neven en nichten en verdere verwanten of niet-verwanten.
niet: partner of rechte lijn → erven aan lagere tarieven (3% - 27%)
-

Gunstregime familiebedrijf (vererving aan 7% buiten rechte lijn en partner) niet
cumuleerbaar met vriendenerfenis

1. Aanduiding als vriend die valt onder vriendenerfenis in een niet-herroepen
testament (ongeacht vorm)
2. Vermelding in aangifte nalatenschap (art. 3.3.1.0.8, §1, 1e lid, 14°, l VCF)
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C) Vriendenerfenis
Berekening
X = a x (b – c)
De parameters worden gedefinieerd als volgt:
a = de som van de netto-verkrijgingen 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
VCF;
b = het laagste toegepaste tarief, vermeld in tabel II van het voormelde artikel;
c = het laagste tarief, vermeld in tabel I van het voormelde artikel.

Concreet?
Vermindering tarief op belastbare grondslag van 15.000 euro, waardoor verschuldigde
erfbelasting op een legaat van 15.000 euro (na de vriendenerfenis) 450 euro bedraagt:
(15.000 x 25%) - (15.000 x (25% - 3%)) = 3.750 - 3.300 = 450 euro
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C) Vriendenerfenis
Toepassingsmodaliteiten

-

Vermindering na alle andere verminderingen en vrijstellingen
Meerdere begunstigden aangeduid voor vriendenerfenis: pro rata-verdeling van
vrijstelling
-

-

Naar verhouding van persoonlijke netto-verkrijging ten opzichte van de gezamenlijke
netto-verkrijging
Maximum 15.000 euro voor alle begunstigden samen

MVT & VLABEL Standpunt nr. 21041: testamentaire afwijking van pro rata-verdeling
mogelijk
Belastingvermindering vormt in geen geval een grond tot teruggave
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C) Vriendenerfenis
Voorbeeld

Jan heeft een nalatenschap van 500.000 euro. Hij vermaakt zijn nalatenschap aan zijn
broer en zus, ieder voor een gelijk deel.
Zonder vriendenerfenis
Erfbelasting verschuldigd op 250.000 euro
(25 % x 35.000) + (30 % x 40.000) + (55 % x 175.000) = 117.000 euro
Totale erfbelasting:
117.000 euro (deel broer) + 117.000 euro (deel zus) = 234.000 euro
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C) Vriendenerfenis
Voorbeeld

Jan heeft een nalatenschap van 500.000 euro. Hij vermaakt zijn nalatenschap aan zijn
broer en zus, ieder voor een gelijk deel en duidt hen in een niet-herroepen testament
aan als vrienden die recht hebben op toepassing van de vriendenerfenis.
Met vriendenerfenis
Erfbelasting verschuldigd op 250.000 euro = 117.000 euro (cfr. vorige slide)
Vermindering van de vriendenerfenis:
broer en zus beiden recht op: 7.500 euro x (25 % - 3%) = 1.650 euro
Totale erfbelasting:
117.000 euro - 1.650 euro = 115.350 euro
115.350 euro (deel broer) + 115.350 (deel zus) = 230.700 euro
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D) Tijdstip verzaking aan wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik
Aanpassing artikel 2.7.1.0.2 VCF

Wat is het WTOV (art. 858bis, §3 oud BW)?
= LLE verkrijgt VG op goederen die erflater tijdens het huwelijk (en na 1 september 2018)
geschonken heeft met voorbehoud van VG
Voorwaarden:
1. Schenking met voorbehoud VG
2. Schenker is titularis gebleven van VG tot moment overlijden (bv. geen afstand VG)
3. LLE was gehuwd met schenker op moment schenking / LLWSP was WSP op moment
van de schenking van de gezinswoning
4. LLE komt tot de NL en heeft niet verzaakt aan het WTOV
35
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D) Tijdstip verzaking aan wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik
Aanpassing artikel 2.7.1.0.2 VCF

Inwerkingtreding 25/04/2021:
“De erfbelasting is verschuldigd ongeacht of de verkrijging gebeurt ingevolge
wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of contractuele erfstelling.
Naast het geval, vermeld in het eerste lid, is de erfbelasting ook verschuldigd
op een verkrijging van vruchtgebruik met toepassing van artikel 858bis van
het Burgerlijk Wetboek, tenzij de langstlevende echtgenoot of wettelijk
samenwonende voor het overlijden van de schenker aan het vruchtgebruik
heeft verzaakt conform paragraaf 6 van het voormelde artikel.”
36
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D) Tijdstip verzaking aan wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik
Aanpassing artikel 2.7.1.0.2 VCF

Onderscheid:
- Geen erfbelasting verschuldigd op WTOV als verzaking vóór overlijden schenker
- Erfbelasting verschuldigd op WTOV als verzaking na overlijden schenker
Oplossing: conventioneel in de schenkingsakte een clausule voorzien
-

-

Bij schenking van gemeenschappelijk/onverdeeld goed
- Last tot afstand VG aan LL schenker
- VLABEL: vrij van erf- of schenkbelasting want iedere schenker bedingt ten behoeve van zichzelf
- Veiligheidswege: ontneming WTOV om te verzekeren dat conventionele last voorrang heeft
Bij schenking van eigen goed:
- Terugval van VG: onderworpen aan schenkbelasting bij vervulling van de voorwaarde
- Terugval van VG in schenking voor een Nederlandse notaris voor 15 december 2020 die niet
werd geregistreerd in België: geen schenkbelasting, risico op erfbelasting o.b.v. art. 2.7.1.0.5
VCF
37
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III. Recente rechtspraak
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III. Recente rechtspraak
A)
B)
C)
D)

Niet langer dubbele erfbelasting op buitenlandse roerende goederen
Temporele werking verstrengde fictiebepaling
(A)symmetrische uitbreng uit het gemeenschappelijk vermogen
Materiële afgifte van een schenking na overlijden + nietigheid
onderhandse schenking
E) Vernietiging VLABEL voorafgaande beslissing nr. 16046

Type here the title of the presentation
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A) Niet langer dubbele erfbelasting op buitenlandse roerende
goederen
Arrest Grondwettelijk Hof 3 juni 2021

-

Overlijden Belgisch rijksinwoner

-

Art. 17 W.Succ. (in VCF overgenomen in art. 2.7.5.0.4 VCF)

-

België heft erfbelasting op wereldwijd vermogen (art. 15 W.Succ. en art. 2.7.3.2.1 VCF)
Mogelijks in nalatenschap tevens buitenlandse RG en OG

-

Betaalde erfbelasting op buitenlandse OG kan verrekend worden
Betaalde erfbelasting op buitenlandse RG kan niet verrekend worden
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A) Niet langer dubbele erfbelasting op buitenlandse roerende
goederen
Arrest Grondwettelijk Hof 3 juni 2021

Feiten
- Overlijden in 2007 (W.Succ., want vóór inwerkingtreding VCF)
- Fiscale woonplaats erflater in België, Vlaams gewest
- Spaanse erfbelasting betaald op Spaanse banktegoeden
- Spaanse banktegoeden ook in Belgische aangifte van nalatenschap aangegeven
- Belgische erfbelasting verschuldigd (zonder mogelijkheid tot aftrek van de Spaanse
erfbelasting)
- Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof omtrent grondwettigheid
onderscheid RG-OG
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A) Niet langer dubbele erfbelasting op buitenlandse roerende
goederen
Arrest Grondwettelijk Hof 3 juni 2021

Het Hof
- Internationale mobiliteit is toegenomen
-

-

Feit dat RG kunnen verplaatst worden om Belgische erfbelasting te ontwijken irrelevant,
want: verrekening en geen vrijstelling

RG kunnen een aanzienlijke waarde hebben
Art. 17 W.Succ. is ingevoerd om dubbele belasting te vermijden = legitiem
Maar verschil in behandeling tussen RG - OG berust niet op een pertinent criterium
van onderscheid
Het Hof staat toe dat de verwijzende rechter een einde maakt aan ongrondwettigheid
Het Hof kan zich niet uitspreken over de handhaving van de gevolgen van artikel
2.7.5.0.4 VCF, omdat die bepaling in de voorliggende zaak niet in het geding is.
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A) Niet langer dubbele erfbelasting op buitenlandse roerende
goederen
VLABEL standpunt nr. 21042 (gepubliceerd op 29 juli 2021)

VLABEL zal rekening houden met het arrest van het Grondwettelijk Hof wat betreft
toepassing artikel 17 W.Succ. en artikel 2.7.5.0.4 VCF
-

in de fase van taxatie
in de fase van bezwaar
in geval van verzoek tot ambtshalve ontheffing

Er is vereist dat de volgende bewijsstukken worden voorgelegd (cfr. OG):
-

behoorlijk gedateerd kwijtschrift van de in het buitenland betaalde erfbelasting
door de bevoegde buitenlandse overheid voor eensluidend verklaard afschrift van de aangifte
en van de berekening van de rechten

Buitenlands RG’en moeten zijn aangegeven in de aangifte NL of door VLABEL/FOD FINANCIËN zijn
toegevoegd aan activa van de NL
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A) Niet langer dubbele erfbelasting op buitenlandse roerende
goederen
VLABEL standpunt nr. 21042 (gepubliceerd op 29 juli 2021)

Concreet betekent dit standpunt van VLABEL dat:
wanneer de in het buitenland betaalde erfbelasting
meer bedraagt dan het Belgisch successierecht op het buitenlandse RG
→ in België geen successierecht meer verschuldigd zal zijn op het buitenlandse RG
minder bedraagt dan het Belgisch successierecht op het buitenlandse RG
→ in België enkel nog het surplus zal moeten worden betaald
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B) Temporele werking verstrengde fictiebepaling
Gent 24 december 2019

Feiten
- 7 mei 2007
- 1 juli 2015
overlevingsclausule
-

-

4 augustus 2015
VLABEL
boven de helft aan
LLE
door VLABEL

wijzigend huwelijkscontract met sterfhuisclausule
aanpassing artikel 2.7.1.0.4 VCF: schrapping
(geen overgangsrecht)
overlijden
belast al hetgeen de LLE van het GV verkrijgt
de progressieve tarieven in de erfbelasting
→ past verstrengde ﬁc ebepaling toe
dient een bezwaarschrift in dat wordt afgewezen
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B) Temporele werking verstrengde fictiebepaling
Gent 24 december 2019

Procedure - temporeel aanknopingspunt
- VLABEL: temporeel aanknopingspunt = moment van overlijden / openvallen NL (en
niet het stellen van de rechtshandeling)
-

Hof van beroep Gent: temporeel aanknopingspunt = het stellen van de relevante
rechtshandeling (= huwelijkscontract), want het betreft een antimisbruikbepaling verstrengde fictiebepaling
-

nieuwe artikel 2.7.1.0.4 VCF met fiscaal strengere regeling niet toepasselijk op
rechtshandelingen gesteld vóór 1 juli 2015

Conclusie
Een verstrengde fictiebepaling kan slechts uitwerking hebben op rechtshandelingen
gesteld na de inwerkingtreding van de verstrenging (ongeacht datum overlijden)
Maar...
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B) Temporele werking verstrengde fictiebepaling
Hof van Cassatie 16 september 2021

Het Hof
- Casseert het arrest van het hof van beroep te Gent van 24 december 2019
- Artikel 2.7.1.0.4 VCF bepaalt mede het belastbaar voorwerp van de erfbelasting en
onderscheidt zich daardoor van een antimisbruikbepaling
- Hof van beroep te Gent verantwoordt zijn beslissing niet naar recht, omdat de
appelrechter had geoordeeld dat het gewijzigde artikel 2.7.1.0.4 VCF een
antimisbruikbepaling is, waardoor de gewijzigde versie van het artikel slechts
uitwerking kon hebben op rechtshandelingen die dateren vanaf haar
inwerkingtreding (1 juli 2015)
- Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen
Wordt vervolgd...
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C) (A)symmetrische uitbreng uit het gemeenschappelijk
vermogen
Asymmetrische uitbreng uit het gemeenschappelijk vermogen

Arrest hof van beroep Gent 16 juni 2020
Feiten
- Echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel met een keuzebeding
- Vrouw wordt ongeneeslijk ziek begin 2016
- Gewijzigd naar stelsel van scheiding van goederen
- Bij de V/V van GV worden de meeste goederen toebedeeld aan de man (jonge
kinderen)
- Gezinswoning zit in TIGV
- Kort voor het overlijden neemt man gezinswoning in VE vooraf, zonder
aanrekening op zijn deel
- Vrouw overlijdt 7 maanden na wijzigingsakte
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C) (A)symmetrische uitbreng uit het gemeenschappelijk
vermogen
Asymmetrische uitbreng uit het gemeenschappelijk vermogen

Arrest hof van beroep Gent 16 juni 2020
Voorgaanden
VLABEL: wijziging stelsel en uitbreng uit GV = fiscaal misbruik (artikel 3.17.0.0.2 VCF)
- Doel om zich te onttrekken aan de toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF
- Verzoek om eventuele niet-fiscale motieven kenbaar te maken
Man: bezwaarschri → afgewezen door VLABEL door frustra e ar kel 2.7.1.0.4 VCF
Man en kinderen: verzoekschrift bij REA Oost-Vlaanderen, omdat VLABEL niet aantoont
waarom er sprake is van fiscaal misbruik
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C) (A)symmetrische uitbreng uit het gemeenschappelijk
vermogen
Asymmetrische uitbreng uit het gemeenschappelijk vermogen

Arrest Gent 16 juni 2020
Hof van beroep - fiscaal misbruik?
- Volgens VLABEL: fiscaal misbruik door frustratie van artikel 2.7.1.0.4 VCF
- Hof van beroep Gent: geen fiscaal misbruik
-

Artikel 2.7.1.0.4 VCF viseert niet de asymmetrische verdelingen bij leven, maar de
ongelijke toebedeling van het GV als overlevingsrecht → in casu geen fiscaal misbruik
Louter fiscaal voordeel is onvoldoende - VLABEL moet aantonen dat belastingplichtige
handelt in strijd met doelstellingen van een bepaling
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C) (A)symmetrische uitbreng uit het gemeenschappelijk
vermogen
Symmetrische uitbreng uit het gemeenschappelijk vermogen

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afd. Gent, 20 april 2020
- Symmetrische uitbreng uit GV
- Schenking door de ene terminaal zieke echtgenoot aan de andere
Geen fiscaal misbruik:
- Geen verdeling van GV bij overlijden
- Schenking
- Korte jdsspanne tussen uitbreng + schenking en overlijden → niet
automatisch fiscaal misbruik
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D) Materiële afgifte van een schenking na overlijden +
nietigheid onderhandse schenking
Gent 15 december 2020

Feiten
- 20 april 2016: schenking via onderhandse akte door ouders aan beide kinderen
van € 500.000
- Daags nadien op dezelfde dag:

-

-

Onderhandse akte werd aangeboden ter registratie
Overlijden van één van de schenkers/ ouders
Gelden nog niet overgeschreven naar kinderen

-

Schenkingen worden vermeld onder ‘geregistreerde schenkingen’
Er wordt vermeld dat het actief ingevolge de schenkingen verminderd moest worden,
omdat reeds schenkingsrechten betaald.

17 mei 2016: kinderen krijgen aanslagbiljet registratiebelasting (€ 15.000)
24 augustus 2016 - aangifte van NL:
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D) Materiële afgifte van een schenking na overlijden +
nietigheid onderhandse schenking
Gent 15 december 2020

-

14 februari 2017: betalingsbericht waarbij de schenkingen in het actief van de
nalatenschap worden gerekend voor de erfbelasting
27 februari 2017: erfgenamen tekenen bezwaar aan
13 maart 2018: beslissing VLABEL
-

Onderhandse akte kan hoogstens een bevestiging zijn van een reeds uitgevoerde hand- of
bankgift.
Gelden behoren tot de NL indien de overschrijving nog niet heeft plaatsgevonden.
-

Erfbelasting wordt geheven op de sommen
Schenkbelasting wordt terugbetaald, omdat onterecht geheven
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D) Materiële afgifte van een schenking na overlijden +
nietigheid onderhandse schenking
Gent 15 december 2020

Procedure eerste aanleg
- 1 juni 2018: neerlegging verzoekschrift door kinderen/ begiftigden. Ze vorderen:
-

-

Vernietiging aanslagen erfbelasting + herberekening erfbelasting
Terugbetaling te veel betaalde erfbelasting

-

Geen onrechtstreekse schenking, omdat er geen traditio had plaatsgevonden
Schenking was naar de vorm nietig, omdat geen notariële akte
Absolute nietigheid

2 oktober 2019: REA Oost-Vlaanderen (afd. Gent) verklaarde vordering
ontvankelijk doch ongegrond
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D) Materiële afgifte van een schenking na overlijden +
nietigheid onderhandse schenking
Gent 15 december 2020

Procedure hoger beroep
-

Fiscaal misbruik?
-

VLABEL werpt op dat er fiscaal misbruik is: doelstellingen van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF
zouden gefrustreerd worden
Hof van beroep Gent
-

VLABEL toont niet aan dat men zich buiten het toepassingsgebied hee geplaatst → geen
voorwaarde of termijn gekoppeld aan schenking
Eigendom ging over op 20 april 2016 (datum schenking via onderhandse akte)
- Feit dat de gelden pas later werden overgeschreven doet hier geen afbreuk aan
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D) Materiële afgifte van een schenking na overlijden +
nietigheid onderhandse schenking
Gent 15 december 2020

-

Rechtsgeldigheid schenking?
-

Rechtstreekse schenking: materiële afgifte is geen constitutieve voorwaarde
Via onderhandse akte (schending art. 931 oud BW)
-

Absolute nietigheid tijdens leven schenker
Relatieve nietigheid na overlijden schenker:
- kan worden ingeroepen door erfgenamen en rechtverkrijgenden van
schenker (art. 1340 oud BW)
- niet door VLABEL
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E) Vernietiging VLABEL voorafgaande beslissing nr. 16046
VLABEL VB nr. 16046
Feiten
- Maatschap
-

-

Inbreng patrimoniumvennootschap en effectenrekening
Duur tot overlijden langstlevende ouder

Schenking
-

Deelbewijzen aan (jonge) kinderen
In VE
Onder last jaarlijkse rente aan schenkers (aanwas bij langstlevende)
-

Waarde maatschap 1.000.000 euro
Rente 30.000 euro / jaar
Leeftijd ouders 42 en 45 jaar
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E) Vernietiging VLABEL voorafgaande beslissing nr. 16046
VLABEL VB nr. 16046
VLABEL
- Artikel 2.7.1.0.7. VCF: niet van toepassing, omdat vaste rente en geen VG
- Artikel 2.7.1.0.9. VCF: omdat last zo hoog oploopt dat het een contract ten
bezwarende titel
-

-

In casu: als ouders 34 jaar leven, is de waarde van de schenking overschreden

Artikelen 2.7.1.0.3, 3° en 3.17.0.0.2 VCF

- Gecombineerde constructie: oprichting maatschap & schenking
- Duur tot overlijden langstlevende ouder
- Ouders behouden volledige controle over maatschapsvermogen als zaakvoerder
- Kinderen/ begiftigden niets te zeggen in maatschap
= schenking onder opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt ingevolge het
overlijden van de schenker → er elas ng
- aangehaalde niet-fiscale motieven (behoud controle, beheer vermogen en behoud
inkomstenstroom) beves gen toepassing van ﬁc ebepaling → geen tegenbewijs
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E) Vernietiging VLABEL voorafgaande beslissing nr. 16046
Hof van beroep Gent 1 december 2020
-

VLABEL past systeem van bewijs en tegenbewijs niet correct toe op artikel
2.7.1.0.3, 3° VCF → onwe g
-

-

Stap 1: VLABEL moet bewijzen
- Belastingplichtige heeft een rechtshandeling gekozen die in strijd is met de
doelstellingen van een specifieke fiscale bepaling
- die hoofdzakelijk bedoeld is om belasting te ontwijken
⇒ VLABEL heeft dit bewijs niet geleverd: het louter aantonen van een fiscaal
voordeel voor de belastingplichtige is niet voldoende
Stap 2: belastingplichtige kan het tegenbewijs leveren aan de hand van niet-fiscale
motieven
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E) Vernietiging VLABEL voorafgaande beslissing nr. 16046
Hof van beroep Gent 1 december 2020
-

VLABEL past ten onrechte ar kel 2.7.1.0.9 VCF toe → onwe gheid
-

Ofwel als herkwalificatie van schenking in afstand / verkoop onder bezwarende titel
(omwille van dermate hoge last)
Ofwel bedekte bevoordeling → geen verkoop ten bezwarende tel
In beide situaties kan artikel 2.7.1.0.9 VCF niet worden toegepast

60

60

30

IV. Houding VLABEL

61

IV. Houding VLABEL
A) Recente tendensen in het kader van het gunstregime familiale
vennootschappen en de houding van VLABEL
B) De vierde piste
C) Gesplitste aankoop
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A) Recente tendensen in het kader van het gunstregime
familiale vennootschappen en de houding van VLABEL
Gunstregime (pro memorie)

-

Artikel 2.7.4.2.2 VCF:

-

Onder andere activiteitsvoorwaarde:

-

vererving 3% in rechte lijn & tussen partners
vererving 7% buiten rechte lijn

-

Nijverheids-, handels-, ambachts-, landbouwactiviteit of een vrij beroep tot voorwerp
en daadwerkelijk uitoefenen
Weerlegbaar vermoeden dat de vennootschap geen reële economische activiteit
uitoefent als één van de laatste drie boekjaren:

-

-

-

-

Post 62 (bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen) = / < 1,50 % van post 20/58 (totale
activa) én
Post 22 (terreinen en gebouwen) > 50 % van post 20/58 (totale activa)

VLABEL omzendbrief 2015/2: als tegenbewijs → alle OG worden aangewend voor de
economische activiteit van de vennootschap en dus geen privaat patrimonium
-

Verhuur aan derden onvoldoende voor het tegenbewijs
Verhuur aan dochtervennootschap uitzonderlijk wel indien het bedrijfsgebouwen betreft die
uitsluitend door één of meerdere actieve
dochtervennootschap(pen) word(t)(en) gebruikt.
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A) Recente tendensen in het kader van het gunstregime
familiale vennootschappen en de houding van VLABEL
VLABEL VB nr. 19008
Verhuur van OG
Exploiteren en ontwikkelen van professioneel/ commercieel vastgoed, met inbegrip van
verhuren kan toch een reële economische activiteit vormen in hoofde van de
vennootschap
Maar...
Residentieel vastgoed sluit regime uit
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A) Recente tendensen in het kader van het gunstregime
familiale vennootschappen en de houding van VLABEL
REA Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 4 februari 2020
Procedure voor rechtbank
Tegenbewijs dat er een reële activiteit is, moet mogelijk zijn, ook al zit er residentieel
vastgoed in → gemengde vennootschap moet het tegenbewijs kunnen leveren
- beenhouwerij had ontegensprekelijk een activiteit
- geen uitspraak over de verhouding tussen beide activiteiten (operationele poot vs.
vastgoedpoot)
Hof van beroep Gent - uitspraak verwacht maart 2022.
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B) De vierde piste
Verblijvingsbeding met betrekking tot onverdeelde goederen

Verblijvingsbeding
- Civiel: artikel 1469, §1 oud BW (vanaf 01/09/2018)
-

-

Echtgenoten gehuwd onder scheiding van goederen kunnen verblijvingsbeding of
keuzebeding toevoegen aan hun onverdeeldheid als huwelijksvoordeel.

Fiscaal: artikel 2.7.1.0.4 VCF
-

Fictiebepaling: erfbelasting op alles dat de LLE > helft uit het GV verkrijgt
Viseert enkel “gemeenschappelijke vermogens” → geen onverdeeldheid

Onverdeeldheid
- Reeds bestaande onverdeeldheid
- Eigen goederen, ingebracht in onverdeeldheid bij huwelijkscontract
-

OG: verkooprecht verschuldigd op de helft bij inbreng
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B) De vierde piste
Verblijvingsbeding met betrekking tot onverdeelde goederen

Houding VLABEL?
Geen erfbelasting verschuldigd wegens gebrek aan decretale grondslag.
Artikels VCF niet van toepassing:
- Art. 2.7.1.0.2 VCF, omdat
-

Inbreng = overeenkomst → verkrijging onder levenden
Geen erfrechtelijke verkrijging

-

Loutere onverdeeldheid
Geen gemeenschappelijk vermogen

-

Huwelijksvoordelen
Geen schenkingen

-

Art. 2.7.1.0.4 VCF, omdat

-

Art. 2.7.1.0.3, 3° en 2.7.1.0.5 VCF, omdat
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B) De vierde piste
Verblijvingsbeding met betrekking tot onverdeelde goederen

Bij volledige toekenning OG aan LLE eventueel wel verdeel- of verkooprecht, als LLE:
- Inbrengende echtgenoot is → verdeelrecht
- Niet-inbrengende echtgenoot is → verkooprecht op de helft
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B) De vierde piste
Verblijvingsbeding met betrekking tot onverdeelde goederen

Fiscaal misbruik?
- Wel fiscaal misbruik
-

Verschillend regime om steeds de fiscaal meest gunstige optie (bv. Alle RG in
onverdeeldheid, behalve gezinswoning omdat die vrij van erfbelasting vererft)
Eenheid van opzet: wijziging huwelijksvermogensstelsel: gemeenschapsstelsel →
scheiding van goederen
Inbreng door een van de echtgenoten gehuwd onder gemeenschapsstelsel van eigen
roerend vermogen in onverdeeldheid (99%-1%) + keuzebeding
-

-

Echtgenoten waren reeds gehuwd onder wettelijk stelsel met gift tussen echtgenoten, dus
hadden reeds burgerrechtelijke deze uitkomst

Geen fiscaal misbruik indien consequente regeling
-

Gezinswoning mee in onverdeeldheid
-

Registratierechten betalen op verkrijging door LLE
I.p.v. vererven & vrijstelling gezinswoning in de erfbelasting
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C) Gesplitste aankoop
Wat?
Planningstechniek: bij de aankoop koopt iemand de BE (kinderen) en iemand anders het VG
(ouders)
Belastbaarheid?
Fictiebepaling - artikel 2.7.1.0.7 VCF: wanneer VG door erflater & BE door een derde ten
bezwarende titel wordt verkregen:
- bij overlijden van de vruchtgebruiker: goederen geacht in VE in de NL te zitten & als legaat
door de blote eigenaar te zijn verkregen → erfbelasting !
- Tenzij
- bewijs dat de verkrijging geen bedekte bevoordeling is van de derde (o.a.) → wanneer
is er geen bedekte bevoordeling?
- erflater (vruchtgebruiker) langer heeft geleefde dan derde (blote eigenaar)
- blote eigenaar behoort niet tot bepaalde categorie personen (m.n. erfgenamen,
70
legatarissen of tussenpersonen)
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C) Gesplitste aankoop
Vooraf - VLABEL standpunt nr. 15004
Openlijke schenking voor gesplitste aankoop is geen bedekte bevoordeling: maar
vereist registratie in België & betaling schenkbelasting om te kwalificeren als openlijke
bevoordeling
Vooraf - arrest Raad van State 12 juni 2018
Vernietigt VLABEL standpunt nr. 15004: geen bedekte bevoordeling, wanneer openlijke
schenking voor gesplitste aankoop plaatsvindt, ongeacht registratie in België (& betaling
schenkbelasting)
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C) Gesplitste aankoop
VLABEL standpunt nr. 20067 (gesplitste aankopen vanaf 14/10/2020)
- Blote eigenaar moet aantonen dat hij ingevolge schenking definitief eigenaar is
geworden & daarmee zijn deel in de prijs heeft betaald
- Irrelevant hoelang van tevoren schenking heeft plaatsgevonden
-

-

Schenking bij notariële akte net voor de aankoop (zonder afgifte / storting gelden) ook
toegestaan, want openlijke bevoordeling (ook al betaalt vruchtgebruiker volledige prijs)

Datum schenking kan bewezen worden met alle middelen van recht, uitgezonderd
eed of beweringen van partijen
Voorschot? Dit heeft dit niet tot gevolg dat de datum van het compromis het
bepalend ogenblik zou worden waar de schenking aan moet voorafgaan.

Actuele topics inzake erfbelasting
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C) Gesplitste aankoop
Opgelet: VLABEL wijkt af van het federaal standpunt
- De federale administratie creëert de voorwaarde dat het totale door de blote
eigenaar te betalen bedrag moet zijn geschonken vóór de ondertekening van het
compromis wanneer daarbij een voorschot wordt betaald (ongeacht of de
vruchtgebruiker, dan wel de blote eigenaar hiervoor instaat)
→ Welk gewest bevoegd is voor heﬃng er elas ng/successierechten, hangt af van
laatste woonplaats erflater (langste verblijfplaats in de 5 jaar voor het overlijden)
- Niet: het gewest waar men zijn verblijfplaats ten tijde van gesplitste aankoop /
waar OG is gelegen
- Voorzichtigheid is geboden
Actuele topics inzake erfbelasting
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Disclaimer
© The contents of this document (and any related slides and presentations) are the copyright of
Cazimir BV/CVBA. All the rights are reserved. The purpose of this document is to set out general
advice and comments, and therefore specific legal advice must be taken before reliance is
placed upon it in any particular circumstances. Where hyperlinks are provided to third party
websites, Cazimir is not responsible for the content of such sites. To the extent information and
opinions contained in this presentation have been obtained from public sources, these are
believed to be reliable, but no representation, warranty or undertaking, expressed or implied,
is made or given whether such information is accurate, reasonable, authentic, valid or complete
and it should not be relied upon as such. Cazimir accepts no liability or responsibility for any
direct or consequential loss arising from any use of the material contained in this presentation.
It may not be passed on to any third party and no representation on behalf of Cazimir may be
made in relation to such onward transmission. Nothing in this documentation may be
contained in any presentation or other documentation produced by any other party without
the prior written consent of Cazimir BV/CVBA.
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