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Agenda 

 Enkele beginselen
 Eenheidsleer 
 Wat is een schenking?
 Wat is een verkoop?
 Wat is een schenking met last?

 Civielrechtelijk aspecten
 Fiscale aspecten 
 Last is hoger dan verkoopwaarde

 Wat is een kwijtschelding?

 Overzicht: civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten 
 Fiscale kwalificatie van bepaalde handelingen

 Verkeerd benoemd akte
 Simulatie
 Fiscaal misbruik 

 En nu de praktijk: 10 toepassingen
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Eenheidsleer

 Beginsel van de ‘eenheidsleer’:
 Ons Burgerlijk Wetboek kent enkel rechtshandelingen onder 

kosteloze titel (art. 1105 BW) of onder bezwarende titel (art. 1106 
BW)
 Gevolg: er is dus geen gemengde overeenkomst 

 Een gemengde overeenkomst zou ingaan tegen de ‘eenheid’ of 
‘ondeelbaarheid’ van de intentie van de partijen 

 Partijen hebben niet de bedoeling twee rechtshandelingen te sluiten 
onder een verschillend regime

 Herkwalificatie van de akte verkoop in een schenking of andersom

 Wat is de impact van de eenheidsleer op fiscaal vlak? 
 Zie hierna
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Schenking

 Schenking onder levenden (art. 894 BW)
 = akte waarbij schenker zich dadelijk en onherroepelijk (donner 

et retenir ne vaut) van geschonken zaak ontdoet ten voordele 
van begiftigde die aanvaardt (= noodzakelijk)

 = eenzijdig
 Ook ‘rechtstreekse schenking’ genoemd (kan ook indirect)

 Twee bestanddelen

 1° materieel element: 
 verarming in hoofde van de schenker 

 verrijking in hoofde van de begiftigde

 2° intentioneel element:
 inzicht om te schenken « animus donandi » 

 wordt niet vermoed, moet steeds bewezen zijn
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Verkoop

 Verkoop (art. 1582 BW)

 = overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt om een 
zaak te leveren, en de andere om daarvoor een prijs te betalen

 = wederkerig

 zowel authentieke als onderhandse akte (art. 1582 BW)
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Schenking met last: civielrechtelijke 
aspecten

 Schenking
 = eenzijdige overeenkomst
 er zijn enkel plichten in hoofde van de schenker

 Nochtans kan schenker lasten opleggen 
 Last kan bestaan uit verbintenis om iets te geven, iets te 

doen of iets niet te doen (art. 953 en 954 BW)

 Last in hoofde van de schenker of een 3de persoon
 Last moet bepaald of bepaalbaar zijn en niet in strijd met 

goede zeden, openbare orde en gebiedend recht
 Wat bij niet-uitvoering van de last? 

 Ofwel vordering tot uitvoering
 Ofwel herroeping schenking
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Schenking met last: civielrechtelijke 
aspecten

 Klassieke toepassingen
 last om levenslang aan schenker periodiek (bv. jaarlijks, 

maandelijks) een geldsom/lijfrente te betalen
 vast percentage (bv. 4%) of variabele marktrente waarbij schenker elk jaar 

minstens 4% van het geschonken kapitaal zal ontvangen

 last om levenslang aan schenkster interest te betalen op de 
geschonken som

 last aan schenkende ouder bijstand, levensonderhoud en 
woonst te verschaffen

 last alle kosten te dragen van opname in een rust - of 
verzorgingstehuis

 …
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Schenking met financiële last: 
fiscale aspecten

 Inhoud

 Geldsom/lijfrente in het voordeel van de schenker 
 Al dan niet in combinatie met terugval 

 Geldsom/lijfrente in het voordeel van beide schenkers 
 Aanwas

 Geldsom/lijfrente in het voordeel van een 3de persoon
 Last bestaat uit een som, rente of pensioen

 Last bestaat uit iets anders dan een som, een rente of 
pensioen bedongen ten bate van een derde onder 
kosteloze titel
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Schenking met last: betaling 
geldsom/lijfrente aan schenker

 Last tot betaling geldsom/lijfrente
 Als alternatief voor levenslang vruchtgebruik
 Algemeen 

 Zowel in een notariële akte, als in de onderhandse 
documenten van een hand- of bankgift 

 Betaling geldsom/lijfrente, al dan op 1ste verzoek

 Fiscale gevolgen
 Geen impact op de belastbare grondslag 
 Bij overlijden schenker → geen erfbelasting
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Schenking met last: betaling 
geldsom/lijfrente aan schenker 

 Terugval lijfrente
 Schenker bedingt in schenkingsakte dat lijfrente bij zijn 

overlijden zal toekomen op het hoofd v/e bepaalde 3de persoon 
 = schenking onder opschortende voorwaarde v/h vooroverlijden v/d 

schenker.
 Op ogenblik schenking: 50 € (algemeen vast recht)

 Fiscale gevolgen
 Standpunt nr. 16092 van 14 november 2016 
 Vastgoed 
 → Schenkbelasting (art. 2.8.4.1.1. §1 VCF)
 → Erfbelasting vr echtgenoten met gemeenschapsstelsel (art. 2.7.1.0.6 VCF) 

 Roerende goederen
 → Erfbelasting (art. 2.7.0.1.3, 3° VCF)
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Schenking met last: betaling 
geldsom/lijfrente aan beide schenkers 

 Aanwas lijfrente
 Algemeen: elk van de vervreemders wordt geacht voor zichzelf 

te hebben bedongen. Er is geen belastbare overdracht bij 
uitvoering aanwasbeding
 één uitzondering: als bedongen prestatie een rente is en de 

vervreemders zijn gehuwd onder een stelsel van gemeenschap → 
aanwas lijfrente onder toepassing van art. 2.7.1.0.6 VCF

 Standpunt nr. 16092 van 14 november 2016, public. op 3 januari 2017

 Gevolg: geen erfbelasting voor aanwas lijfrente in hoofde van 
schenkers onder scheiding van goederen en samenwonenden

 Optioneel aanwas van lijfrente?
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Schenking met last: betaling 
geldsom/lijfrente aan een 3de

 Onderscheid
 last bestaat uit iets anders dan som, rente of pensioen

 zonder invloed op heffing schenkbelasting
 uitvoering last kan aanleiding geven tot verkooprecht indien last 

bestaat in overdracht van vastgoed door de begunstigde aan 3de

 last bestaat uit som, rente of pensioen
 last in mindering gebracht van belastbare grondslag bij aanvaarding in 

schenkingsakte en belast als schenking in hoofde van 3de

 geen aanvaarding in schenkingsakte: 
 Bij later overlijden van schenker → erfbelasting/successierechten
 Uitzondering voor secundaire schenking: geen erfbelasting indien het door de 

hoofdbegiftigde betaald schenkbelasting gelijk is aan of meer bedraagt dan het 
totaal van de belastingen (3 of 7%) die ten laste van de hoofdbegiftigde en van de 
secundaire begiftigde geheven zouden geweest zijn zo de secundaire begiftigde 
zijn voordeel in de akte al had aanvaard

 bij schenking vastgoed wordt financiële last in hoofde van 3de als 
vastgoed belast (art. 2.8.3.0.1, §3 VCF)
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Last is hoger dan verkoopwaarde

 Wat indien geactualiseerde waarde van last de 
verkoopwaarde v/h geschonken goed overtreft?
 Is dit meetbaar?

 Brede interpretatie indien de opgenomen lasten moeilijk in geld 
waardeerbaar zijn (bv. last tot levensonderhoud)

 Bij periodieke last (betaling geldsom) waarvan duur onzeker is → grens 
inbouwen boven welk bedrag begiftigde niet langer gebonden is  

 Is schenking nog een schenking? Of is verrichting bezwarend 
of aleatoir?

 Hoofdregel: schenking blijft schenking indien begiftigde na de 
uitdoving van last nog een zeker voordeel bekomt (de zgn. 
eenheidsleer)
 Zie: Genin, De Page, Laurent, Verbeke, Coene en Barbaix

 Gemengde kwalificatie kan niet 
 ofwel rechtshandeling onder kosteloze titel (schenking)
 ofwel rechtshandeling onder bezwarende titel (verkoop)
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Last is hoger dan verkoopwaarde

 Juridische gevolgen 
 Bij overlijden 

 Bij verrekening (in het kader van inbreng/inkorting) wordt dan wel met 
de nettowaarde rekening gehouden 

 ↔ fiscaalrechtelijk op bruto-waarde

 Tijdens duur overeenkomst
 Wat indien begiftigde heeft aanvaard? Dient hij last nog uit te voeren 

ook al overtrof de last het voordeel dat hij genoot? 
 Schenking wordt wederkerig, vermits beide partijen verbintenissen 

opnemen → schenker kan desnoods uitvoering afdwingen 
 Rechter kan milderen

 Zo kan schenker de opgelegde last via gerechtelijke tussenkomst laten 
wijzigen zonder dat het resultaat in hoofde van de begiftigde mag 
doorwegen

 Voorbeeld: de last tot verzorging, die niet langer door de begiftigde kan 
worden uitgevoerd, kan de rechter omzetten in een lijfrente 
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Last is hoger dan verkoopwaarde

 Fiscale aspecten
 Beginsel: fiscaal recht volgt burgerlijk recht

 behoudens afwijkende uitdrukkelijke wetsbepaling 

 Gevolg: belastingadministratie moet trancheren

 schenking met hoge last die begiftigde nog voordeel biedt = schenking

 schenking met hoge last die de verkoopwaarde v/h geschonken goed 
overtreft = verkoop

Kwijtschelding

 Context
 Verkoop (wederkerige verbintenis) met uitgestelde betaling, 

gevolgd door kwijtschelding → eenzijdige verbintenis (indirecte 
schenking)

 Rechtshandeling in 2 fases
 Fase 1: verkoop (of lening) roerend (bv. aandelen) of 

onroerend goed. Betaling prijs (of terugbetaling geldsom) zal 
op later tijdstip plaatsvinden

 Fase 2: kwijtschelding terugbetaling geldsom of prijs

 Voorwerp kwijtschelding 
 = roerend goed

 = schenking indien ‘wil’ tot schenking bestaat

 Gevolg: kwijtschelding = onrechtstreekse schenking
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Kwijtschelding na verkoop 

 Kenmerk 
 via overeenkomst (art. 1285 BW) of via eenzijdige afstand

 Contractuele kwijtschelding 
 = rechtshandeling ‘om niet’ → onrechtstreekse schenking

 maar kan ook bezwarend zijn

 al dan niet met bepaalde tegenprestaties of lasten
 verbintenis om iets te geven 

 Voorbeeld: betaling bepaalde geldsom

 verbintenis om iets te doen of niet te doen 

 Voorbeelden: tegenprestatie = aan de schuldeiser toe te kennen 
last tot verzorging 

 Geheel of gedeeltelijk
 geheel (bv. kwijtschelding op het gehele kapitaal maar niet op de 

interesten) 

 gedeeltelijk (bv. kwijtschelding op deel van kapitaal, bv. 25%) 
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Kwijtschelding na verkoop 

 Vorm
 Geen authentieke akte verplicht

 Mag onderhands (zie art. 1282-1283 BW)

 Kwijtschelding ‘om niet’ onder bepaalde modaliteiten, lasten 
en voorwaarden
 als ‘voorschot op erfenis’ of ‘buiten erfdeel’ betitelen

 met opschortende of ontbindende voorwaarden

 last om op periodieke tijdstippen en op 1ste verzoek aan kwijtschelder 
bepaalde geldsom te betalen
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Kwijtschelding na verkoop 

 Belang ‘prijs’ in hoofdovereenkomst 
 Belang dat prijs in verkoopovereenkomst reëel en marktconform is → 

daaropvolgende kwijtschelding is onderworpen aan de regels van 
inbreng en inkorting

 → voordeel: de eventueel nadien gerealiseerde meerwaarde (bv. bij 
aandelen) kan nooit in rekening worden gebracht. 

 Let op: 
 Bij rechtstreekse schenking: geschonken goed komt in eigen 

vermogen van begiftigde

 Bij verkoop, gevolgd door kwijtschelding: gekocht goed komt in 
gemeenschap, behoudens verklaring wederbelegging (art. 1404 BW).
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Overzicht: civielrechtelijk 

Schenking (al dan niet met last)
Kwijtschelding na verkoop

Verkoop

Aard Onder kosteloze titel Onder bezwarende titel

Eenzijdig Wederkerig 

Toestemming Aanvaarding begiftigde

Bekwaamheid Schenker: gezond van geest 

Voorwerp

Oorzaak Animus donandi - Intuite personae

Gevolgen Onherroepelijk
Uitz.: schenking of kwijtschelding bij 
last

Ontbinding mogelijk

Vorm Notarieel
Onderhands: handgift, indirecte 
schenking

Onderhands
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Overzicht: fiscaalrechtelijk 

Schenking 
(al dan niet met last)

Verkoop

Verplichte registratie Ja

Uitzonderingen
handgift, indirecte schenking

Neen

Uitzondering
vastgoed

Tarieven Roerend: 
Geen taxatie of evenredig 
recht (3 of 7%)

Vastgoed: progressieve
1ste cat. van 3% tot 27%
2de cat. van 10% tot 40% 

Roerend:
Geen taxatie

Vastgoed: 6 of 10%
(vanaf 1 januari 2022: 3 
of 12%)
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Kwalificatie bepaalde handelingen

 1. Vereerd benoemde akten
 De juridische aard van een akte wordt bepaald door de samenhang van 

de bepalingen waaruit ze bestaat en niet door de titel die partijen eraan 
geven

 Sanctie: herkwalificatie van de akte, zonder enige boete of 
belastingverhoging 

 Voorbeeld: verkoop tegen bespottelijke lage prijs 

 2. Simulatie
 Partijen maken doelbewust gebruik van bepaalde akte (rechtshandeling) 

die in werkelijkheid een andere eigendomsoverdragende rechtshandeling 
verhult; zaken worden met opzet anders voorgesteld dan wat ze zijn

 Sanctie: elk der contracterende: geldboete of belastingverhoging gelijk 
aan ontdoken recht (art. 3.18.0.0.14 VCF) + verjaring: 5 jaar + 4 jaar bij 
fraude (art. 3.3.3.0.1, §4, 2° VCF). 

 Voorbeeld: verkoop met openstaande schuldvordering, gevolgd door 
kwijtschelding prijs (Besl. 4 januari 1870)

21

22



J. Ruysseveldt 23

Kwalificatie bepaalde handelingen

 3. Fiscaal misbruik
 Decreettekst (art. 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. 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; of

 2. 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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Kwalificatie bepaalde handelingen

 3. Fiscaal misbruik (vervolg)

 Dubbele bewijslast in hoofde van de fiscus: 
 eerst: objectief element (rechtshandeling in strijd met doelstelling)
 vervolgens: subjectief element (belastingprofijt in hoofde van de belastingplichtige)
 (en niet andersom)

 Partijen maken doelbewust gebruik van één of meerdere 
eigendomsoverdragende rechtshandelingen die ‘open’ in de akte worden 
opgenomen maar die de doelstelling van een bepaalde fiscale wet miskent 
(frustreert)

 Sanctie: rechtshandeling niet tegenstelbaar aan de administratie, geen 
boete

 Voorbeeld: inbreng vastgoed in vennootschap onmiddellijk gevolgd door 
schenking aandelen?
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Toepassing 1

 Scenario 1

 Ongehuwde en kinderloze dame verkoopt aandelen van haar 
vastgoedvennootschap aan haar buur voor 1 €

 Actief vennootschap omvat woning (verkoopwaarde 300.000 €)

 Boekwaarde woning = 0 €

 Is dit een verkoop of schenking?

Toepassing 1

 Analyse
 = schenking

 = onjuist benoemde akte: rechtshandeling is open maar de 
opgemaakte akte is verkeerd betiteld 

 prijs = irreëel en niet-marktconform

 Verplichte registratie?
 Roerend goed: geen verplichte registratie 

 Gevolgen bij registratie
 Herkwalificatie akte. Geen boete of belastingverhoging

 Bij registratie: verschuldigde schenkbelastingen (3 of 7%)

 Bij overlijden verkoper binnen de 3 jaar: erfbelasting

 Let op voor verkoop aan koper gehuwd onder gemeenschap van 
goederen → goed v/d huwgemeenschap, behoudens verklaring 
wederbelegging (art. 1404 BW)
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Toepassing 2a

 Scenario 2a

 Moeder verkoopt haar vastgoed aan één van haar kinderen voor 
‘vriendenprijs’, nl. 120.000 €

 Vastgoed heeft een verkoopwaarde van 200.000 €

 Is dit een verkoop of schenking?

Toepassing 2a

 Analyse
 = verkoop (bezwarend karakter stil aanwezig)

 prijs = niet-marktconform

 Verplichte registratie?
 Vastgoed: verplichte registratie + mogelijks tekortschatting → pro-

fisco verklaring om belastingverhoging inzake tekortschatting te 
vermijden

 Gevolgen
 Fiscaal: geen herkwalificatie akte. Geen boete of 

belastingverhoging 

 Juridisch: verschil in waarde kan bij overlijden van moeder worden 

aangerekend als onrechtstreekse schenking
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Toepassing 2b

 Scenario 2b

 Tante verkoopt haar vastgoed aan haar nicht voor ‘vriendenprijs’, nl. 
162.500 €, met volgende modaliteiten:
 behoud levenslang recht van gebruik en woonst 
 geen betaling voorschot
 prijs dient pas uiterlijk 3 maand na overlijden te worden betaald

 Vastgoed heeft verkoopwaarde van 256.250 €

 Is dit een verkoop of schenking?

Toepassing 2a

 Analyse
 = schenking, volgens fiscus

 lage prijszetting

 nauwe familieband

 hoge leeftijd verkoopster waardoor bedongen gebruik en bewoning te 
verwaarlozen is

 volledige koopprijs dient pas na het overlijden te worden betaald

 = verkoop, volgens hof v. beroep (Antwerpen, 30 oktober 2012)
 prijs was niet-marktconform maar was ook niet bespottelijk laag (63%)

 door levenslang bewoningsrecht wordt koper beknot in haar rechten

 er zijn wel registratierechten verschuldigd op de venale waarde  (256.250 €)

 de familieband tussen verkoper en koper vermoedt geen animus donandi 
(bovendien was er kort voor het overlijden een testament waarin andere 
persoon als legataris werd aangesteld)
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Toepassing 3

 Scenario 3

 Verkoop vastgoed door tante aan neef voor 250.000 €
 Verkoopwaarde vastgoed = 250.000 €
 Prijs zal worden betaald op eerste verzoek van tante
 Onmiddellijk na de koop volgt onderhandse kwijtschelding van 

schuldvordering (niet geregistreerd)

 Is dit verkoop of schenking?

Toepassing 3

 Analyse
 = simulatie 

 Ook indien de betaalde prijs onmiddellijk na de verkoop wordt 
teruggegeven

 Gevolgen:
 partijen maken doelbewust gebruik van bepaalde akte 

(rechtshandeling) die in werkelijkheid een andere 
eigendomsoverdragende rechtshandeling verhult; zaken worden 
met opzet anders voorgesteld dan wat ze zijn

 Sanctie: geldboete of belastingverhoging gelijk aan ontdoken recht 
voor elk van de contractanten (art. 3.18.0.0.14 VCF) 
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Toepassing 4

 Scenario 4

 Verkoop vastgoed door tante aan neef 
 Betaling voorschot (bv.10%) bij ondertekening compromis
 Saldo (90%) zal worden betaald over bepaalde (tijdseenheid 10 jaar 

in 20 zesmaandelijkse aflossingen)
 Interestvergoeding op niet betaald gedeelte (bv. 2%)
 Ambtshalve inschrijving/hypotheek
 Na 4de prijsaflossing volgt kwijtschelding

 Is dit een verkoop of schenking?
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Toepassing 4

 Analyse
 = m.i. geen simulatie 

 Gevolgen:
 er is geen opzet tot schenken bij de totstandkoming van de verkoop 

aanwezig (moeilijk bewijsbaar)
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Toepassingen 5 en 6

 Scenario 5
 Schenking vastgoed voor een waarde van 96.902 € met last in 

hoofde van de begiftigde om schenkster te voorzien in een 
levensonderhoud van 85.000 €

 beslissing 17038 van 13 november 2017

 Scenario 6
 Schenking vastgoed voor een waarde van 622.250 € met last in 

hoofde van de begiftigde om
 Schenkende ouders te voorzien in uitkering van 247.250 € als 

financiële zekerheid
 Broers en zussen elk een bedrag van 75.000 € uit te keren
 beslissing 21019 van 2 maart 2021
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Toepassingen 5 en 6

 Analyse
 Zowel in scenario 5 als 6 is de overdacht vastgoed = 

schenking met een zware last maar met voordeel in hoofde 
van de begiftigde

 Begiftigde behoudt nog steeds voordeel van:
 11.902 € (voordeel van 12%) in scenario 5
 75.000 € (voordeel van 12,5%) in scenario 6

 Gevolg: schenkbelasting à 3% i.p.v. 10%
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Toepassingen 7 en 8

 Scenario 7
 Schenking familiale onderneming (met vastgoed) aan zoon 

voor waarde van 2.000.000 € met vrijstelling schenkbelasting 
(art. 2.8.6.0.3 VCF) onder last in hoofde van begiftigde om 
volgende lasten uit te betalen:
 een bedrag van 1.600.000 € in hoofde van de ouders
 een bedrag van 200.000 € in hoofde van het andere kind

 Beslissing 20036 van 7 september 2020

 Scenario 8
 Schenking familiale landbouwonderneming (met vastgoed) aan 

zoon voor waarde van 2.000.000 € met vrijstelling 
schenkbelasting (art. 2.8.6.0.3 VCF) onder last in hoofde van 
de begiftigde om aan ouders geldsom van 1.675.000 € uit te 
betalen

 Beslissingen 20061 en 20065 van 9 november 2020
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Toepassingen 7 en 8

 Analyse
 Vlabel: overdacht vastgoed = verkoop
 Nochtans behoudt begiftigde nog steeds voordeel van 200.000 € 

(voordeel van 10%)
 Gevolg:

 Verkoopbelasting à 10% i.p.v. vrijstelling
 Motieven Vlabel

 Er is geen substantieel voordeel vermits begiftigde zich niet verrijkt 
omdat hij interesten van het krediet in plus dient te betalen

 Er is geen animus donandi in hoofde van de ouders: de last is 
dermate groot dat het kind zich niet verrijkt

 Zelfs een hernieuwde aanvraag waarbij profijt van 13% werd 
aangetoond was niet voldoende

 Gelijkaardige beslissingen in nummers 20061 en 20065
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Toepassing 9

 Scenario 9
 Schenking vastgoed aan zoon voor een waarde van 400.000 € 

onder last in hoofde van de begiftigde om volgende lasten uit te 
betalen:
 bedrag van 200.000 € aan zijn zus (ook zus diende een bedrag van 

50.000 € aan haar ouders te betalen)
 bedrag van 50.000 € aan zijn ouders

 Op deel dat zus verkrijgt betaalt zij schenkbelasting
 voordeel in hoofde van een 3de, zie art. 134 W.Reg.

 Federale rulingcommissie 2020.2173 van 19 januari 2021
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Toepassing 9

 Analyse
 Begiftigde behoudt nog steeds voordeel van 150.000 € (of voordeel 

van 37,5%)
 Federale rulingcommissie: overdacht vastgoed = deels verkoop, 

deels schenking
 Gevolg:

 Verkoopbelasting à 12,5% voor de bedragen die beide kinderen 
(samen 100.000 €) aan hun ouders moeten betalen

 Schenkbelasting op het overige (samen 300.000 €)

 Federale rulingcommissie verlaat eenheidsleer en respecteert niet 
de werking van artikel 133 W.Reg. dat de schenking op de 
verkoopwaarde van het vastgoed dient te worden geheven, zonder 
aftrek van de lasten (behalve deze in het voordeel van de 3de)
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Toepassing 10

 Scenario 10
 Schenkingen op last in combinatie met maatschap

 Ouderpaar (medio 40’ers) schenken aan hun minderjarige kinderen 
(4-7j.) aandelen maatschap in volle eigendom op last tot betaling 
v/e lijfrente (3% op jaarbasis). Waarde aandelen: 1.000.000 €

 Maatschap opgericht voor bepaalde duur, waarvan de tijd gelinkt is 
aan het leven van de langstlevende der ouders

 Beslissing 16046 van 14 november 2016 

 Gelijkaardige beslissing nr. 19055 van 25 november 2019
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Toepassing 10

 Analyse (vervolg) 
 Overdracht goederen = fiscaal misbruik

 Onderzoek in hoofde van fiscale administratie zowel naar het 
objectief (in strijd met doelstelling van de fiscale wet) als subjectief
element (louter fiscale motieven) bij de oprichting v/e maatschap, 
gevolgd door schenking 

 Analyse art. 2.7.1.0.3, 3° VCF
 erfbelastingen verschuldigd op schenking roerende goederen onder 

opschortende voorwaarde van leven schenker

 Vlabel: maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid; maatschap 
opgericht voor duur gelinkt aan het leven van zaakvoerder en 
zaakvoerder kan ook daden van beschikking stellen

 ↔ Beslissing nr. 19031 van 19 augustus 2019 (oprichting maatschap gevolgd door 
schenking voor Belgische notaris): Vlabel aanvaardt montage: maatschap voor 20 
jaar opgericht en zaakvoerder kan nog enkel daden van beheer (
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Toepassing 10

 Analyse (vervolg) 
 Analyse art. 2.7.1.0.3, 3° VCF (vervolg)

 Kritiek: 
 aandelen maatschap zijn absoluut zonder opschortende voorwaarde 

overgedragen

 Vlabel doet geen onderzoek naar objectief criterium en onderzoekt 
dus niet fiscale doelstelling van wetgever

 het vermogen van de maatschap is eigen en afgescheiden (art. 1:1 
WVV) ≠ onverdeeldheid

 Doelstelling fictiebepaling art. 2.7.1.0.3,3° VCF
 vermijden dat nieuwe verlaagde tarieven voor schenkingen van 

roerende goederen van 3 en 7% ook zouden kunnen worden 
toegepast t.a.v. schenkingen gedaan onder opschortende voorwaarde 
die vervuld werden ingevolge overlijden v/d schenker binnen de 3 jaar 
na datum overlijden
 (zie: Parl. St. Vlaams Parlement 2004-2005, nr. 124/1, 11-12)
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Toepassing 10

 Analyse (vervolg) 
 Analyse art. 2.7.1.0.9 VCF 

 erfbelastingen verschuldigd op afstand onder bezwarende titel van 
goederen met voorbehoud van levenslang recht

 Vlabel: 
 Uitgaande van de waarde van het geschonken goed (1.000.000 €) en 

jaarlijkse last van 30.000 €, zou na +/- 30 jaar het geschonken goed 
volledig verdwenen zijn

 Gelet op de leeftijd van de schenkers (45 en 42 j.) en hun 
levensverwachting, is het gevolg dat die 30 jaar zelfs nog 
overschreden zal worden.

 Gevolg 1: schenking = contract onder bezwarende titel

 Gevolg 2: schenking wordt belast met erfbelasting (art. 2.7.1.0.9 
VCF) 
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Toepassing 10

 Analyse (vervolg) 
 Kritiek: 

 artikel 2.7.1.0.9 VCF kan pas bij het overlijden van de schenkers 
worden ingeroepen

 op dat ogenblik kan het tegenbewijs worden geleverd dat de 
schenking geen bedekte bevoordeling inhoudt, vermits de kinderen 
kunnen aantonen dat tijdens het leven van hun ouders de rente wel 
degelijk werd betaald

 Beslissing nr. 16046 inmiddels vernietigd door hof van 
beroep te Gent (1 december 2020)

J. Ruysseveldt 45

J. Ruysseveldt 46J. Ruysseveldt

Besluit 

 Feitenkwestie 
 Nuancering tussen juridische en economische 

werkelijkheid
 Hoewel dit onnatuurlijk en soms onrechtmatig aanvoelt is de 

‘eenheidsleer’ gebaseerd op de juridische werkelijkheid (wetgeving)
 Vlaamse belastingadministratie: niet altijd consequente houding bij 

de beoordeling van de schenking met een last die de 
verkoopwaarde van het goed niet overstijgt

 Rechtvaardigheid ≠ recht
 Rechtvaardigheid is juist en eerlijk handelen naar de situatie 

Het stoelt op de ‘ethiek’ (ethische deugd)
 Recht is een verzamelnaam voor regelgeving in de 

samenleving → fiscale wetgeving is daar een component van
 In de wet inzake fiscaal misbruik staat precies vermeld 

(legaliteitsbeginsel) wat de Vlaamse belastingadministratie 
moet doen (onderzoek naar objectief element)
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