Successieplanning bij nieuw-samengestelde
gezinnen en kinderloze koppels

Meester Liesbeth Franck
Advocaat, Cazimir

8 oktober 2021

mdseminars.be

Inhoudsopgave documentatie
In deze documentatiebundel vindt u de volledige teksten van de vonnissen en arresten besproken in de
slides, voor zover beschikbaar. Rechtspraak waarvan geen volledige tekst voor handen is, is cursief
weergegeven.

Wetgeving ............................................................................................................. 1
Administratieve Standpunten ....................................................................................... 3
-

SP nr. 16092 dd. 28.09.2020 – Bedingen van aanwas en van terugvalling ....................................... 5

-

SP nr. 17044 dd. 19.09.2018 – Bedingen van aanwas ........................................................................ 9

-

SP nr. 19006 dd. 11.05.2020 – Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst –
fiscale kwalificatie? .......................................................................................................................... 13

-

SP nr. 19006 dd. 18.03.2019 – Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst ......... 15

Voorafgaande Beslissingen .......................................................................................... 17
-

VB nr. 21042 dd. 19.07.2021 – Beding van aanwas/kanscontract ................................................... 19

-

VB nr. 21041 dd. 19.07.2021 – Toevoeging verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde roerende en
onroerende goederen ..................................................................................................................... 29

-

VB nr. 21031 dd. 26.04.2021 – Toevoeging verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde roerende
goederen ......................................................................................................................................... 47

-

VB nr. 21027 dd. 29.03.2021 – Kanscontract ................................................................................... 65

-

VB nr. 21026 dd. 26.04.2021 – Inbreng effectenportefeuille in een TIGV met ontbindende
voorwaarde ..................................................................................................................................... 79

-

VB nr. 21018 dd. 15.03.2021 – Beding van toebedeling van onverdeelde en eigen goederen in een
stelsel van scheiding van goederen .................................................................................................. 87

-

VB nr. 21016 dd. 29.03.2021 – Kanscontract/beding van aanwas ................................................. 109

-

VB nr. 21013 dd. 02.03.2021 – Wijziging huwelijksstelsel – Verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde
goederen ....................................................................................................................................... 123

-

VB nr. 21010 dd. 01.02.2021 – Beding van aanwas ....................................................................... 145

-

VB nr. 20000 dd. 30.03.2020 – Beding van aanwas ....................................................................... 153

-

VB nr. 20003 dd. 16.03.2020 – Kanscontract ................................................................................. 169

-

VB nr. 20006 dd. 25.05.2020 – Kanscontract ................................................................................. 181

-

VB nr. 20008 dd. 19.03.2020 – Verblijvingsbeding en finaal verrekenbeding ............................... 203

-

VB nr. 20009 dd. 11.05.2020 – Wijziging huwstelsel – Toevoeging TIGV en huwvoordelen ........ 223

-

VB nr. 20012 dd. 25.05.2020 – Beding van aanwas/kanscontract – Roerende goederen ............ 233

-

VB nr. 20013 dd. 11.05.2020 – Splitsing levensverzekeringspolissen ........................................... 249

-

VB nr. 20014 dd. 25.05.2020 – Kanscontract ................................................................................. 263

-

VB nr. 20015 dd. 25.05.2020 – Beding van aanwas ...................................................................... 275

-

VB nr. 20016 dd. 25.05.2020 – Wijziging huwstelsel met toevoeging verblijvingsbeding m.b.t.
onverdeelde goederen ................................................................................................................... 287

-

VB nr. 20017 dd. 11.05.2020 – Kanscontract ................................................................................. 301

-

VB nr. 20019 dd. 08.06.2020 – Verblijvingsbeding onverdeelde goederen ................................... 321

-

VB nr. 20022 dd. 08.06.2020 – Kanscontract ................................................................................. 335

-

VB nr. 20024 dd. 25.05.2020 – Kanscontract ................................................................................. 345

-

VB nr. 20025 dd. 08.06.2020 – Wijziging huwstelsel – kanscontract ............................................. 363

-

VB nr. 20026 dd. 08.06.2020 – Wijziging huwstelsel met toevoeging verblijvingsbeding m.b.t.
onverdeelde goederen ................................................................................................................... 383

-

VB nr. 20028 dd. 08.06.2020 – Kanscontract ................................................................................. 405

-

VB nr. 20029 dd. 22.06.2020 – Kanscontract ................................................................................. 421

-

VB nr. 20030 dd. 13.07.2020 – Toevoeging onverdeeldheid in wettelijk stelsel - Verblijvingsbeding
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 431

-

VB nr. 20032 dd. 13.07.2020 – Beding van aanwas ...................................................................... 445

-

VB nr. 20033 dd. 28.09.2020 – Verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde goederen ........................ 465

-

VB nr. 20035 dd. 07.09.2020 – Wijziging huwelijksstelsel – Kanscontract .................................... 487

-

VB nr. 20037 dd. 28.09.2020 – Wijziging huwelijksstelsel – Verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde
goederen ....................................................................................................................................... 501

-

VB nr. 20042 dd. 07.09.2020 – Overgang naar stelsel van scheiding van goederen en toevoeging
van een verblijvingsbeding ............................................................................................................. 531

-

VB nr. 20044 dd. 28.09.2020 – Overgang naar stelsel van scheiding van goederen en toevoeging
van een verblijvingsbeding + fideicommis ..................................................................................... 549

-

VB nr. 20045 dd. 26.10.2020 – Samenlevingscontract – kanscontract – inbreng van aandelen in
overdeeldheid ............................................................................................................................... 569

-

VB nr. 20047 dd. 28.09.2020 – Toevoeging verblijvingsbeding aan stelsel scheiding der goederen
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 579

-

VB nr. 20050 dd. 26.10.2020 – (optioneel) kanscontract .............................................................. 599

-

VB nr. 20054 dd. 26.10.2020 – Verblijvingsbeding ........................................................................ 613

-

VB nr. 20055 dd. 09.11.2020 – Kanscontract ................................................................................. 627

-

VB nr. 20056 dd. 23.11.2020 – Verblijvingsbeding ........................................................................ 641

-

VB nr. 20057 dd. 26.10.2020 – Kanscontract ................................................................................. 659

-

VB nr. 20058 dd. 23.11.2020 – Kanscontract ................................................................................. 667

-

VB nr. 20059 dd. 09.11.2020 – Kanscontract voorafgegaan door een schenking van broer aan zus
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 689

-

VB nr. 20060 dd. 26.10.2020 – Toevoeging verblijvingsbeding aan stelsel scheiding der goederen
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 707

-

VB nr. 20066 dd. 07.12.2020 – Wijziging huwelijksstelsel – verblijvingsbeding mbt onverdeelde
goederen ....................................................................................................................................... 729

-

VB nr. 20073 dd. 07.12.2020 – Verblijvingsbeding ........................................................................ 761

-

VB nr. 20075 dd. 18.12.2020 – Wijziging huwelijksstelsel – verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde
goederen ....................................................................................................................................... 777

-

VB nr. 20077 dd. 01.02.2021 – Verblijvingsbeding ........................................................................ 795

-

VB nr. 19001 dd. 18.02.2019 – Kanscontract ................................................................................. 819

-

VB nr. 19006 dd. 01.04.2019 – Kanscontract ................................................................................. 827

-

VB nr. 19010 dd. 13.05.2019 – Kanscontract m.b.t. roerende goederen ...................................... 841

-

VB nr. 19013 dd. 19.08.2019 (nieuwe publicatie) – Beding van aanwas ....................................... 853

-

VB nr. 19025 dd. 24.06.2019 – Kanscontract ................................................................................. 859

-

VB nr. 19026 dd. 08.07.2019 – Beding van aanwas/kanscontract – Fiscaal misbruik.................... 867

-

VB nr. 19029 dd. 19.08.2019 – Kanscontract ................................................................................. 879

-

VB nr. 19032 dd. 19.08.2019 – Kanscontract ................................................................................. 895

-

VB nr. 19033 dd. 16.09.2019 – Kanscontract ................................................................................. 909

-

VB nr. 19036 dd. 16.09.2019 – Kanscontract ................................................................................. 919

-

VB nr. 19038 dd. 19.08.2019 – Beding van aanwas ...................................................................... 931

-

VB nr. 19039 dd. 19.08.2019 – Beding van aanwas ...................................................................... 941

-

VB nr. 19040 dd. 19.08.2019 – Beding van aanwas ...................................................................... 959

-

VB nr. 19050 dd. 25.11.2019 – Beding van aanwas/kanscontract ................................................. 973

-

VB nr. 19053 dd. 21.10.2019 – Wijziging huwelijkscontract (verblijvingsbeding onverdeelde
goederen) ....................................................................................................................................... 989

-

VB nr. 19056 dd. 25.11.2019 – Kanscontract ............................................................................... 1015

-

VB nr. 19058 dd. 19.12.2019 – Uitbreng gemeenschappelijk vermogen – Beding van aanwas .. 1029

-

VB nr. 19061 dd. 20.01.2020 – Uitbreng uit de huwgemeenschap en beding van aanwas ......... 1039

-

VB nr. 19062 dd. 20.01.2020 – Kanscontract ............................................................................... 1091

-

VB nr. 19063 dd. 20.01.2020 – Kanscontract ............................................................................... 1099

-

VB nr. 18006 dd. 05.03.2018 – Beding van aanwas ..................................................................... 1113

-

VB nr. 17040 dd. 27.11.2017 – Oprichting Belgische Private stichting ........................................ 1123

-

VB nr. 17046 dd. 19.02.2018 – Kanscontract ............................................................................... 1131

-

VB nr. 17053 dd. 19.02.2018 – Beding van aanwas ..................................................................... 1141

-

VB nr. 16046 dd. 14.11.2016 – Schenking deelbewijzen maatschap onder last tot betaling rente
aan schenkers ............................................................................................................................... 1147

-

VB nr. 16057 dd. 09.01.2017 – Wijziging huwelijkscontract – fiscaal misbruik ........................... 1157

-

VB nr. 16059 dd. 23.01.2017 – Uitbreng gemeenschappelijk vermogen gevolgd door wederzijdse
schenking in huwelijkscontract door echtgenoten met optioneel beding van conventionele
terugkeer ...................................................................................................................................... 1163

Rechtspraak ................................................................................................... 1175
-

Cass. (1re ch.) RG C.19.0507.F, 22 octobre 2020 ……………………………….…………………………………… 1177

-

Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2018/AR/1269, 1 december 2020 ……………………………….………………………. 1185

-

Grondwettelijk Hof nr. 109/2019, 10 juli 2019 …………………………….………………………………………… 1195

-

Gent (12e k.) nr. 2016/RK/34, 2017/RK/28, 5 september 2018 ………………….………………………….. 1211

-

Cass. 24 maart 2017 nr. F.16.0067.N ……………………………………………………………………………………… 1213

-

Cass. 5 januari 2017 nr. F.15.0164.F ………………………………………………………….…………………….…….. 1243

M&D Seminars

1

Wetgeving

M&D Seminars

2

M&D Seminars

3

Administratieve Standpunten

M&D Seminars

4

M&D Seminars

5

Bedingen van aanwas en van terugvalling
Standpunt nr. 16092 dd. 28.09.2020

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
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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 ?
-> 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
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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, met uitzondering van een terugval van een door de
schenker voorbehouden vruchtgebruik), 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.
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.

---------•

aanpassing op 28.09.2020, publicatie op 14.10.2020

•

oorspronkelijk standpunt van 14.11.2016, publicatie op 03.01.2017
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Bedingen van aanwas
Standpunt nr. 17044 dd. 19.09.2018

Art. 2.7.1.0.3, 3° en 2.8.1.0.1 VCF

Het beding van aanwas is niet wettelijk gedefinieerd maar kan in deze context
omschreven worden als een overeenkomst tussen twee of meerdere partijen
waarbij overeengekomen wordt dat het onverdeelde aandeel van de
eerststervende in volle eigendom- of in vruchtgebruik- op een bepaald goed,
dat ze samen aankopen of dat zij reeds in onverdeeldheid bezitten, onder
opschortende voorwaarde van het overlijden van de eerststervende, van
rechtswege zal aanwassen en dus verkregen zal worden door de overlevende
deelgenoten. De tegenprestatie bestaat in een evenwichtige kans voor elke
deelgenoot om het aandeel van de andere in het goed te verwerven, indien hij de
langstlevende is.
Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen niet zijn
onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting (maar bij onroerende
goederen wel aan het verkooprecht) mits voldaan is aan de volgende
voorwaarden:
Het beding van aanwas moet :
•

opgenomen zijn in een notariële akte als het beding betrekking heeft
op onroerende goederen

•

beperkt zijn, via beschikking onder bijzondere titel

•

ten bezwarende titel zijn

Het beding van aanwas is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst of
het beding niet de algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn
overlijden zal nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de
partij zal nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen,
of een evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende
goederen bij zijn overlijden.
Het beding van aanwas wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende

titel wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen
gelijk zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige
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levensverwachting van de betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige
inleg te zijn.
Een gelijkwaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het beding van
aanwas etc...

Compensatie wordt niet aanvaard. Ongelijkheid qua overlevingskansen kan niet
gecompenseerd worden door ongelijkheid qua inleg. Dat zijn twee verschillende
evenwichten. Door een grotere inleg vergroot de kans immers niet om de andere
mede-eigenaar te overleven.
Het feit dat een beding van aanwas tussen echtgenoten wordt afgesloten maakt
dit beding op zich niet ongeldig. Wanneer een beding van aanwas wordt
afgesloten tussen echtgenoten moet het slaan op de eigen goederen van de
echtgenoten die ze in onverdeeldheid bezitten. Het kan geen betrekking hebben
op goederen die tot de huwgemeenschap behoren.
Indien het beding van aanwas in een contract is opgenomen vanaf 1 juni 2012
kan het afgetoetst worden aan de anti-misbruikbepalingen. Het beding van
aanwas maakt geen fiscaal misbruik uit indien er ook niet-fiscale motieven aan
ten grondslag liggen. Herkwalificatie is mogelijk indien de belastingplichtige niet
kan aantonen dat de geviseerde verrichting ook niet-fiscale doelstellingen heeft,
en dat deze niet-fiscale doelstellingen voldoende opwegen tegen de fiscale
motieven. Dit geldt a fortiori indien het beding van aanwas deel uit maakt van
een gecombineerde constructie (bv. uitbreng van goederen uit het
gemeenschappelijk vermogen, gevolgd door het sluiten van een beding van
aanwas).

Zaakvervanging is mogelijk binnen een beding van aanwas. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden
•
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden
als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed
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Voorbeeld:
Indien het beding van aanwas zou slaan op een kunstcollectie moet op het
moment van het opstellen van het beding van aanwas zaakvervanging voorzien
worden
Indien dan de kunstcollectie verkocht wordt en er effecten mee gekocht worden
moet op dat moment duidelijk blijken bv. aan de hand van een uitdrukkelijke
schriftelijke verklaring van de partijen dat de aankoop van bv. de effecten
gebeurt met de opbrengst van bv. de verkoop van de kunstcollectie waaruit dus
blijkt dat die effecten bij wijze van zaakvervanging dezelfde bestemming hebben
als het vervangende goed.
Behalve in het geval van zaakvervanging is het beding van aanwas niet geldig
voor de goederen verkregen na het contract. Het beding van aanwas dat ook zou
gelden voor goederen verkregen na het contract is immers niet ten bijzondere
titel. Dat goederen verkregen zijn voor het contract dient bewezen te worden
door alle middelen van recht, uitgezonderd de eed. Dit kan men doen door
bijvoorbeeld een lijst van de goederen aan de overeenkomst te hechten.

Een beding van aanwas van niet-onverdeelde goederen bestaat theoretisch
gezien niet. Dit is een contradictio in terminis. Wanneer het evenwel eveneens
om een kanscontract (ten bezwarende en bijzondere titel) gaat kan dezelfde
fiscale regeling gevolgd worden als bij een beding van aanwas. Ook in dit geval
dienen zowel de levensverwachting als de inleg gelijk(w)aardig te zijn.

De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
beding, niet bij het realiseren (een goed kan in waarde stijgen of dalen).
De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het beding. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van het
beding blijkt dat bij het afsluiten van het beding niet aan deze voorwaarde was
voldaan (zoals in de omstandigheid dat een van de partijen kort na het afsluiten
van het beding is komen te overlijden en dat het een niet onverwacht overlijden
betreft).
-----------•

wijziging paragraaf 3 en schrapping paragraaf 4, publicatie op 19/09/2018
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Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst –
fiscale kwalificatie?
Standpunt nr. 19006 dd. 11.05.2020

Artikel 1100/7, §1, derde lid BW bepaalt: ‘De overeenkomst kan eveneens één of

meerdere vermoedelijke erfgenamen in rechte nederdalende lijn toebedelen door
middel van een schuldvordering ten laste van de uitdrukkelijk in de
overeenkomst aangeduide partijen.’
De zuivere toekenning van een schuldvordering in een erfovereenkomst zoals
bedoeld in artikel 1100/7, §1, derde lid BW, heeft tot doel het tot stand brengen
van een ‘subjectief evenwicht’ tussen de vermoedelijke erfgenamen in rechte
neerdalende lijn. De verrekening tussen de kinderen (ongeacht door de ouders
opgelegd of tussen afstammelingen-erfgenamen overeengekomen) om tot dit
evenwicht te komen, wordt fiscaal niet beschouwd als een schenking
onderworpen aan schenkbelasting. Het opleggen van dergelijke schuldvordering
wordt fiscaal neutraal behandeld.
•

Zo wordt het geval waarin de ouder(s) aan één of meer kinderen, die vroeger

reeds een schenking of een ander voordeel hebben gekregen, de last
oplegt/opleggen een geldsom te betalen aan één of meer andere kinderen
die tot dan toe minder werden bevoordeeld,
o

noch als een onrechtstreekse schenking (schenking met last) door de
ouders

o

noch als schenking tussen de kinderen
beschouwd.

•

De toekenning van een schuldvordering die niet ter compensatie van een

eerder genoten schenking/voordeel opgelegd wordt, wordt eveneens fiscaal
neutraal behandeld.
Bijgevolg is bij loutere toekenning van een schuldvordering in een
erfovereenkomst zoals bedoeld in artikel 1100/7, §1, derde lid BW, geen
schenkbelasting noch erfbelasting (indien betaalbaar gesteld bij overlijden van
de toekomstige erflater) verschuldigd op de waarde van de schuldvordering.
Wordt in de erfovereenkomst een schuldvordering opgelegd ten voordele van
kind B ten laste van kind A ter compensatie van een nieuwe schenking die in de
erfovereenkomst wordt gedaan ten voordele van kind A, dan is deze
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schuldvordering een last die aan de schenking wordt gekoppeld (een secundaire
schenking). De heffing van de schenkbelasting gebeurt overeenkomstig art.
2.8.3.0.1, §3 VCF.

Inwerkingtreding standpunt
Voor erfovereenkomsten verleden vanaf de datum van de publicatie van het
standpunt, behalve wanneer het oud standpunt voordeliger zou zijn, en dit voor
erfovereenkomsten verleden tot 1 juli 2020.
Voor erfovereenkomsten verleden vóór 1 juli 2020 geldt bovendien het
volgende:
•

De begunstigde van de betaalde schuldvordering, die schenkbelasting betaald
heeft in toepassing van het vroegere standpunt, kan bezwaar indienen, hetzij
ambtshalve ontheffing vragen.

•

De schuldenaar-betaler van de schuldvordering, kan deze nog als secundaire
last in mindering brengen van zijn vroeger verkregen schenking, en
ambtshalve ontheffing vragen (tenzij de schuldvordering niet meer belast
wordt met schenk- of erfbelasting, of tenzij er teruggave werd toegestaan van
schenk- of erfbelasting aan de begunstigde van de schuldvordering)

•

Indien een schuldvordering werd opgenomen die betaalbaar werd gesteld bij
het overlijden van de toekomstige erflater, zal deze schuldvordering geen
aanleiding geven tot het heffen van erfbelasting (geen toepassing van art.
2.7.1.0.3, 3° VCF) aangezien de toekenning van een schuldvordering niet als
een roerende schenking wordt beschouwd.

----------------•
•

standpunt aangevuld met 'Inwerkingtreding standpunt' op 11.05.2020,
publicatie op 25.05.2020
oorspronkelijk standpunt dd. 14.04.2020, publicatie op 28.04.2020
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Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst
Standpunt nr. 19006 dd. 18.03.2019

Art. 2.8.3.0.1., §3 en 2.7.1.0.3, 3° VCF

De vraag werd gesteld wat de fiscale behandeling is van de toekenning van een
schuldvordering in een erfovereenkomst, meer bepaald het geval waar de
ouder(s) aan één of meer kinderen, die reeds een schenking of een ander
voordeel hebben gekregen, de last oplegt/opleggen een geldsom te betalen aan
één of meer andere kinderen die tot dan toe minder werden bevoordeeld.
Vlabel heeft de vraag als volgt beantwoord.
De toekenning van een schuldvordering zoals bedoeld in artikel 1100/7, §1,
derde lid BW moet beschouwd worden als een onrechtstreekse schenking door
de ouder(s) aan het kind dat de schuldvordering verkrijgt.
Bijgevolg is er op de waarde van de schuldvordering schenk- of erfbelasting
verschuldigd in de rechte lijn, volgens het hierna aangeduide onderscheid.
Wordt de betaling van de schuldvordering opgelegd aan een kind dat eerder een
met schenkbelasting belaste schenking heeft verkregen, dan is de toekenning
van de schuldvordering een last die onder de toepassing valt van artikel
2.8.3.0.1, §3 VCF.
De last zal in mindering worden gebracht van het bedrag van de hoofdschenking
nadat de last op zijn beurt is belast in hoofde van de begunstigde van de
schuldvordering. Door de heffing op de secundaire schenking ontstaat een recht
op teruggave voor de hoofdbegiftigde.
Wordt de schuldvordering betaalbaar gesteld bij het overlijden van de
toekomstige erflater en wordt de schuldvordering niet opgelegd als last van een
gedane onroerende schenking, dan is de toekenning van de schuldvordering een
legaat in de zin van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF, zodat ze onder de toepassing valt
van de erfbelasting.
In de andere gevallen valt de schuldvordering onder de toepassing van de
schenkbelasting.
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Voorafgaande Beslissingen
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Beding van aanwas/kanscontract
Voorafgaande beslissing nr. 21042 dd. 19.07.2021
Artt 2.8.1.0.1; 2.8.4.1.1 ; 2.7.1.0.3; 2.7.1.0.5; 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 voorgelegde aanwasovereenkomsten (opgenomen in twee
afzonderlijke akten) enkel aanleiding zullen geven tot betaling van het
algemeen vast recht, zonder enige heffing van schenkingsrechten (artikel
2.8.1.0.1 VCF en 2.8.4.1.1, §2, VCF), en evenmin vallen onder de toepassing
van artikel 2.7.1.0.3, 3°, VCF en artikel 2.7.1.0.5 VCF.

1.2. de voorgenomen verrichtingen geen fiscaal misbruik uitmaken in de zin
van art. 3.17.0.0.2 VCF.

1.3. de opgesomde bepalingen van de VCF eveneens niet van toepassing zijn
op de goederen die automatisch tot het beding van aanwas behoren ingevolge
de clausule van zaakvervanging, zoals de vruchten en de meerwaarden.
2. De aanvraag betreft drie aanwasovereenkomsten, één met als voorwerp een
effectenportefeuille, één met als voorwerp een pakket aandelen én één met als
voorwerp een kunst- en antiekcollectie. De eerste twee werden opgenomen in
één dezelfde akte. De aanwasovereenkomst betreffende de kunst- en
antiekcollectie werd in een afzonderlijke akte opgenomen omwille van discretie
(daar de aanvragers o.m. niet wensen dat bv. de bank kennis zou nemen van de
inhoud van de kunst- en antiekcollectie).
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II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
3. De aanvraag wordt ingediend door notaris […], notaris te […], namens zijn
cliënten:

3.1. De heer X, geboren te […] op xx.xx.1958, rijksregister nummer […], en;
3.2 zijn echtgenote mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1955, rijksregister
nummer […] ,
samenwonende te […].
4. De echtgenoten X-Y zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van
goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris […] te […] op
xx.xx.1986, welk stelsel tot op heden niet gewijzigd werd.
5. Zij hebben samen of afzonderlijk geen kinderen.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
6. De echtgenoten X-Y wensen over te gaan tot het sluiten onder elkaar van
(drie) aanwasovereenkomsten (opgenomen in twee afzonderlijke notariële akten,
zoals voormeld), waarvan de ontwerpen in bijlage bij de aanvraag werden
gevoegd.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
7. De echtgenoten X-Y zijn van mening dat zij met de vooropgestelde
ontwerpen overeenkomsten ten bezwarende titel voor ogen hebben in de vorm
van een kanscontract.
8 Principe
Kanscontracten en dus ook bedingen van aanwas zijn wederkerige
overeenkomsten waarvan de gevolgen, met betrekking tot winst en verlies, hetzij
voor alle partijen, hetzij voor één van hen, van een onzekere gebeurtenis
afhangen (art. 1964 BW). In de beschreven verrichtingen is de onzekere
gebeurtenis niet het overlijden op zich (een overlijden is een zekere
gebeurtenis), maar wel de volgorde van het overlijden. Elke echtgenoot kan de
langstlevende zijn. Ingevolge de gesloten overeenkomsten bestaat de kans op
winst in de verkrijging van het aandeel of de inleg van de eerst overleden
Classificatie: Corporate
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echtgenoot. Het verlies is dan het overlijden als eerste van beide partij, waarbij
men het eigen aandeel of de eigen inleg moet afstaan aan de langstlevende.
De aanwasovereenkomsten zijn in lijn met Standpunt nr. 17044 dd. 19.09.2018
van VLABEL.
9. Ten bezwarende titel
De drie aanwasovereenkomsten zijn telkens een overeenkomst onder
bezwarende titel. Het bezwarend karakter vereist dat de kansen van beide
partijen evenwichtig zijn, en dat de inleg door de echtgenoten gelijk is.
Beide echtgenoten hebben een gelijke overlevingskans. Dit wordt enerzijds
aangetoond door de gelijkaardige leeftijd (62 jaar en 66 jaar) en anderzijds door
dezelfde goede gezondheidstoestand.
Om dit te bewijzen zijn de aanvragers bereid een medisch getuigschrift toe te
voegen aan het dossier of zich te onderwerpen aan een medisch onderzoek bij
een neutraal geneesheer, eventueel aan te duiden door de administratie.
De inleg van beide echtgenoten voor elk van de aanwasovereenkomsten is
eveneens gelijkwaardig:
•

de goederen die het voorwerp zijn van het beding van aanwas inzake zowel
het doelvermogen betreffende de effecten als het doelvermogen voor
de kunst- en antiekcollectie behoren toe aan ieder van de echtgenoten voor
de onverdeelde helft.

•

de l.250 aandelen van de naamloze vennootschap […], waarvoor eveneens
een (afzonderlijk) 'beding van aanwas' wordt gesloten, behoren niet
in onverdeeldheid toe aan de echtgenoten, maar ze hebben elk wel een gelijk
aantal, d.i. elk 625 aandelen. Doordat de inleg van beide echtgenoten
gelijkwaardig is, ligt ook hier een kanscontract voor, zoals ook in Standpunt
17044 bevestigd.

Het evenwichtig en bezwarend karakter van de overeenkomsten is aanwezig op
het moment van het afsluiten van het contract.
Om de gelijkwaardigheid van de echtgenoten in de aanwasovereenkomsten te
verstevigen, werd erin bedongen dat, zolang deze aanwasovereenkomsten
gelden, het uitdrukkelijk akkoord van beide echtgenoten vereist is voor alle
verrichtingen betreffende elk doelvermogen,
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Enige uitzondering kan gemaakt worden voor het geval dat één van de
echtgenoten handelingsonbekwaam wordt en beroep moet gedaan worden op
een buitengerechtelijke volmacht. Dit vanuit een beschermingsoogmerk voor
beide echtgenoten.
10. Ten bijzondere titel
De aanwasovereenkomsten zijn ten bijzondere titel afgesloten aangezien de
overeenkomsten betrekking hebben op goederen die nauwkeurig in de
overeenkomsten werden omschreven (en dus niet de algemeenheid van de
goederen van één van de echtgenoten betreffen).
De echtgenoten komen overeen dat de in de plaats getreden goederen
automatisch ook tot het beding van aanwas behoren. Vruchten en meerwaarden
van de betrokken goederen maken ook automatisch deel uit van het beding van
aanwas. Dit werd ook aanvaard bij vorige voorafgaande beslissingen
(o.a. voorafgaande beslissing nr. 19014 dd. 27.05.2019, voorafgaande
beslissing nr. 18036 dd. 05.09.2018).
De echtgenoten komen tevens overeen dat zaakvervanging schriftelijk zal
worden bevestigd, behoudens bij een feitelijke universaliteit, zoals een
effectenportefeuille.
Een kunst- en antiekcollectie beschouwen de echtgenoten niet als een feitelijke
universaliteit, zodat zij voor deze collectie de zaakvervanging telkens schriftelijk
zullen bevestigen. Aan de akte zal een gedetailleerde inventaris gehecht worden,
waarin elk kunst- of antiekobject afzonderlijk, deel uitmakend van de
kunstcollectie (op datum van de overeenkomst), uitgebreid zal beschreven
worden (zonder waardebepaling evenwel, gezien het volatiel karakter van de
kunst- en antiekmarkt).
De betreffende aanwasovereenkomsten zijn zowel onder bezwarende als onder
bijzondere titel en zijn dus geldig volgens de aanvragers.
11. Beding van aanwas tussen echtgenoten
Het feit dat het beding van aanwas tussen echtgenoten wordt afgesloten maakt
het beding op zich niet ongeldig zoals ook meermaals bevestigd is door de
Vlaamse Belastingdienst (zie o.a. voormeld Standpunt nr. 1 7044) .
In casu zijn de echtgenoten gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van
goederen (sinds 1986), zodat er geen enkel discussie op dit punt kan zijn.
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12. Niet fiscale motieven
Indien en in de mate het besluitvormingsorgaan zou stellen dat er sprake is van
fiscaal misbruik, hetgeen volgens de aanvragers niet het geval is, dan nog
maakt het beding van aanwas geen fiscaal misbruik uit in de zin van artikel
3.17.0.0.2 VCF. Er zijn immers niet-fiscale motieven die voldoende opwegen
tegen de fiscale motieven.
De voorgelegde aanwasovereenkomsten bieden voor de echtgenoten immers de
enige goede oplossing naar wederzijdse bescherming.
Een testament biedt geen sluitende oplossing, gezien testamentaire regelingen
eenzijdig herroepbaar zijn, zodat de langstlevende echtgenoot of echtgenote
absoluut geen zekerheid geeft. Hetzelfde geldt voor schenkingen tussen
echtgenoten, die ook altijd herroepbaar zijn.
Bij aanwasovereenkomsten daarentegen blijven de echtgenoten gebonden, ook
indien ze het later oneens worden over de aangegane verbintenissen.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
13. 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.
14. De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de
rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak.
15. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
- Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:
“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
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van akten of geschriften die tot bewijs strekken van een schenking onder de
levenden.”;
- Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF dat luidt als volgt:
“Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”;
- Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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.
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.”;
- Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:
“§ 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
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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.”;
- 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.
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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.”.
16. De echtgenoten verklaren dat zij met betrekking tot de effectenportefeuille
bij […] met contractnummer […] en de kunst- en antiekcollectie, die zij beiden
in onverdeeldheid bezitten een beding van aanwas wensen af te sluiten.
Bovendien verklaren de echtgenoten dat zij met betrekking tot de 1.250
aandelen van de naamloze vennootschap […], welke gelijk zijn verdeeld tussen
de echtgenoten, een kanscontract wensen af te sluiten.
Wanneer het om een kanscontract (ten bezwarende en bijzondere titel) gaat, dan
valt dit contract onder dezelfde fiscale regeling als een beding van aanwas,
waarvoor onderstaande redenering kan worden gevolgd.
17. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen in een
beding van aanwas/kanscontract niet zijn onderworpen aan de erfbelasting of
schenkbelasting (maar bij onroerende goederen wel aan het verkooprecht) mits
het beding van aanwas beperkt is via een beschikking onder bijzondere titel, en
ten bezwarende titel is.
18. Het feit dat het beding van aanwas tussen echtgenoten wordt afgesloten
maakt dit beding op zich niet ongeldig. Wanneer een dergelijk beding van
aanwas wordt afgesloten tussen echtgenoten moet het slaan op de eigen
goederen van de echtgenoten die ze in onverdeeldheid bezitten.
19. De contracten zijn onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
20. De contracten zijn in casu onder bijzondere titel aangezien de contracten
betrekking hebben op roerende goederen die specifiek in de overeenkomst
worden omschreven (zie de 2 bijlagen bij de aanvraag).
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21. De effectenportefeuille wordt beschouwd als een feitelijke universaliteit.
Bijgevolg aanvaardt Vlabel dat het contract m.b.t. de effectenportefeuille
betrekking heeft op de effectenportefeuille in haar geheel, zonder dat hiermee
afbreuk wordt gedaan aan de vereiste dat het contract onder bijzondere titel
moet zijn.
22. Zaakvervanging is mogelijk binnen dergelijke contracten. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

Wat de effectenportefeuille betreft heeft de aanvaarding van de kwalificatie als
feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege zaakvervanging
optreedt. Het contract zal dus uitwerking krijgen op de effectenportefeuille zoals
deze is samengesteld op het ogenblik van het overlijden van één van de
echtgenoten ongeacht de gewijzigde samenstelling hiervan ingevolge transacties
van wederbelegging.
23. De contracten wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
24. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van de contracten, etc...
25. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van de contracten. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
de contracten blijkt dat bij het afsluiten van de contracten niet aan deze
voorwaarde was voldaan.
26. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er in casu sprake is van
een gelijkaardige levensverwachting. De echtgenoten hebben een gelijkaardige
leeftijd (62 jaar en 66 jaar) en zij verklaren beiden in dezelfde goede
gezondheidstoestand te verkeren.
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27. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van de
contracten, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed
kan in waarde stijgen of dalen).
28. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
gelijkwaardig is. De goederen die het voorwerp zijn van het beding van aanwas
behoren toe aan ieder van de echtgenoten voor de onverdeelde helft. De
aandelen die het voorwerp uitmaken van het kanscontract behoren de
echtgenoten voor een gelijk aantal toe.
29. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een beding
van aanwas/kanscontract ten bezwarende titel gaat.
30. De voorgenomen verrichting maakt in principe geen fiscaal misbruik uit in
de zin van art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien er ook niet-fiscale motieven aan de
contracten ten grondslag liggen, tenzij uit de feiten blijkt dat de kansen
uiteindelijk niet gelijkwaardig waren omdat één van de partijen kort na het
sluiten van de contracten niet onverwacht is komen te overlijden.

Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie- en de erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.

-------------- publicatie op 18.08.2021

Classificatie: Corporate

M&D Seminars

29

Toevoeging verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde roerende
en onroerende goederen
Voorafgaande beslissing nr. 21041 dd. 19.07.2021
Artt 2.7.1.0.2; 2.7.1.0.3; 2.7.1.0.4; 2.7.1.0.5; 2.8.1.0.1; 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 aanvragers zijn gehuwd onder een stelsel van zuivere scheiding van
goederen ingevolge voorhuwelijks huwelijkscontract van […] verleden voor
notaris […].
Dit huwelijkscontract werd tot op heden niet gewijzigd.
2. Thans wensen de aanvragers hun huwelijksstelsel aan te passen. Ze wensen
een specifieke regeling in te voeren met betrekking tot goederen die tussen hen
in onverdeeldheid zijn, en met name door de toevoeging van een
verblijvingsbeding voor deze onverdeelde goederen.
Deze aanvraag heeft betrekking op de fiscale behandeling van het
verblijvingsbeding voor de onverdeelde goederen.
Partijen hebben momenteel een aantal roerende en onroerende
goederen in onverdeeldheid. Deze goederen behoren hen toe in gelijke delen
(50 % - 50 %).
3. De aanvragers wensen, met betrekking tot de voorgenomen verrichting,
zekerheid over de fiscale behandeling ervan - bij leven en bij overlijden vooraleer ze deze wijzigingen doorvoeren.
Ze wensen bevestiging te krijgen dat de voorgenomen verrichting niet
onderworpen is aan de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3,3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF,
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2.7.1.0.5 VCF en 2.8.1.0.1 VCF, en dat ze ook geen van deze bepalingen
frustreren, zodat ook de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2
VCF daarop niet toepasselijk is.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
4. De aanvraag wordt ingediend door […], namens de heer X, ingeschreven in
het rijksregister onder nummer […], geboren te […] op […] (hierna genoemd de
“heer X”), en zijn echtgenote, mevrouw Y, ingeschreven in het rijksregister onder
nummer […], geboren te […] op […] (hierna genoemd “mevrouw Y”), gehuwd
onder het stelsel van scheiding van goederen naar Belgisch recht.
De aanvragers hebben hun woonplaats te […] sedert meer dan 5 jaar. Zij wonen
sinds […] in […] en voordien (vanaf […]) in […].
Ze hebben twee meerderjarige kinderen, te weten […] en […]. Beide kinderen
zijn geboren tijdens het huwelijk. Er zijn geen niet-gemeenschappelijke
kinderen.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en):
Toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot de goederen die in
onverdeeldheid aan partijen toebehoren
Voorwerp van deze verrichting
5. Zoals hierboven reeds vermeld, bezitten de echtgenoten diverse onroerende
en roerende goederen in onverdeeldheid.
Deze goederen behoren de echtgenoten toe in gelijke delen.
Het betreft:
- Een gezinswoning, gelegen te […];
- Een appartement, gelegen te […];
- Een appartement, gelegen te […];
- Een appartement, gelegen te […];
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- Diverse tegoeden op bankrekeningen;
- Diverse andere lichamelijke roerende goederen, onder meer het huisraad in de
hoger genoemde gezinswoning.
Mogelijks zullen de echtgenoten ook in de toekomst andere roerende of
onroerende goederen in onverdeeldheid verwerven.
Toe te voegen verblijvingsbeding (optioneel)
6. De echtgenoten willen deze onverdeelde goederen echter tevens onderwerpen
aan een verdelingsbeding, zoals opgenomen in artikel 18 van het ontwerp van
wijzigingsakte.
Ze willen deze onverdeelde goederen in volle eigendom aan de langstlevende
van hen toebedelen. Hierdoor zullen alle of een gedeelte van deze onverdeelde
goederen bij overlijden van een van de echtgenoten – en indien de langstlevende
zich overeenkomstig de modaliteiten van het huwelijkscontract op dit
verblijvingsbeding beroept – in volle en exclusieve eigendom aan de
langstlevende toebehoren, overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het
ontwerp van huwelijkscontract. Bij gebrek aan keuze door de langstlevende
echtgenoot, zal de verblijving van de goederen in onverdeeldheid volledig en
voor het geheel uitwerking verkrijgen.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
1. Voorgenomen verrichting wordt niet belast onder de artikelen 2.7.1.0.2
VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF, 2.7.1.0.5 VCF en 2.8.1.0.1 VCF
7. De aanvragers verzoeken met betrekking tot de voorgenomen verrichting te
bevestigen dat het voordeel dat de langstlevende zal verkrijgen door de
toepassing van het verblijvingsbeding als gevolg van deze verrichting, niet zal
worden onderworpen aan de hierna vermelde decretale bepalingen, om de
redenen die de aanvragers vermelden, dan wel om de redenen die de Vlaamse
Belastingdienst hieromtrent zal uiteenzetten.
1.1. Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.2 VCF
8. Artikel 2.7.1.0.2 VCF belast met erfbelasting goederen die worden verkregen
uit de nalatenschap, via wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of
contractuele erfstelling. Het voordeel dat de langstlevende ingevolge de in deze
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aanvraag beschreven verrichting zal verkrijgen, wordt echter niet uit de
nalatenschap verkregen (dus niet via wettelijke devolutie, noch door uiterste
wilsbeschikking, noch door een contractuele erfstelling). Het voordeel wordt
louter huwelijksvermogensrechtelijk verkregen, als een huwelijksvoordeel, en
dus als niet-schenking, zoals door de Wet Huwelijksvermogensrecht van 22 juli
2018 omschreven.
Een huwelijksvoordeel wordt civielrechtelijk gedefinieerd als een voordeel dat
voor een van de echtgenoten ontstaat uit de wijze van samenstelling, werking,
vereffening of verdeling (en verrekening) van het huwelijksvermogensstelsel (H.
CASMAN, Huwelijksvoordelen, Antwerpen, Kluwer, 1976; deze definitie werd
reeds in 2012 expliciet door de wetgever overgenomen in art. 1429bis BW).
9. Een huwelijksvoordeel wordt dus huwelijksvermogensrechtelijk verkregen, uit
hoofde van het huwelijksstelsel, waarvan de vereffening voor gaat op de
vaststelling van de omvang van de nalatenschap (Cass. 24 maart 2017). Het kan
om die reden nooit een erfrechtelijke verkrijging zijn.
Een huwelijksvoordeel is civielrechtelijk nooit een schenking en bij uitbreiding
geen contractuele erfstelling. Het wordt gekwalificeerd als een niet-schenking
(Cass. 10 december 2010). Deze kwalificatie is objectief, d.w.z. dat ze bestaat
ongeacht de intentie van partijen. Een intentie om te begiftigen (animus
donandi) kan die kwalificatie niet wijzigen, sterker nog, het bewijs dat er sprake
zou zijn van een intentie om te begiftigen mag zelfs niet geleverd worden (GwH
23 november 2005, nr. 170/2005).
10. Deze kwalificatie werkt volkomen indien, zoals in het geval dat aanvragers
voorleggen, het huwelijksvoordeel wordt toegekend louter op de aanwinsten, en
in een situatie waar er geen niet-gemeenschappelijke kinderen zijn die samen
met een stiefouder tot de nalatenschap van de eerstoverleden echtgenoot
zouden komen (art. 1464 BW en, a contrario, art. 1465 BW).
11. Deze kwalificatie werkt ook in een stelsel van scheiding van goederen, zoals
dit voor de aanvragers het geval is.
Echtgenoten die gehuwd zijn onder dit stelsel mogen aan dit stelsel clausules
toevoegen, met name clausules ter nadere regeling van enige onverdeeldheid die
tussen hen zou bestaan. De artikelen 1429bis, 1458, 1464 en 1465 BW zijn in
een stelsel van scheiding van goederen van overeenkomstige toepassing (art.
1469, § 1, vierde lid BW zoals ingevoerd door de Wet Huwelijksvermogensrecht
van 22 juli 2018).
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12. Dit betekent dat indien uit de samenstelling, werking, vereffening, verdeling
(of verrekening) van het stelsel van scheiding van goederen zoals in de
huwelijksovereenkomst uitgewerkt, voor één van de echtgenoten een voordeel
kan ontstaan, dit voordeel een huwelijksvoordeel zal zijn. Is dit
huwelijksvoordeel beperkt tot aanwinsten, dan mogen deze aanwinsten integraal
aan de langstlevende worden toegekend, als volkomen huwelijksvoordeel,
vermits de grenzen zoals in artikel 1464 BW gesteld niet overschreden zijn (en
voor zover er inderdaad geen niet-gemeenschappelijke kinderen tot de
nalatenschap van de eerstoverleden echtgenoot zullen komen).
13. De kwalificatie van een volkomen huwelijksvoordeel als niet-schenking heeft
belangrijke civiele gevolgen. Deze voordelen kunnen immers niet ingekort
worden. Ze worden zelfs niet opgenomen in de fictieve of hereditaire massa (art.
922 BW), bepalen niet mee de omvang van het beschikbaar deel van de
nalatenschap en worden noch op dat beschikbaar deel noch op de reserve
aangerekend.
14. Deze civielrechtelijke kwalificatie werkt ook in het fiscaal recht door. Dat
bevestigde het Hof van Cassatie reeds bij arrest van 9 juli 1931. Het fiscaal recht
moet de kwalificatie als niet-schenking dus aanvaarden, tenzij een specifieke en
expliciete fiscale bepaling daarvan zou afwijken.
15. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
(door de voorgenomen verrichting in de huwelijksovereenkomst in te lassen) kan
dus niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.2 VCF.
Dit werd tevens reeds door uw Dienst bevestigd in onder andere Voorafgaande
Beslissing nummer 19053.[1]
1.2. Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF
16. Omwille van de kwalificatie als (volkomen) huwelijksvoordeel kan op het
voordeel dat de langstlevende van de echtgenoten zou verkrijgen, evenmin
artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF worden toegepast. Dat artikel belast met erfbelasting
schenkingen van roerende goederen die de erflater zou hebben gedaan onder
opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt ingevolge het overlijden
van de schenker.
17. Het verblijvingsbeding zou weliswaar enkel uitwerking hebben bij overlijden
van één van de echtgenoten, maar van een schenking is er geen sprake, hetgeen
ook bevestigd is door het Hof van Cassatie (Cass. 5 januari 2017). Er is louter
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sprake van een huwelijksvoordeel, dat als niet-schenking kwalificeert (zie ook
hierboven).
18. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
(door de voorgenomen verrichting in de huwelijksovereenkomst in te lassen) kan
dus niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF.
Dit werd tevens reeds door uw Dienst bevestigd in onder andere Voorafgaande
Beslissing nummer 19053.[2]
1.3. Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF
19. Artikel 2.7.1.0.4 VCF belast ieder huwelijksvoordeel waarbij de langstlevende
echtgenoot meer dan de helft van de gemeenschap verkrijgt. De toepassing van
artikel 2.7.1.0.4 VCF is beperkt tot situaties waarin sprake is van een stelsel met
een gemeenschap.
20. Tussen de aanvragers bestaat evenwel geen gemeenschap. Ze zijn gehuwd
onder het stelsel van scheiding van goederen. Daaraan wordt nu een
verblijvingsbeding toegevoegd voor het geval van overlijden, dat louter
betrekking heeft op onverdeelde goederen, niet op gemeenschapsgoederen.
21. De voorwaarden voor de toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF zijn dus niet
vervuld. Ook eerder al bevestigde de rechtsleer en de rechtspraak dat dit artikel
niet toepasselijk is op clausules waarbij geen gemeenschappelijk vermogen is
betrokken (zie bijv. Antwerpen 5 oktober 2004). Ook uw Dienst bevestigde dit
reeds in onder andere Voorafgaande Beslissing nummer 19053.[3]
Artikel 2.7.1.0.4 VCF kan dan ook niet worden toegepast op de overgang op
grond van het overwogen verblijvingsbeding (door de voorgenomen verrichting
in de huwelijksovereenkomst in te lassen).
1.4. Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.5 VCF
22. Voor de heffing van erfbelasting op grond van artikel 2.7.1.0.5 VCF moeten
drie cumulatieve voorwaarden zijn vervuld:
1) een kosteloze beschikking;
2) gedurende de drie jaar voorafgaand aan het overlijden;
3) waardoor een bevoordeling ontstaat die niet onderworpen is geweest aan
schenkbelasting of aan registratierechten op schenkingen.
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23. Het voorgenomen verblijvingsbeding verstrekt evenwel geen kosteloze
beschikking, zoals hierboven uitgebreid toegelicht. Een huwelijksvoordeel kan
niet gelijk gesteld worden met een kosteloze beschikking. Dat bevestigde ook
het Hof van Cassatie (Cass. 5 januari 2017), zoals eerder aangehaald.
24. Het voorgenomen verblijvingsbeding wordt weliswaar nu opgenomen, maar
of het een huwelijksvoordeel oplevert kan slechts beoordeeld worden bij de
ontbinding van het huwelijksstelsel, dus bij overlijden van de eerste van de
echtgenoten. Als het voordeel pas bij overlijden ontstaat en moest het
beschouwd worden als kosteloze beschikking, quod non, kan er geen sprake
zijn van een beschikking die tot stand komt in enige periode voor het overlijden.
Er kan dus geen sprake zijn van een schenking in een periode die het overlijden
voorafgaat.
25. Artikel 2.7.1.0.5 VCF is dus niet van toepassing op de overgang/toebedeling
op grond van het overwogen verblijvingsbeding (door de voorgenomen
verrichting in de huwelijksovereenkomst in te lassen).
Dit werd tevens reeds door uw Dienst bevestigd in onder andere Voorafgaande
Beslissing nummer 19053.[4]
1.5. Geen toepassing van artikel 2.8.1.0.1 VCF
26. Aangezien de verkrijging door de langstlevende echtgenoot een
huwelijksvoordeel oplevert, en een huwelijksvoordeel civielrechtelijk nooit een
schenking is, kan artikel 2.8.1.0.1 VCF niet van toepassing zijn.
1.6. Geen beding van aanwas in de zin van het SP 17044
27. De uitwerking van het verblijvingsbeding verleent een huwelijksvoordeel, dat
beheerst wordt door de specifieke regels van het huwelijksvermogensrecht en de
kwalificatie die ze aan huwelijksvoordelen toekennen. Deze kwalificatie is dus
voorbehouden aan personen die door het huwelijk verbonden zijn en aan
voordelen die ze mekaar in hun huwelijksovereenkomst en binnen het door hen
uitgewerkt huwelijksstelsel toekennen.
28. Er is met betrekking tot het overwogen verblijvingsbeding dus geen sprake
van een beding van aanwas.
Een beding van aanwas is een kanscontract dat ook tussen niet gehuwden kan
worden gesloten. Wordt het door gehuwden gesloten, dan staat het los van hun
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huwelijksvermogensstelsel en wordt het niet in een huwelijksovereenkomst
opgenomen.
Naar het oordeel van de Vlaamse Belastingdienst, zoals verwoord in SP 17044, is
de uitwerking van een kanscontract niet onderworpen aan de heffing van
schenk- en erfbelasting (maar wel aan de heffing van het verkooprecht als het
op onroerende goederen betrekking heeft) onder de voorwaarden die in dat SP
17044 zijn vermeld.
- In de eerste plaats moet het gaan om een beding van aanwas dat slaat op
goederen die ten bijzondere titel zijn aangewezen (in de zin die hieraan wordt
gegeven in art. 1100/1 § 4 BW zoals ingevoerd bij wet van 22 juli 2018).
- In de tweede plaats moet het gaan om een beding van aanwas dat ten
bezwarende titel is verleend, dus om een beding van aanwas dat als
kanscontract kan kwalificeren. Hiervoor is, aldus het SP 17044, vereist dat de
kansen van beide partijen (indien het contract slechts tussen twee partijen is
gesloten) evenwichtig zijn. Daarvan kan slechts sprake zijn wanneer de inleg van
beide partijen gelijkaardig is, en wanneer de levenskansen van beide partijen
gelijkwaardig zijn.
Aanvragers wijzen erop dat de inleg in hun geval wel degelijk gelijk is. Daarnaast
zijn ook hun levensverwachtingen nagenoeg gelijk, aangezien ze nauwelijks in
leeftijd verschillen en geen van beiden ernstige medische problemen ondervindt.
Aanvragers hebben dan ook in het verleden reeds over één van hun onroerende
goederen een optioneel aanwasbeding gesloten, meer bepaald over het
appartement gelegen te […].
Dit optioneel aanwasbeding werd authentiek verleden voor […], op […] en is nog
steeds van kracht tussen partijen.
Aanvragers wensen nu ook te voorzien in het verblijvingsbeding. Dit biedt
immers het voordeel ten opzichte van het aanwasbeding dat het op een
onweerlegbare wijze als een huwelijksvoordeel wordt gekwalificeerd en dus hoe
dan ook buiten de erfrechtelijke aanspraken van de kinderen blijft. Het door de
aanvragers overwogen verblijvingsbeding in het huwelijkscontract kwalificeert
niet als beding van aanwas, maar als huwelijksvoordeel. Het is dus onderworpen
aan zelfstandige eisen om niet als schenking te worden gekwalificeerd en om
niet aan schenk- en erfbelasting onderworpen te zijn.

Classificatie: Corporate

M&D Seminars

37

2) Geen misbruik
29. De algemene antimisbruikbepaling kan slechts worden toegepast indien de
gewone interpretatiemethode, de technische bepalingen van het wetboek, de
simulatieleer en de specifieke fiscale misbruikbepalingen (de zogenaamde
fictiebepalingen) geen toepassing vinden.
Ook het Grondwettelijk Hof stelt dat de algemene 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.
De door de aanvragers overwogen aanvraag frustreert echter geen enkele
toepasselijke specifieke antimisbruikbepaling. Evenmin kan daartegen de
algemene antimisbruikbepaling worden aangewend. De aanvragers verzoeken
om dit te bevestigen, op grond van de hierna uiteengezette motieven.
2.1. Geen frustratie van specifieke antimisbruikbepalingen
30. De voorgenomen verrichting frustreert de doelstellingen van art. 2.7.1.0.3,
3° VCF niet, omdat de aanvragers niet overgaan tot enige schenking of kosteloze
beschikking waarvan de uitwerking artificieel tot aan het overlijden wordt
uitgesteld. Ze passen hun huwelijksovereenkomst aan om tot een regeling te
komen, enerzijds bij echtscheiding, anderzijds bij overlijden, die tot een billijke
regeling moet leiden voor goederen waarin ze beiden gerechtigd zijn.
31. De verrichting frustreert evenmin de doelstellingen van art. 2.7.1.0.4 VCF.
De aanvragers zijn steeds gehuwd geweest onder het stelsel van scheiding van
goederen, en dit voornamelijk omdat de regels inzake de verhaalsrechten van
schuldeisers van toepassing op dit stelsel hun het meest geschikt voorkomen.
Ze zijn nu tot de vaststelling gekomen dat het, als gevolg van de hervorming van
het huwelijksvermogensrecht door de wet van 22 juli 2018, mogelijk is om
huwelijksvoordelen aan mekaar toe te kennen, in het bijzonder voor het geval
van overlijden. Met betrekking tot onverdeeldheden laat de civiele wet nu
immers toe dat een verblijvingsbeding daaraan wordt gekoppeld, waardoor deze
onverdeelde goederen bij overlijden van een van de echtgenoten van
rechtswege, onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan de langstlevende
toebehoren.
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Door de onmiddellijke en zakelijke werking van het verblijvingsbeding treedt de
langstlevende met uitwerking vanaf het overlijden, in het bezit en in de volle
eigendom van de onverdeelde goederen, die hem/haar in natura verblijven.
Zoals reeds aangehaald, wensen de aanvragers een sluitende, eenmalige,
wederkerige, niet eenzijdig herroepbare, optionele, volledig rechtszekere
regeling voor hun roerend én onroerend onverdeeld vermogen te treffen in hun
huwelijkscontract waarbij ze elkaar maximaal beschermen.
Het voorgestelde verblijvingsbeding biedt de langstlevende op de enige
mogelijke manier de maximale zekerheid dat het onverdeeld vermogen dat aldus
betrokken wordt in het voorgenomen verblijvingsbeding zal toekomen aan de
langstlevende. In tegenstelling tot een testamentaire gelijkaardige regeling, kan
één van de echtgenoten niet eenzijdig terugkomen op het voorgenomen
verblijvingsbeding.
De voorgenomen verrichting frustreert artikel 2.7.1.0.4 VCF dan ook niet.
32. De voorgenomen verrichting frustreert evenmin art. 2.7.1.0.5 VCF.
De aanvragers zijn tot de vaststelling gekomen dat het, als gevolg van de
hervorming van het huwelijksvermogensrecht door de Wet
Huwelijksvermogensrecht van 22 juli 2018, mogelijk is om huwelijksvoordelen
aan mekaar toe te kennen, in het bijzonder voor het geval van overlijden, met
civielrechtelijke voordelen die testamentaire beschikkingen of een contractuele
erfstelling niet bieden.
Met betrekking tot onverdeeldheden laat de civiele wet nu immers toe dat
daaraan een verblijvingsbeding wordt gekoppeld, waardoor deze onverdeelde
goederen bij overlijden van een van de echtgenoten van rechtswege,
onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan de langstlevende toebehoren,
tenzij de langstlevende zou kiezen, overeenkomstig de modaliteiten zoals
voorzien in het huwelijkscontract, om zich niet of niet volledig op dit
verblijvingsbeding te beroepen. Dit is voor de langstlevende een veel
comfortabelere situatie dan deze die door een erfrechtelijke (testamentaire of
contractuele) regeling wordt geschapen, aangezien dergelijke testamentaire
regeling te allen tijde en eenzijdig herroepbaar is.
Bovendien vertoont het verdelingsbeding voor onverdeeldheden een voordeel op
het verrekenbeding. Voor de werking van een verrekenbeding moet immers de
samenstelling en de nettowaarde van deze verrekenmassa worden vastgesteld in
onderling overleg tussen de langstlevende echtgenoot en de rechtsopvolgers van
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de overleden echtgenoot, en bij ontstentenis van akkoord, door een
deskundigencollege. Na kennisgeving van de gemaakte keuze over de
verrekensleutel moeten de rechtsopvolgers van de overleden echtgenoot tot
betaling overgaan, hetzij in geld, hetzij door afstand van goederen aan de
langstlevende. Het is voor de schuldenaars van de verrekenschuld bovendien
mogelijk om de schuld in schijven te voldoen.
Door de onmiddellijke en zakelijke werking van het verblijvingsbeding zijn al
deze stappen niet nodig, en treedt de langstlevende echtgenoot, vanaf de
kennisgeving van zijn/haar keuze, maar met uitwerking vanaf het overlijden, in
het bezit en in de volle eigendom van de onverdeelde goederen, die hem/haar in
natura verblijven.
Juist hierdoor is er voor de langstlevende op civielrechtelijk vlak een veel
comfortabelere positie dan bij een verrekenbeding.
2.2. Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.2 VCF
33. De voorgenomen verrichting verleent huwelijksvoordelen die
huwelijksvermogensrechtelijk worden verkregen. Ze is dus niet onderworpen aan
artikel 2.7.1.0.2 VCF.
De aanvragers frustreren deze bepaling niet, vermits ze enkel een
huwelijksvermogensrechtelijke regeling beogen. Ze kunnen dezelfde doelstelling
niet met dezelfde civiele gevolgen bereiken, noch door de wettelijke devolutie,
noch door een testamentaire beschikking, noch door een contractuele
erfstelling. Iedere erfrechtelijke verkrijging wordt immers louter op de
nalatenschap toegekend, terwijl de echtgenoten net willen vermijden dat de
onverdeelde goederen voor de helft in de nalatenschap van de eerstoverleden
echtgenoot terecht komen. Dergelijke voordelen zouden daarenboven, indien
testamentair of via contractuele erfstelling buiten huwelijksovereenkomst
toegekend, eenzijdig herroepen kunnen worden, wat de echtgenoten niet
wensen. Bovendien zouden voordelen die in omvang gelijkaardig zouden zijn,
maar die ze mekaar via een testament of een contractuele erfstelling (al of niet
binnen huwelijksovereenkomst) zouden willen toekennen, vatbaar zijn voor
inkorting indien ze de reserve van de kinderen zouden aantasten, terwijl de
echtgenoten dat risico totaal wensen uit te schakelen, zoals de civiele wet hun
dat toelaat.

3) Niet-fiscale motieven
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34. Uit wat voorafgaat blijkt dat de aanvragers de voorgenomen verrichting
overwegen omwille van niet fiscale motieven.
Zij verzoeken dan ook te bevestigen dat er omwille van deze niet fiscale
motieven hoe dan ook geen sprake kan zijn van fiscaal misbruik met betrekking
tot de aanvraag die ze u voorleggen, en dat de algemene antimisbruikbepaling
van artikel 3.17.0.0.2 VCF niet toepasselijk is.
Besluit en verzoek tot beslissing
35. Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF verzoeken aanvragers het
besluitvormingsorgaan tot de volgende voorafgaande beslissing.
36. Er wordt een aanvraag voorgelegd, die zal verwezenlijkt worden via een
wijziging van de huwelijksovereenkomst, waarbij het stelsel van scheiding van
goederen behouden blijft, maar aan dit stelsel een verdelingsbeding met
betrekking tot de onverdeelde goederen wordt toegevoegd.
37. Ze wensen bevestiging te krijgen dat de voorgenomen aanvraag niet
onderworpen is aan de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3,3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF,
2.7.1.0.5 VCF en 2.8.1.0.1 VCF, en dat ze ook geen van deze bepalingen
frustreert, zodat ook de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2
VCF daarop niet toepasselijk is.
Ze wensen in het algemeen bevestigd te zien dat de invoeging van het
voorgenomen verdelingsbeding met betrekking tot de onverdeelde goederen bij
het overlijden van de eerste van hen niet zal leiden tot de heffing van enige
schenk- of erfbelasting.
De aanvragers zijn zich ervan bewust dat – aangezien de aanvraag (mede)
betrekking heeft op (in België gelegen) onroerende goederen – op de
toebedeling van deze onroerende goederen het verdeelrecht van toepassing zal
zijn.
38. De aanvragers vragen dat de geldigheid van de voorafgaande beslissing zich
in de tijd zou uitstrekken tot aan het overlijden van één van de echtgenoten.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
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39. 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.
40. 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.
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.
41. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht, zoals in de aanvraag
vermeld:
- Artikel 2.7.1.0.2 VCF dat luidt als volgt:
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 aan het vruchtgebruik heeft verzaakt conform paragraaf 6 van
het voormelde artikel.
- 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:
1° …
2° …
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.
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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.
- Artikel 2.7.1.0.4 VCF dat luidt als volgt:
De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die niet
aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van de
gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken van
de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere echtgenoot
krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste wilsbeschikking
geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
- Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:
§ 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.
- Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:
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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.
- 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.
42. Volgende verrichting wordt voorgelegd, die zal worden verwezenlijkt via een
wijziging van de huwelijksovereenkomst:
Toevoeging van een optioneel verblijvingsbeding met betrekking tot de
goederen die in onverdeeldheid toebehoren aan de echtgenoten. Het betreft
onverdeelde onroerende goederen, namelijk de gezinswoning en drie
appartementen, en onverdeelde roerende goederen, namelijk diverse tegoeden
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op bankrekeningen en diverse andere lichamelijke roerende goederen waaronder
huisraad in de hoger genoemde gezinswoning. Deze goederen behoren de
echtgenoten toe in gelijke delen (50% - 50%). Mogelijks zullen de echtgenoten in
de toekomst ook andere roerende of onroerende goederen in onverdeeldheid
verwerven.
Ingevolge dit optioneel verblijvingsbeding zullen alle onverdeelde goederen bij
overlijden van een van de echtgenoten van rechtswege, onmiddellijk, in volle en
exclusieve eigendom aan de langstlevende toebehoren, tenzij de langstlevende
zou kiezen, overeenkomstig de modaliteiten van het huwelijkscontract, om zich
niet op dit verblijvingsbeding te beroepen.
43. Algemeen wordt vooreerst aanvaard dat de voorgenomen verrichting welke
bij huwelijksovereenkomst zou plaatsvinden, namelijk de overeenkomst van
toebedeling via een verblijvingsbeding, een overeenkomst onder bezwarende
titel is. Bovendien blijft deze overeenkomst onder bezwarende titel, ook al is de
inleg en/of de levensverwachting ongelijk, dit in tegenstelling tot hetgeen geldt
voor bedingen van aanwas.
44. De toebedeling van de volledige onverdeeldheid aan de langstlevende op
grond van het verblijvingsbeding is geen erfrechtelijke verkrijging, doch wel een
verkrijging op grond van een overeenkomst onder de levenden.
45. Een conventionele overdracht onder bezwarende titel van onroerende
goederen valt in principe onder het toepassingsgebied van de
registratiebelasting.
46. Voor een dergelijke overdracht in het kader van een toebedeling van meer
dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen bij overlijden maakt de fiscale
regelgeving hierop een uitzondering door de overdracht (zowel van onroerende
als van roerende goederen) onder de erfbelasting te plaatsen op grond van
artikel 2.7.1.0.4 VCF. Deze bepaling is hier echter niet van toepassing, zoals de
aanvrager aangeeft, vermits er in casu geen sprake is van een
gemeenschappelijk vermogen.
47. We vallen dus terug op de algemene regels inzake het verkoop- of het
verdeelrecht. Concreet betekent dit dat op het ogenblik van overlijden van de
eerststervende echtgeno(o)t(e) zijn/haar bestaand onverdeeld aandeel in de
roerende en de onroerende goederen een actief bestanddeel uitmaakt van
zijn/haar nalatenschap. Het verblijvingsbeding krijgt pas zijn afwikkeling “onder
de levenden” en zal dus worden behandeld als een verdeling onder de levenden.
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Indien de keuze van de langstlevende echtgeno(o)t(e) tot gevolg heeft dat er
roerende goederen worden toebedeeld, is geen erf- noch registratiebelasting
verschuldigd.
Als er daarentegen onroerende goederen worden toebedeeld, zal het
verdeelrecht verschuldigd zijn indien de echtgenoten dezelfde titel hebben in de
onverdeeldheid. Is de verkrijger echter een derde-verkrijger, dan zal op de
toebedeling aan deze verkrijger het verkooprecht van toepassing zijn op grond
van artikel 2.9.1.0.7 VCF.
48. Uit het voorgaande volgt dat de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF,
2.7.1.0.4 VCF, 2.7.1.0.5 VCF en 2.8.1.0.1 VCF in principe geen toepassing
vinden op de toebedeling van de goederen die in onverdeeldheid aan partijen
toebehoren.
49. Elk contract dat is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan evenwel worden afgetoetst
aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit
indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is
mogelijk indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de geviseerde
verrichting(en) ook niet-fiscale doelstellingen hebben, en dat deze niet-fiscale
doelstellingen voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
50. De artikelen van titel 2, hoofdstuk 7 (erfbelasting) van de VCF vormen de
rechtsgrond voor de heffing van de erfbelasting. Bij deze bepalingen wordt er
geen onderscheid gemaakt tussen specifieke en algemene bepalingen. Evenwel
is het zo dat de bepaling van art. 3.17.0.0.2 VCF voorkomt dat men zich door
gebruik van bepaalde rechtshandelingen buiten het toepassingsgebied van een
heffingsbepaling stelt enkel en alleen vanwege fiscale motieven.
De fictiebepalingen ingevoegd in de VCF zijn terug te vinden in de artikelen
2.7.1.0.3 tot en met 2.7.1.0.9 VCF en betreffen regelingen waarbij de
wetgever/decreetgever het noodzakelijk vond een bepaalde verkrijging gelijk te
stellen met een legaat. De fictiebepalingen zijn geen specifieke
misbruikbepalingen. Elke fictiebepaling heeft een specifiek doel. In de
voorbereidende werken van elk van deze bepalingen kan de doelstelling worden
nagelezen aan de hand waarvan een concrete techniek kan worden geëvalueerd.
De fictiebepaling kan enkel worden toegepast als er voldaan is aan de
voorwaarden die door het overeenkomstig artikel uit de VCF worden gesteld.
Uit de structuur van de VCF kan worden afgeleid dat de decreetgever met de
artikelen 2.7.1.0.3 tot en met 2.7.1.0.9 VCF geen specifieke misbruikbepalingen
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voor ogen had: de algemene misbruikbepaling is opgenomen in titel 3 (Inning en
Invordering), die algemeen de procedurebepalingen bevat terwijl de
fictiebepalingen opgenomen zijn in titel 2 (Belastingheffing), die de inhoudelijke
bepalingen bevat. Meer bepaald werden de fictiebepalingen opgenomen onder
hoofdstuk 7 (Erfbelasting), afdeling 1 (belastbaar voorwerp).
De anti-misbruikbepaling, zoals opgenomen in art. 3.17.0.0.2 VCF, is een
algemene bepaling. Het gegeven dat een artikel van titel 2, hoofdstuk 7
(erfbelasting), meer bepaald een fictiebepaling, van de VCF niet kan worden
toegepast omdat de voorwaarden niet zijn voldaan sluit de inroeping door de
Vlaamse Belastingdienst van art 3.17.0.0.2 VCF niet uit. Dit laatste artikel werd
immers in het leven geroepen om te voorkomen dat de overledene voor zijn
overlijden via bepaalde (legale) technieken zijn nalatenschap zou laten vererven
met ontwijking van de erfbelasting.
51. Uit de gegevens opgenomen in de aanvraag blijkt dat de echtgenoten
gehuwd zijn onder een stelsel van zuivere scheiding van goederen ingevolge
voorhuwelijks huwelijkscontract van […] 1978. Zij hebben dit huwelijkscontract
tot op heden niet gewijzigd.
Thans wensen zij hun huwelijksvermogensstelsel te wijzigen door toevoeging
van een optioneel verblijvingsbeding dat de langstlevende echtgenoot zal
kunnen toepassen op de goederen die de echtgenoten in onverdeeldheid
toebehoren. Het betreft in casu onverdeelde onroerende en roerende goederen.
De echtgenoten hebben samen twee meerderjarige kinderen. Er zijn geen nietgemeenschappelijke kinderen.
52. Gelet op de concrete feitenconstellatie en de voorgelegde niet-fiscale
motieven in de randnummers 29-34 is het besluitvormingsorgaan van oordeel
dat de voorgenomen verrichting in casu geen fiscaal misbruik uitmaakt in de zin
van artikel 3.17.0.0.2 VCF.
53. Deze beslissing heeft alleen betrekking op de erf- en registratiebelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.
-------------- publicatie op 07.09.2021
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Toevoeging verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde roerende
goederen
Voorafgaande beslissing nr. 21031 dd. 26.04.2021
Artt 2.7.1.0.2; 2.7.1.0.3; 2.7.1.0.4; 2.7.1.0.5; 2.8.1.0.1; 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 aanvragers zijn gehuwd onder een stelsel van zuivere scheiding van
goederen ingevolge voorhuwelijks huwelijkscontract van […] verleden voor
notaris […]. Zij hebben hun huwelijksstelsel gewijzigd door toevoeging van een
optioneel finaal verrekenbeding ingevolge akte op […], verleden voor notaris
[…].
Dit huwelijkscontract werd tot op heden niet meer gewijzigd.
2. Thans wensen de aanvragers hun huwelijksstelsel aan te passen. Ze wensen
een specifieke regeling in te voeren met betrekking tot goederen die tussen hen
in onverdeeldheid zijn, met name door de toevoeging van een verblijvingsbeding
voor deze onverdeelde goederen.
Deze aanvraag heeft betrekking op de fiscale behandeling van het
verblijvingsbeding voor de onverdeelde roerende goederen.
Partijen hebben twee effectenportefeuilles in onverdeeldheid. Deze goederen
behoren hen toe in gelijke delen (50 % - 50 %). Deze onverdeeldheden zijn
telkens ontstaan door de opbouw van aanwinsten en dus niet door overdracht
tussen de echtgenoten onderling (voor zover dat al mogelijk zou zijn geweest –
quod non).
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De heer X heeft de gezinswoning op eigen naam verworven en deze woning
maakt geen deel uit van deze aanvraag.
3. De aanvragers wensen, met betrekking tot de voorgenomen verrichtingen,
zekerheid over de fiscale behandeling ervan - bij leven en bij overlijden vooraleer ze deze wijzigingen doorvoeren.
Ze wensen bevestiging te krijgen dat de voorgenomen verrichting niet
onderworpen is aan de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3,3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF,
2.7.1.0.5 VCF en 2.8.1.0.1 VCF en dat ze ook geen van deze bepalingen
frustreren, zodat ook de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2
VCF daarop niet toepasselijk is;

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
4. De aanvraag wordt ingediend door […], namens de heer X, ingeschreven in
het rijksregister onder het nummer […], geboren te […] op […] (hierna genoemd
de “heer X”) en mevrouw Y, ingeschreven in het rijksregister onder het nummer
[…], geboren te […] op […] (hierna genoemd “mevrouw Y”).
De aanvragers zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen naar
Belgisch recht blijkens huwelijkscontract van […] verleden voor notaris […]. Zij
hebben hun huwelijksstelsel gewijzigd door toevoeging van een finaal
verrekenbeding ingevolge akte op […], verleden voor notaris […].
De aanvragers hebben hun woonplaats te […] en dit sedert meer dan 5 jaar.
Ze hebben twee meerderjarige kinderen. Er zijn geen niet-gemeenschappelijke
kinderen.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
Aanvraag: toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot
de roerende goederen die in gelijke delen aan partijen toebehoren
Voorwerp van deze verrichting
5. Zoals hierboven reeds vermeld, bezitten de echtgenoten diverse roerende
goederen in onverdeeldheid. Het betreft twee effectenportefeuilles in
onverdeeldheid. Deze goederen behoren de echtgenoten toe in gelijke delen.
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Toe te voegen (optioneel) verblijvingsbeding
6. De echtgenoten willen deze onverdeelde goederen echter tevens onderwerpen
aan een optioneel verdelingsbeding, zoals opgenomen in artikel 18 van het
ontwerp van wijzigingsakte.
Ze willen deze onverdeelde goederen in volle eigendom aan de langstlevende
van hen toebedelen. Hierdoor zullen al deze onverdeelde goederen bij overlijden
van een van de echtgenoten van rechtswege, onmiddellijk, in volle en exclusieve
eigendom aan de langstlevende toebehoren, tenzij de langstlevende zou kiezen,
overeenkomstig de modaliteiten van het huwelijkscontract, om zich niet op dit
verblijvingsbeding te beroepen.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
Aanvraag: toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot de roerende
goederen die reeds in gelijke delen aan partijen toebehoren

1. Voorgenomen verrichting wordt niet belast onder de artikelen 2.7.1.0.2
VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF en 2.7.1.0.5 VCF
7. De aanvragers verzoeken met betrekking tot de verrichting te bevestigen dat
het voordeel dat de langstlevende zal verkrijgen door de toepassing van het
verblijvingsbeding als gevolg van deze verrichting, niet zal worden onderworpen
aan de hierna vermelde decretale bepalingen, om de redenen die de aanvragers
vermelden, dan wel om de redenen die de Vlaamse Belastingdienst hieromtrent
zal uiteenzetten.
1.1. Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.2 VCF
8. Artikel 2.7.1.0.2 VCF belast met erfbelasting goederen die worden verkregen
uit de nalatenschap, via wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of
contractuele erfstelling. Het voordeel dat de langstlevende ingevolge de in deze
aanvraag genoemde verrichting zal verkrijgen, wordt echter niet uit de
nalatenschap verkregen (dus niet via wettelijke devolutie, noch door uiterste
wilsbeschikking, noch door een contractuele erfstelling). Het voordeel wordt
louter huwelijksvermogensrechtelijk verkregen, als een huwelijksvoordeel, en
dus als niet-schenking, zoals door de Wet Huwelijksvermogensrecht
omschreven.

Classificatie: Corporate

M&D Seminars

50

Een huwelijksvoordeel wordt civielrechtelijk gedefinieerd als een voordeel dat
voor een van de echtgenoten ontstaat uit de wijze van samenstelling, werking,
vereffening of verdeling (en verrekening) van het huwelijksvermogensstelsel (H.
CASMAN, Huwelijksvoordelen, Antwerpen, Kluwer, 1976; deze definitie werd
reeds in 2012 expliciet door de wetgever overgenomen in art. 1429bis BW).
9. Een huwelijksvoordeel wordt dus huwelijksvermogensrechtelijk verkregen, uit
hoofde van het huwelijksstelsel, waarvan de vereffening voor gaat op de
vaststelling van de omvang van de nalatenschap (Cass. 24 maart 2017). Het kan
om die reden nooit een erfrechtelijke verkrijging zijn.
Een huwelijksvoordeel is civielrechtelijk nooit een schenking en bij uitbreiding
geen contractuele erfstelling. Het wordt gekwalificeerd als een niet-schenking
(Cass. 10 december 2010). Deze kwalificatie is objectief, d.w.z. dat ze bestaat
ongeacht de intentie van partijen. Een intentie om te begiftigen (animus
donandi) kan die kwalificatie niet wijzigen, sterker nog, het bewijs dat er sprake
zou zijn van een intentie om te begiftigen mag zelfs niet geleverd worden (GwH
23 november 2005, nr. 170/2005).
10. Deze kwalificatie werkt volkomen indien, zoals in het geval dat aanvragers
voorleggen, het huwelijksvoordeel wordt toegekend louter op aanwinsten, en in
een situatie waar er geen niet gemeenschappelijke kinderen zijn die samen met
een stiefouder tot de nalatenschap van de eerst stervende echtgenoot zouden
komen (art. 1464 OBW en, a contrario, art. 1465 OBW).
11. Deze kwalificatie werkt ook in een stelsel van scheiding van goederen, zoals
dit voor de aanvragers het geval is. Echtgenoten die gehuwd zijn onder dit
stelsel mogen aan dit stelsel clausules toevoegen, met name clausules ter
nadere regeling van enige onverdeeldheid die tussen hen zou bestaan. De
artikelen 1429bis, 1458, 1464 en 1465 OBW zijn in een stelsel van scheiding
van goederen van overeenkomstige toepassing (art. 1469, § 1, vierde lid OBW
zoals ingevoerd door de Wet Huwelijksvermogensrecht 22 juli 2018).
12. Dit betekent dat indien uit de samenstelling, werking, vereffening, verdeling
(of verrekening) van het stelsel van scheiding van goederen zoals in de
huwelijksovereenkomst uitgewerkt, voor een van de echtgenoten een voordeel
kan ontstaan, dit voordeel een huwelijksvoordeel zal zijn. Is dit
huwelijksvoordeel beperkt tot aanwinsten, dan mogen deze aanwinsten integraal
aan de langstlevende worden toegekend, als volkomen huwelijksvoordeel,
vermits de grenzen zoals in artikel 1464 OBW gesteld niet overschreden zijn (en
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voor zover er inderdaad geen niet-gemeenschappelijke kinderen tot de
nalatenschap van de eerstoverleden echtgenoot zullen komen).
13. De kwalificatie van een volkomen huwelijksvoordeel als niet-schenking heeft
belangrijke civiele gevolgen. Deze voordelen kunnen immers niet ingekort
worden. Ze worden zelfs niet opgenomen in de fictieve of hereditaire massa (art.
922 OBW), bepalen niet mee de omvang van het beschikbaar deel van de
nalatenschap, en worden noch op dat beschikbaar deel noch op de reserve
aangerekend.
14. Deze civielrechtelijke kwalificatie werkt ook in het fiscaal recht door. Dat
bevestigde het Hof van Cassatie reeds bij arrest van 9 juli 1931. Het fiscaal recht
moet de kwalificatie als niet-schenking dus aanvaarden, tenzij een specifieke en
expliciete fiscale bepaling daarvan zou afwijken.
15. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
(door de verrichting in de huwelijksovereenkomst in te lassen) kan dus niet
worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.2 VCF.
1.2. Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.3,3° VCF
16. Omwille van de kwalificatie als (volkomen) huwelijksvoordeel kan op het
voordeel dat de langstlevende van de echtgenoten zou verkrijgen, evenmin
artikel 2.7.1.0.3,3° VCF worden toegepast. Dat artikel belast met erfbelasting
schenkingen van roerende goederen die de erflater zou hebben gedaan onder
opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt ingevolge het overlijden
van de schenker.
17. Het verblijvingsbeding zou weliswaar enkel uitwerking hebben bij overlijden
van een van de echtgenoten, maar er is geen sprake van een schenking, hetgeen
ook bevestigd is door het Hof van Cassatie (Cass. 5 januari 2017). Er is louter
sprake van een huwelijksvoordeel, dat als niet-schenking kwalificeert (zie ook
hierboven).
18. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
(door de eerste verrichting in de huwelijksovereenkomst in te lassen) kan dus
niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.3,3° VCF.
1.3. Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF
19. Artikel 2.7.1.0.4 VCF belast ieder huwelijksvoordeel waarbij de langstlevende
echtgenoot meer dan de helft van de gemeenschap verkrijgt. De toepassing van
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artikel 2.7.1.0.4 VCF is beperkt tot situaties waarin sprake is van een stelsel met
een gemeenschap.
20. Tussen de aanvragers bestaat evenwel geen gemeenschap. Ze zijn gehuwd
onder het stelsel van scheiding van goederen. Daaraan wordt nu een
verblijvingsbeding toegevoegd voor het geval van overlijden, dat louter
betrekking heeft op onverdeelde goederen, niet op gemeenschapsgoederen.
21. De voorwaarden voor de toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF zijn dus niet
vervuld. Ook eerder al bevestigde de rechtsleer en de rechtspraak dat dit artikel
niet toepasselijk is op clausules waarbij geen gemeenschappelijk vermogen is
betrokken (zie bijv. Antwerpen 5 oktober 2004).
Artikel 2.7.1.0.4 VCF kan dan ook niet worden toegepast op de overgang op
grond van het overwogen verblijvingsbeding (door de verrichting in de
huwelijksovereenkomst in te lassen).
1.4. Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.5 VCF
22. Voor de heffing van erfbelasting op grond van artikel 2.7.1.0.5 VCF moeten
drie cumulatieve voorwaarden zijn vervuld:
1) een kosteloze beschikking;
2) gedurende de drie jaar voorafgaand aan het overlijden;
3) waardoor een bevoordeling ontstaat die niet onderworpen is geweest aan
schenkbelasting of aan registratierechten op schenkingen.
23. Het voorgenomen verblijvingsbeding verstrekt evenwel geen kosteloze
beschikking, zoals hierboven uitgebreid toegelicht. Een huwelijksvoordeel kan
niet gelijk gesteld worden met een kosteloze beschikking. Dat bevestigde ook
het Hof van Cassatie (Cass. 5 januari 2017), zoals eerder aangehaald.
24. Het voorgenomen verblijvingsbeding wordt weliswaar nu opgenomen, maar
of het een huwelijksvoordeel oplevert kan slechts beoordeeld worden bij de
ontbinding van het huwelijksstelsel, dus bij overlijden van de eerste van de
echtgenoten. Als het voordeel pas bij overlijden ontstaat en moest het
beschouwd worden als kosteloze beschikking, quod non, kan er geen sprake
zijn van een beschikking die tot stand komt in enige periode voor het overlijden.
Er kan dus geen sprake zijn van een schenking in een periode die het overlijden
voorafgaat.
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25. Artikel 2.7.1.0.5 VCF is dus niet van toepassing op de overgang/toebedeling
op grond van het overwogen verblijvingsbeding (door de eerste verrichting in de
huwelijksovereenkomst in te lassen).
1.5. Geen beding van aanwas in de zin van het SP 17044
26. De uitwerking van het verblijvingsbeding verleent een huwelijksvoordeel, dat
beheerst wordt door de specifieke regels van het huwelijksvermogensrecht en de
kwalificatie die ze aan huwelijksvoordelen toekennen. Deze kwalificatie is dus
voorbehouden aan personen die door het huwelijk verbonden zijn en aan
voordelen die ze mekaar in hun huwelijksovereenkomst en binnen het door hen
uitgewerkt huwelijksstelsel toekennen.
27. Er is met betrekking tot het overwogen verblijvingsbeding dus geen sprake
van een beding van aanwas.
Een beding van aanwas is een kanscontract dat ook tussen niet gehuwden kan
worden gesloten. Wordt het door gehuwden gesloten, dan staat het los van hun
huwelijksstelsel en wordt het niet in een huwelijksovereenkomst opgenomen.
Naar het oordeel van de Vlaamse Belastingdienst, zoals verwoord in SP 17044, is
de uitwerking van een kanscontract niet onderworpen aan de heffing van
schenk- en erfbelasting (maar wel aan de heffing van het verkooprecht als het
op onroerende goederen betrekking heeft) onder de voorwaarden die in dat SP
17044 zijn vermeld.
- In de eerste plaats moet het gaan om een beding van aanwas dat slaat op
goederen die ten bijzondere titel zijn aangewezen (in de zin die hieraan wordt
gegeven in art. 1100/1 § 4 BW zoals ingevoerd bij Wet Huwelijksvermogensrecht
van 22 juli 2018).
- In de tweede plaats moet het gaan om een beding van aanwas dat ten
bezwarende titel is verleend, dus om een beding van aanwas dat als
kanscontract kan kwalificeren. Hiervoor is, aldus het SP 17044, vereist dat de
kansen van beide partijen (indien het contract slechts tussen twee partijen is
gesloten) evenwichtig zijn. Daarvan kan slechts sprake zijn wanneer de inleg van
beide partijen gelijkaardig is, en wanneer de levenskansen van beide partijen
gelijkwaardig zijn.
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Aanvragers wijzen erop dat de inleg in hun geval wel degelijk gelijk is. Hun
levensverwachtingen zijn nagenoeg gelijk. Ze verschillen nauwelijks in leeftijd en
ondervinden geen van beide ernstige medische problemen.
Aanvragers wensen evenwel geen beding van aanwas te voorzien, maar wensen
een regeling te treffen in het huwelijkscontract en op het niveau van het
huwelijksvermogensstelsel. Dit biedt immers het voordeel dat het op een
onweerlegbare wijze als een huwelijksvoordeel wordt gekwalificeerd en dus
buiten de erfrechtelijke aanspraken van de kinderen blijft.
Het door de aanvragers overwogen verblijvingsbeding kwalificeert immers niet
als beding van aanwas, maar als huwelijksvoordeel. Het is dus onderworpen aan
zelfstandige eisen om niet aan schenk- en erfbelasting onderworpen te zijn.

2) Geen misbruik
28. De algemene antimisbruikbepaling kan slechts worden toegepast indien de
gewone interpretatiemethode, de technische bepalingen van het wetboek, de
simulatieleer en de specifieke fiscale misbruikbepalingen (de zogenaamde
fictiebepalingen) geen toepassing vinden.
Ook het Grondwettelijk Hof stelt dat de algemene 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.
De door de aanvragers overwogen aanvraag frustreert echter geen toepasselijke
specifieke antimisbruikbepaling. Evenmin kan daartegen de algemene
antimisbruikbepaling worden aangewend. De aanvragers verzoeken om dit te
bevestigen, op grond van de hierna uiteengezette motieven.
2.1. Geen frustratie van specifieke antimisbruikbepalingen
29. De voorgenomen verrichting frustreert de doelstellingen van art. 2.7.1.0.3,3°
VCF niet, omdat de aanvragers niet overgaan tot enige schenking of kosteloze
beschikking waarvan de uitwerking artificieel tot aan het overlijden wordt
uitgesteld. Ze passen hun huwelijksovereenkomst aan om tot een regeling te
komen, enerzijds bij echtscheiding, anderzijds bij overlijden, die tot een billijke
regeling moet leiden voor goederen waarin ze beiden gerechtigd zijn.
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30. De voorgenomen verrichting frustreert evenmin art. 2.7.1.0.5 VCF.
De aanvragers zijn destijds gehuwd onder een stelsel van scheiding van
goederen omdat ze een groot belang hechtten (en nog steeds hechten) aan de
(professionele en andere) autonomie van elk van hen, alsook aan de grotere
bescherming voor (professionele) schuldeisers van de andere echtgenoot.
Ze zijn nu tot de vaststelling gekomen dat het, als gevolg van de hervorming van
het huwelijksvermogensrecht door de wet van 22 juli 2018, mogelijk is om
huwelijksvoordelen aan mekaar toe te kennen, in het bijzonder voor het geval
van overlijden, met civielrechtelijke voordelen die testamentaire beschikkingen
of een contractuele erfstelling niet bieden.
Met betrekking tot onverdeeldheden laat de civiele wet nu immers toe dat een
verblijvingsbeding daaraan wordt gekoppeld, waardoor deze onverdeelde
goederen bij overlijden van een van de echtgenoten van rechtswege,
onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan de langstlevende toebehoren,
tenzij de langstlevende zou kiezen, overeenkomstig de modaliteiten zoals
voorzien in het huwelijkscontract, om zich niet op dit verblijvingsbeding te
beroepen. Dit is voor de langstlevende een veel comfortabelere situatie dan deze
die door een erfrechtelijke (testamentaire of contractuele) regeling wordt
geschapen.
Bovendien vertoont het verdelingsbeding voor onverdeeldheden een voordeel op
het (optioneel) finaal verrekenbeding. Voor de werking van het finaal
verrekenbeding moet immers de samenstelling en de nettowaarde van deze
verrekenmassa worden vastgesteld in onderling overleg tussen de langstlevende
echtgenoot en de rechtsopvolgers van de overleden echtgenoot, en bij
ontstentenis van akkoord, door een deskundigencollege. Na kennisgeving van
de gemaakte keuze over de verrekensleutel moeten de rechtsopvolgers van de
overleden echtgenoot tot betaling overgaan, hetzij in geld, hetzij door afstand
van goederen aan de langstlevende. Het is voor de schuldenaars van de
verrekenschuld bovendien mogelijk om de schuld in schijven te voldoen.
Door de onmiddellijke en zakelijke werking van het verblijvingsbeding zijn al
deze stappen niet nodig, en treedt de langstlevende echtgenoot, vanaf de
kennisgeving van haar keuze, maar met uitwerking vanaf het overlijden, in het
bezit en in de volle eigendom van de onverdeelde goederen, die hem/haar in
natura verblijven.
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Juist hierdoor is er voor de langstlevende op civielrechtelijk vlak een veel
comfortabelere positie dan bij een verrekenbeding. Om deze redenen wensen de
echtgenoten te voorzien, in een verdelingsbeding voor de onverdeeldheden.
2.2. Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.2 VCF
31. De voorgenomen verrichting verleent huwelijksvoordelen die
huwelijksvermogensrechtelijk worden verkregen. Ze zijn dus niet onderworpen
aan artikel 2.7.1.0.2 VCF.
De aanvragers frustreren deze bepaling niet, vermits ze enkel een
huwelijksvermogensrechtelijke regeling beogen. Ze kunnen dezelfde doelstelling
niet met dezelfde civiele gevolgen bereiken, noch door de wettelijke devolutie,
noch door een testamentaire beschikking, noch door een contractuele
erfstelling. Iedere erfrechtelijke verkrijging wordt immers louter op de
nalatenschap toegekend, terwijl de echtgenoten net willen vermijden dat de
onverdeelde goederen voor de helft in de nalatenschap van de eerstoverleden
echtgenoot terecht komen. Dergelijke voordelen zouden, indien testamentair of
via contractuele erfstelling buiten huwelijksovereenkomst toegekend, eenzijdig
herroepen kunnen worden, wat de echtgenoten niet wensen. Bovendien zouden
voordelen die in omvang gelijkaardig zouden zijn, maar die ze mekaar via een
testament of een contractuele erfstelling (al of niet binnen
huwelijksovereenkomst) zouden willen toekennen, vatbaar zijn voor inkorting
indien ze de reserve van de kinderen zouden aantasten, terwijl de echtgenoten
dat risico totaal wensen uit te schakelen, zoals de civiele wet hun dat toelaat.

3) Niet-fiscale motieven
32. Uit wat voorafgaat blijkt dat de aanvragers de voorgenomen verrichting
overwegen omwille van niet fiscale motieven. Zij verzoeken dan ook te
bevestigen dat er omwille van deze niet fiscale motieven hoe dan ook geen
sprake kan zijn van fiscaal misbruik met betrekking tot de aanvraag die ze u
voorleggen, en dat de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF
niet toepasselijk is.
Besluit en verzoek tot beslissing
33. Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF verzoeken aanvragers het
besluitvormingsorgaan tot de volgende voorafgaande beslissing.
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34. Er wordt een aanvraag voorgelegd, die zal verwezenlijkt worden via een
wijziging van de huwelijksovereenkomst, waarbij het stelsel van scheiding van
goederen behouden blijft:
toevoeging van een verdelingsbeding met betrekking tot de onverdeelde
roerende goederen, die de echtgenoten reeds in onverdeeldheid (50-50)
toebehoren;
35. Ze wensen bevestiging te krijgen dat de voorgenomen aanvraag niet
onderworpen is aan de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3,3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF,
2.7.1.0.5 VCF en 2.8.1.0.1 VCF, en dat ze ook geen van deze bepalingen
frustreren, zodat ook de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2
VCF daarop niet toepasselijk is;
Ze wensen in het algemeen bevestigd te zien dat de invoeging van het
voorgenomen verdelingsbeding met betrekking tot de onverdeelde goederen bij
het overlijden van de eerste van hen niet zal leiden tot de heffing van enige
schenk- of erfbelasting, noch voor de goederen die hen nu reeds in
onverdeeldheid toebehoren.
Ten slotte vragen zij dat de werking van de voorafgaande beslissing zich zou
uitstrekken tot en met het overlijden van een echtgenoot en dus niet beperkt
zou blijven tot de termijn van vijf jaar.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
36. 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.
37. 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.
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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.
38. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht, zoals in de aanvraag
vermeld:
- Artikel 2.7.1.0.2 VCF dat luidt als volgt:
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 aan het vruchtgebruik heeft verzaakt conform paragraaf 6 van
het voormelde artikel.
- 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:
1° …
2° …
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.
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.
- Artikel 2.7.1.0.4 VCF dat luidt als volgt:
De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die niet
aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van de
gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken van
de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere echtgenoot
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krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste wilsbeschikking
geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
- Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:
§ 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.
- Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:
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.
- 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
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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.
39. Volgende verrichting wordt voorgelegd, die zal worden verwezenlijkt via een
wijziging van de huwelijksovereenkomst:
Toevoeging van een optioneel verblijvingsbeding voor de goederen die de
echtgenoten in onverdeeldheid toebehoren. Het betreft onverdeelde roerende
goederen, namelijk twee effectenportefeuilles die hen in gelijke delen (50%-50%)
toebehoren.
Ingevolge dit optioneel verblijvingsbeding zullen al deze onverdeelde goederen
bij overlijden van een van de echtgenoten van rechtswege, onmiddellijk, in volle
en exclusieve eigendom aan de langstlevende toebehoren, tenzij de
langstlevende zou kiezen, overeenkomstig de modaliteiten van het
huwelijkscontract, om zich niet op dit verblijvingsbeding te beroepen.
Voor de goederen die niet in onverdeeldheid zijn, blijft het optioneel finaal
verrekenbeding van toepassing ingeval van ontbinding van het
huwelijksvermogensstelsel door overlijden van een van de echtgenoten.
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40. Algemeen wordt vooreerst aanvaard dat de voorgenomen verrichting welke
bij huwelijksovereenkomst zou plaatsvinden, namelijk de overeenkomst van
toebedeling via een verblijvingsbeding, een overeenkomst onder bezwarende
titel is. Bovendien blijft deze overeenkomst onder bezwarende titel, ook al is de
inleg en/of de levensverwachting ongelijk, dit in tegenstelling tot hetgeen geldt
voor bedingen van aanwas.
41. De toebedeling van de volledige onverdeeldheid aan de langstlevende op
grond van het verblijvingsbeding is geen erfrechtelijke verkrijging, doch wel een
verkrijging op grond van een overeenkomst onder de levenden.
42. Een conventionele overdracht onder bezwarende titel van onroerende
goederen valt in principe onder het toepassingsgebied van de
registratiebelasting.
43. Voor een dergelijke overdracht in het kader van een toebedeling van meer
dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen bij overlijden maakt de fiscale
regelgeving hierop een uitzondering door de overdracht (zowel van onroerende
als van roerende goederen) onder de erfbelasting te plaatsen op grond van
artikel 2.7.1.0.4 VCF. Deze bepaling is hier echter niet van toepassing, zoals de
aanvrager aangeeft, vermits er in casu geen sprake is van een
gemeenschappelijk vermogen.
44. We vallen dus terug op de algemene regels inzake het verkoop- of het
verdeelrecht. Concreet betekent dit dat op het ogenblik van overlijden van de
eerststervende echtgeno(o)t(e) zijn/haar bestaand onverdeeld aandeel in de
roerende en de onroerende goederen een actief bestanddeel uitmaakt van
zijn/haar nalatenschap. Het verblijvingsbeding krijgt pas zijn afwikkeling “onder
de levenden” en zal dus worden behandeld als een verdeling onder de levenden.
Indien de keuze van de langstlevende echtgeno(o)t(e) tot gevolg heeft dat er
roerende goederen worden toebedeeld, is geen erf- noch registratiebelasting
verschuldigd.
Als er daarentegen onroerende goederen worden toebedeeld, zal het
verdeelrecht verschuldigd zijn indien de echtgenoten dezelfde titel hebben in de
onverdeeldheid. Is de verkrijger echter een derde-verkrijger, dan zal op de
toebedeling aan deze verkrijger het verkooprecht van toepassing zijn op grond
van artikel 2.9.1.0.7 VCF.
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45. Uit het voorgaande volgt dat de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF,
2.7.1.0.4 VCF, 2.7.1.0.5 VCF en 2.8.1.0.1 VCF in principe geen toepassing
vinden op de toebedeling van de goederen die in onverdeeldheid aan partijen
toebehoren.
46. Elk contract dat is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan evenwel worden afgetoetst
aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit
indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is
mogelijk indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de geviseerde
verrichting(en) ook niet-fiscale doelstellingen hebben, en dat deze niet-fiscale
doelstellingen voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
47. De artikelen van titel 2, hoofdstuk 7 (erfbelasting) van de VCF vormen de
rechtsgrond voor de heffing van de erfbelasting. Bij deze bepalingen wordt er
geen onderscheid gemaakt tussen specifieke en algemene bepalingen. Evenwel
is het zo dat de bepaling van art. 3.17.0.0.2 VCF voorkomt dat men zich door
gebruik van bepaalde rechtshandelingen buiten het toepassingsgebied van een
heffingsbepaling stelt enkel en alleen vanwege fiscale motieven.
De fictiebepalingen ingevoegd in de VCF zijn terug te vinden in de artikelen
2.7.1.0.3 tot en met 2.7.1.0.9 VCF en betreffen regelingen waarbij de
wetgever/decreetgever het noodzakelijk vond een bepaalde verkrijging gelijk te
stellen met een legaat. De fictiebepalingen zijn geen specifieke
misbruikbepalingen. Elke fictiebepaling heeft een specifiek doel. In de
voorbereidende werken van elk van deze bepalingen kan de doelstelling worden
nagelezen aan de hand waarvan een concrete techniek kan worden geëvalueerd.
De fictiebepaling kan enkel worden toegepast als er voldaan is aan de
voorwaarden die door het overeenkomstig artikel uit de VCF worden gesteld.
Uit de structuur van de VCF kan worden afgeleid dat de decreetgever met de
artikelen 2.7.1.0.3 tot en met 2.7.1.0.9 VCF geen specifieke misbruikbepalingen
voor ogen had: de algemene misbruikbepaling is opgenomen in titel 3 (Inning en
Invordering), die algemeen de procedurebepalingen bevat terwijl de
fictiebepalingen opgenomen zijn in titel 2 (Belastingheffing), die de inhoudelijke
bepalingen bevat. Meer bepaald werden de fictiebepalingen opgenomen onder
hoofdstuk 7 (Erfbelasting), afdeling 1 (belastbaar voorwerp).
De anti-misbruikbepaling, zoals opgenomen in art. 3.17.0.0.2 VCF, is een
algemene bepaling. Het gegeven dat een artikel van titel 2, hoofdstuk 7
(erfbelasting), meer bepaald een fictiebepaling, van de VCF niet kan worden
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toegepast omdat de voorwaarden niet zijn voldaan sluit de inroeping door de
Vlaamse Belastingdienst van art 3.17.0.0.2 VCF niet uit. Dit laatste artikel werd
immers in het leven geroepen om te voorkomen dat de overledene voor zijn
overlijden via bepaalde (legale) technieken zijn nalatenschap zou laten vererven
met ontwijking van de erfbelasting.
48. Uit de gegevens opgenomen in de aanvraag blijkt dat de echtgenoten sedert
1969 gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen. Zij hebben in
2007 hun huwelijksvermogensstelsel gewijzigd door toevoeging van een
optioneel finaal verrekenbeding.
Thans wensen zij hun huwelijksvermogensstelsel te wijzigen door toevoeging
van een optioneel verblijvingsbeding dat de langstlevende echtgenoot zal
kunnen toepassen op de goederen die de echtgenoten in onverdeeldheid
toebehoren. Het betreft in casu onverdeelde roerende goederen.
De echtgenoten hebben samen twee meerderjarige kinderen. Er zijn geen nietgemeenschappelijke kinderen.
49. Gelet op de concrete feitenconstellatie en de voorgelegde niet-fiscale
motieven in de randnummers 29-32 is het besluitvormingsorgaan van oordeel
dat de voorgenomen verrichting in casu geen fiscaal misbruik uitmaakt in de zin
van artikel 3.17.0.0.2 VCF.
50. Deze beslissing heeft alleen betrekking op de erf- en registratiebelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.
------------- publicatie op 17.08.2021

Classificatie: Corporate

M&D Seminars

64

M&D Seminars

65

Kanscontract
Voorafgaande beslissing nr. 21027 dd. 29.03.2021
Artt 2.8.1.0.1; 2.7.1.0.3; 2.7.1.0.5; 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 bevestiging te krijgen dat:

1.1. de Vlaamse Belastingdienst deze transactie niet zal belasten met
schenkbelasting (artikel 2.8.1.0.1 VCF);

1.2. de Vlaamse Belastingdienst deze transactie niet zal belasten met
erfbelasting op basis van de fictiebepaling gestipuleerd in artikel 2.7.1.0.3, 3°
VCF of artikel 2.7.1.0.5 VCF;

1.3. deze transactie voor de Vlaamse Belastingdienst geen fiscaal misbruik
vormt in de zin van artikel 3.17.0.0.2 VCF.
2. De aanvragers verzoeken uitdrukkelijk overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1, §4,
lid 1, VCF dat gelet op het voorwerp van de onderhavige aanvraag, de termijn
waarvoor de beslissing wordt getroffen langer zal zijn dan vijf (5) jaar. Meer
bepaald een geldigheidsduur van de afgeleverde beslissing tot en met het
overlijden van één van de partijen.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
3. De aanvraag wordt ingediend door Y, hierna genoemd, voor volgende
betrokkenen:
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3.1. Mevrouw Y, ongehuwd, geboren te […] op xx.xx.1988, rijksregister
nummer […], wonende te […].

3.2. De heer X, ongehuwd, geboren te […] op xx.xx.1990, rijksregister
nummer […], wonende te […].

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
4. De partijen wensen tussen hen een kanscontract te sluiten met betrekking tot
de volgende goederen:

4.1. Het gaat om volgende onroerende goederen die zij verkregen uit de
nalatenschap van hun vader:
De onverdeelde helft in blote eigendom van
GEMEENTE […] - tweede afdeling
Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden gelegen te […] tweede
afdeling, […], kadastraal gekend, sectie D, nummer […], met een oppervlakte
van tweeëntwintig are vier centiare (22a 4ca).
GEMEENTE […] - eerste afdeling
Een handelshuis op en met grond en aanhorigheden gelegen te […], eerste
afdeling, […], kadastraal gekend, sectie A, nummer […], met een oppervlakte van
twee are zestig centiare (2a 60ca).

4.2. Het gaat om volgende roerende goederen die zij in blote eigendom
verkregen uit de nalatenschap van hun vader:
•

950 aandelen van de besloten vennootschap […] met ondernemingsnummer
[…]

•

hun rekeningen-courant in voornoemde vennootschap […] die intussen
boekhoudkundig werden opgesplitst (één op naam van elke partij) ten belope
van de rekening-courant met het laagste bedrag op moment van het
uitwerking krijgen van het kanscontract;

•

Effectenportefeuille bij […] met nummer […] beheerd door […];

•

Effectenportefeuille bij […] met nummer […], welke binnenkort wordt
overgezet naar de Belgische vestiging van zelfde bank;
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4.3. Het gaat om volgende onroerende goederen die hun moeder zal schenken
aan hen:
•

De onverdeelde helft in blote eigendom van voornoemde woning te […];

•

De onverdeelde helft in blote eigendom van voornoemde woning te […].

4.4. Het gaat om volgend onroerend goed dat zij zullen aankopen, elk voor de
onverdeelde helft in blote eigendom:
GEMEENTE […] - vierde afdeling - […]
Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden gelegen te […], vierde afdeling
[…], […], kadastraal gekend, sectie B, nummer […], met een oppervlakte van zes
are drieënvijftig centiare (6a 53ca).
5. Van alle voorschreven goederen zal iedere partij de onverdeelde helft onder
het kanscontract brengen, behalve wat betreft de rekeningen-courant in
voornoemde vennootschap […], waar elke partij haar rekening-courant
onderbrengt ten bedrage van de rekening-courant met het laagste bedrag.
6. De partijen wensen onderling een kanscontract te sluiten betreffende
voormelde vermogensbestanddelen waarbij zij bij wijze van kanscontract onder
bezwarende titel overeenkomen dat bij het overlijden van de eerststervende van
hen, zijn of haar voormelde vermogensbestanddelen in volle eigendom, dan wel
in vruchtgebruik of blote eigendom, naar gelang de keuze van de langstlevende,
kunnen toekomen aan de langstlevende onder hen. Elk van de partijen staat
aldus zijn/haar voormelde vermogensbestanddelen in volle eigendom/blote
eigendom/vruchtgebruik af aan de andere, onder de opschortende voorwaarde
van vóóroverlijden, en elk van de partijen verkrijgt als tegenprestatie voor deze
afstand een gelijke kans om de voormelde vermogensbestanddelen toebehorend
aan de andere, te verwerven indien hij of zij het langst leeft.
7. Dit kanscontract zal worden gesloten onder de volgende modaliteiten en
voorwaarden:
“Om de langstlevende te beschermen bij het overlijden van één van hen komen
de kopers* van de blote eigendom overeen een
bijzondere onverdeeldheid tussen hen in het leven te roepen voor het bij deze
aangekochte* goed, dat als een doelvermogen wordt aanzien.
De kopers komen met name overeen dat, bij het overlijden van de
eerststervende onder hen, en zonder terugwerkende kracht, de blote of
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desgevallend de volle eigendom van het deel van de eerststervende in het
goed zal aanwassen bij het deel van de overlevende, doch enkel op
voorwaarde dat deze laatste hiervoor uitdrukkelijk, op de wijze en binnen de
termijn hierna gepreciseerd, opteert na het overlijden van de eerststervende.
Aldus staat elk van de kopers van de blote eigendom, onder voormelde
voorwaarde, of desgevallend de volle eigendom van zijn deel af aan de andere
onder de opschortende voorwaarde van zijn vooroverlijden; als tegenprestatie
voor deze afstand verkrijgt de overdrager een kans om de blote of
desgevallend de volle eigendom van het deel van de andere te verkrijgen,
indien hij het langst leeft.
Deze overeenkomst is wederkerig toegestaan en aanvaard ten bezwarende
titel, als kanscontract, onder de hierna volgende modaliteiten en voorwaarden
1) De langstlevende van de beide kopers dient zijn wil om het bovenvermeld
recht van aanwas uit te oefenen uitdrukkelijk kenbaar maken door middel van
een verklaring afgelegd bij notariële akte binnen een termijn van vier maanden
na het overlijden van de eerststervende van de kopers. Deze termijn geldt als
vervaltermijn. Bij ontstentenis van uitdrukkelijke wilsuitdrukking op voormelde
wijze en binnen voormelde termijn zal de langstlevende van de kopers geacht
worden onherroepelijk te hebben verzaakt aan het voordeel van het recht van
aanwas.
In deze verklaring zal de langstlevende van de kopers mogen opteren om het
aanwasbeding te beperken/te bepalen tot de volle eigendom/de blote
eigendom of het levenslang vruchtgebruik van het deel van de eerststervende
in het goed. In dat geval moeten alle bepalingen van dit beding van aanwas
waar sprake is van “de volle eigendom” gelezen worden als “de blote
eigendom” of “het levenslang vruchtgebruik”.
2) Beide partijen schatten voor zichzelf de kans om te overleven gelijkwaardig.
3) Deze overeenkomst is tussen de kopers afgesloten voor een periode van
twee jaar te rekenen vanaf heden. Ze wordt nadien automatisch, uit hoofde
van de wilsuiting van partijen heden vastgesteld, verlengd met opeenvolgende
periodes van twee jaar, tenzij één der kopers zijn wil te kennen geeft aan de
andere om ze niet te verlengen, hetgeen dient te gebeuren bij verklaring voor
notaris door één van hen gedaan minstens drie maanden vóór het einde van
de lopende tweejarige periode. Een eensluidende uitgifte hiervan wordt per
aangetekend schrijven verstuurd aan de andere koper.
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Partijen kunnen evenwel op elk ogenblik gezamenlijk deze overeenkomst
wijzigen of het einde van deze overeenkomst laten vaststellen bij notariële
akte onderworpen aan de formaliteit van overschrijving op het kantoor
rechtszekerheid, waardoor zij zich weer in een
gewone onverdeeldheid bevinden.
Indien er een einde komt aan dit aanwasbeding is artikel 815 van het
Burgerlijk Wetboek van toepassing en kan iedere partij de uit
onverdeeldheidtreding vorderen overeenkomstig artikel 1207 van het
Gerechtelijk Wetboek.
4) De aanwas heeft eveneens betrekking op alle eventuele bouwwerken,
verbouwingen of veranderingen die op of aan het goed zouden uitgevoerd
worden, als ook op alle goederen en rechten die ingevolge zaakvervanging of
zakenrechtelijke subrogatie, belegging of wederbelegging in de plaats van het
aangekochte goed zullen komen. Bij gebrek aan tegenbewijs wordt de
stilzwijgende instemming van de beide partijen hieromtrent vermoed.
5) De langstlevende van beide kopers in wiens voordeel de aanwas tot stand
komt zal aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van de eerststervende geen
enkele vergoeding verschuldigd zijn uit hoofde van deze overeenkomst,
gezien het hier om een kanscontract gaat. Het bezwarend karakter van deze
overeenkomst wordt onderstreept door het oogmerk van elke deelgenoot om
te worden beschermd voor het geval hij de langstlevende zou zijn.
6) Er wordt bedongen dat de langstlevende van beide kopers alle gebeurlijke
financieringen en openstaande bedragen dient verder te betalen, aangegaan
met het oog op de gezamenlijke aankoop, eventuele bebouwing, verbouwing
of verandering, na aanwending van eventuele schuldsaldoverzekeringen. De
kopers erkennen door ondergetekende notaris te zijn gewezen op het belang
van de keuze van de begunstigde van deze verzekeringen.
7) Zolang deze overeenkomst van kracht blijft tussen de kopers kunnen zij het
goed niet vervreemden, noch ten bezwarende titel, noch om niet, de verdeling
of veiling ervan niet vragen, het goed niet hypothekeren en er geen enkele
erfdienstbaarheid op toestaan, tenzij met wederzijds akkoord.
Tevens hebben de kopers, zolang deze overeenkomst van kracht blijft tussen
hen, het desgevallend gezamenlijk genot van het goed op last gezamenlijk de
lasten ervan te dragen, elk in verhouding tot zijn eigendomsrechten.
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8) De bepalingen vervat in de artikelen 3) en 7) gelden in ieder geval met
ingang vanaf heden en zolang deze overeenkomst van kracht blijft tussen de
kopers, teneinde een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te kunnen brengen
tussen hen, dit wil zeggen onafhankelijk van het al dan niet uitoefenen van de
optie vervat in artikel 1) door de langstlevende hunner.
9) Een eventuele nietigheid van een bepaling van dit beding van aanwas betreft
enkel die specifieke bepaling, die in dat geval voor niet geschreven moet worden
gehouden, maar kan, volgens de uitdrukkelijke wil van partijen, niet de
nietigheid van het volledige beding van aanwas voor gevolg hebben.”.
* overal waar in de clausule sprake is van “kopers” of “het aangekochte goed”
moet gelezen worden “begiftigden” of “eigenaars” en “het geschonken goed” of
“voormelde goederen” naar gelang de clausule zal opgenomen worden in de
aankoopakte, de schenkingsakte of de akte toevoeging van het beding van
aanwas.
8. De verwerving ten voordele van de langstlevende van de partijen zal gebeuren
met ingang van het overlijden van de eerststervende, zonder terugwerkende
kracht.
De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van twee jaar te rekenen
vanaf heden. Ze wordt nadien automatisch verlengd met opeenvolgende
periodes van twee jaar, tenzij één van de mede-eigenaars zijn wil te kennen
geeft aan de andere om ze niet te verlengen, en behoudens andersluidend
akkoord tussen de partijen.
Zolang het kanscontract geldt en beide partijen in leven zijn, mogen zij elk de
hen toebehorende voormelde vermogensbestanddelen, voorwerp van het
kanscontract, niet vervreemden (noch ten bezwarende titel, noch om niet), in
pand geven, in betaling geven of op enigerlei andere wijze (met zakelijke
rechten) bezwaren, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de
andere partij. Wel kunnen zij, mits het akkoord van de andere partij, overgaan
tot de vervreemding van de vermogensbestanddelen en de vervanging ervan
door andere vermogensbestanddelen die in de plaats van de vervreemde
goederen zullen treden en aan het kanscontract zullen onderworpen zijn (=
zaakvervangingsclausule).
[top]

III. Motivering van de aanvraag
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9. Het voorgenomen kanscontract is ingegeven vanuit de intentie van de partijen
om het familiaal vermogen samen te houden en de langstlevende onder hen te
beschermen tegen gebeurlijke erfrechten die een levenspartner van de
eerststervende zou hebben bij overlijden van de eerststervende.
Gezien de goederen voornamelijk voortkomen uit de nalatenschap van hun
vader, A (N.N. […]), overleden op xx.xx.2015, wensen partijen elkaar te
beschermen zodat pas bij overlijden van de eerststervende vrij kan beschikt
worden over de goederen door de langstlevende.
De partijen wensen vandaag zekerheid te bekomen dat de langstlevende van hen
de voormelde goederen zal verwerven. Deze zekerheid kan niet gerealiseerd
worden door middel van een testament aangezien een testament steeds
herroepbaar is en hier eventuele reservataire rechten van een gebeurlijke
levenspartner van de eerststervende kunnen van toepassing zijn.
Het is tevens de wil van de partijen om gebonden te zijn door het kanscontract.
Zulks kan opnieuw niet worden bereikt door middel van een testament, dat
steeds eenzijdig en te allen tijde herroepbaar is.
Een kanscontract ten bezwarende titel kan slechts worden gewijzigd mits
toestemming van alle partijen en slechts worden opgeheven om de twee jaar of
mits toestemming van alle partijen en vormt aldus het meest geschikte
instrument om bovengenoemde doelstellingen van de partijen te bereiken.
Het kanscontract zal authentiek worden afgesloten.
10. Dat partijen voornemens zijn om een evenwichtig kanscontract met
gelijkheid van kansen te sluiten, blijkt uit volgende concrete omstandigheden:
• een gelijkaardige leeftijd, te weten mevrouw Y is 32 jaar en de heer X is 30
jaar. Het leeftijdsverschil bedraagt ongeveer 23 maanden;
• eenzelfde kans om te overlijden;
• eenzelfde goede gezondheid;
• financiële gelijkwaardigheid van de partijen;
• een gelijke inleg in het kanscontract.
Ook uit de bewoordingen van het kanscontract zelf blijkt dat partijen een
evenwichtig kanscontract wensen te sluiten:
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• een vervreemdingsverbod;
• het is partijen niet toegestaan eenzijdig het contract te wijzigen, de
goederen in pand te geven, te vervreemden, etc.;
• de opzegmogelijkheden zijn aan strikte termijnen en formaliteiten
onderworpen.
[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
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. 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. De voorafgaande beslissing heeft bijgevolg enkel
betrekking op die specifieke artikelen waarnaar in de aanvraag uitdrukkelijk
verwezen wordt, m.n. artt. 2.7.1.0.3, 3°, 2.7.1.0.5, 2.8.1.0.1 en 3.17.0.0.2 VCF:
- Artikel 2.7.1.0.3 VCF:
“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.
Het eerste lid, 3°, is niet van toepassing bij de realisatie van een beding van
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terugval die de erflater heeft bedongen in het voordeel van een derde voor een
vruchtgebruik dat de erflater zich heeft voorbehouden.”;
- Artikel 2.7.1.0.5 VCF:
“§ 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.”;
- Artikel 2.8.1.0.1 VCF:
“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.”;
- 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
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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.”
13. De partijen verklaren dat zij met betrekking tot de vermelde onverdeelde
roerende en onroerende goederen een kanscontract[1] zullen afsluiten.
14. Wanneer het evenwel om een kanscontract (ten bezwarende en bijzondere
titel) gaat, dan valt dit contract onder dezelfde fiscale regeling als een beding
van aanwas, waarvoor onderstaande redenering kan worden gevolgd. In casu
verklaren partijen dat zij elk onverdeelde roerende en onroerende goederen
onder het kanscontract willen brengen.
15. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen in een
beding van aanwas niet zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting
(maar bij onroerende goederen wel aan het verkooprecht) mits het beding van
aanwas, beperkt is via een beschikking onder bijzondere titel, en ten
bezwarende titel is. Het beding van aanwas moet opgenomen zijn in een
notariële akte als het beding betrekking heeft op onroerende goederen

Classificatie: Corporate

M&D Seminars

75

16. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
17. Het contract is in casu onder bijzondere titel aangezien het contract
betrekking hebben op de onroerende en roerende goederen die specifiek in de
respectievelijke overeenkomsten worden omschreven (cf. supra).
De effectenportefeuilles worden beschouwd als een feitelijke universaliteit.
Bijgevolg aanvaardt Vlabel dat het contract betrekking heeft op de
effectenportefeuilles in hun geheel, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan
aan de vereiste dat het contract onder bijzondere titel moet zijn.
18. Zaakvervanging is mogelijk binnen dergelijke contract. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

Wat de eventuele effectenportefeuilles betreft heeft de aanvaarding van de
kwalificatie als feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege
zaakvervanging optreedt. De overeenkomst zal dus uitwerking krijgen op de
effectenportefeuilles zoals deze zijn samengesteld op het ogenblik van het
overlijden van één van de partijen ongeacht de gewijzigde samenstelling hiervan
ingevolge transacties van wederbeleggingen.
19. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
20. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
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21. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
22. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er in casu sprake is van
een gelijkaardige levensverwachting. De partijen hebben een leeftijd van
respectievelijk 32 jaar en 30 jaar en zij verklaren beiden in dezelfde goede
gezondheidstoestand te verkeren.
23. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
24. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
op het ogenblik van het afsluiten van het contract gelijkwaardig zal zijn.
25. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract/beding van aanwas ten bezwarende titel gaat.
Enkel indien zou blijken dat de voorstelling van de feiten onjuist of onvolledig
was, zal deze kwalificatie herzien worden, rekening houdende met de werkelijke
feitelijke situatie.
26. Indien het contract is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan het afgetoetst worden
aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit
indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is
mogelijk indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de geviseerde
verrichting(en) ook niet-fiscale doelstellingen hebben, en dat deze niet-fiscale
doelstellingen voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
27. De voorgenomen verrichting maakt geen fiscaal misbruik uit in de zin van
art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien de onder punt 9 vermelde niet-fiscale motieven
die aan het contract ten grondslag liggen opwegen tegen de fiscale motieven.

Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie- en de erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.
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Inbreng effectenportefeuille in een TIGV met ontbindende
voorwaarde
Voorafgaande beslissing nr. 21026 dd. 26.04.2021
Artt 2.7.1.0.2; 2.7.1.0.4; 2.10.1.0.1; 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. Het terugkeren van het ingebrachte goed naar het vermogen van de heer
X, door de vervulling van de ontbindende voorwaarde van vooroverlijden van
mevrouw Y, niet belast zou worden met erfbelasting, meer bepaald de
artikelen 2.7.1.0.2 en 2.7.1.0.4 VCF.

1.2. Het terugkeren van het ingebrachte goed naar het vermogen van de heer
X, door de vervulling van de ontbindende voorwaarde van echtscheiding, niet
belast zou worden met verdeelrecht (art 2.10.1.0.1 en volgende VCF)

1.3. Deze verrichting in zijn geheel geen fiscaal misbruik uitmaakt in de zin
van 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 de heer […], kandidaat-notaris,
Notariskantoor […], te […], namens:

2.1. De heer X, geboren te […] op xx.xx.1956, nationaal nummer […] en zijn
echtgenote;
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2.2. mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1965, nationaal nummer […],
samenwonende te […].

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
3. De echtgenoten X-Y zijn gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van
goederen, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris […], te […] op
xx.xx.tweeduizend en één, zonder latere bedongen wijzigingen. Zij hebben twee
kinderen, thans minderjarig, geboren uit hun huwelijk.
4. De heer X is thans eigenaar van een effectenportefeuille met een waarde van
ongeveer […] EUR. Deze effectenportefeuille behoort tot zijn eigen vermogen.
Het zou de bedoeling zijn dat de heer X deze effectenportefeuille inbrengt in een
beperkte gemeenschap, welke bij wijzigend huwelijkscontract zou worden
toegevoegd aan hun huidig stelsel van zuivere scheiding van goederen.
Deze beperkte gemeenschap zal beheerst worden door de wettelijke regels van
het wettelijk stelsel, met daaraan gekoppeld volgende bijzonderheden:
• Er zal een zaakvervanging voorzien worden; goederen die in de plaats
komen van de ingebrachte effectenportefeuille zullen eveneens tot de
beperkte gemeenschap behoren.
• De vruchten/inkomsten van deze ingebrachte effectenportefeuille zullen
eigen blijven aan de heer X, de inbrenger. Deze zullen niet in de beperkte
gemeenschap terecht komen.
• De inbreng wordt gedaan onder de ontbindende voorwaarde van het
vooroverlijden van zijn echtgenote, mevrouw Y.
• De inbreng wordt tevens gedaan onder de ontbindende voorwaarde van
echtscheiding en ontbinding van het huwelijk.
• Beide voormelde ontbindende voorwaarden zijn NIET optioneel.
• Er wordt een keuzebeding toegevoegd aan de beperkte gemeenschap.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
5. Inzake het verdeelrecht en de werking van de ontbindende voorwaarden
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Met betrekking tot de ontbindende voorwaarde bij echtscheiding In casu wordt
de inbreng van de effectenportefeuille in het TIGV gekoppeld aan een
ontbindende voorwaarde bij echtscheiding en bij vooroverlijden van de
echtgenoot, niet-inbrenger. Deze ontbindende voorwaarde zal geen optioneel
ontbindende voorwaarde betreffen, waardoor de effectenportefeuille in ieder
geval terugkeert naar de inbrenger in geval van echtscheiding en vooroverlijden
van de andere echtgenoot.
Volgens het eerdere standpunt van VLABEL met nummer 15059 dd.
20.04.2015 moet in dergelijk geval een onderscheid gemaakt worden tussen een
ontbindende voorwaarde en een optioneel ontbindende voorwaarde die wordt
gekoppeld aan de inbreng van een eigen goed in de huwgemeenschap: “als in
het huwelijkscontract is voorzien dat de inbrengende echtgenoot de ingebrachte
goederen in het geval van echtscheiding ZAL terugnemen (m.a.w. de betrokken
echtgenoot heeft geen keuze), gaat het om de vervulling van een ontbindende
voorwaarde waarop geen registratiebelasting verschuldigd is”. Dezelfde
redenering geldt m.i. indien de ontbindende voorwaarde gerealiseerd zou
worden door het vooroverlijden van de andere echtgenoot, niet-inbrenger.
Indien het gaat om een niet-optionele ontbindende voorwaarde, is VLABEL dus
van oordeel dat er geen verdeelrecht dient te worden betaald wanneer het
ingebrachte goed terugkeert naar de inbrengende echtgenoot.
Deze redenering van VLABEL dient ons inziens per analogie te worden toegepast
op de echtgenoten die gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen
die een TIGV hebben opgericht.
6. Inzake de erfbelasting en de werking van de ontbindende voorwaarde van
vooroverlijden
In principe zou er een beroep gedaan kunnen worden op artikel 1455 BW om de
ingebrachte goederen, in geval van overlijden van de niet-inbrenger, terug te
nemen door de inbrengende echtgenoot. Deze ingebrachte goederen zullen
echter steeds deel blijven uitmaken van het TIGV. Indien de inbrengende
echtgenoot dus meer zou krijgen dat de helft van het TIGV, zal dit tot gevolg
hebben dat de langstlevende echtgenoot erfbelasting verschuldigd is. Cliënten
wensen daarom beroep te doen op een ontbindende voorwaarde, niet optioneel.
Door het vooroverlijden van de niet-inbrengende echtgenoot, zal het
ingebrachte goed terugkeren naar het eigen vermogen van de inbrenger en
zullen de ingebrachte goederen geacht worden nooit tot het TIGV te hebben
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behoord. Hierdoor zou de inbrenger dus vermijden dat hij erfbelasting zou
moeten betalen op de goederen die hij zelf heeft ingebracht. Door te kiezen
voor een ontbindende voorwaarde, i.p.v. de toepassing van art 1455 BW, opteren
cliënten voor de keuze van de minst belaste weg in de zin van artikel 170 van de
Grondwet, waardoor deze beslissing een principieel geoorloofde
belastingontwijking uitmaakt.
7. Inzake het fiscaal misbruik
Uit bovenstaande blijkt afdoende dat de voorgestelde regeling niet hoofdzakelijk
is ingegeven door fiscale overwegingen.
[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. 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. De voorafgaande beslissing heeft bijgevolg enkel
betrekking op die specifieke artikelen waarnaar in de aanvraag uitdrukkelijk
verwezen wordt. m.n.;
- Art. 2.7.1.0.2 VCF:

“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
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samenwonende aan het vruchtgebruik heeft verzaakt conform paragraaf 6 van
het voormelde artikel.”.
- Art. 2.7.1.0.4 VCF

“De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die
niet aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van
de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken
van de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere
echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste
wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.”.
- Art. 2.10.1.0.1 VCF

“Overeenkomstig artikel 1, artikel 19 en artikel 31 van het federale Wetboek
van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten wordt het verdeelrecht
gevestigd naar aanleiding van de registratie of de verplichting tot registratie
van akten of geschriften die als titel gelden van een overeenkomst houdende :
1° gedeeltelijke of gehele verdelingen van onroerende goederen;
2° afstanden onder bezwarende titel, onder mede-eigenaars, van onverdeelde
delen in onroerende goederen;
3° omzetting als vermeld in artikel 745quater en artikel 745quinquies van het
Burgerlijk Wetboek, zelfs als er geen onverdeeldheid is.”.
- 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 :
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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.”.
10. Inbreng in het toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen (TIGV)
gedaan onder ontbindende voorwaarde van vooroverlijden van de nietinbrengende echtgenote.
De effectenportefeuille werd in het TIGV ingebracht door de heer X onder de
ontbindende voorwaarde van het vooroverlijden van zijn echtgenote mevrouw Y.
Bij de realisatie van de ontbindende voorwaarde keert het geschonken voorwerp
in principe terug naar de inbrenger, zodat het niet moet worden aangegeven in
de nalatenschap van de vooroverledene. Hiervoor is echter vereist dat een
welbepaald en dus identificeerbaar gebleven goed werd ingebracht.
Een effectenportefeuille wordt beschouwd als een individualiseerbaar goed en
vormt een feitelijke universaliteit van goederen, bestaande uit diverse
bestanddelen (effecten/speciën). Deze samenstelling kan gewijzigd worden
ingevolge zaakvervanging, belegging en wederbelegging van de bestanddelen
die de algemeenheid uitmaken. De toevoeging van bestanddelen aan de
effectenportefeuille na de inbreng kan er voor zorgen dat het ingebrachte
voorwerp niet meer identificeerbaar is zodat er toch een aangifteplicht in de
nalatenschap van de vooroverledene bestaat.
Als de effectenportefeuille als individualiseerbaar goed zal terugkeren door de
werking van de ontbindende voorwaarde zal er geen erfbelasting kunnen worden
geheven.
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11. Indien de huwelijksovereenkomst (inbreng in het TIGV) is gesloten vanaf 1
juni 2012 kan ze afgetoetst worden aan de anti-misbruikbepalingen.
De voorgenomen verrichting maakt in casu geen fiscaal misbruik uit.
12. De in punt 1.2. vermelde vraag is zonder voorwerp gelet op het feit dat de
voorgenomen inbreng betrekking heeft op een roerend goed, terwijl het
toepassingsgebied van het verdeelrecht beperkt is tot onroerende goederen.

Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie- en de erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.

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

- publicatie op 24.08.2021
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Beding van toebedeling van onverdeelde en eigen goederen in
een stelsel van scheiding van goederen
Voorafgaande beslissing nr. 21018 dd. 15.03.2021
Artt 2.7.1.0.2; 2.7.1.0.3; 2.7.1.0.4; 2.7.1.0.5; 2.7.1.0.9; 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 aanvragers wensen bevestiging te krijgen dat:
•

Het artikel 19 zoals voorzien in het huwelijkscontract niet onderworpen is aan
de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF, 2.7.1.0.5 VCF en
dat het huwelijkscontract geen enkele van deze bepalingen frustreert, zodat
ook de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF daarop niet
toepasselijk is.

•

De door de heer X voorgenomen inbreng in onverdeeldheid niet onderworpen
is aan de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF, 2.7.1.0.5
VCF en 2.7.1.0.9 VCF en dat het huwelijkscontract geen enkele van deze
bepalingen frustreert, zodat ook de algemene antimisbruikbepaling van
artikel 3.17.0.0.2 VCF daarop niet toepasselijk is.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
2. Deze aanvraag wordt ingediend door de besloten vennootschap […], met
maatschappelijke zetel te […], ondernemingsnummer […], alhier
vertegenwoordigd door […], namens:
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De heer X, geboren te […] op xx.xx.1977, en zijn echtgenote Mevrouw Y,
geboren te […] op xx.xx.1975, wonende te […], rijksregisternummers […] en
[…].

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
3. De heer X en mevrouw Y vormen sinds xx.xx.2003 een feitelijk samenwonend
koppel.
4. Uit hun relatie zijn twee zonen geboren, […], geboren op xx.xx.2007 en […],
geboren op xx.xx.2012. Er zijn geen andere niet-gemeenschappelijke kinderen.
5. Vermogensrechtelijk ziet de situatie van partijen eruit als volgt:
•

Op naam van de heer X:
•
o

100% van de aandelen van de vennootschap A, met maatschappelijke zetel
te […], ondernemingsnummer […] De heer X oefent zijn beroepsactiviteit
uit binnen het kader van deze vennootschap;

o

90% van de aandelen van de vennootschap B met maatschappelijke zetel te
[…], ondernemingsnummer […]

Dit betreft de patrimoniumvennootschap van de heer X en mevrouw Y. De
patrimoniumvennootschap is eigenaar van het bedrijfsgebouw met bijhorende
bedrijfswoning. Deze bedrijfswoning betreft de gezinswoning van de
echtgenoten X-Y;
•
o
•

Een aantal financiële tegoeden exclusief op naam van de heer X.

Op naam van mevrouw Y:
•

•

o

Een woning gelegen te […];

o

10% van de aandelen van de vennootschap B, hoger vermeld;

o

Een aantal financiële tegoeden exclusief op naam van mevrouw Y.

In onverdeeldheid (voor gelijke delen) tussen de heer X en mevrouw Y:
o

Een appartement met kelder en daaraan gekoppelde financiering gelegen
te […], sectie A nummer […] en […];

o
•
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Een aantal rekeningen waarop zich financiële tegoeden bevinden die
beroepsinkomsten bevatten van beide partijen. De beroepsinkomsten die
op deze rekeningen werden gestort zijn onderling niet gelijk. Desondanks
vormen deze rekeningen een onverdeeldheid tussen partijen waarin ze
vermoed zijn voor gelijke delen gerechtigd te zijn. Dit volgt onder meer
voort uit het samenlevingscontract afgesloten tussen partijen op
xx.xx.2004 voor notaris […], te […], waarvan kopie in bijlage van deze
aanvraag wordt gevoegd. Dit samenlevingscontract vermeldt dat de
rekening geopend op beide namen verondersteld wordt
“gemeenschappelijk” te zijn. Daar de heer X en mevrouw Y toen niet
gehuwd waren, dient het begrip “gemeenschappelijk” uiteraard gelezen te
worden als “onverdeeld”.

6. De Heer X en mevrouw Y zijn gehuwd te […] op xx.xx.2020 onder het stelsel
van zuivere scheiding van goederen ingevolge akte verleden voor notaris […] op
xx.xx.2020.
7. De echtgenoten wensen zowel de onverdeelde als eigen goederen, ongeacht
of deze aanwinsten of niet-aanwinsten betreffen, in volle eigendom,
vruchtgebruik, of blote eigendom, naar keuze van de langstlevende echtgenoot,
en dit in een door de langstlevende echtgenoot te bepalen percentage, toe te
bedelen aan de langstlevende echtgenoot. Hiertoe werd het hieronder vermelde
artikel ingevoegd in het huwelijkscontract.
“Artikel 19.A. Beding van toebedeling van onverdeelde goederen
1. In toepassing van artikel 1469, § 1 van het Burgerlijk Wetboek komen
partijen bij wijze van huwelijksovereenkomst onder bezwarende titel overeen
dat bij de ontbinding van het huwelijk door het overlijden van één van beide
echtgenoten en op voorwaarde dat er op dat ogenblik geen feitelijke scheiding
bestaat tussen hen (bij duurzame ontwrichting van het huwelijk van meer dan
zes maanden, dus geen toevallige feitelijke scheiding of door de
omstandigheden opgedrongen scheiding ingevolge verblijf in het buitenland
van één der echtgenoten, verblijf in een ziekenhuis, woonzorgcentrum,
assistentiewoning, enzovoort) of geen procedure tot echtscheiding of tot
scheiding van tafel en bed werd ingeleid, de onverdeelde roerende
en onroerende goederen die zij op dat ogenblik bezitten als volgt toekomen
aan de langstlevende echtgenoot, en dit zowel bij het bestaan als bij het niet
bestaan van gemeenschappelijke afstammelingen, te weten:
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a) ofwel de volle eigendom van alle onverdeelde goederen,
b) ofwel de volle eigendom van de helft en het levenslang vruchtgebruik van
de andere helft van alle onverdeelde goederen,
c) ofwel het vruchtgebruik van alle onverdeelde goederen,
d) ofwel bepaalde percentages in volle eigendom en/of in vruchtgebruik van
alle onverdeelde goederen of van bepaalde roerende en/of onroerende
onverdeelde goederen, naar keuze van de langstlevende, waarbij de keuze
goed per goed verschillend kan zijn.
Het voordeel dat uit de toepassing van dit verblijvingsbeding voor de
langstlevende ontstaat, leidt voor de langstlevende tot de verplichting om de
op het tijdstip van overlijden nog openstaande schulden van de eerst
overleden echtgenoot te dragen en die verband houden met voormelde
goederen, en dit in verhouding tot het aandeel dat de langstlevende
echtgenoot in voormelde onroerende goederen verkrijgt.
2. De langstlevende echtgenoot moet, persoonlijk of via een lasthebber,
binnen de vier maanden na het overlijden van de eerststervende bij notariële
akte een keuze maken tussen de roerende en/of onroerende toebedelingen
vermeld onder voormeld punt 1. Indien de toebedeling betrekking heeft op
rechten in vruchtgebruik kan dit niet worden omgezet zonder het schriftelijk
akkoord van de langstlevende echtgenoot.
Bij gebrek aan tijdige keuze heeft de toebedeling betrekking op de volle
eigendom van de helft en het levenslang vruchtgebruik van de andere helft van
alle onverdeelde goederen.
3. Deze toebedelingen brengen verder van rechtswege met zich mee dat er
geen rekeningen kunnen worden gevorderd met betrekking tot de respectieve
financiële bijdrage die elk van de echtgenoten heeft geleverd ter gelegenheid
van de verwerving van het goed (of de goederen) of met betrekking tot de
terugbetaling van de kosten van de verwerving van het goed (of deze
goederen). Hetzelfde geldt voor de uitgaven die verband houden met de
werkzaamheden die werden uitgevoerd in de onroerende goederen of andere
onverdeelde goederen.
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4. De civiele gevolgen van dit huwelijksvoordeel worden, conform artikel 1469,
§ 1, vierde lid BW, bepaald door de artikelen 1464 en 1465 BW, met name voor
wat het effect tegenover de kinderen betreft.
Artikel 19.B. Beding van toebedeling van eigen goederen
1. In toepassing van artikel 1469, § 1 van het Burgerlijk Wetboek komen
partijen bij wijze van huwelijksovereenkomst onder bezwarende titel overeen
dat bij de ontbinding van het huwelijk door overlijden van één van beide
echtgenoten en op voorwaarde dat er op dat ogenblik geen feitelijke scheiding
bestaat tussen hen (bij duurzame ontwrichting van het huwelijk van meer dan
zes maanden, dus geen toevallige feitelijke scheiding of door de
omstandigheden opgedrongen scheiding ingevolge verblijf in het buitenland
van één der echtgenoten, verblijf in een ziekenhuis, woonzorgcentrum,
assistentiewoning, enzovoort) of geen procedure tot echtscheiding of tot
scheiding van tafel en bed werd ingeleid, de roerende en/of onroerende
goederen waarvan hierna sprake aan de langstlevende echtgenoot worden
toebedeeld, naar keuze van de langstlevende in volle eigendom en/of in
vruchtgebruik (voor de geheelheid of voor bepaalde percentages van alle of
van bepaalde goederen, waarbij de keuze voor ieder goed verschillend kan
zijn), en dit zowel bij het bestaan als bij het niet bestaan van afstammelingen,
te weten:
- het woonhuis gelegen te […], gekadastreerd sectie B nummer […] met een
oppervlakte van vier are achtenvijftig centiare (4a 58ca);
- de aandelen van de vennootschap A waarvan de eerstoverleden echtgenoot
op het tijdstip van zijn/haar overlijden exclusief eigenaar is;
- de aandelen van de vennootschap B waarvan de eerstoverleden echtgenoot
op het tijdstip van zijn/haar overlijden exclusief eigenaar is;
- de gelden, waarden en effecten waarvan de eerstoverleden echtgenoot op
het tijdstip van zijn/haar overlijden exclusieve eigenaar is.
Het voordeel dat uit de toepassing van dit verblijvingsbeding voor de
langstlevende ontstaat, leidt voor de langstlevende tot de verplichting om de
op het tijdstip van overlijden nog openstaande schulden van de eerst
overleden echtgenoot te dragen en die verband houden met voormelde
goederen, en dit in verhouding tot het aandeel dat de langstlevende
echtgenoot in voormelde onroerende goederen verkrijgt.
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2. De langstlevende echtgenoot moet, persoonlijk of via een lasthebber,
binnen de vier maanden na het overlijden van de eerststervende bij notariële
akte een keuze maken tussen de roerende en/of onroerende toebedelingen
vermeld onder voormeld punt 1. Indien de toebedeling betrekking heeft op
rechten in vruchtgebruik kan dit niet worden omgezet zonder het schriftelijk
akkoord van de langstlevende echtgenoot.
Bij gebrek aan tijdige keuze heeft de toebedeling betrekking op de volle
eigendom van alle hierboven vermelde goederen.
3. In alle gevallen kan geen afrekening worden gemaakt ten laste van de
langstlevende echtgenoot, behalve wat de geïnvesteerde gelden in de
toebedeelde goederen betreft.
De geïnvesteerde gelden kunnen gelden zijn die ofwel reeds voor het aangaan
van het huwelijk aan de vooroverleden echtgenoot toebehoorden ofwel tijdens
het huwelijk door gift of erfenis werden verkregen ofwel in de plaats zijn
gekomen van een goed dat de vooroverleden echtgenoot reeds toebehoorde
en werd gefinancierd met eigen gelden of via een begunstiging van een
levensverzekering.
Er zullen geen rekeningen worden opgemaakt met betrekking tot de
geïnvesteerde gelden indien de langstlevende echtgenoot uitsluitend heeft
geopteerd voor een toebedeling in vruchtgebruik van het goed (of de
goederen) waarin eigen gelden werden geïnvesteerd.
4. De civiele gevolgen van dit huwelijksvoordeel worden, conform artikel 1469,
§ 1, vierde lid BW, bepaald door de artikelen 1464 en 1465 BW, met name voor
wat het effect tegenover de kinderen betreft.”
8. Aanvragers bevestigen te weten dat:
•

op de toebedeling van de roerende goederen geen erf- noch
registratiebelasting verschuldigd is;

•

bij de toebedeling van de onroerende goederen, het verdeelrecht verschuldigd
zal zijn indien de echtgenoten dezelfde titel hebben in de onverdeeldheid. Is
de verkrijger echter een derde-verkrijger, dan zal op de toebedeling aan deze
verkrijger het verkooprecht van toepassing zijn op grond van art. 2.9.1.0.7
VCF.

9. I.c. betekent dit dat op de helft van de waarde van het appartement het
verdeelrecht zal verschuldigd zijn ingeval van verblijving van het appartement
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aan de langstlevende echtgenoot, en dat op de volledige waarde van de woning
te […] het verkooprecht zal verschuldigd zijn indien de heer X de langstlevende
partner zou zijn.
10. Teneinde mevrouw Y te beschermen in geval van echtscheiding, wenst de
heer X 80% van de vermogenswaarde van de aandelen van de vennootschap A en
55% van de vermogenswaarde van de aandelen van de vennootschap B in te
brengen in onverdeeldheid, waarop vervolgens eveneens voormeld artikel 19 van
het huwelijkscontract zou worden toegepast.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
A. Met betrekking tot artikel 19 van het huwelijkscontract
11. De aanvragers verzoeken met betrekking tot artikel 19 van het
huwelijkscontract bevestiging te krijgen dat het voordeel dat de langstlevende
zal verkrijgen door de toepassing van het verblijvingsbeding als gevolg van deze
eerste verrichting, niet zal worden onderworpen aan de hierna vermelde
decretale bepalingen:
Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.2. VCF
12. Artikel 2.7.1.0.2 VCF belast met erfbelasting goederen die worden verkregen
uit nalatenschap, via wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of
contractuele erfstelling.
13. Het voordeel dat de langstlevende echtgenoot ingevolge artikel 19 van het
huwelijkscontract zal verkrijgen, wordt echter niet uit nalatenschap verkregen,
doch louter huwelijksvermogensrechtelijk, als een huwelijksvoordeel.
14. Een huwelijksvoordeel wordt civielrechtelijk gedefinieerd als een voordeel
dat voor één van de echtgenoten ontstaat uit de wijze van samenstelling,
werking, vereffening of verdeling (en verrekening) van het
huwelijksvermogensstelsel. Dit huwelijksvoordeel wordt
huwelijksvermogensrechtelijk verkregen, uit hoofde van het huwelijksstelsel.
15. Gelet op het feit dat de vereffening-verdeling van het
huwelijksvermogensstelsel steeds de vereffening-verdeling van de nalatenschap
voorafgaat, kan het geen erfrechtelijke verkrijging zijn.
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16. Een huwelijksvoordeel is civielrechtelijk nooit een schenking en bij
uitbreiding geen contractuele erfstelling. Het wordt gekwalificeerd als een nietschenking. Deze kwalificatie is objectief, dit wil zeggen dat ze bestaat ongeacht
de intentie van partijen. Een intentie om te begiftigen, animus donandi, kan die
kwalificatie niet wijzigen. Het bewijs dat er sprake zou zijn van een animus
donandi mag zelfs niet geleverd worden.
17. Deze kwalificatie werkt ook in een stelsel van scheiding van goederen, zoals
dit voor de aanvragers het geval is, en dit overeenkomstig artikel 1469 §1 in fine
Burgerlijk wetboek.
18. Deze civielrechtelijke kwalificatie werkt ook in het fiscaal recht door. Het
fiscaal recht moet de kwalificatie als niet-schenking dus aanvaarden, tenzij een
specifieke en expliciete fiscale bepaling daarvan zouden afwijken.
19. De overgang/toebedeling op grond van het verblijvingsbeding op grond van
artikel 19 zoals voorzien in het huwelijkscontract kan dus niet worden belast op
grond van artikel 2.7.1.0.2 VCF.
Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF
20. Gezien voormeld artikel 19 uit het huwelijkscontract gekwalificeerd wordt als
volkomen huwelijksvoordeel, kan artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF niet toegepast worden
op het voordeel dat aan de langstlevende echtgenoot zou toekomen.
21. Ook al heeft het beding pas uitwerking bij het overlijden van de
echtgenoten, van een schenking kan geen sprake zijn.
22. Ook hier dient de burgerrechtelijke kwalificatie te worden doorgetrokken op
fiscaal vlak.
23. De overgang/toebedeling op grond van het verblijvingsbeding kan niet
worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF.
Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.4. VCF
24. Artikel 2.7.1.0.4 VCF belast ieder huwelijksvoordeel waarbij de langstlevende
echtgenoot meer dan de helft van de gemeenschap verkrijgt. De toepassing van
artikel 2.7.1.0.4 VCF is beperkt tot situaties waarin sprake is van een stelsel met
een gemeenschap en dient restrictief te worden gelezen.
25. Tussen de aanvragers bestaat geen gemeenschap. Ze zijn gehuwd onder het
stelsel van scheiding van goederen. Daaraan werd een verblijvingsbeding
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toegevoegd voor het geval van overlijden, dat louter betrekking heeft op
onverdeelde en eigen goederen, niet op gemeenschapsgoederen.
26. De voorwaarden voor de toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF zijn dus niet
vervuld. Artikel 2.7.1.0.4 VCF kan dan ook niet worden toegepast op de
overgang op grond van artikel 19 van het huwelijkscontract.
Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.5 VCF
27. Voor de heffing van erfbelasting op grond van artikel 2.7.1.0.5 VCF moeten
drie cumulatieve voorwaarden zijn vervuld:
1) een kosteloze beschikking;
2) gedurende de drie jaar voorafgaand aan het overlijden;
3) waardoor een bevoordeling ontstaat die niet onderworpen is geweest aan
schenkbelasting of aan registratierechten op schenkingen.
28. Het verblijvingsbeding verstrekt evenwel geen kosteloze beschikking, zoals
hierboven uitgebreid toegelicht. Een huwelijksvoordeel kan niet gelijk gesteld
worden met een kosteloze beschikking. Dat bevestigde ook het Hof van
Cassatie, zoals eerder aangehaald.
29. Het verblijvingsbeding wordt weliswaar nu opgenomen, maar of het een
huwelijksvoordeel oplevert kan slechts beoordeeld worden bij de ontbinding van
het huwelijksstelsel, dus bij overlijden van de eerste van de echtgenoten. Als het
voordeel pas bij overlijden ontstaat en moest het beschouwd worden als
kosteloze beschikking, quod non, kan er geen sprake zijn van een beschikking
die tot stand komt in enige periode voor het overlijden. Er kan dus geen sprake
zijn van een schenking in een periode die het overlijden voorafgaat.
30. Artikel 2.7.1.0.5 VCF is dus niet van toepassing op de overgang/toebedeling
op grond van het artikel 19 in het huwelijkscontract.
B. Met betrekking tot de inbreng in onverdeeldheid door de heer X
31. De heer X heeft de intentie om 80% van de vermogenswaarde van de
aandelen van de vennootschap A en 55% van de vermogenswaarde van de
aandelen van de vennootschap B onverdeeld te maken tussen hem en zijn
echtgenote door de inbreng hiervan te doen in een onverdeeldheid via een
clausule in een wijzigend huwelijkscontract.
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32. De inbreng van de vermogenswaarde van eigen roerende goederen in een
onverdeeldheid betreft fiscaal gezien de overdracht van een onverdeeld deel.
Aangezien deze verrichting betrekking heeft op roerende goederen, is hierop
geen Vlaamse registratiebelasting verschuldigd.
33. Deze inbreng door de heer X levert een huwelijksvoordeel op voor mevrouw
Y die mede-eigenaar wordt van de vermogenswaarde, waardoor de inbreng
bijgevolg als een niet-schenking dient gekwalificeerd te worden.
34. De aanvragers verzoeken met betrekking tot de door de heer X
voorgenomen inbreng van 80% van de vermogenswaarde van de aandelen van de
vennootschap A en 55% van de vermogenswaarde van de aandelen van de
vennootschap B in onverdeeldheid bevestiging te krijgen dat het voordeel dat de
langstlevende zal verkrijgen door de toepassing van het verblijvingsbeding als
gevolg van deze verrichting, niet zal worden onderworpen aan de hierna
vermelde decretale bepalingen:
Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.2. VCF
35. Er wordt verwezen naar wat hiervoor werd uiteengezet inzake artikel 19 van
het huwelijkscontract.
36. De overgang/toebedeling van de aandelen die in onverdeeldheid werden
gebracht en waarop bijgevolg het verblijvingsbeding zoals vermeld in artikel 19
van het huwelijkscontract van toepassing zal zijn, kan dus niet worden belast op
grond van artikel 2.7.1.0.2 VCF.
Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF
37. Er wordt verwezen naar wat hiervoor werd uiteengezet inzake artikel 19 van
het huwelijkscontract.
Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.4. VCF
38. Er wordt verwezen naar wat hiervoor werd uiteengezet inzake artikel 19 van
het huwelijkscontract.
Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.5 VCF
39. Voor de heffing van erfbelasting op grond van artikel 2.7.1.0.5 VCF moeten
drie cumulatieve voorwaarden zijn vervuld:
1) een kosteloze beschikking;
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2) gedurende de drie jaar voorafgaand aan het overlijden;
3) waardoor een bevoordeling ontstaat die niet onderworpen is geweest aan
schenkbelasting of aan registratierechten op schenkingen.
40. Het verblijvingsbeding verstrekt evenwel geen kosteloze beschikking, zoals
hierboven uitgebreid toegelicht. Een huwelijksvoordeel kan niet gelijk gesteld
worden met een kosteloze beschikking.
41. De vennootschap A werd opgericht in 2001. De vennootschap B werd
opgericht in 2010. De echtgenoten X-Y vormen sinds 2003 een feitelijk
samenwonend koppel, die steeds hebben samengeleefd alsof ze gehuwd waren.
Er zou kunnen gesteld worden dat de waarde van de aandelen van vennootschap
A en de waarde van de aandelen van vennootschap B beschouwd dienen te
worden als aanwinsten, gezien de tijdsspanne waarin het koppel heeft
samengeleefd als een gehuwd koppel (17 jaar).
42. Doch dit argument geldt slechts in ondergeschikte orde, want zelfs indien
het ingebrachte goed dient gekwalificeerd te worden als een niet-aanwinst,
betekent dit niet dat de toebedeling/overgang op grond van het
verblijvingsbeding een schenking is.
43. Weliswaar zou het voordeel dat hieruit voortvloeit voor de langstlevende
echtgenoot civielrechtelijk voor de helft als een schenking kunnen beschouwd
worden op grond van artikel 1464 lid 2 Burgerlijk wetboek, toch blijft het
voordeel een huwelijksvoordeel.
44. De afwijkende civielrechtelijke kwalificatie die aan dergelijke voordelen
wordt gegeven strekt er immers enkel toe de rechten van de reservataire
erfgenamen te vrijwaren en leidt niet tot een volledige assimilatie van het
huwelijksvoordeel met een schenking. Aan de burgerrechtelijke diskwalificatie
als schenking dienen fiscaal dezelfde gevolgen te worden verbonden, tenzij in
geval van expliciete andersluidende bepaling[1].
45. Artikel 2.7.1.0.5 VCF is dus niet van toepassing op de overgang/toebedeling
van de vermogenswaarde van 80% van aandelen van vennootschap A en 55% van
de aandelen van vennootschap B op grond van het artikel 19 in het
huwelijkscontract.
Geen frustratie op grond van artikel 2.7.1.0.9 VCF
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46. Artikel 2.7.1.0.9 VCF viseert de verrichtingen waarbij de erflater onder
bezwarende titel roerende of onroerende goederen heeft verkocht of afgestaan
aan één van zijn erfgenamen, legatarissen of begiftigden, of aan een
tussenpersoon van deze, en zich het vruchtgebruik op de overgedragen
goederen of op een ander goed heeft voorbehouden, ofwel eender welk ander
levenslang recht in zijn voordeel heeft bedongen als tegenprestatie voor de
overdracht.
47. In zoverre voldaan is aan voormelde voorwaarden worden de overgedragen
goederen geacht in de nalatenschap van de erflater aanwezig te zijn en belast
met erfbelasting, tenzij kan worden aangetoond dat de verkoop op afstand geen
bedekte bevoordeling is van de verkrijger of van de overnemer.
48. Aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 2.7.1.0.9 VCF is niet voldaan
aangezien de heer X zich geen vruchtgebruik voorbehoudt op de overgedragen
goederen.
49. De heer X zal immers enkel de vermogenswaarde (finance) in onverdeeldheid
brengen, daar waar de lidmaatschapsrechten (titre) verder tot zijn eigen
vermogen zullen blijven behoren. Het behoud van deze lidmaatschapsrechten is
belangrijk teneinde de autonomie van de echtgenoten in hun beroepsactiviteiten
te kunnen garanderen.
50. Het onderscheid tussen titre en finance werd bevestigd in de Wet van 22 juli
2018. Echtgenoten gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen
mogen regels van toepassing verklaren zoals deze van toepassing zijn bij
echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel.
51. Aangezien niet aan de voorwaarden van toepassing van artikel 2.7.1.0.9
VCF, dat restrictief dient te worden geïnterpreteerd, is voldaan, zal geen
erfbelasting kunnen geheven worden op grond van voormelde bepaling.
C. Geen fiscaal misbruik
52. De algemene antimisbruikbepaling kan slechts worden toegepast indien de
gewone interpretatiemethode, de technische bepalingen van het wetboek, de
simulatieleer en de specifieke fiscale misbruikbepalingen (de zogenaamde
fictiebepalingen) geen toepassing vinden.
Ook het Grondwettelijk Hof stelt dat de algemene antimisbruikbepaling niet kan
worden ingeroepen indien bepaalde verrichtingen al vallen onder een specifieke
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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.
53. Geen van de twee aanvragen frustreren echter enige toepasselijke specifieke
antimisbruikbepaling. Evenmin kan daartegen de algemene antimisbruikbepaling
worden aangewend. De aanvragers verzoeken om dit te bevestigen, op grond
van de hierna uiteengezette motieven.
Geen frustratie van specifieke antimisbruikbepalingen
54. Het artikel 19 van het huwelijkscontract schendt de doelstellingen van artikel
2.7.1.0.3, 3° VCF niet, omdat de aanvragers niet overgaan tot enige schenking of
kosteloze beschikking waarvan de uitwerking artificieel tot aan het overlijden
wordt uitgesteld. Ze passen hun huwelijksovereenkomst aan om tot een regeling
te komen, enerzijds bij echtscheiding, anderzijds bij overlijden, die tot een
billijke regeling moet leiden voor goederen waarin ze beiden gerechtigd zijn.
55. De voorgenomen verrichtingen frustreren evenmin artikel 2.7.1.0.5 VCF.
56. De aanvragers zijn gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen
omdat ze een groot belang hechtten aan de professionele autonomie van elk van
hen, alsook aan de grotere bescherming voor professionele schuldeisers van de
andere echtgenoot.
57. Ingevolge de wet van 22 juli 2018 is het mogelijk om huwelijksvoordelen aan
elkaar toe te kennen, in het bijzonder voor het geval van overlijden, met
civielrechtelijke voordelen die testamentaire beschikkingen of een contractuele
erfstelling niet bieden. Met betrekking tot onverdeeldheden laat de civiele wet
nu immers toe dat een verblijvingsbeding daaraan wordt gekoppeld, waardoor
deze onverdeelde goederen bij overlijden van een van de echtgenoten van
rechtswege, onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan de langstlevende
toebehoren, tenzij de langstlevende zou kiezen, overeenkomstig de modaliteiten
zoals voorzien in het huwelijkscontract, om zich niet op dit verblijvingsbeding te
beroepen. Dit is voor de langstlevende een veel comfortabelere situatie dan deze
die door een erfrechtelijke (testamentaire of contractuele) regeling wordt
geschapen.
Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.2 VCF
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58. De voorgenomen verrichtingen verlenen huwelijksvoordelen die
huwelijksvermogensrechtelijk worden verkregen. Ze zijn dus niet onderworpen
aan artikel 2.7.1.0.2 VCF. De aanvragers frustreren deze bepaling niet, vermits
ze enkel een huwelijksvermogensrechtelijke regeling beogen. Ze kunnen
dezelfde doelstelling niet met dezelfde civiele gevolgen bereiken, noch door de
wettelijke devolutie, noch door een testamentaire beschikking, noch door een
contractuele erfstelling.
59. Iedere erfrechtelijke verkrijging wordt immers louter op de nalatenschap
toegekend, terwijl de echtgenoten net willen vermijden dat de onverdeelde
goederen voor de helft in de nalatenschap van de eerstoverleden echtgenoot
terecht komen.
60. Dergelijke voordelen zouden, indien testamentair of via contractuele
erfstelling buiten huwelijksovereenkomst toegekend, eenzijdig herroepen
kunnen worden, wat de echtgenoten niet wensen. Bovendien zouden voordelen
die in omvang gelijkaardig zouden zijn, maar die ze mekaar via een testament of
een contractuele erfstelling (al of niet binnen huwelijksovereenkomst) zouden
willen toekennen, vatbaar zijn voor inkorting indien ze de reserve van de
kinderen zouden aantasten, terwijl de echtgenoten dat risico totaal wensen uit te
schakelen, zoals de civiele wet hen dat toelaat.
61. Bovendien is het verblijvingsbeding, in tegenstelling tot andere
beschermingsmechanismes, niet eenzijdig herroepbaar.
D. Niet-fiscale motieven
62. De echtgenoten X-Y hebben beslist om te huwen onder het stelsel van
scheiding van goederen, aangezien dit hen de nodige autonomie biedt inzake
het beheer van hun goederen alsook de nodige bescherming inzake verhaal van
schuldeisers. Tegelijk vinden de echtgenoten X-Y de bescherming van de
langstlevende echtgenoot, zowel in geval van echtscheiding als in geval van
overlijden belangrijk.
63. Ingevolge de Wet van 22 juli 2018 is het mogelijk om huwelijksvoordelen
aan elkaar toe te kennen die, in het bijzonder in geval van overlijden,
civielrechtelijke voordelen bieden die andere bedingen, zoals bijvoorbeeld
verrekenbedingen niet bieden.
64. Ingevolge het verblijvingsbeding komen de goederen bij overlijden van
rechtswege, onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom toe aan de
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langstlevende echtgenoot, tenzij de langstlevende zou kiezen om zich
overeenkomstig artikel 19 van het huwelijkscontract niet of slechts gedeeltelijk
op dit verblijvingsbeding te beroepen. Dit is voor de langstlevende echtgenoot
een veel comfortabelere positie dan deze die bijvoorbeeld door een
verrekenbeding wordt geschapen.
Voor de werking van het verrekenbeding moet immers de samenstelling en de
nettowaarde van deze verrekenmassa worden vastgesteld in onderling overleg
tussen de langstlevende echtgenoot en de rechtsopvolgers van de overleden
echtgenoot, en bij ontstentenis van akkoord, door een deskundigencollege. Na
kennisgeving van de gemaakte keuze over de verrekensleutel moeten de
rechtsopvolgers van de overleden echtgenoot tot betaling overgaan, hetzij in
geld, hetzij door afstand van goederen aan de langstlevende. Het is voor de
schuldenaars van de verrekenschuld bovendien mogelijk om de schuld in
schijven te voldoen.
65. Er weze bovendien opgemerkt dat beide zonen van aanvragers op heden nog
minderjarig zijn, wat de praktische uitwerking van het verrekenbeding
bemoeilijkt.
66. Door de onmiddellijke en zakelijke werking van het verblijvingsbeding zijn al
deze stappen niet nodig, en treedt de langstlevende, vanaf de kennisgeving van
zijn of haar keuze, maar met uitwerking vanaf het overlijden, in het bezit en in
de gewenste eigendomsverhouding al naargelang de keuze van de langstlevende
echtgenoot.
67. Evenmin wensen de echtgenoten X-Y te opteren voor een beperkte
gemeenschap of een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen.
Bovendien wordt de mogelijkheid van een toegevoegd intern gemeenschappelijk
vermogen niet expliciet door de wet voorzien en wordt de geldigheid van
dergelijke clausules niet unaniem aanvaard.
68. Uit wat voorafgaat blijkt dat de aanvragers artikel 19 in het huwelijkscontract
niet hebben ingevoegd op grond van fiscale motieven, noch de inbreng van de
aandelen in onverdeeldheid overwegen omwille van niet fiscale motieven[2]. Zij
verzoeken dan ook te bevestigen dat er omwille van deze niet fiscale motieven
hoe dan ook geen sprake kan zijn van fiscaal misbruik met betrekking tot de
twee aanvragen[3] die ze u voorleggen, en dat de algemene
antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF niet toepasselijk is.
[top]
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IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
69. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht, zoals in de aanvraag
vermeld:
-

Artikel 2.7.1.0.2 VCF dat luidt als volgt:

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 aan het vruchtgebruik heeft verzaakt conform paragraaf 6 van
het voormelde artikel.
-

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
:
1° …
2° …
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.
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.
-

Artikel 2.7.1.0.4 VCF dat luidt als volgt:

De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die niet
aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van de
gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken van
de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere echtgenoot
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krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste wilsbeschikking
geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
-

Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

§ 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.
-

Artikel 2.7.1.0.9 dat 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
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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.
-

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.
70. Voorgenomen verrichtingen.
De echtgenoten wensen zowel de onverdeelde als eigen goederen, ongeacht of
deze aanwinsten of niet-aanwinsten betreffen, in volle eigendom, vruchtgebruik,
of blote eigendom, naar keuze van de langstlevende echtgenoot, en dit in een
door de langstlevende echtgenoot te bepalen percentage, toe te bedelen aan de
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langstlevende echtgenoot. Hiertoe werd het hoger vermelde artikel 19 ingevoegd
in het huwelijkscontract.
Teneinde mevrouw Y te beschermen in geval van echtscheiding, wenst de heer X
80% van de vermogenswaarde van de aandelen van de vennootschap A en 55%
van de vermogenswaarde van de aandelen van de vennootschap B in te brengen
in onverdeeldheid, waarop vervolgens eveneens voormeld artikel 19 van het
huwelijkscontract zou worden toegepast.
71. Het besluitvormingsorgaan spreekt zich enkel uit over de fiscale behandeling
van artikel 19 zoals voorzien in het huwelijkscontract verleden voor notaris
Roels dd. 18 december 2020, en niet over de burgerrechtelijke geldigheid van
dergelijke clausule.
Algemeen wordt vooreerst aanvaard dat het beding van toebedeling van
onverdeelde goederen, zoals opgenomen in artikel 19A van de
huwelijksovereenkomst, een overeenkomst onder bezwarende titel is. Bovendien
blijft deze overeenkomst onder bezwarende titel, ook al is de inleg en/of de
levensverwachting ongelijk, dit in tegenstelling tot hetgeen geldt voor bedingen
van aanwas.
Volgens de bewoordingen van artikel 19B is het beding van toebedeling van
eigen goederen eveneens een overeenkomst onder bezwarende titel.
72. De inbreng door de heer X van eigen roerende goederen in de nieuwe
onverdeeldheid is fiscaal gezien de overdracht (onder bezwarende titel) van een
onverdeeld deel. Aangezien deze verrichting betrekking heeft op roerende
goederen, is hierop geen Vlaamse registratiebelasting verschuldigd.
73. Wat de fiscale behandeling van de toebedeling betreft, is het zo dat de
toebedeling van de volledige onverdeeldheid aan de langstlevende geen
erfrechtelijke verkrijging is doch wel een verkrijging op grond van een
overeenkomst onder de levenden. Gelet op de formulering van artikel 19B kan
dezelfde redenering gevolgd worden voor wat betreft de fiscale behandeling van
de toebedeling van de eigen goederen van de eerststervende.
74. Een conventionele overdracht onder bezwarende titel van onroerende
goederen valt in principe onder het toepassingsgebied van de
registratiebelasting.

Classificatie: Corporate

M&D Seminars

106

75. Voor een dergelijke overdracht in het kader van een toebedeling van meer
dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen bij overlijden maakt de fiscale
regelgeving hierop een uitzondering door de overdracht (zowel van onroerende
als van roerende goederen) onder de erfbelasting te plaatsen op grond van
artikel 2.7.1.0.4 VCF. Deze bepaling is hier echter niet van toepassing, zoals de
aanvrager aangeeft, vermits er in casu geen sprake is van een
gemeenschappelijk vermogen.
76. We vallen dus terug op de algemene regels inzake het verkoop- of het
verdeelrecht. Concreet betekent dit dat op het ogenblik van overlijden van de
eerststervende echtgeno(o)t(e) zowel zijn/haar bestaand onverdeeld aandeel in
de roerende en de onroerende goederen als zijn/haar eigen roerende en
onroerende goederen een actief bestanddeel uitmaken van zijn/haar
nalatenschap. Het beding van toebedeling krijgt pas zijn afwikkeling “onder de
levenden” en zal dus worden behandeld als een verdeling onder de levenden.
77. Indien de keuze van de langstlevende echtgeno(o)t(e) tot gevolg heeft dat er
roerende goederen worden toebedeeld, is er geen erf- noch registratiebelasting
verschuldigd. Als er daarentegen onroerende goederen worden toebedeeld, zal
het verdeelrecht verschuldigd zijn indien de echtgenoten dezelfde titel hebben
in de onverdeeldheid. Is de verkrijger echter een derde-verkrijger, dan zal op de
toebedeling aan deze verkrijger het verkooprecht van toepassing zijn op grond
van artikel 2.9.1.0.7 VCF.
78. Elk contract dat is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan afgetoetst worden aan de
antimisbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit indien er
ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is mogelijk
indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de geviseerde verrichting(en)
ook niet-fiscale doelstellingen hebben, en dat deze niet-fiscale doelstellingen
voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
De artikelen van titel 2, hoofdstuk 7 (erfbelasting) van de VCF vormen de
rechtsgrond voor de heffing van de erfbelasting. Bij deze bepalingen wordt er
geen onderscheid gemaakt tussen specifieke en algemene bepalingen. Evenwel
is het zo dat de bepaling van art. 3.17.0.0.2 VCF voorkomt dat men zich door
gebruik van bepaalde rechtshandelingen buiten het toepassingsgebied van een
heffingsbepaling stelt enkel en alleen vanwege fiscale motieven.
De fictiebepalingen ingevoegd in de VCF zijn terug te vinden in de artikelen
2.7.1.0.3 tot en met 2.7.1.0.9 VCF en betreffen regelingen waarbij de

Classificatie: Corporate

M&D Seminars

107

wetgever/decreetgever het noodzakelijk vond een bepaalde verkrijging gelijk te
stellen met een legaat. De fictiebepalingen zijn geen specifieke
misbruikbepalingen. Elke fictiebepaling heeft een specifiek doel. In de
voorbereidende werken van elk van deze bepalingen kan de doelstelling worden
nagelezen aan de hand waarvan een concrete techniek kan worden geëvalueerd.
De fictiebepaling kan enkel worden toegepast als er voldaan is aan de
voorwaarden die door het overeenkomstig artikel uit de VCF worden gesteld.
Uit de structuur van de VCF kan worden afgeleid dat de decreetgever met de
artikelen 2.7.1.0.3 tot en met 2.7.1.0.9 VCF geen specifieke misbruikbepalingen
voor ogen had: de algemene misbruikbepaling is opgenomen in titel 3 (Inning en
Invordering), die algemeen de procedurebepalingen bevat terwijl de
fictiebepalingen opgenomen zijn in titel 2 (Belastingheffing), die de inhoudelijke
bepalingen bevat. Meer bepaald werden de fictiebepalingen opgenomen onder
hoofdstuk 7 (Erfbelasting), afdeling 1 (belastbaar voorwerp).
De anti-misbruikbepaling, zoals opgenomen in art. 3.17.0.0.2 VCF, is een
algemene bepaling. Het gegeven dat een artikel van titel 2, hoofdstuk 7
(erfbelasting), meer bepaald een fictiebepaling, van de VCF niet kan worden
toegepast omdat de voorwaarden niet zijn voldaan sluit de inroeping door de
Vlaamse Belastingdienst van art 3.17.0.0.2 VCF niet uit. Dit laatste artikel werd
immers in het leven geroepen om te voorkomen dat de overledene voor zijn
overlijden via bepaalde (legale) technieken zijn nalatenschap zou laten vererven
met ontwijking van de erfbelasting.
79. Gelet op de concrete feitenconstellatie, de voorgelegde niet-fiscale motieven
in randnummers 62 tot en met 68, en de hogervermelde mogelijke toepassing
van de registratiebelasting wordt de antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2
VCF in casu niet aangewend. Evenmin vinden de artikelen 2.7.1.0.2, 2.7.1.0.3,
3°, 2.7.1.0.4, 2.7.1.0.5 en 2.7.1.0.9 VCF in casu toepassing.
80. Deze beslissing heeft alleen betrekking op erfbelasting en doet geen
uitspraak over andere belastingen.

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

- publicatie op 16.08.2021
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Kanscontract/beding van aanwas
Voorafgaande beslissing nr. 21016 dd. 29.03.2021
Artt 2.7.1.0.3; 2.7.1.0.5; 2.8.1.0.1; 2.8.4.1.1; 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 aanvragers wensen de bevestiging te bekomen dat: beide overeenkomsten
(zoals hierna beschreven) kwalificeren als evenwichtige kanscontracten ten
bijzondere en ten bezwarende titel, en:

1.1. er dus geen sprake kan zijn van een schenking, zodat bij overlijden van
de eerste echtgenoot artikel 2.7.1.0.3., 3° VCF niet van toepassing is;

1.2. er dus geen sprake kan zijn van een schenking, zodat bij overlijden van
de eerste echtgenoot artikel 2.7.1.0.5 VCF niet van toepassing is;

1.3. er dus geen aanleiding is tot de heffing van schenkbelasting op grond van
artikel 2.8.1.0.1. VCF en artikel 2.8.4.1.1. VCF indien de overeenkomsten
zouden worden geregistreerd in België.
2. Gelet op de concrete bewoordingen van het kanscontract en het beding van
aanwas vragen de aanvragers de bevestiging dat de voornoemde bepalingen van
de VCF eveneens niet van toepassing zijn op de goederen die automatisch tot de
overeenkomsten behoren ingevolge de clausule van zaakvervanging.
3. Tevens vragen de aanvragers te bevestigen dat er in casu geen sprake is van
fiscaal misbruik in de zin van artikel 3.17.0.0.2. VCF.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
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II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
4. De aanvraag wordt ingediend door de heer […], […], namens:

4.1. de heer X ingeschreven in het rijksregister onder het nummer […],
geboren te […] op xx.xx.1958,

4.2. en zijn echtgenoot de heer Y, ingeschreven in het rijksregister onder het
nummer […], geboren te […] op xx.xx.1956,
beide wonende te […].
De echtgenoten hebben allebei de Amerikaanse nationaliteit.
De echtgenoten worden hierna ook genoemd “de heren X-Y” of “de echtgenoten”
5. De heren X-Y zijn op xx.xx.2004 gehuwd onder het wettelijk stelsel naar
Amerikaans recht aangezien zij op dat moment (en nog steeds) allebei de
Amerikaanse nationaliteit bezaten en geen huwelijksovereenkomst gesloten
hebben. Op grond van het Amerikaanse recht menen zij dat het recht van hun
‘matrimonial domicile’ het toepasselijke huwelijksvermogensrecht is, met name
het recht van […]. De ‘matrimonial domicile’ is de staat waar de echtgenoten
verblijven ten tijde van het huwelijk. Het stelsel waaronder zij gehuwd zijn, is
vergelijkbaar met het stelsel van scheiding van goederen naar Belgisch recht. […]
wordt immers een ‘seperate property state’ genoemd.
6. De echtgenoten hebben geen gemeenschappelijke kinderen. De heer X heeft
één zoon uit een vorige relatie.
7. De heren X-Y woonden oorspronkelijk in de Verenigde Staten van Amerika
[…]. Vanaf xx.xx.2012 (wat betreft de heer X) en xx.xx.2013 (wat betreft de heer
Y) tot en met xx.xx.2020 waren zij woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Sinds xx.xx.2020 heeft het echtpaar haar verblijfplaats in het Vlaams
Gewest. Hoewel de echtgenoten hun fiscale woonplaats momenteel nog geen vijf
jaar in het Vlaamse Gewest hebben, kiezen zij ervoor om deze aanvraag toch bij
uw Dienst in te dienen met het oog op zekerheid naar de toekomst toe. Het is
immers hun verwachting dat zij bij het overlijden van één hen hun fiscale
verblijfplaats hebben in het Vlaamse Gewest.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
8. Op xx.xx.2020 hebben de echtgenoten een kanscontract afgesloten met
betrekking tot bepaalde roerende goederen, die exclusief tot hun respectieve
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eigen vermogens toebehoren, alsook een beding van aanwas met betrekking tot
een bepaald roerend goed, dat hen in onverdeeldheid toebehoort.
9. Voor wat betreft de betrokken exclusieve goederen hebben de echtgenoten
een kanscontract afgesloten (bijlage 1 bij de aanvraag). Het gaat om volgende
goederen:
•

Aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen ‘[…]’
(ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer
[…]);

•

Een rekening bij […] met nummer […] (pensioensparen);

•

Een pensioenplan via […];

•

Verzameling boeken, antiek en kunst.

10. Voor wat betreft de betrokken onverdeeldheid tussen hen hebben zij een
beding van aanwas afgesloten (bijlage 2 bij de aanvraag). Het gaat om een
vordering in rekening-courant op naam van de heren X-Y op de commanditaire
vennootschap op aandelen ‘[…]’ (ingeschreven in de Kruispuntbank der
Ondernemingen onder het nummer […]).
[top]

III. Motivering van de aanvraag
11. Het kanscontract en beding van aanwas zijn ten bijzondere en ten
bezwarende titel
De echtgenoten zijn van mening dat zij overeenkomsten ten bijzondere en ten
bezwarende titel hebben ondertekend in de vorm van een kanscontract en een
beding van aanwas. Zij motiveren hierna waarom dat zo is. Om die reden vragen
zij – samengevat – enerzijds dat het kanscontract en het beding van aanwas
geen aanleiding geven tot de heffing van schenkbelasting (indien de
overeenkomsten zouden worden geregistreerd in België). Anderzijds vragen zij
de bevestiging dat er bij de uitwerking van deze overeenkomsten geen
erfbelasting verschuldigd is.

11.1. Principe
Kanscontracten en dus ook bedingen van aanwas (die een specifiek type van
kanscontracten zijn) zijn wederkerige overeenkomsten waarvan de gevolgen,
met betrekking tot winst en verlies, hetzij voor alle partijen, hetzij voor één van
hen, van een onzekere gebeurtenis afhangen (artikel 1964 oud Burgerlijk
Wetboek). De onzekere gebeurtenis is in dit geval niet het overlijden op zich
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(een overlijden is een zekere gebeurtenis), maar wel de volgorde van het
overlijden. Elke echtgenoot kan de langstlevende van hen beiden zijn. De kans
op winst bestaat in de verkrijging van de eigen goederen (of het aandeel) van de
andere echtgenoot (in onverdeeld goed). Het verlies is bijgevolg het overlijden
als eerste van beide partijen, waarbij men zijn eigen goederen (of eigen aandeel
in het onverdeeld goed) moet afstaan aan de langstlevende.

11.2. Ten bezwarende titel
Het kanscontract en het beding van aanwas zijn overeenkomsten ten
bezwarende titel. Het bezwarend karakter vereist dat de kansen van beide
partijen evenwichtig zijn (Standpunt nr. 17044 dd. 8 januari 2018).
In casu zijn de kansen tussen beide echtgenoten evenwichtig:
• Beide echtgenoten hebben een gelijke overlevingskans, wat aangetoond wordt
door hun huidige leeftijd (62 jaar en 64 jaar) en levensverwachting (83,04 jaar
en 83,46 jaar). De echtgenoten zijn nog ver verwijderd van hun respectieve
levensverwachting, waardoor het in casu gerechtvaardigd is te verdedigen dat
hun levensverwachting gelijkaardig is. De leeftijd van de echtgenoten laat
immers niet toe te voorspellen wie van hen het meeste kans heeft om de
langstlevende te zijn, mede gelet op de onzekerheden van het leven. Daarnaast
verkeren de echtgenoten in eenzelfde goede gezondheidstoestand, hetgeen ook
kan gestaafd worden aan de hand van medische attesten.
• De inleg van beide echtgenoten was op het moment van het afsluiten van het
kanscontract gelijkwaardig, hetgeen gestaafd wordt met waarderingsverslagen
of andere documenten waaruit de waardering blijkt. In de inleg van beide
echtgenoten op het moment van het afsluiten van het kanscontract niet
gelijkwaardig zou worden geacht, hetgeen volgens de echtgenoten niet het geval
is, komen de echtgenoten overeen het voorwerp van het kanscontract te
beperken tot roerende goederen die dezelfde waarde hebben. Het goed dat het
voorwerp is van het beding van aanwas, behoort ieder van de echtgenoten toe
voor de onverdeelde helft, zodat de inleg daarvoor ook gelijkwaardig is.
Het bezwarend karakter en dus het evenwicht van de overeenkomsten was
bijgevolg aanwezig op het moment van het afsluiten ervan.

11.3. Ten bijzondere titel
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Zowel het kanscontract als het beding van aanwas zijn in casu ten bijzondere
titel afgesloten, daar de overeenkomsten betrekking hebben op goederen die er
nauwkeurig in worden omschreven.
De echtgenoten anticiperen expliciet op een situatie waarbij goederen in de
plaats zouden treden van de goederen waarover zij het kanscontract of beding
van aanwas hebben gesloten. De echtgenoten komen immers overeen dat de in
de plaats getreden goederen automatisch ook tot het kanscontract of beding van
aanwas behoren ingevolge zaakvervanging. De echtgenoten komen tevens
overeen dat zaakvervanging schriftelijk zal worden bevestigd, behoudens bij een
feitelijke universaliteit, zoals de boeken-, antiek- en kunstverzameling.

11.4. Zowel onverdeelde als niet-onverdeelde goederen
Het is mogelijk om een kanscontract af te sluiten voor niet-onverdeelde
goederen. Dezelfde regels moeten voor het kanscontract gevolgd worden als
degene die gelden voor een beding van aanwas (Standpunt nr. 17044 dd. 8
januari 2018).

11.5. Geen erfovereenkomst
Krachtens artikel 1100/1 §4 oud BW zijn overeenkomsten of bedingen onder
bezwarende titel altijd toegelaten, als ze onder bijzondere titel zijn gesloten of
gemaakt. Dergelijke overeenkomsten zijn toegelaten, zelfs als ze de
toekomstige nalatenschap van een partij betreffen en zelfs als die partij zich het
recht voorbehoudt om tijdens zijn leven over het voorwerp van die
overeenkomst of dat beding te beschikken (wat hier evenwel niet het geval is,
daar uitdrukkelijk een vervreemdingsverbod werd opgenomen). Dergelijke
(erf)overeenkomsten of bedingen moeten niet voldoen aan de formaliteiten van
erfovereenkomsten zoals bepaald in artikel 1100/5 oud BW en dienen dus ook
niet opgenomen te worden in een notariële akte.

11.6. Vaste datum
De handtekeningen van de echtgenoten werden gelegaliseerd door een notaris.
De legalisatie van de handtekening is niet vermeld in artikel 8.22 Burgerlijk
Wetboek, zodat de legalisatie geen vaste dagtekening verleent aan de
ondertekende overeenkomsten.
Uw Dienst aanvaardt echter – net zoals de federale administratie – dat het
bestaan en de oprechtheid van de overeenkomsten kunnen worden aangetoond
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door alle bewijsmiddelen van gemeen recht, met uitzondering van de eed
(Antwoord van Bart Tommelein vraag nr. 262 van 26 april 2017 van Chris
Janssens).
12. De voorgenomen verrichtingen maken geen fiscaal misbruik uit
Het kanscontract en het beding van aanwas maken geen fiscaal misbruik uit in
de zin van artikel 3.17.0.0.2. VCF. Zij frustreren geen enkele fiscale bepalingen.
En als dat toch het geval zou zijn, quod non, dan zijn er niet-fiscale motieven
die voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
De echtgenoten willen zichzelf beschermen voor het geval zij de langstlevende
echtgenoot zijn. Zij wensen meer bepaald de nodige maatregelen te nemen ter
garantie van de levenskwaliteit en levensstandaard van de langstlevende, onder
aan flexibiliteit in te boeten.
Daartoe sloten de heren X-Y een kanscontract af met betrekking tot bepaalde
roerende goederen die exclusief tot hun respectieve eigen vermogens behoren.
Tevens sloten zij een beding van aanwas af met betrekking tot een roerend goed
dat tussen hen in onverdeeldheid wordt aangehouden.

12.1. Wettelijke devolutie en reserve van kinderen
De heren X-Y zijn de exclusieve dan wel de onverdeelde eigenaars van hun
roerende goederen.
Dit heeft tot gevolg dat bij het overlijden van één van beide echtgenoten artikel
745bis, §1, oud BW toepassing vindt. Dit artikel bepaalt dat:
•

indien één van de echtgenoten overlijdt en deze echtgenoot afstammelingen
nalaat, aan de langstlevende slechts het vruchtgebruik van de nalatenschap
toekomt.

•

indien één van de echtgenoten enkel bloedverwanten in de opgaande lijn of
broeders, zusters of afstammelingen van dezen achterlaat, aan de
langstlevende slechts:
o

de volle eigendom van het deel van de eerststervende in het vermogen dat
exclusief tussen de echtgenoten in onverdeeldheid is, en

o

het vruchtgebruik van de overige goederen van diens eigen vermogen.

De heren X-Y vinden een dergelijk erfrecht voor de langstlevende echtgenoot te
beperkt en wensen een bijkomende bescherming in te bouwen, die bovendien
onherroepbaar en reservebestendig is. Zij wensen er met name uitdrukkelijk
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voor te zorgen dat de langstlevende onder hen altijd aanspraak maakt op de
volle eigendom van de roerende goederen die voorwerp uitmaken van het
kanscontract en het beding van aanwas.
De echtgenoten hebben om die reden een kanscontract en een beding van
aanwas afgesloten opdat de betrokken goederen geen deel uitmaken van de
nalatenschap en zodoende niet onderworpen worden aan de regels van de
wettelijke devolutie en de reservataire rechten van de zoon van de heer X.

12.2. Zekerheid voor zichzelf als de langstlevende echtgenoot
De heren X-Y verkozen een kanscontract en een beding van aanwas met de
nodige beschermingsmodaliteiten boven een schenking of testament, omwille
van het precair karakter van deze technieken naar Belgisch recht. Hoewel de
echtgenoten gehuwd zijn onder het Amerikaanse huwelijksvermogensrecht (zie
hoger), vindt hier immers het Belgische recht toepassing daar zij hun gewone
verblijfplaats momenteel in België hebben (artikel 48 WIPR). Door de eenzijdige
ad nutum herroepbaarheid van zowel testamenten (artikel 895 oud Burgerlijk
Wetboek) als van schenkingen tussen echtgenoten (artikel 1096 oud Burgerlijk
Wetboek), bieden zij de langstlevende echtgenoot geen enkele zekerheid tot
bescherming.
Bovendien biedt een testament noch een schenking de garantie dat deze niet
zullen worden aangevochten door het kind van de heer X wegens schending van
zijn reserve.

12.3. Eigen bestuur en bescherming in natura van de echtgenoten
Ook een bescherming via het huwelijkscontract biedt de echtgenoten niet de
gewenste uitkomst. Zij willen elkaar immers een bescherming in natura
verschaffen (het recht op goederen zelf), terwijl bijvoorbeeld een finaal
verrekenbeding slechts een verbintenisrechtelijke vordering doet ontstaan
tussen de echtgenoten. Ook een toegevoegd intern gemeenschappelijk
vermogen (TIGV) beschouwen zij als suboptimaal, nu in de interne verhouding
tussen echtgenoten met betrekking tot dit TIGV de regels uit het wettelijk stelsel
naar analogie van toepassing zijn (bijvoorbeeld inzake de bestuursregeling
waarvoor ten aanzien van het gemeenschappelijk vermogen het principe van het
concurrentieel bestuur geldt (artikel 1416 oud BW), hetgeen zij net wensen te
vermijden. Bovendien aanvaardt een deel van de rechtsleer niet dat het TIGV in
de externe verhouding ‘schuldeiserproof’ is, zodat in die opvatting afbreuk zou
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worden gedaan aan de kenmerken van een scheidingsstelsel waarvan de
echtgenoten niet willen afwijken.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
13. 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.
14. Het afgesloten kanscontract en het afgesloten beding van aanwas zullen
uitwerking krijgen bij het overlijden van één van de partijen. De aanvraag tot
voorafgaande beslissing is bijgevolg ontvankelijk.
15. De onderhavige beslissing kan slechts worden ingeroepen indien bij het
overlijden van één van de echtgenoten deze echtgeno(o)t(e) zijn/haar fiscale
woonplaats in de vijf jaar die het overlijden voorafgaan zijn/haar fiscale
woonplaats het langst in het Vlaamse Gewest hadden gevestigd.
16. 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. De voorafgaande beslissing heeft bijgevolg enkel
betrekking op die specifieke artikelen waarnaar in de aanvraag uitdrukkelijk
verwezen wordt, m.n. artt 2.7.1.0.3, 3°, 2.7.1.0.5, 2.8.1.0.1, 2.8.4.1.1, §2 en
3.17.0.0.2 VCF:
•

Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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
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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.”
•

Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:
“§ 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.”

•

Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:
“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.”

•
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“§ 2. Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”
- 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.
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.”
17. De echtgenoten verklaren dat zij met betrekking tot de vermelde nietonverdeelde roerende goederen een kanscontract hebben afgesloten en met
betrekking tot het vermelde onverdeeld roerend goed een beding van aanwas.
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Wanneer het om een kanscontract (ten bezwarende en bijzondere titel) gaat, dan
valt dit contract onder dezelfde fiscale regeling als een beding van aanwas,
waarvoor onderstaande redenering kan worden gevolgd.
18. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen in een
kanscontract/beding van aanwas niet zijn onderworpen aan de erfbelasting of
schenkbelasting (maar bij onroerende goederen wel aan het verkooprecht) mits
het contract, beperkt is via een beschikking onder bijzondere titel, en ten
bezwarende titel is.
19. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
20. De afgesloten overeenkomsten zijn in casu onder bijzondere titel aangezien
ze enerzijds betrekking op op de niet-onverdeelde roerende goederen en
anderzijds op het onverdeelde roerend goed die allen specifiek in de
overeenkomsten werden omschreven. Een effectenportefeuille wordt beschouwd
als een feitelijke universaliteit. Bijgevolg aanvaardt Vlabel dat de overeenkomst
betrekking heeft op de effectenportefeuille(s) in zijn geheel, zonder dat hiermee
afbreuk wordt gedaan aan de vereiste dat de overeenkomst onder bijzondere
titel moeten zijn.
21. Zaakvervanging is mogelijk binnen dergelijke contracten. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

Wat de effectenportefeuille(s) betreft heeft de aanvaarding van de kwalificatie als
feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege zaakvervanging
optreedt. De contracten zullen dus uitwerking krijgen op de
effectenportefeuille(s) zoals deze zijn samengesteld op het ogenblik van het
overlijden van één van de echtgenoten, ongeacht de gewijzigde samenstelling
hiervan ingevolge transacties van wederbeleggingen.
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22. De overeenkomsten worden aanzien als kanscontracten ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
23. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van de contracten etc...
24. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van de contracten. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contracten blijkt dat bij het afsluiten van het contracten niet aan deze
voorwaarde was voldaan.
25. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er in casu sprake is van
een gelijkaardige levensverwachting. De partijen hebben een leeftijd van
respectievelijk 62 jaar en 64 jaar en zij verklaren beiden in dezelfde goede
gezondheidstoestand te verkeren.
26. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van de
contracten, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed
kan in waarde stijgen of dalen).
27. Uit de gegevens vermeld in de (bijlagen bij de) aanvraag blijkt dat de inleg
van de aanvragers op het ogenblik van het afsluiten van de contracten
gelijkwaardig was.
28. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract/beding van aanwas ten bezwarende titel gaat.
Enkel indien zou blijken dat de voorstelling van de feiten onjuist of onvolledig
was, zal deze kwalificatie herzien worden, rekening houdende met de werkelijke
feitelijke situatie.
29. Indien de kanscontracten zijn gesloten vanaf 1 juni 2012 kunnen ze
afgetoetst worden aan de anti-misbruikbepalingen.
Het kanscontract/beding van aanwas maakt geen fiscaal misbruik uit indien er
ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is mogelijk
indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de geviseerde verrichting(en)
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ook niet-fiscale doelstellingen hebben, en dat deze niet-fiscale doelstellingen
voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
30. Het afgesloten kanscontract/beding van aanwas maakt geen fiscaal misbruik
uit in de zin van art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien de vermelde niet-fiscale
motieven (zie punt 12.2 en 12.3) die aan de contracten ten grondslag liggen
voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.

Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie- en de erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.

----------- publicatie op 17.08.2021
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Wijziging huwelijksstelsel - Verblijvingsbeding m.b.t.
onverdeelde goederen
Voorafgaande beslissing nr. 21013 dd. 02.03.2021

Artt. 2.7.1.0.2, 2.7.1.0.3, 2.7.1.0.4, 2.7.1.0.5, 3.17.0.0.2 VCF

Inhoud
1. Voorwerp van de aanvraag
2. Omschrijving van de verrichting(en)
3. Motivering van de aanvraag
4. Vraagstelling
5. Beslissing

I. Voorwerp van de aanvraag
1. De heer en mevrouw X zijn gehuwd op […] 1996, oorspronkelijk onder het
stelsel van zuivere scheiding van goederen, ingevolge huwelijkscontract verleden
voor de heer […] op […] (een kopie van het huwelijkscontract werd bezorgd in
bijlage).
2. De eerste en enige wijziging van hun huwelijkscontract vond plaats ingevolge
akte wijziging huwelijkscontract verleden voor notaris […] op […] (een kopie van
de akte wijziging huwelijkscontract werd bezorgd in bijlage). De echtgenoten
hebben daarbij onder meer een intern gemeenschappelijk vermogen (hierna
“TIGV") toegevoegd aan hun stelsel van scheiding van goederen. Voor het geval
van overlijden hebben de echtgenoten een keuzebeding opgenomen in het
voordeel van de langstlevende echtgenoot.
3. Thans wensen de aanvragers hun huwelijksstelsel opnieuw aan te passen in
het kader van een familiale planning met voornamelijk internationale elementen
verspreid over […] verschillende jurisdicties. Zij wensen terug over te gaan naar
een stelsel van zuivere scheiding van goederen. Dit stelsel is op juridisch vlak
het zuiverste en is daarmee op internationaal vlak het meest wenselijke stelsel,
des te meer omdat dit stelsel gekend is in elke jurisdictie waarin zij hun
vermogensrechtelijke situatie moeten inpassen. Daarnaast wensen zij een
specifieke regeling in te voeren met betrekking tot de goederen die tussen hen
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in onverdeeldheid zullen zijn, en dat met name door de toevoeging van een
verblijvingsbeding voor deze onverdeelde goederen. De echtgenoten overwegen
daarvoor hun huwelijkscontract te wijzigen.
4. Zij wensen met betrekking tot twee verrichtingen, en de combinatie daarvan,
zekerheid over de fiscale behandeling ervan, bij leven en bij overlijden, vooraleer
ze deze wijzigingen doorvoeren. In dat verband vragen de aanvragers om
bevestiging te krijgen dat:
• de wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel naar het stelsel van zuivere
scheiding van goederen (eerste verrichting) geen fiscaal misbruik uitmaakt,
zodat artikel 3.17.0.0.2 VCF daarop niet toepasselijk is;
• de toevoeging en de uitwerking van een verblijvingsbeding (tweede
verrichting) niet onderworpen is aan de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3°
VCF, 2.7.1.0.4 VCF en 2.7.1.0.5 VCF en geen van deze bepalingen frustreert
zodat er geen sprake is van fiscaal misbruik waarop artikel 3.17.0.0.2 VCF van
toepassing zou zijn;
• de combinatie van beide verrichtingen, zijnde de wijziging van het
huwelijkscontract en de toekenning van een huwelijksvoordeel voor de
langstlevende, evenmin fiscaal misbruik vormt, zodat artikel 3.17.0.0.2 VCF
daarop niet toepasselijk is.
[top]

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
5. De aanvraag wordt ingediend door […], namens:
De heer X, ingeschreven in het rijksregister onder het nummer […] en zijn
echtgenote mevrouw Y, ingeschreven in het rijksregister onder het nummer […]
(hierna samen ook genoemd de “heer en mevrouw X”, de “echtgenoten” of de
“aanvragers”). De heer en mevrouw X wonen in […].
De echtgenoten zijn op heden gehuwd onder het stelsel van scheiding van
goederen, ingevolge huwelijkscontract verleden op […].
De echtgenoten hebben samen twee meerderjarige kinderen, die beide
gemeenschappelijke kinderen van dit echtpaar zijn. Er zijn geen nietgemeenschappelijke kinderen.
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6. De echtgenoten hebben beiden de Belgische nationaliteit, maar zij hebben
hun (fiscale) woonplaats in het buitenland en hebben op dit ogenblik niet de
hoedanigheid van Belgisch rijksinwoner. Zij bezitten evenwel nog steeds
goederen die in België zijn gelegen, en sluiten niet uit dat zij in de toekomst
mogelijk en wellicht tijdelijk terug naar België (Vlaanderen) zouden verhuizen en
zo minstens tijdelijk de hoedanigheid van Belgisch rijksinwoner zouden
verkrijgen.
De echtgenoten peilen met hun aanvraag naar de eventuele toepassing van de
Vlaamse erfbelasting, zowel voor hun huidige situatie (niet-rijksinwoner) als hun
eventuele toekomstige situatie (rijksinwoner).

II. B. Beschrijving van de reeds gedane verrichtingen
7. De echtgenoten waren oorspronkelijk gehuwd onder het stelsel van zuivere
scheiding van goederen, ingevolge huwelijkscontract verleden voor de heer […]
op […].
8. Op […], na bijna twintig jaar te zijn gehuwd onder een stelsel van zuivere
scheiding van goederen, hebben de echtgenoten bij akte wijziging
huwelijkscontract verleden voor notaris […], aan dat stelsel een intern
gemeenschappelijk vermogen toegevoegd. In dit TIGV hebben de echtgenoten
alle roerende goederen, onder meer alle zicht- spaar- en effectenrekeningen die
zij op dat moment bezaten, en alle toekomstige roerende goederen ingebracht.
Eveneens werd zaakvervanging voorzien.
9. De echtgenoten zijn overeengekomen dat, in het geval van ontbinding van het
stelsel door echtscheiding, het TIGV zal worden verdeeld in twee gelijke delen
(met uitzondering van de terugname van de persoonlijke goederen). In het geval
van de ontbinding van het stelsel wegens het overlijden van een echtgenoot, zal
de langstlevende echtgenoot de keuze hebben om zich te doen toewijzen
(“keuzebeding”):
1. De volle eigendom van het TIGV.
2. De volle eigendom van de helft van het TIGV, en het vruchtgebruik over de
andere helft.
3. De volle eigendom van de goederen van het TIGV die de langstlevende
aanwijst. De overige goederen van het TIGV zullen de langstlevende
toekomen voor de helft in vruchtgebruik en voor de helft in volle eigendom.

II. C. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
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1. Eerste verrichting: overgang naar een stelsel van zuivere scheiding van
goederen
10. De aanvragers hebben ons afgelopen zomer gecontacteerd omdat zij hun
vermogensrechtelijke situatie willen stroomlijnen. Zij willen daarbij vooral
aandacht besteden aan het internationale karakter van hun vermogen. Belangrijk
voor hen is dat hun vermogensrechtelijke situatie internationaal duidelijk is en
dat een familiale planning efficiënt uitvoering kan krijgen. Een stelsel van
zuivere scheiding van goederen is op dat vlak het meest transparante en
duidelijke stelsel. De goederen horen immers toe aan de echtgenoot op wiens
naam de goederen zijn ingeschreven. Dat is het title principle, waarmee alle
jurisdicties waarin zij vermogen aanhouden vertrouwd zijn, zoals […]. Dat is niet
het geval voor een gemeenschapsstelsel, en al zeker niet voor een TIGV, dat een
typisch Belgische verfijning is van het stelsel van scheiding van goederen.
De echtgenoten willen dan ook terugkeren van hun stelsel van scheiding van
goederen met TIGV, naar een stelsel van zuivere scheiding van goederen.
Hoewel de echtgenoten zich er ondertussen van bewust zijn dat zij mogelijk
gehuwd zijn onder een gemeenschapsstelsel sinds […], omwille van de ruime
formulering in de samenstelling van het TIGV, sluit dat noch juridisch noch
feitelijk aan bij hun wensen. Immers, in het oorspronkelijke ontwerp van de akte
van […] waren zij nog steeds zeer duidelijk gehuwd onder een stelsel van
scheiding van goederen als principieel stelsel. In de verleden akte van […] zijn
bij de omschrijving van de inbreng in en samenstelling van het TIGV enkele
woorden doorgehaald, wat ons alleen maar doet vermoeden dat (de medewerker
van) de notaris (wellicht last minute) nog enkele wijzigingen aan het
huwelijkscontract heeft aangebracht, zonder dat de echtgenoten (voldoende)
geïnformeerd waren over de mogelijke gevolgen daarvan. Zoals toegelicht, een
principieel gemeenschapsstelsel willen zij te allen tijde vermijden omdat dit
mogelijke complexiteit betekent voor hun internationale
vermogensstructurering.
11. De aanvragers wensen daarop in een eerste fase hun huwelijksstelsel om te
vormen in een stelsel van zuivere scheiding van goederen, waaronder zij ook
oorspronkelijk gehuwd waren. Zij zullen het TIGV daarom ontbinden. Niet alle
goederen zullen zij daadwerkelijk verdelen. Verschillende roerende
en onroerende goederen zullen ze in onverdeeld aanhouden.
12. Dit stelsel van zuivere scheiding van goederen biedt voor de aanvragers
duidelijkheid over wie nu juist eigenaar is van welke goederen, zodat zij de
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eigen familiale planning daarop kunnen afstemmen. Ook voor (binnen- en
buitenlandse) bankiers en andere vermogensbeheerders is er dan zekerheid over
de eigendom, zodat zij na overlijden van een aanvrager de goederen kunnen
overdragen conform de familiale regeling, zonder dat er discussie kan rijzen
over de uitwerking van het huwelijkscontract. Ook op het vlak van het beheer
van het vermogen biedt dit stelsel voor externe partijen het meeste
duidelijkheid.
2. Tweede verrichting: toevoeging van een verblijvingsbeding aan
de onverdeeldheid
13. Het is de wens van de echtgenoten om de langstlevende te beschermen.
Daarom voorziet het huidig huwelijkscontract van de aanvragers in een
keuzebeding voor het geval van de ontbinding van het stelsel wegens het
overlijden van een echtgenoot. Die wens om de langstlevende te beschermen
hebben zij op vandaag nog steeds, en de aanpassing van het stelsel doet daar
geen afbreuk aan.
Het is de wens van de aanvragers om de goederen die ingevolge de eerste
verrichting in exclusieve onverdeeldheid aan hen zullen toebehoren en
onverdeeldheden die zij in de toekomst nog creëren, bij het overlijden van de
eerststervende onder hen toe te bedelen aan de langstlevende. Zij willen daarom
een verblijvingsbeding toevoegen aan hun toekomstig stelsel van zuivere
scheiding van goederen. Hierdoor zullen alle onverdeelde goederen bij
overlijden van een van de echtgenoten, van rechtswege, onmiddellijk, in volle en
exclusieve eigendom aan de langstlevende toebehoren, tenzij deze zou kiezen,
overeenkomstig de nader in het nieuwe huwelijkscontract te specifiëren
modaliteiten, om zich niet op dit verblijvingsbeding te beroepen.
In geval van echtscheiding zal de onverdeeldheid gelijk tussen de aanvragers
worden verdeeld.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
14. De heer en mevrouw X vragen van uw Dienst drie bevestigingen:
1. Het behoud van het stelsel van scheiding van goederen en de ontbinding van
de TIGV, waardoor de aanvragers gehuwd zullen zijn onder het stelsel van
zuivere scheiding van goederen, maakt geen fiscaal misbruik uit;
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2. De toekenning van een huwelijksvoordeel in de vorm van een
verblijvingsbeding is niet belast met erfbelasting bij het overlijden van een
echtgenoot;
3. De combinatie van de wijziging van het huwelijkscontract en de toekenning
van een huwelijksvoordeel voor de langstlevende maakt evenmin fiscaal
misbruik uit.
1. Eerste verrichting: overgang van een scheiding van goederen met TIGV naar
een stelsel van zuivere scheiding van goederen is geen fiscaal misbruik
15. De wijziging van het huwelijksvermogensstelsel is geen fiscaal misbruik in
de zin van artikel 3.17.0.0.2 VCF. De wijziging van het huwelijkscontract heeft
niet als wezenlijk doel om een belastingvoordeel te bereiken (geen subjectief
element). Partijen plaatsen zich daarmee ook niet binnen het toepassingsgebied
van een belastingverminderende bepaling, noch buiten het toepassingsgebied
van een belastingvermeerderende bepaling op een manier die strijdig is met de
doelstellingen van de fiscale wetgeving (geen objectief element). De echtgenoten
lichten hierna toe wat de redenen zijn voor de eerste verrichting. Daaruit blijkt
duidelijk dat hun intentie bij die verrichting niet fiscaal is geïnspireerd. Voor
zover er dus een frustratie zou zijn van een antimisbruikbepaling, quod non,
dan zijn er verschillende niet fiscale motieven voor deze verrichting.
1.1. De echtgenoten waren oorspronkelijk (en gedurende lange tijd) gehuwd
onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen
16. De heer en mevrouw X zijn gehuwd op […] onder het stelsel van zuivere
scheiding van goederen, ingevolge huwelijkscontract verleden voor de heer […]
op […].
Zij hebben op […], ingevolge akte wijziging huwelijkscontract verleden voor
notaris […], een TIGV toegevoegd aan hun basisstelsel van scheiding van
goederen. Dit doet geen afbreuk aan het gegeven dat de echtgenoten, zoals
hoger vermeld (randnummer 10), minstens in hun beleving steeds gehuwd zijn
geweest onder het stelsel van scheiding van goederen. Met dat stelsel zijn ze
vertrouwd, omdat zij jarenlang gehuwd waren onder dat stelsel.
1.2. De echtgenoten bevinden zich in een uitzonderlijke en complexe
internationale context
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17. Zowel op vlak van nationaliteit, woonplaats, werkzaamheden als vermogen
bevinden de echtgenoten zich in een zeer specifieke en uitzonderlijke
internationale context.
Zo bezit de heer X de Belgische nationaliteit, bezit mevrouw Y de Belgische en
[…] nationaliteit, bezit hun zoon A de Belgische en […] nationaliteit en bezit hun
zoon B de Belgische, […] nationaliteit.
Het gezin verblijft al sedert […] in het buitenland. In het verleden hebben zij
onder meer in België, […] gewoond. Omdat de heer X werkzaam is als […],
wonen de echtgenoten momenteel in […]. Om studieredenen woont hun zoon A
in […] en hun zoon B in […].
Omdat het gezin banden heeft (gehad) met verschillende landen, is ook hun
roerend en onroerend vermogen verspreid over diverse landen. Om hun
vermogen te plannen, zullen de echtgenoten beroep doen op adviseurs uit het
land waarin de betrokken goederen gelegen zijn. Het is dus belangrijk dat het
voor die adviseurs onder meer duidelijk is wie de eigenaar van de betrokken
goederen is, en dat die adviseurs aldus vertrouwd zijn met het stelsel waaronder
de echtgenoten zijn gehuwd.
18. Veel landen, en al zeker verschillende zogenaamde common law landen,
kennen geen gemeenschapsstelsel, laat staan het typisch Belgische TIGV als
verfijning van het stelsel van scheiding van goederen. Het huwelijksstelsel van
de echtgenoten mag voor hen geen belemmering zijn om hun vermogen te
beheren en te plannen op een manier die internationaal transparant en
uitvoerbaar is. In een internationale context als deze, is het dan ook niet vreemd
dat de echtgenoten opteren voor een zuiver stelsel van scheiding van goederen,
dat in het buitenland welgekend is. Het grootste deel van het vermogen van de
echtgenoten bevindt zich buiten België, en in het bijzonder in […], dat niet
vertrouwd is met gemeenschapsstelsels.
19. Mede gelet op de internationale context is een gemeenschapsstelsel of TIGV
voor de echtgenoten dan ook bijzonder complex. Het is niet efficiënt voor
buitenlandse adviseurs dat zij niet vertrouwd zijn met het stelsel waaronder de
echtgenoten gehuwd zijn. Voor de echtgenoten is het cruciaal dat hun
huwelijksvermogensrechtelijke situatie duidelijk is voor en gekend is door hun
buitenlandse adviseurs, zodat deze advies kunnen verstrekken dat zekerheid
biedt voor de echtgenoten, dat voor hen verstaanbaar is en op basis waarvan de
echtgenoten hun vermogen kunnen plannen op een manier die internationaal
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uitvoerbaar is en aanvaard wordt, zonder dat hun huwelijksvermogensstelsel
daarbij enige belemmering vormt. Ook vrezen de echtgenoten voor complexiteit
na hun overlijden, omdat een overlijden heel wat administratie impliceert,
bijvoorbeeld op bancair vlak. Een overlijden in een internationale context is
sowieso al complex, laat staan als de buitenlandse instanties zoals banken niet
vertrouwd zijn met het huwelijksvermogensstelsel.
1.3. Bescherming tegen schuldeisers
20. Ten derde wensen de echtgenoten zich te beschermen tegen toekomstige
schuldeisers. De heer X zal op korte termijn wellicht zijn mandaat als […]
beëindigen. Nadien zal hij nog steeds beroepsactief blijven, onder meer maar
zeker niet uitsluitend voor het bedrijf waarvoor hij thans werkzaam is, of een
dochterbedrijf daarvan.
Binnen het gemeenschapsstelsel zijn de beroepsschulden verhaalbaar op het
gehele gemeenschappelijk vermogen (art. 1414, lid 1 oud BW). De echtgenoten
zijn weliswaar gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen met een
TIGV, maar er bestaat discussie over de uitwerking van een TIGV ten aanzien van
derden. Daarnaast is er een risico dat zij gehuwd zijn onder een
gemeenschapsstelsel omwille van de ruime formulering van het TIGV. De heer X
wil zijn echtgenote evenwel beschermen tegen het beroepsrisico van zijn huidige
en nieuwe professionele activiteiten en eventuele toekomstige beroepsschulden,
al dan niet ten gevolge van zijn bestuurdersaansprakelijkheid. Die bescherming
kan gerealiseerd worden via de overgang naar een zuivere stelsel van scheiding
van goederen.
2. Tweede verrichting: de verkrijging op grond van een verblijvingsbeding
gekoppeld aan een onverdeeldheid is niet onderworpen aan erfbelasting
2.1. Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.2 VCF
21. Artikel 2.7.1.0.2 VCF belast met erfbelasting goederen die worden verkregen
uit de nalatenschap, via wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of
contractuele erfstelling. Het voordeel dat de langstlevende ingevolge de in deze
aanvraag genoemde ‘tweede verrichting’ zal verkrijgen, wordt echter niet uit de
nalatenschap verkregen (dus niet via wettelijke devolutie, noch door uiterste
wilsbeschikking, noch door een contractuele erfstelling). Het voordeel wordt
louter huwelijksvermogensrechtelijk verkregen, als een huwelijksvoordeel, en
dus als niet-schenking, zoals door de wet Huwelijksvermogensrecht
omschreven.
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Een huwelijksvoordeel wordt civielrechtelijk gedefinieerd als een voordeel dat
voor een van de echtgenoten ontstaat uit de wijze van samenstelling, werking,
vereffening of verdeling (en verrekening) van het huwelijksvermogensstelsel (H.
CASMAN, Huwelijksvoordelen, Antwerpen, Kluwer, 1976; deze definitie werd
reeds in 2012 expliciet door de wetgever overgenomen in art.1429bis oud BW).
22. Een huwelijksvoordeel wordt dus huwelijksvermogensrechtelijk verkregen,
uit hoofde van het huwelijksstelsel, waarvan de vereffening voor gaat op de
vaststelling van de omvang van de nalatenschap (Cass. 24 maart 2017). Het kan
om die reden nooit een erfrechtelijke verkrijging zijn.
Een huwelijksvoordeel is civielrechtelijk nooit een schenking en bij uitbreiding
geen contractuele erfstelling. Het wordt gekwalificeerd als een niet-schenking
(Cass. 10 december 2010). Deze kwalificatie is objectief, d.w.z. dat ze bestaat
ongeacht de intentie van partijen. Een intentie om te begiftigen (animus
donandi) kan die kwalificatie niet wijzigen, sterker nog, het bewijs dat er sprake
zou zijn van een intentie om te begiftigen mag zelfs niet geleverd worden (GwH
23 november 2005, nr. 170/2005).
23. Deze kwalificatie werkt volkomen indien het huwelijksvoordeel wordt
toegekend louter op aanwinsten, en in een situatie waar er geen nietgemeenschappelijke kinderen zijn die samen met een stiefouder tot de
nalatenschap van de eerststervende echtgenoot zouden komen (art. 1464 oud
BW en, a contrario, art. 1465 oud BW).
24. Deze kwalificatie werkt ook in een stelsel van zuivere scheiding van
goederen, zoals dit voor de aanvragers ten gevolge van de eerste verrichting het
geval zou zijn. Echtgenoten die gehuwd zijn onder dit stelsel mogen aan dit
stelsel clausules toevoegen, met name clausules ter nadere regeling van enige
onverdeeldheid die tussen hen zou bestaan. De artikelen 1429bis, 1458, 1464
en 1465 zijn in een stelsel van scheiding van goederen van overeenkomstige
toepassing (art. 1469, § 1, vierde lid oud BW zoals ingevoerd door de wet van 22
juli 2018).
25. Dit betekent dat indien uit de samenstelling, werking, vereffening, verdeling
(of verrekening) van het stelsel van scheiding van goederen zoals in de
huwelijksovereenkomst uitgewerkt, voor een van de echtgenoten een voordeel
kan ontstaan, dit voordeel een huwelijksvoordeel zal zijn. Is dit
huwelijksvoordeel beperkt tot aanwinsten, dan mogen deze aanwinsten integraal
aan de langstlevende worden toegekend, als volkomen huwelijksvoordeel,
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vermits de grenzen zoals in artikel 1464 oud BW gesteld niet overschreden zijn
(en voor zover er inderdaad geen niet-gemeenschappelijke kinderen tot de
nalatenschap van de eerststervende zullen komen).
26. De kwalificatie van een volkomen huwelijksvoordeel als niet-schenking heeft
belangrijke civielrechtelijke gevolgen. Deze voordelen kunnen immers niet
ingekort worden. Ze worden zelfs niet opgenomen in de fictieve of hereditaire
massa (art. 922 oud BW), bepalen niet mee de omvang van het beschikbaar deel
van de nalatenschap, en worden noch op dat beschikbaar deel noch op de
reserve aangerekend.
27. Deze civielrechtelijke kwalificatie werkt ook in het fiscaal recht door. Dat
bevestigde het Hof van Cassatie reeds bij arrest van 9 juli 1931. Het fiscaal recht
moet de kwalificatie als niet-schenking dus aanvaarden, tenzij een specifieke en
expliciete fiscale bepaling daarvan zou afwijken.
28. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding,
dat door de tweede verrichting in het huwelijkscontract zou worden opgenomen,
kan dus niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.2 VCF.
2.2. Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF
29. Omwille van de kwalificatie als (volkomen) huwelijksvoordeel kan op het
voordeel dat de langstlevende van de echtgenoten zou verkrijgen, evenmin
artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF worden toegepast. Dat artikel belast met erfbelasting
schenkingen van roerende goederen die de erflater zou hebben gedaan onder
opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt ingevolge het overlijden
van de schenker.
30. Het verblijvingsbeding zou weliswaar enkel uitwerking hebben bij overlijden
van een van de echtgenoten, maar van een schenking is er geen sprake, hetgeen
ook bevestigd is door het Hof van Cassatie (Cass. 5 januari 2017). Er is louter
sprake van een huwelijksvoordeel, dat als niet-schenking kwalificeert (zie ook
hierboven).
31. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding,
dat door de tweede verrichting in het huwelijkscontract zou worden opgenomen,
kan dus niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF.
2.3. Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF
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32. Artikel 2.7.1.0.4 VCF belast ieder huwelijksvoordeel waarbij de langstlevende
echtgenoot meer dan de helft van de gemeenschap verkrijgt. De toepassing van
artikel 2.7.1.0.4 VCF is beperkt tot situaties waarin sprake is van een stelsel met
een gemeenschap.
33. Tussen de aanvragers zou ten gevolge van de eerste verrichting evenwel
geen gemeenschap meer bestaan. Ze zijn dan gehuwd onder het stelsel van
zuivere scheiding van goederen. Daaraan wordt dan een verblijvingsbeding
toegevoegd voor het geval van overlijden, dat louter betrekking heeft op
onverdeelde goederen, niet op gemeenschapsgoederen.
34. De voorwaarden voor de toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF zijn dus niet
vervuld. Ook eerder al bevestigde de rechtsleer en de rechtspraak dat dit artikel
niet toepasselijk is op clausules waarbij geen gemeenschappelijk vermogen is
betrokken (zie bijv. Antwerpen 5 oktober 2004).
35. Artikel 2.7.1.0.4 VCF kan dan ook niet worden toegepast op de overgang op
grond van het overwogen verblijvingsbeding, dat door de tweede verrichting in
het huwelijkscontract zou worden opgenomen.
2.4. Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.5 VCF
36. Voor de heffing van erfbelasting op grond van artikel 2.7.1.0.5 VCF moeten
drie cumulatieve voorwaarden zijn vervuld:
1. een kosteloze beschikking;
2. gedurende de drie jaar voorafgaand aan het overlijden;
3. waardoor een bevoordeling ontstaat die niet onderworpen is geweest aan
schenkbelasting of aan registratierechten op schenkingen.
37. Het voorgenomen verblijvingsbeding verstrekt evenwel geen kosteloze
beschikking, zoals hierboven uitgebreid toegelicht. Een huwelijksvoordeel kan
niet gelijk gesteld worden met een kosteloze beschikking. Dat bevestigde ook
het Hof van Cassatie (Cass. 5 januari 2017), zoals eerder aangehaald.
38. Het voorgenomen verblijvingsbeding wordt weliswaar nu opgenomen, maar
of het een huwelijksvoordeel oplevert kan slechts beoordeeld worden bij de
ontbinding van het huwelijksstelsel, dus bij overlijden van de eerststervende
echtgenoot. Als het voordeel pas bij overlijden ontstaat en moest het beschouwd
worden als kosteloze beschikking, quod non, kan er geen sprake zijn van een
beschikking die tot stand komt in enige periode voor het overlijden. Er kan dus
geen sprake zijn van een schenking in een periode die het overlijden voorafgaat.
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39. Artikel 2.7.1.0.5 VCF is dus niet van toepassing op de overgang/toebedeling
op grond van het overwogen verblijvingsbeding, dat door de tweede verrichting
in het huwelijkscontract zou worden opgenomen.
2.5. Geen beding van aanwas in de zin van het SP 17044
40. De uitwerking van het verblijvingsbeding verleent een huwelijksvoordeel, dat
beheerst wordt door de specifieke regels van het huwelijksvermogensrecht en de
kwalificatie die ze aan huwelijksvoordelen toekennen. Deze kwalificatie is dus
voorbehouden aan personen die door het huwelijk verbonden zijn en aan
voordelen die ze mekaar in hun huwelijksovereenkomst en binnen het door hen
uitgewerkt huwelijksstelsel toekennen.
41. Er is met betrekking tot het overwogen verblijvingsbeding dus geen sprake
van een beding van aanwas.
Een beding van aanwas is een kanscontract dat ook tussen niet-gehuwden kan
worden gesloten. Wordt het door gehuwden gesloten, dan staat het los van hun
huwelijksstelsel en wordt het niet in een huwelijksovereenkomst opgenomen.
Naar het oordeel van de Vlaamse Belastingdienst, zoals verwoord in SP 17044, is
de uitwerking van een kanscontract niet onderworpen aan de heffing van
schenk- en erfbelasting (maar wel aan de heffing van het verkooprecht als het
op onroerende goederen betrekking heeft) onder de voorwaarden die in dat SP
17044 zijn vermeld.
In de eerste plaats is voor een beding van aanwas dat betrekking heeft op
onroerende goederen een notariële akte vereist.
In de tweede plaats moet het gaan om een beding van aanwas dat slaat op
goederen die ten bijzondere titel zijn aangewezen (in de zin die hieraan wordt
gegeven in art. 1100/1 § 4 oud BW zoals ingevoerd bij wet van 22 juli 2018).
In de derde plaats moet het gaan om een beding van aanwas dat ten bezwarende
titel is verleend, dus om een beding van aanwas dat als kanscontract kan
kwalificeren. Hiervoor is, aldus het SP 17044, vereist dat de kansen van beide
partijen (indien het contract slechts tussen twee partijen is gesloten) evenwichtig
zijn. Daarvan kan slechts sprake zijn als de inleg van beide partijen gelijkaardig
is, en als de levenskansen van beide partijen gelijkwaardig zijn.
Aanvragers wijzen erop dat de inleg in hun geval wel degelijk gelijk is. De
onverdeeldheid waarop het verblijvingsbeding toegepast zal worden is
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afkomstig van de ontbonden maar niet verdeelde gemeenschap (het TIGV)
waarin ze volkomen gelijk gerechtigd zullen zijn.
De levensverwachtingen tussen de aanvragers zijn zo goed als gelijk. Ze
verschillen nauwelijks van leeftijd en zijn beiden in goede gezondheid.
Hoewel ze aldus voldoen aan de strikte voorwaarden voor een aanwasbeding
conform het SP 17044, is dit in hun geval irrelevant. Het verblijvingsbeding dat
ze sluiten moet niet aan de voorwaarden voldoen die voor een beding van
aanwas gelden, en die de Vlaamse Belastingdienst heeft uiteengezet in haar SP
17044.
Het door de aanvragers overwogen verblijvingsbeding kwalificeert immers niet
als beding van aanwas, maar als huwelijksvoordeel. Het is dus onderworpen aan
zelfstandige eisen om niet aan schenk- en erfbelasting onderworpen te zijn.
Het valt dus niet onder de vereisten van SP 17044.
42. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding is
niet onderworpen aan schenk- en erfbelasting omdat het als een
huwelijksvoordeel kwalificeert en op grond van de bepalingen van het oud BW
geen schenking is, en niet erfrechtelijk verkregen wordt (zoals hoger toegelicht).
2.6. De tweede verrichting vormt geen fiscaal misbruik
43. De voorgenomen tweede verrichting vormt geen fiscaal misbruik. Zo
frustreert zij de doelstellingen van art. 2.7.1.0.3, 3° VCF niet, omdat de
aanvragers niet overgaan tot enige schenking of kosteloze beschikking waarvan
de uitwerking artificieel tot aan het overlijden wordt uitgesteld. Ze passen hun
huwelijksovereenkomst aan om tot een regeling te komen, enerzijds bij
echtscheiding, anderzijds bij overlijden, die tot een billijke regeling moet leiden
voor goederen waarin ze beiden gerechtigd zijn.
44. De voorgenomen verrichtingen frustreren evenmin art. 2.7.1.0.4 VCF, omdat
ten gevolge van de eerste verrichting geen gemeenschap meer zal bestaan, en
art. 2.7.1.0.5 VCF, omdat het verblijvingsbeding als huwelijksvoordeel niet kan
worden gelijkgesteld met een kosteloze beschikking.
De voorgenomen verrichtingen verlenen huwelijksvoordelen die
huwelijksvermogensrechtelijk worden verkregen. Ze zijn dus niet onderworpen
aan artikel 2.7.1.0.2 VCF. De aanvragers frustreren deze bepaling niet, vermits
ze enkel een huwelijksvermogensrechtelijke regeling beogen.
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3. De combinatie van de twee verrichtingen is geen fiscaal misbruik
45. De aanvragers zouden ten gevolge van de eerste verrichting overgaan van
een stelsel van scheiding van goederen met TIGV naar een stelsel van zuivere
scheiding van goederen als basisstelsel om de hogervermelde redenen. Nadien
zouden zij aan de langstlevende een huwelijksvoordeel toekennen in de vorm
van een verblijvingsbeding. Die combinatie is geen fiscaal misbruik in de zin van
artikel 3.17.0.0.2 VCF. Voor deze wijziging zijn diverse feitelijke en juridische
motieven, die niet fiscaal van aard zijn. De wijziging van het huwelijkscontract
heeft niet als wezenlijk doel om een belastingvoordeel te bereiken (geen
subjectief element). Partijen plaatsen zich daarmee ook niet binnen het
toepassingsgebied van een belastingverminderende bepaling, noch buiten het
toepassingsgebied van een belastingvermeerderende bepaling op een manier die
strijdig is met de doelstellingen van de fiscale wetgeving (geen objectief
element).
46. De redenen waarom de echtgenoten een stelsel van zuivere scheiding van
goederen wensen aan te nemen, worden hierboven uitgebreid toegelicht. De
eerste verrichting is zoals toegelicht niet fiscaal geïnspireerd. De echtgenoten
bevinden zich immers in een uitzonderlijke internationale context en willen hun
vermogen kunnen beheren en plannen op een manier die internationaal gekend
en uitvoerbaar is. De landen waar de echtgenoten banden mee hebben, zijn
vertrouwd met het stelsel van zuivere scheiding van goederen. Een
gemeenschapsstelsel of TIGV is in het buitenland weinig of niet gekend en
belemmert de echtgenoten in het beheer en de planning van hun vermogen,
zowel bij leven als na overlijden van een van hen. Het is om die redenen voor de
echtgenoten dan ook cruciaal dat zij gehuwd zijn onder een stelsel van zuivere
scheiding van goederen.
47. Met de tweede verrichting beogen zij de bescherming van de langstlevende.
Die verrichting is evenmin fiscaal geïnspireerd zoals hierboven toegelicht. Ook
het huidig huwelijkscontract voorziet overigens via het keuzebeding in de
bescherming van de langstlevende, waardoor de langstlevende zich (een deel
van) het TIGV kan doen toewijzen. De wens om de langstlevende te beschermen
hebben de echtgenoten op vandaag nog steeds, maar die vullen zij nu in binnen
een stelsel van zuivere scheiding van goederen, dat zij om hogervermelde
redenen juist wensen en waarvoor de eerste verrichting noodzakelijk is.
De wet van 22 juli 2018 biedt hen daarbij mogelijkheden om in een stelsel van
scheiding van goederen huwelijksvoordelen aan mekaar toe te kennen met
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civielrechtelijke voordelen die andere technieken in dat stelsel zoals een
verrekenbeding niet biedt. Zo kan de langstlevende, door de onmiddellijke en
zakelijke werking van het verblijvingsbeding, vanaf het overlijden van de
eerststervende in het bezit en in de volle eigendom van de onverdeelde
goederen treden, die hem of haar in natura verblijven. Dit biedt voor de
langstlevende een comfortabele situatie, waar het verrekenbeding niet toe in
staat is (H. CASMAN en A.L. VERBEKE, "De vierde piste. De huwelijksvoordelen
met betrekking tot onverdeelde goederen in een scheiding van goederen: een
nuttig alternatief voor het verblijvingsbeding in een gemeenschapsstelsel, voor
het finaal verrekenbeding in een scheiding van goederen en voor het beding van
aanwas tussen echtgenoten", Nieuwsbrief Notariaat 2020, nr. 1, (1) 5).
De door de echtgenoten beoogde doelstelling kunnen zij niet op een andere
manier en met dezelfde civielrechtelijke gevolgen bereiken; noch door de
wettelijke devolutie, noch door een testamentaire beschikking, noch door een
contractuele erfstelling en evenmin door een schenking.
Iedere erfrechtelijke verkrijging wordt immers louter op de nalatenschap
toegekend, terwijl de echtgenoten net willen vermijden dat de onverdeelde
goederen voor de helft in de nalatenschap van de eerststervende terecht komen.
Dergelijke voordelen zouden, indien via testament of via contractuele erfstelling
of schenking buiten huwelijksovereenkomst toegekend, eenzijdig herroepen
kunnen worden. Dat wensen de echtgenoten absoluut niet. Bovendien zouden
voordelen die in omvang gelijkaardig zijn, maar die ze mekaar via een
testament, een contractuele erfstelling of een schenking (al of niet binnen
huwelijksovereenkomst) zouden toekennen, vatbaar zijn voor inkorting indien ze
de reserve van de kinderen zouden aantasten, terwijl de echtgenoten dat risico
totaal wensen uit te schakelen, zoals de civiele wet hun dat toelaat.
48. Tot slot kiezen de echtgenoten specifiek voor het Belgisch stelsel van
zuivere scheiding van goederen, omdat zij, zoals reeds toegelicht, daar
oorspronkelijk en gedurende lange tijd onder gehuwd waren, dat op vandaag in
hun beleving nog steeds zijn waardoor zij dan ook zeer vertrouwd zijn met dat
stelsel.
[top]

IV. Vraagstelling
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49. Gelet op de feiten, gelet op de voorgenomen verrichtingen en de toelichting
daarbij, wensen de heer en mevrouw X van uw Dienst een bevestiging te krijgen
van het feit dat:
1. de eerste verrichting waarbij de echtgenoten hun huwelijksvermogensstelsel
wijzigen naar het stelsel van zuivere scheiding van goederen geen fiscaal
misbruik uitmaakt, zodat art. 3.17.0.0.2 VCF daarop niet van toepassing is;
2. de tweede verrichting waarbij de echtgenoten een verblijvingsbeding
toevoegen voor de onverdeeldheden die ingevolge de wijziging van het stelsel
ontstaan en eventuele toekomstige onverdeeldheden, waarvan de uitwerking niet
onderworpen is aan de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF
en 2.7.1.0.5 VCF, en geen van deze bepalingen frustreert zodat er geen sprake
is van fiscaal misbruik waarop artikel 3.17.0.0.2 VCF van toepassing is;
3. de combinatie van de eerste en de tweede verrichting geen fiscaal misbruik
vormt, zodat art. 3.17.0.0.2 VCF niet kan worden toegepast.
[top]

V. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
50. 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.
51. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht, zoals in de aanvraag
vermeld:
- Artikel 2.7.1.0.2 VCF dat luidt als volgt:

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
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samenwonende aan het vruchtgebruik heeft verzaakt conform paragraaf 6 van
het voormelde artikel.
- 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:
1° …
2° …
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.
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.
- Artikel 2.7.1.0.4 VCF dat luidt als volgt:

De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die
niet aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van
de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken
van de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere
echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste
wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
- Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

§ 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
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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.
- 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
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overeenkomstig het doel van deze codex onderworpen alsof het misbruik niet
heeft plaatsgevonden.
52. Er worden 2 verrichtingen voorgelegd, die zullen worden verwezenlijkt via
een wijziging van de huwelijksovereenkomst:
1) ontbinding van het bestaande TIGV en overgang naar een stelsel van zuivere
scheiding van goederen;
2) toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot de goederen die
tussen de echtgenoten in onverdeeldheid zijn, met name de goederen die
ingevolge de eerste verrichting in exclusieve onverdeeldheid aan hen zullen
toebehoren en onverdeeldheden die zij in de toekomst nog creëren. Hierdoor
zullen alle onverdeelde goederen bij overlijden van een van de echtgenoten, van
rechtswege, onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan de langstlevende
toebehoren, tenzij deze zou kiezen, overeenkomstig de nader in het nieuwe
huwelijkscontract te specifiëren modaliteiten, om zich niet op dit
verblijvingsbeding te beroepen.
53. Algemeen wordt vooreerst aanvaard dat de voorgenomen verrichting welke
bij huwelijksovereenkomst zou plaatsvinden, namelijk de overeenkomst van
toebedeling via een verblijvingsbeding, een overeenkomst onder bezwarende
titel is. Bovendien blijft deze overeenkomst onder bezwarende titel, ook al is de
inleg en/of de levensverwachting ongelijk, dit in tegenstelling tot hetgeen geldt
voor bedingen van aanwas.
54. De toebedeling van de volledige onverdeeldheid aan de langstlevende op
grond van het verblijvingsbeding is geen erfrechtelijke verkrijging, doch wel een
verkrijging op grond van een overeenkomst onder de levenden.
55. Een conventionele overdracht onder bezwarende titel van onroerende
goederen valt in principe onder het toepassingsgebied van de
registratiebelasting.
56. Voor een dergelijke overdracht in het kader van een toebedeling van meer
dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen bij overlijden maakt de fiscale
regelgeving hierop een uitzondering door de overdracht (zowel van onroerende
als van roerende goederen) onder de erfbelasting te plaatsen op grond van
artikel 2.7.1.0.4 VCF. Deze bepaling is hier echter niet van toepassing, zoals de
aanvrager aangeeft, vermits er in casu geen sprake is van een
gemeenschappelijk vermogen.
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57. We vallen dus terug op de algemene regels inzake het verkoop- of het
verdeelrecht. Concreet betekent dit dat op het ogenblik van overlijden van de
eerststervende echtgeno(o)t(e) zijn/haar bestaand onverdeeld aandeel in de
roerende en de onroerende goederen een actief bestanddeel uitmaakt van
zijn/haar nalatenschap. Het verblijvingsbeding krijgt pas zijn afwikkeling “onder
de levenden” en zal dus worden behandeld als een verdeling onder de levenden.
Indien de keuze van de langstlevende echtgeno(o)t(e) tot gevolg heeft dat er
roerende goederen worden toebedeeld, is geen erf- noch registratiebelasting
verschuldigd.
Als er daarentegen onroerende goederen worden toebedeeld, zal het
verdeelrecht verschuldigd zijn indien de echtgenoten dezelfde titel hebben in de
onverdeeldheid. Is de verkrijger echter een derde-verkrijger, dan zal op de
toebedeling aan deze verkrijger het verkooprecht van toepassing zijn op grond
van artikel 2.9.1.0.7 VCF.
58. Uit het voorgaande volgt dat de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF,
2.7.1.0.4 VCF en 2.7.1.0.5 VCF in principe geen toepassing vinden op de
voorgenomen verrichtingen.
59. Elk contract dat is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan evenwel worden afgetoetst
aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit
indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is
mogelijk indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de geviseerde
verrichting(en) ook niet-fiscale doelstellingen hebben, en dat deze niet-fiscale
doelstellingen voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
60. De artikelen van titel 2, hoofdstuk 7 (erfbelasting) van de VCF vormen de
rechtsgrond voor de heffing van de erfbelasting. Bij deze bepalingen wordt er
geen onderscheid gemaakt tussen specifieke en algemene bepalingen. Evenwel
is het zo dat de bepaling van art. 3.17.0.0.2 VCF voorkomt dat men zich door
gebruik van bepaalde rechtshandelingen buiten het toepassingsgebied van een
heffingsbepaling stelt enkel en alleen vanwege fiscale motieven.
De fictiebepalingen ingevoegd in de VCF zijn terug te vinden in de artikelen
2.7.1.0.3 tot en met 2.7.1.0.9 VCF en betreffen regelingen waarbij de
wetgever/decreetgever het noodzakelijk vond een bepaalde verkrijging gelijk te
stellen met een legaat. De fictiebepalingen zijn geen specifieke
misbruikbepalingen. Elke fictiebepaling heeft een specifiek doel. In de
voorbereidende werken van elk van deze bepalingen kan de doelstelling worden
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nagelezen aan de hand waarvan een concrete techniek kan worden geëvalueerd.
De fictiebepaling kan enkel worden toegepast als er voldaan is aan de
voorwaarden die door het overeenkomstig artikel uit de VCF worden gesteld.
Uit de structuur van de VCF kan worden afgeleid dat de decreetgever met de
artikelen 2.7.1.0.3 tot en met 2.7.1.0.9 VCF geen specifieke misbruikbepalingen
voor ogen had: de algemene misbruikbepaling is opgenomen in titel 3 (Inning en
Invordering), die algemeen de procedurebepalingen bevat terwijl de
fictiebepalingen opgenomen zijn in titel 2 (Belastingheffing), die de inhoudelijke
bepalingen bevat. Meer bepaald werden de fictiebepalingen opgenomen onder
hoofdstuk 7 (Erfbelasting), afdeling 1 (belastbaar voorwerp).
De anti-misbruikbepaling, zoals opgenomen in art. 3.17.0.0.2 VCF, is een
algemene bepaling. Het gegeven dat een artikel van titel 2, hoofdstuk 7
(erfbelasting), meer bepaald een fictiebepaling, van de VCF niet kan worden
toegepast omdat de voorwaarden niet zijn voldaan sluit de inroeping door de
Vlaamse Belastingdienst van art 3.17.0.0.2 VCF niet uit. Dit laatste artikel werd
immers in het leven geroepen om te voorkomen dat de overledene voor zijn
overlijden via bepaalde (legale) technieken zijn nalatenschap zou laten vererven
met ontwijking van de erfbelasting.
61. Uit de gegevens opgenomen in de aanvraag blijkt dat de echtgenoten sedert
1996 gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen. Ingevolge een
akte wijziging huwelijkscontract verleden in […] werd een TIGV toegevoegd aan
hun stelsel van scheiding van goederen.
Thans wensen zij opnieuw over te gaan naar een stelsel van zuivere scheiding
van goederen en het TIGV ontbinden. Hierbij wensen zij een verblijvingsbeding
toe te voegen dat de langstlevende echtgenoot zal kunnen toepassen op al het
onverdeeld vermogen, zowel roerend als onroerend.
De echtgenoten hebben samen twee meerderjarige kinderen. Er zijn geen nietgemeenschappelijke kinderen.
62. Gelet op de concrete feitenconstellatie en de voorgelegde niet-fiscale
motieven in de randnummers 16-20 en 45-48 is het besluitvormingsorgaan van
oordeel dat de voorgenomen verrichtingen in casu geen fiscaal misbruik
uitmaken in de zin van artikel 3.17.0.0.2 VCF.
63. Deze beslissing heeft alleen betrekking op de erfbelasting en doet geen
uitspraak over andere belastingen.
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Beding van aanwas
Voorafgaande beslissing nr. 21010 dd. 01.02.2021

Artt 2.7.1.0.3; 2.7.1.0.5; 2.8.1.0.1; 2.8.4.1.1 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 ertoe bevestiging te verkrijgen dat in het voorliggend
geval sprake is van een kanscontract onder bezwarende titel waarop de artikelen
2.8.1.0.1 VCF en 2.8.4.1.1.,§2, VCF inzake schenkbelasting en de artikelen
2.7.1.0.3, 3°, VCF en 2.7.1.0.5 VCF inzake erfbelasting niet van toepassing zijn.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
2. De aanvraag wordt ingediend door mevrouw […], Master in het notariaat bij
[…], geassocieerde notarissen te […], namens:

2.1. De Heer X (geboren te […] op xx.xx.1952, N.N. […]), en zijn echtgenote;
2.2. Mevrouw Y (geboren te […] op xx.xx.1957, N.N. […]), sedert meer dan 5
jaar samenwonende te […].
3. De echtgenoten X – Y zijn gehuwd onder het stelsel van de scheiding van
goederen ingevolge huwelijkscontract de dato xx.xx.1991, gewijzigd met
behoud van het stelsel door toevoeging van een toegevoegd intern
gemeenschappelijk vermogen waaraan een keuzebeding werd gekoppeld de
dato xx.xx.2013.
4. Zij hebben twee gemeenschappelijke kinderen.
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II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
7. Partijen wensen een kanscontract onder bezwarende titel af te sluiten met
betrekking tot een effectenportefeuille die zij ieder voor de onverdeelde helft
bezitten, ten voordele van de langstlevende onder hen, zodat bij overlijden van
de eerststervende diens onverdeelde helft in de effectenportefeuille toekomt aan
de langstlevende onder hen op basis van het beding van aanwas, waarbij zij
beiden een gelijkwaardige kans hebben om de effectenportefeuille volledig te
verwerven.
8. Partijen willen een beroep doen op het beding van aanwas als kanscontract
ten bezwarende titel gelet op de gelijkwaardige inleg, zijnde ieder de
onverdeelde helft van de effectenportefeuille, en gelet op de gelijkaardige
levensverwachting. Er is slechts een leeftijdsverschil van 5 jaar en indien
gewenst, kunnen medische attesten van goede gezondheid van de echtgenoten
worden voorgelegd.
9. Het beding van aanwas wordt beperkt tot de onverdeelde effectenportefeuille
(inclusief zaakvervanging) waardoor voldaan is aan de voorwaarde dat een
beding van aanwas ten bijzondere titel dient te zijn (artikel 1100/1 oud BW). Het
betreft geen algemeenheid van goederen die een partij nalaat bij overlijden en
evenmin een evenredig deel van deze goederen. Het voorwerp van het beding
van aanwas is voldoende bepaald of bepaalbaar en bijgevolg goed afgebakend
[top]

III. Motivering van de aanvraag
10. Elke echtgenoot wenst voor zichzelf de nodige maatregelen te nemen die
hem/haar in staat stellen zijn/haar levenskwaliteit en -standaard als
langstlevende echtgenoot te garanderen en hem/haar tegelijkertijd in staat
stellen een maximale flexibiliteit te behouden. Met dat doel voor ogen wensen
zij allereerst elkaar zoveel als mogelijk te beschermen.
11. Daarnaast wensen zij de inmenging van hun twee gemeenschappelijke
kinderen te vermijden. Deze doelstelling kan enkel worden bereikt door de
effectenportefeuille te koppelen aan het beding van aanwas. Op die manier
worden de mogelijke gevolgen van de wettelijke reserve van de kinderen
uitgesloten. Een testament sluit deze gevolgen niet uit en is daarnaast eenzijdig
herroepbaar in tegenstelling tot het beding van aanwas. Ook de inbreng van de
effectenportefeuille in het toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen
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waaraan een keuzebeding werd gekoppeld, kan deze doelstelling niet
verwezenlijken. Indien de langstlevende de effectenportefeuille in volle
eigendom naar zich toetrekt door uitoefening van het keuzebeding, kan dit
worden ingekort door de afstammelingen krachtens artikel 1464, lid 2 oud BW.
Een beding van aanwas staat los van eender welke reservataire aanspraken en is
om die reden het geschikte instrument in casu.
12. In bijlage bij de aanvraag werd een ontwerp van de akte toegevoegd. Uit de
bewoordingen van de akte blijkt volgens de aanvrager duidelijk de bedoeling van
partijen om een evenwichtig kanscontract te sluiten.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
13. 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.
14. De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de
rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak.
15. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:

Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:
“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.”
- Artikel 2.8.4.1.1, §2, VCF dat luidt als volgt:
“Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
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2° 7% voor een verkrijging door 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°.”
- 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 :
…
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.
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.”
- Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

“§ 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.
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§ 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.”.
16. De echtgenoten verklaren dat zij met betrekking tot de effectenportefeuille
een beding van aanwas wensen te sluiten. Het feit dat het beding van aanwas
tussen echtgenoten wordt afgesloten maakt dit beding op zich niet ongeldig.
Wanneer een dergelijk beding van aanwas wordt afgesloten tussen echtgenoten
moet het slaan op de eigen goederen van de echtgenoten die ze
in onverdeeldheid bezitten. Het kan geen betrekking hebben op goederen die tot
de huwgemeenschap behoren. In casu verklaren partijen dat zii de
effectenportefeuille in onverdeeldheid bezitten en bijgevolg ieder onverdeeld
eigenaar is voor de helft.
17. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen in een
beding van aanwas niet zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting
(maar bij onroerende goederen wel aan het verkooprecht) mits het beding van
aanwas beperkt is via een beschikking onder bijzondere titel, en ten bezwarende
titel is.
18. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
19. De overeenkomst is in casu onder bijzondere titel aangezien het contract
betrekking heeft op de effectenportefeuille die specifiek in de overeenkomst
wordt omschreven. De effectenportefeuille wordt beschouwd als een feitelijke
universaliteit. Bijgevolg aanvaardt Vlabel dat de overeenkomst betrekking heeft
op de effectenportefeuille in zijn geheel, zonder dat hiermee afbreuk wordt
gedaan aan de vereiste dat de overeenkomst onder bijzondere titel moeten zijn.
20. Zaakvervanging is mogelijk binnen dergelijke contract. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
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In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
• er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;
• als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.
Wat de effectenportefeuille betreft heeft de aanvaarding van de kwalificatie als
feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege zaakvervanging
optreedt. De contracten zullen dus uitwerking krijgen op de effectenportefeuille
zoals deze zijn samengesteld op het ogenblik van het overlijden van één van de
echtgenoten ongeacht de gewijzigde samenstelling hiervan ingevolge transacties
van wederbeleggingen.
21. De overeenkomst wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
22. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
23. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
24. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er in casu sprake is van
een gelijkaardige levensverwachting. De echtgenoten hebben een gelijkaardige
leeftijd (leeftijdsverschil van 5 jaar) en zij verklaren beiden in dezelfde goede
gezondheidstoestand te verkeren.
25. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
26. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
gelijkwaardig is.
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27. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat.
Enkel indien zou blijken dat de voorstelling van de feiten onjuist of onvolledig
was, zal deze kwalificatie herzien worden, rekening houdende met de werkelijke
feitelijke situatie.
Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratie- en erfbelasting en doet
geen uitspraak over andere belastingen. Overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1, §2,
eerste lid, 3°, VCF spreekt deze beslissing zich niet uit over de mogelijke
toepassing van niet door de aanvrager opgeworpen artikelen van de VCF.

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

- publicatie op 21.04.2021
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Beding van aanwas
Voorafgaande beslissing nr. 20000 dd. 30.03.2020

Artt 2.7.1.0.3; 2.7.1.0.5; 2.8.1.0.1; 2.8.4.1.1; 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 ertoe bevestiging te verkrijgen dat de voorgelegde
overeenkomst van aanwas tussen de heer X en mevrouw Y rechtsgeldig is en
kwalificeert als een contract onder bezwarende titel (kanscontract) en dat indien de overeenkomst in België wordt geregistreerd - de artikelen 2.8.1.0.1
VCF en artikel 2.8.4.1.1 §2 VCF op zich en in combinatie met artikel 3.17.0.0.2
VCF niet van toepassing zullen zijn en er derhalve geen schenkbelasting zal
verschuldigd zijn, alsook dat de artikelen 2.7.1.0.3, 3° VCF, 2.7.1.0.5 VCF en
3.17.0.0.2 VCF niet van toepassing zullen zijn bij het overlijden van een
echtgenoot zodat er geen erfbelasting verschuldigd zal zijn.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II. A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
2. De aanvraag wordt ingediend door Meester […] en Meester […] te […],
namens:

2.1. De heer X, geboren te […] op xx.xx.1957, van Belgische nationaliteit,
ingeschreven in het Belgisch rijksregister onder nummer […], gehuwd met
mevrouw Y, hierna genoemd, wonende te […].
en
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2.2. zijn echtgenote, mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1959, van Belgische
nationaliteit, ingeschreven in het Belgisch rijksregister onder nummer […],
gehuwd met de heer X, hiervoor genoemd, wonende te […].
3. De echtgenoten X-Y, voormeld, huwden op xx.xx.1983 onder het stelsel van
scheiding van goederen naar Belgisch recht.
4. Het huwelijkscontract werd verleden bij akte van xx.xx.1983 voor notaris […]
te […], in vervanging van zijn ambtsgenoot notaris […]. Het huwelijkscontract
werd voor de eerste maal gewijzigd bij akte verleden voor notaris […] te […] op
xx.xx.1985 met toevoeging van een contractuele erfstelling, voor de tweede
maal bij akte verleden voor notaris […] te […], in ambtsverlening voor notaris
[…], op xx.xx.2009 met toevoeging van een intern gemeenschappelijk vermogen
en een beding van vooruitmaking naar keuze en voor de derde en laatste maal
bij akte verleden voor notaris […] te […], in ambtsverlening voor notaris […], op
xx.xx.2009 met inbreng van de gezinswoning in het toegevoegd intern
gemeenschappelijk vermogen.
5. De echtgenoten hebben vier kinderen.
6. De echtgenoten hebben hun fiscale woonplaats meer dan vijf jaar in het
Vlaamse Gewest.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
7. Elke echtgenoot wenst voor zichzelf de nodige maatregelen te nemen die
hem/haar in staat stellen zijn/haar levenskwaliteit en - standaard als
langstlevende echtgenoot te garanderen en hem/haar tegelijkertijd in staat
stellen een maximale flexibiliteit te behouden. Met dat doel voor ogen wensen
zij de flexibiliteit van hun huwelijksvermogensrechtelijk regime te maximaliseren
teneinde elk voor zich als langstlevende echtgenoot de nodige zekerheid en
bescherming te bekomen.
Te dien einde hebben de echtgenoten gekozen voor een huwelijk onder het
stelsel van scheiding van goederen.
De echtgenoten beschikken over een aantal effectenportefeuilles op hun
gezamenlijke naam, ieder voor de onverdeelde helft.
Deze feitelijke realiteit van het gezamenlijk beheer en de beschikking van deze
effectenportefeuilles wensen zij te bekrachtigen door het aangaan van een
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beding van aanwas ten bijzondere titel, meer bepaald betreffende de hierna
vermelde goederen.
De partijen kiezen bewust voor dergelijke wederzijdse overeenkomst die hen
beiden bindt en bijgevolg niet eenzijdig kan opgezegd worden. Het
aanwascontract bindt hen bovendien voor onbepaalde duur en vervult zowel de
doelstelling van de financiële bescherming van de langstlevende echtgenoot, als
deze van een gezamenlijk handelen.
Dit doel kan niet bereikt worden met een schenking tussen echtgenoten of
testament aangezien deze eenzijdige en herroepbare rechtshandelingen
betreffen en bovendien niet beletten dat de kinderen van de partijen hun
reservatair erfdeel zouden opeisen.
De overeenkomst van aanwas zal als volgt luiden:
"OVERWEGENDE DAT:
1. De partijen eigenaar zijn van:
•

een effectenportefeuille ingeschreven op hun naam in onverdeeldheid, elk
voor een onverdeelde helft, geïndividualiseerd onder nummer […] en
beheerd in open bewaargeving bij de bank […], hierna genoemd de
“effectenportefeuille A”;

•

een effectenportefeuille ingeschreven op hun naam in onverdeeldheid, elk
voor een onverdeelde helft, geïndividualiseerd onder nummer […] en
beheerd in open bewaargeving bij de bank […], hierna genoemd de
"effectenportefeuille B";

•

een effectenportefeuille ingeschreven op hun naam in onverdeeldheid, elk
voor een onverdeelde helft, geïndividualiseerd onder nummer […] en
beheerd in open bewaargeving bij de bank […], hierna genoemd de
"effectenportefeuille C";

•

een effectenportefeuille ingeschreven op hun naam in onverdeeldheid, elk
voor een onverdeelde helft, geïndividualiseerd onder nummer […] en
beheerd in open bewaargeving bij de bank […], hierna genoemd de
"effectenportefeuille D".

De effectenportefeuille A, de effectenportefeuille B, de effectenportefeuille C
en de effectenportefeuille D worden hierna elk afzonderlijk genoemd de
"effectenportefeuille" en samen de "effectenportefeuilles".
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2. De effectenportefeuille een individualiseerbaar goed is en een feitelijke
universaliteit van goederen vormt, bestaande uit diverse bestanddelen
(effecten en/of speciën). Deze samenstelling kan gewijzigd worden door de
zakenrechtelijke subrogatie, (weder)belegging of vervanging van de diverse
elementen die deel uitmaken van deze universaliteit;
3. De samenstelling van de effectenportefeuille op dag van vandaag is
omschreven in een staat, aangehecht aan deze;
4. Partijen verklaren dezelfde levensverwachting te hebben en tot staving
hiervan een medisch verslag bijvoegen;
5. Partijen zich zo goed als mogelijk wensen te voorzien voor het geval elk van
hen de langstlevende van hen zou zijn. Ze handelen in die zin "animo
speculandi" ;
6. Partijen de rechten van hun kinderen zoveel als mogelijk willen beperken,
teneinde voor zichzelf als langstlevende echtgenoot de nodige zekerheid en
bescherming te bekomen;
7. Partijen dit doel niet kunnen bereiken met een schenking tussen echtgenoot
of testament aangezien deze eenzijdige en herroepbare rechtshandelingen
betreffen.
Met betrekking tot de effectenportefeuille;
IS OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Artikel 1 - Algemeen
Partijen wensen dat de effectenportefeuilles, met de eraan gekoppelde
liquiditeiten, aan de langstlevende hunner toekomen; het betreft hier een
doelvermogen met inbegrip van meerwaarden, vruchten en toebehoren en bij
wederbelegging of zaakvervanging verkregen zaken.
Ingeval van beëindiging van de onverdeeldheid met betrekking tot de
effectenportefeuilles, door het overlijden van één der partijen, zal het aandeel
van de overledene in volle eigendom aangroeien bij dat van de langstlevende.
Deze aanwas is tussen partijen overeengekomen ten titel van kanscontract en
dus onder bezwarende titel. Aldus staat elk der partijen zijn aandeel in de
onverdeelde roerende goederen die zich op zijn overlijdensdag op gemelde
effectenportefeuilles bevinden af aan de andere, onder de opschortende

M&D Seminars

157

voorwaarde van zijn vooroverlijden. Als tegenprestatie voor deze afstand
verkrijgt degene die afstaat een gelijke kans om het aandeel van de andere te
verwerven indien hij het langst leeft.

Artikel 2 - Rechtskeuze
De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat uitsluitend het Belgische recht van
toepassing is op deze overeenkomst, zowel met betrekking tot zijn inhoud als
tot zijn vorm, hierna samen genoemd "het toepasselijke recht".

Artikel 3 - Verbod van vervreemding
Teneinde de uitvoering van onderhavige overeenkomst te garanderen
verbinden partijen zich ertoe, gedurende de gehele looptijd van deze
overeenkomst, hun aandeel in voorschreven effectenportefeuilles, die hen in
onverdeeldheid toebehoren, niet te vervreemden, te verpanden of er eender
welk ander recht op toe te staan, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de
andere partij, en dit zolang deze overeenkomst van kracht blijft tussen hen.
Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van partijen om
gezamenlijk schenkingen te doen met betrekking tot de effecten en gelden
zich bevindende in voormelde effectenportefeuilles (of ten aanzien van de
individuele bestanddelen ervan).
Tevens verbinden partijen zich ertoe alle beslissingen aangaande beleggingen
en herbeleggingen met betrekking tot de onverdeeldheid gezamenlijk te
nemen. Alle beslissingen dienaangaande werden geacht na gezamenlijk
overleg te zijn genomen.
Partijen ontzeggen zich het recht elkaar wederzijdse volmachten toe te staan,
met uitzondering voor het geval één van de partijen wilsonbekwaam wordt.

Artikel 4 - Vervanging van de bestaande goederen - Zaakvervanging
a) Alle zaken die worden verkregen in vervanging van de oorspronkelijke
effecten en gelden en alle interesten, dividenden of andere opbrengsten die
nog niet werden uitgekeerd ingevolge hetgeen bepaald werd sub artikel 5,
vallen eveneens onder dit beding van aanwas.
b) De wijzigingen in de samenstelling van de effectenportefeuilles (mits
akkoord van beide partijen), in hoofde van de vervanging, belegging of
herbelegging van deze goederen, hebben geen invloed op onderhavige
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overeenkomst die ongewijzigd blijft, met name de effectenportefeuilles
geïndividualiseerd onder bovenstaande nummers. De principes van
zaakvervanging zijn onverkort van toepassing op deze effectenportefeuilles.
c) Bijgevolg heeft onderhavig contract van aanwas niet enkel betrekking op de
effecten en liquiditeiten aangeduid in de aangehechte staat, maar tevens op de
effecten en liquiditeiten die in de plaats zijn gekomen van deze effecten of
liquiditeiten zoals aangegeven in de staat gehecht aan deze overeenkomst.
Het principe van de zaakvervanging is van toepassing aangezien de
effectenportefeuilles een feitelijke universaliteit van goederen uitmaken die de
zaakvervanging veronderstelt.
d) Indien een portefeuille als dusdanig met toepassing van artikel 3 werd
vervreemd, zal evenzeer zaakvervanging plaatsvinden met betrekking tot de
vervreemde portefeuille als dusdanig, zodat onderhavige overeenkomst
evenzeer betrekking heeft op de in de plaats van de portefeuille gekomen
goederen of gelden.
e) Als tot zaakvervanging van de effectenportefeuilles als zodanig wordt
overgegaan, moet dit nog bevestigd worden op het moment van de verwerving
van het nieuwe zaakvervangende goed.
f) De aanwas zal kunnen uitgebreid worden tot nieuwe effecten door
toevoeging van nieuwe effecten aan de effectenportefeuilles, mits de
uitdrukkelijke toestemming van beide partijen en het opmaken van een
schriftelijk addendum door beiden ondertekend. Beide partijen zullen bij die
gelegenheid steeds evenveel inbrengen.

Artikel 5 - Vruchten en meerwaarden
Partijen komen overeen dat de vruchten (interesten, dividenden etc.) die door
de effectenportefeuilles gegenereerd worden, na aftrek van de bancaire kosten
(bewaar- en beheerskosten en andere kosten) wel of niet mogen uitgekeerd
worden aan de partijen, elk voor de onverdeelde helft, net zoals de
meerwaarden die door de effectenportefeuilles gerealiseerd worden (mits
akkoord van beide partijen). In geval de vruchten en meerwaarden niet
uitgekeerd worden zal onderhavig contract tevens van toepassing zijn op de
vruchten en meerwaarden.
De meerwaarden die deel uitmaken van de effectenportefeuilles en niet
uitgekeerd worden wegens niet-realisatie, maken integraal deel uit van de
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geïndividualiseerde effectenportefeuilles. Bijgevolg zal onderhavige
overeenkomst van aanwas tevens van toepassing zijn op deze meerwaarden.

Artikel 6 - Traceerbaarheidsverplichting
Partijen komen overeen om ervoor te zorgen dat de effectenportefeuilles die
betrokken zijn in het beding van aanwas te allen tijde traceerbaar blijven,
zodat te allen tijde het verband kan worden gelegd tussen de
effectenportefeuilles op de dag van het sluiten van het contract en de
effectenportefeuilles op de dag van het beëindigen van de onverdeeldheid
door het overlijden van één van de partijen.

Artikel 7 - Duur
Dit contract heeft een onbepaalde duur en kan slechts ontbonden worden met
het akkoord van beide partijen. Niettemin staat het de partijen vrij om in
gemeenschappelijk overleg een einde te stellen aan het contract van aanwas.
In voorkomend geval zal artikel 815 BW van toepassing zijn op de
onverdeeldheid die tussen partijen bestaat, wat betekent dat elke partij de uit
onverdeeldheidtreding kan vragen in hoofde van deze bepalingen van artikel
1207 Ger .W .
Het contract van aanwas eindigt geenszins ingeval van een wijziging van het
nummer waaronder de effectenportefeuilles geïndividualiseerd zijn of ingeval
van bewaargeving van de desbetreffende effectenportefeuilles door een andere
financiële instelling dan deze die vandaag de bewaarneming op zich neemt.
Het contract van aanwas eindigt eveneens wanneer een feitelijke scheiding
tussen partijen ontstaat en wanneer een vordering tot echtscheiding of
scheiding van tafel en bed wordt ingeleid door een partij.

Artikel 8 - Nietigheid
Een eventuele nietigheid van een bepaling van dit beding van aanwas betreft
enkel die specifieke bepaling, die in dat geval voor niet geschreven moet
worden gehouden, maar kan, volgens de uitdrukkelijke wil van partijen, niet
de nietigheid van het volledige beding van aanwas tot gevolg hebben.

Artikel 9 - Bemiddeling en arbitrage
De partijen komen overeen om ingeval van betwisting deze overeenkomst te
onderwerpen aan de bemiddeling en zo nodig aan de principes van de

M&D Seminars

160

arbitrage. De arbitrage wordt opgestart en verloopt volgens de regels van
CEPANI (www.cepani.be).

Artikel 10 - Slotbepalingen
De partijen verklaren afdoende geïnformeerd te zijn aangaande hun rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze overeenkomst die hen op
een onpartijdige wijze geadviseerd werd.".
[top]

III. Motivering van de aanvraag
8. Principe
Het beding van aanwas betreft een kanscontract ten bezwarende titel dat wordt
afgesloten tussen twee contractanten met betrekking tot één of meerdere
goederen.
Een contract van aanwas heeft een wederkerig karakter. Beide contractanten
zullen gezamenlijk tot een besluitvorming moeten komen teneinde hun rechten
van beheer en beschikking uit te oefenen. Een wijziging, noch opzegging kan
bijgevolg eenzijdig geschieden.
Als compensatie van deze beperking aan hun beheers- en
beschikkingsbevoegdheid die de echtgenoten zich vrijwillig opleggen, bekomt
elke contractant onder opschortende voorwaarde het recht op het aandeel van
de medecontractant in zijn aanspraken op het goed waar het beding van aanwas
op gevestigd wordt zo deze komt te overlijden. Het zich al dan niet voordoen
van de aanwas is verbonden aan de onzekere gebeurtenis van het tijdstip van
overlijden van een contractant. De onzekerheid van tijdstip en identiteit van de
eerstoverleden contractant maakt dat beide partijen eenzelfde kans hebben op
de aanwas van een vermogensbestanddeel.
9. Echtgenoten gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen
Dat een beding van aanwas mogelijk is tussen echtgenoten gehuwd onder een
stelsel van scheiding van goederen wordt zowel door het Grondwettelijk Hof als
door de Vlaamse Belastingadministratie zelf bevestigd.
10. Een evenwichtig kanscontract
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Het beding van aanwas betreft een contract ten bezwarende titel, wat verklaard
wordt door het gegeven dat beide partijen een gelijke kans hebben om
eigendomsaanspraken op het gehele goed te verkrijgen door de aanwas in volle
eigendom van het aandeel van de overleden contractant. Deze gelijkheid van
kansen wordt beoordeeld op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
De kwalificatie "kanscontract" tussen partijen wordt aangetoond door de gelijke
overlevingskans, een gezamenlijk optreden in de vorm van een strikt
vervreemdingsverbod en de afwezigheid van een einddatum. Het bezwarende
karakter sluit de taxatie in de erf- of registratiebelasting in hoofde van de
artikelen 2.7.1.0.3, 3°, art. 2.7.1.0.5, art. 2.8.1.0.1 jo 2.8.4.1.1, §2, VCF al dan
niet in combinatie met art. 3.17.0.0.2 VCF uit. Wij verwijzen dienaangaande naar
de beslissingen door u genomen.[1]
11. Met betrekking tot artikel 1130 BW en artikel 1100/1 e.v. nieuw BW
Het beding van aanwas betreft een kanscontract ten bezwarende titel onder de
opschortende voorwaarde van vooroverlijden van een contractant en ten
bijzondere titel. Het is derhalve geen verboden erfovereenkomst.
12. In casu
Het contract van aanwas dat het echtpaar X-Y wenst af te sluiten, kwalificeert als
een kanscontract ten bezwarende titel. Het bezwarende karakter wordt
ondersteund door de volgende feitelijke gegevens, waaruit blijkt dat de
echtgenoten een evenwaardig kanscontract voor ogen hebben en animo
speculandi wensen te handelen:
•

Een gelijke overlevingskans bij het afsluiten van de overeenkomst, wat
aangetoond wordt door de gelijkaardige leeftijd, in casu 62 jaar voor de heer
X en 60 jaar voor zijn echtgenote en eenzelfde goede gezondheidstoestand,
wat kan aangetoond worden door een medisch attest.

•

Het leeftijdsverschil van twee jaar kwalificeert onder de
vigerende rechtspraak[2] als een kansengelijkheid aangezien deze moet
beoordeeld worden in de feiten en niet enkel mag gesteund worden op een
objectieve leeftijd.

•

De financiële gelijkwaardigheid: beide partijen zijn elk volle eigenaar van de
onverdeelde helft in de effectenportefeuilles, die bovendien samen beheerd
worden.

•

Het beding van aanwas bevat een strikt vervreemdingsverbod. Het is de
echtgenoten niet toegestaan eenzijdig het contract stop te zetten, te
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wijzigen, de goederen in pand te geven, te vervreemden etc. Aanvullend, ter
versterking van dit vervreemdingsverbod, hebben de partijen zich het verbod
opgelegd om wederzijdse volmachten toe te staan. Elke daad van beheer of
beschikking die gesteld wordt, zal met andere woorden de expliciete en
persoonlijke handeling van elk der echtgenoten noodzaken.
•

Het contract van aanwas wordt aangegaan voor onbepaalde duur. De
afwezigheid van einddatum leidt ertoe dat het beding slechts kan opgeheven
worden mits wederzijds akkoord van de contractanten. Het contract van
aanwas eindigt evenwel wanneer een feitelijke scheiding tussen partijen
ontstaat en wanneer een vordering tot echtscheiding of scheiding van tafel
en bed wordt ingeleid door een partij.

Het beding van aanwas kwalificeert tevens als een overeenkomst ten bijzondere
titel aangezien de overeenkomst van aanwas enkel van toepassing is op
voornoemde effectenportefeuilles.
Al deze elementen in acht genomen, dient men te concluderen dat het beding
van aanwas dat de heer X en zijn echtgenote voornemens zijn af te sluiten,
kwalificeert als een evenwichtig kanscontract ten bezwarende titel en ten
gevolge hiervan art. 2.7.1.0.3, 3°, art. 2.7.1.0.5 en art. 2.8.1.0.1 jo 2.8.4.1.1, §2,
VCF al dan niet in combinatie met art. 3.17.0.0.2 VCF geen toepassing kunnen
vinden.
De verzoekers vragen dat de geldigheid van de voorafgaande beslissing zich in
de tijd zou uitstrekken tot aan het overlijden van één van de echtgenoten
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
13. 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.
14. De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de
rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak.
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15. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
- Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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.”
- Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF dat luidt als volgt:

“Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”
- 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 :
…
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.
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.”
- Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

“§ 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
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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.”
- 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
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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.”
16. De echtgenoten verklaren dat zij met betrekking tot een aantal
effectenportefeuilles op hun gezamenlijke naam een beding van aanwas wensen
af te sluiten.
17. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen in een
beding van aanwas niet zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting
(maar bij onroerende goederen wel aan het verkooprecht) mits het beding van
aanwas beperkt is via een beschikking onder bijzondere titel, en ten bezwarende
titel is.
18. Het feit dat het beding van aanwas tussen echtgenoten wordt afgesloten
maakt dit beding op zich niet ongeldig. Wanneer een dergelijk beding van
aanwas wordt afgesloten tussen echtgenoten moet het slaan op de eigen
goederen van de echtgenoten die ze in onverdeeldheid bezitten. Het kan geen
betrekking hebben op goederen die tot de huwgemeenschap behoren. In casu
verklaren partijen dat zij de genoemde effectenportefeuilles in onverdeeldheid
bezitten en bijgevolg ieder onverdeeld eigenaar zijn voor de helft.
19. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
20. De overeenkomst is in casu onder bijzondere titel aangezien de contracten
betrekking hebben op roerende goederen die specifiek in de overeenkomst
wordt omschreven. De effectenportefeuilles worden beschouwd als een feitelijke
universaliteit. Bijgevolg aanvaardt Vlabel dat de overeenkomst betrekking heeft
op de effectenportefeuilles in hun geheel, zonder dat hiermee afbreuk wordt
gedaan aan de vereiste dat de overeenkomst onder bijzondere titel moeten zijn.
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21. Zaakvervanging is mogelijk binnen dergelijke contracten. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

Wat de effectenportefeuilles betreft heeft de aanvaarding van de kwalificatie als
feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege zaakvervanging
optreedt. De contracten zullen dus uitwerking krijgen op de effectenportefeuilles
zoals deze zijn samengesteld op het ogenblik van het overlijden van één van de
echtgenoten ongeacht de gewijzigde samenstelling hiervan ingevolge transacties
van wederbeleggingen.
22. De overeenkomst wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
23. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
24. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
25. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er in casu sprake is van
een gelijkaardige levensverwachting. De echtgenoten hebben een gelijkaardige
leeftijd (62 jaar en 60 jaar) en zij verklaren beiden in dezelfde goede
gezondheidstoestand te verkeren.
26. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
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27. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
gelijkwaardig is. De goederen die het voorwerp zijn van het beding van aanwas,
m.n. de effectenportefeuilles behoren aan ieder van de echtgenoten voor de
onverdeelde helft toe.
28. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat.
29. De voorgenomen verrichting maakt in principe geen fiscaal misbruik uit in
de zin van art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien er ook niet-fiscale motieven aan de
contracten ten grondslag liggen, tenzij uit de feiten blijkt dat de kansen
uiteindelijk niet gelijkwaardig waren omdat één van de partijen kort na het
sluiten van de contracten niet onverwacht is komen te overlijden.
30. Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratie-en erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen. Overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1,
§2, eerste lid, 3° VCF spreekt deze beslissing zich niet uit over de mogelijke
toepassing van niet door de aanvrager opgeworpen artikelen van de VCF.
[top]
-----------

- publicatie op 06.04.2020

[1] Voorafg. besl. nr. 16009 dd . 21.03.2016, "Beding van aanwas tussen
echtgenoten", publ. 08.04.2016; voorafg. besl. nr. 17025 dd. 04.09.2017,
"Beding van aanwas", publ. 05.09.2016; voorafg.besl. nr. 17030 dd. 02.10.2017,
"Beding van aanwas", publ. 12.10.2017; zie ook tussen broers en tussen broer
en zus: voorafg.besl. nr. 16035 dd . 24.08.2016, "Beding van aanwas roerende
goederen tussen twee broers", publ. 19.09.2016; voorafg.besl. nr. 16041 dd.
05.09.2016, "Aanwasbeding tussen samenwonende broer en zus", publ.
24.10.2016.
[2] Antwerpen 10 februari 1988, T. Not. 1989, 320; Rb. Turnhout 7 januari
2005, RAGB 2006, nr.6, 60, noot D. MICHIELS.
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Kanscontract
Voorafgaande beslissing nr. 20003 dd. 16.03.2020

Artt 2.7.1.0.3; 2.7.1.0.5; 2.8.1.0.1; 2.8.4.1.1; 3.17.0.0.3 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:

1.1. dat de voorgelegde overeenkomst van aanwas tussen de heer X en
mevrouw Y rechtsgeldig is en kwalificeert als een kanscontract onder
bezwarende titel;

1.2. dat - op het ogenblik van de aanbieding ter registratie - de artikelen
2.8.1.0.1 VCF en artikel 2.8.4.1.1, §2, VCF niet van toepassing zullen zijn en
er derhalve geen schenkbelasting zal verschuldigd zijn;

1.3. dat de artikelen 2.7.1.0.3, 3°, VCF en artikel 2.7.1.0.5 VCF niet van
toepassing zullen zijn bij het overlijden van één van de partijen zodat er geen
erfbelasting verschuldigd zal zijn;

1.4. dat deze transactie voor de Vlaamse Belastingdienst geen fiscaal
misbruik vormt in de zin van 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 […], geassocieerde notaris te […], namens:
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2.1. De heer X, geboren te […] op xx.xx.1957, nationaal nummer […],
wonende te […].

2.2. Mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1959, nationaal nummer […],
wonende te […].
3. De echtgenoten X-Y zijn gehuwd te […] op xx.xx.1981 onder het stelsel van
de scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris […]
te […] op xx.xx.1981, sedertdien ongewijzigd gebleven.
4. De heer X en mevrouw Y hebben samen 2 meerderjarige kinderen, te weten
mevrouw kind 1 en mevrouw kind 2.
5. De heer X en mevrouw Y hebben hun fiscale woonplaats meer dan vijf jaar in
het Vlaamse Gewest.
6. De betrokken goederen zijn volgend aantal aandelen in hierna vermelde
vennootschappen:

6.1. 212 aandelen in volle eigendom, elk honderdenzes (106) aandelen, in:
De naamloze vennootschap "vennootschap A", met maatschappelijke zetel te
[…], BTW […], rechtspersonenregister […] afdeling […].
Opgericht onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap
blijkens onderhandse akte getekend op xx.xx.1987, gepubliceerd in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van […] daarna, onder nummer […].

6.2. 11.150 aandelen in volle eigendom, elk vijfduizend
vijfhonderdvijfenzeventig (5.575) aandelen, in:
De naamloze vennootschap "vennootschap B", met maatschappelijke zetel te
[…], BTW […], rechtspersonenregister […] afdeling […].
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris […] te […] op xx.xx.1993,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van […] daarna, onder
nummer […].

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
7. De partijen wensen onderling een aanwasovereenkomst te sluiten betreffende
hun respectievelijk aandelenpakket (106 aandelen van de "vennootschap A", en
5.575 aandelen van de "vennootschap B", telkens in volle eigendom) (hierna ook
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samen genoemd "aandelenpakket") waarbij zij bij wijze van kanscontract onder
bezwarende titel overeenkomen dat bij het overlijden van de eerststervende van
hen, zijn of haar aandelenpakket in volle eigendom zal toekomen aan de
langstlevende onder hen. Elk van de partijen staat aldus zijn 106 aandelen van
de "vennootschap A", en 5.575 aandelen van de "vennootschap B", telkens in
volle eigendom, af aan de andere, onder de opschortende voorwaarde van
vóóroverlijden, en elk van de partijen verkrijgt als tegenprestatie voor deze
afstand een gelijke kans om het aandelenpakket toebehorend aan de andere, te
verwerven indien hij of zij het langst leeft.
De partijen wensen elkaar, wat betreft de voormelde vennootschappen, na een
overlijden absoluut wederzijds te beschermen, zonder dat enige inmenging van
kinderen of andere erfgenamen mogelijk is. Hun beroepsactiviteit wordt immers
uitgeoefend o.m. via deze vennootschappen.
Hiervoor wensen ze dat de volle eigendom van hun aandelen bij de
langstlevende terechtkomt via een overeenkomst van aanwas.
De partijen komen steeds gezamenlijk tot een besluitvorming en zullen dit ook
blijven doen teneinde hun rechten van beheer en bescherming uit te oefenen.
Elke partij wenst voor zichzelf de nodige maatregelen te nemen die hem/haar in
staat stellen zijn/haar levenskwaliteit en levensstandaard als langstlevende
partner te garanderen en hem/haar tegelijkertijd in staat stellen een maximale
flexibiliteit te behouden. Met dat doel voor ogen, wensen zij de inmenging - in
ruime zin - van hun meerderjarige kinderen zo veel als mogelijk te beperken,
met respect voor de thans vigerende Belgische wetgeving, en de financiële
flexibiliteit van de vennootschappen waarvan de aandelen aan hen toebehoren te
maximaliseren teneinde elk voor zich als langstlevende partner de nodige
zekerheid en bescherming te bekomen.
8. De overeenkomst van aanwas zal als volgt luiden:

"BEDING VAN AANWAS
Om hun samenwonen te organiseren en de langstlevende te beschermen bij
het overlijden van één van hen komen de partijen overeen een
bijzondere onverdeeldheid tussen hen in het leven te roepen voor hun
voormeld aandelenpakket, dat als een doelvermogen wordt aanzien.
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De partijen komen met name overeen dat, bij het overlijden van de
eerststervende onder hen en zonder terugwerkende kracht, de volle eigendom
van het aandelenpakket van de eerststervende zal aanwassen bij deze van de
overlevende, doch enkel op voorwaarde dat deze laatste hiervoor uitdrukkelijk,
op de wijze en binnen de termijn hierna gepreciseerd, opteert na het
overlijden van de eerststervende. Aldus staat elk van de partijen, onder
voormelde voorwaarde, de volle eigendom van zijn aandelen af aan de andere
onder de opschortende voorwaarde van zijn vooroverlijden; als tegenprestatie
voor deze afstand verkrijgt de overdrager een kans om de volle eigendom van
het aandelenpakket van de andere te verkrijgen, indien hij het langst leeft.
Deze overeenkomst is wederkerig toegestaan en aanvaard ten bezwarende
titel, als kanscontract, onder de hierna volgende modaliteiten en voorwaarden:
1) De langstlevende van de partijen dient zijn wil om het bovenvermeld recht
van aanwas uit te oefenen uitdrukkelijk kenbaar maken door middel van een
verklaring afgelegd bij notariële akte binnen een termijn van vier maanden na
het overlijden van de eerststervende van de partijen. Deze termijn geldt als
vervaltermijn. Bij ontstentenis van uitdrukkelijke wilsuitdrukking op voormelde
wijze en binnen voormelde termijn zal de langstlevende van de partijen geacht
worden onherroepelijk te hebben verzaakt aan het voordeel van het recht van
aanwas.
In deze verklaring zal de langstlevende van de partijen mogen opteren om het
aanwasbeding te beperken tot de blote eigendom of het levenslang
vruchtgebruik van het aandelenpakket van de eerststervende. In dat geval
moeten alle bepalingen van dit beding van aanwas waar sprake is van "de volle
eigendom" gelezen worden als "de blote eigendom" of "het
levenslang vruchtgebruik".
2) Daar het een kansovereenkomst onder bezwarende titel betreft, zal er geen
enkele vergoeding verschuldigd zijn door de langstlevende aan de erfgenamen
van de eerststervende uit hoofde van de verwerving door de overlevende van
het aandelenpakket van de eerststervende. Beide partijen schatten voor
zichzelf de kansen gelijkwaardig om elkaars aandelenpakket uiteindelijk te
verwerven. Het bezwarend karakter van onderhavige overeenkomst wordt
onderstreept door het oogmerk van elke partij om te worden beschermd voor
het geval hij zelf de langstlevende zou zijn.
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3) Deze overeenkomst is tussen de partijen afgesloten voor een periode van
twee jaar te rekenen vanaf heden. Ze wordt nadien automatisch, uit hoofde
van de wilsuiting van partijen heden vastgesteld, verlengd met
opeenvolgende periodes van twee jaar, tenzij één van de partijen na de
beëindiging van de samenwoning zijn wil te kennen geeft aan de andere om ze
niet te verlengen, hetgeen dient te gebeuren bij verklaring voor notaris door
één van hen gedaan minstens drie maanden vóór het einde van de lopende
tweejarige periode. Een eensluidende uitgifte hiervan wordt per aangetekend
schrijven verstuurd aan de andere partij.
Partijen kunnen evenwel op elk ogenblik gezamenlijk deze overeenkomst
wijzigen of het einde van deze overeenkomst laten vaststellen bij notariële
akte, waardoor zij zich weer in een gewone onverdeeldheid bevinden.
Er komt van rechtswege een einde aan deze overeenkomst vanaf de dag van
het in kracht van gewijsde treden van het echtscheidingsvonnis of -arrest.
Indien er een einde komt aan dit aanwasbeding is artikel 815 van het
Burgerlijk Wetboek van toepassing en kan iedere partij de uit
onverdeeldheidtreding vorderen overeenkomstig artikel 1207 van het
Gerechtelijk Wetboek.
4) De aanwas heeft eveneens betrekking op alle eventuele interesten,
dividenden of andere (meer)opbrengsten van het aandelenpakket. Bij gebrek
aan tegenbewijs wordt de stilzwijgende instemming van de beide partijen
hieromtrent vermoed.
5) De langstlevende van de partijen in wiens voordeel de aanwas tot stand
komt, zal aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van de eerststervende geen
enkele vergoeding verschuldigd zijn uit hoofde van deze overeenkomst,
gezien het hier om een kanscontract gaat. Het bezwarend karakter van deze
overeenkomst wordt onderstreept door het oogmerk van elke deelgenoot om
te worden beschermd voor het geval hij de langstlevende zou zijn.
6) Zolang deze overeenkomst van kracht blijft tussen de partijen kunnen zij
het aandelenpakket niet vervreemden, noch ten bezwarende titel, noch om
niet, de verdeling of veiling ervan niet vragen, niet in pand geven, in betaling
geven of er eender welk recht op toestaan, behoudens uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de andere.
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7) Alle zaken die mits het akkoord van de andere partij worden verkregen in
vervanging van het oorspronkelijke aandelenpakket, waarden en gelden en alle
interesten, dividenden of andere (meer)opbrengsten die nog niet werden
uitgekeerd, vallen eveneens onder dit beding van aanwas. Partijen verbinden
zich ertoe dat in geval van zaakvervanging dit nog bevestigd moet worden op
het moment van de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.
8) Partijen verbinden zich ertoe alle beslissingen aangaande investeringen,
beleggingen en herbeleggingen met betrekking tot de
beleggingsportefeuilles gezamenlijk te nemen.
9) Alle interesten, dividenden of andere opbrengsten die worden
voortgebracht door het aandelenpakket, kunnen op eender welk tussen
partijen overeengekomen tijdstip worden uitgekeerd aan partijen, tenzij zij
gezamenlijk zouden beslissen om hiervan een deel of het geheel te
herbeleggen of te herinvesteren.
10) De bepalingen vervat in de artikelen 3) en 6) gelden in ieder geval met
ingang vanaf heden en zolang deze overeenkomst van kracht blijft tussen de
partijen, teneinde een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te kunnen
brengen tussen hen, dit wil zeggen onafhankelijk van het al dan niet
uitoefenen van de optie vervat in artikel 1) door de langstlevende hunner.
11) Een eventuele nietigheid van een bepaling van dit beding van aanwas
betreft enkel die specifieke bepaling, die in dat geval voor niet
geschreven moet worden gehouden, maar kan, volgens de uitdrukkelijke wil
van partijen, niet de nietigheid van het volledige beding van aanwas voor
gevolg hebben.".
[top]

III. Motivering van de aanvraag
9. De overeenkomst van aanwas betreft een kanscontract ten bezwarende titel
onder de opschortende voorwaarde van vooroverlijden van een
contractant. Krachtens artikel 1100/1, §4, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek
zijn “overeenkomsten of bedingen onder bezwarende titel altijd toegelaten, als
ze onder bijzondere titel zijn gesloten of gemaakt […]". In casu is de
voorgenomen verrichting beperkt via beschikking onder bijzondere titel, vermits
het om specifieke aandelen van bepaalde vennootschappen gaat.
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10. Er moet steeds sprake zijn van evenwichtige kansen voor het bezwarende
karakter van een kanscontract. Hiervoor worden twee elementen nagegaan,
gelijkaardige levensverwachting en gelijkwaardige inleg:

10.1. gelijkaardige levensverwachtiging:
In casu hebben de partijen ongeveer dezelfde leeftijd (2 jaar verschil),
eenzelfde goede gezondheid en aldus dezelfde overlevingskansen. Ter staving
van de goede gezondheid verklaren de partijen recent een medisch onderzoek
te hebben laten uitvoeren.

10.2. gelijkwaardige inleg:
De partijen bezitten evenveel aandelen in de voormelde vennootschappen.
Bovendien bevat de overeenkomst een strikt vervreemdingsverbod. Het is de
partijen niet toegestaan eenzijdig de overeenkomst stop te zetten, te wijzigen,
de goederen in pand te geven, te vervreemden, enz. Hiermee geven partijen
aan een evenwichtig kanscontract te willen sluiten.
11. De partijen willen zaakvervanging mogelijk maken binnen een dergelijk
contract. Het vervanggoed volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed
dat het vervangt. Hetzelfde geldt voor meerwaarden, dividenden of andere
opbrengsten die nog niet werden uitgekeerd.
12. Daarnaast wordt de overeenkomst van aanwas niet in de tijd beperkt en kan
deze aldus slechts worden gewijzigd of opgeheven met wederzijds akkoord van
beide partijen, dit in tegenstelling tot een testament, dat steeds eenzijdig kan
worden gewijzigd of herroepen. De partijen blijven gebonden door de
overeenkomst van aanwas, ook als zij het later oneens worden.
13. Het beding van aanwas biedt voor hen de enige goede en rechtszekere
oplossing naar wederzijdse bescherming. Partijen hebben geen garantie dat een
schenking of legaat van de voormelde aandelen later niet zou worden
aangevochten door de kinderen, reservataire erfgenamen.
14. De partijen stellen dat deze aanwasovereenkomst is ingegeven vanuit de
intentie om de langstlevende partner zo veel mogelijk te beveiligen tegen
een mogelijke inmenging van hun kinderen. Vandaar dat geopteerd wordt voor
een beding van aanwas, waarmee de mogelijke gevolgen van de wettelijke
reserve van deze kinderen kunnen worden uitgesloten.
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[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
15. 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.
16. De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de
rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak.
17. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
- Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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.”
- Artikel 2.8.4.1.1, §2, VCF dat luidt als volgt:

“Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”
- Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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
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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.
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.”
- Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

“§ 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.”
- Artikel 3.17.0.0.2 VCF dat luidt als volgt:

M&D Seminars

178

“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.”
18. Een kanscontract (ten bezwarende en ten bijzondere titel) valt onder
dezelfde fiscale regeling als een beding van aanwas.
19. Het beding van aanwas met optie is een beding dat toelaat de keuze tussen
het al dan niet beroep doen op de aanwas uit te stellen tot een zekere periode
na het overlijden van de eerststervende. De aanwas krijgt dan bij het overlijden
van de eerststervende geen automatische uitwerking. De langstlevende moet
immers binnen een welbepaalde termijn na het overlijden op formele wijze zijn
keuze voor het beding van aanwas bevestigen. Als effectief geopteerd wordt
voor de aanwas, zal onderstaande redenering gevolgd worden.
20. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen niet
zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting (maar bij onroerende
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goederen wel aan het verkooprecht) mits het contract beperkt is, via beschikking
onder bijzondere titel, en ten bezwarende titel is.
21. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
22. Het kanscontract is in casu onder bijzondere titel aangezien het
kanscontract betrekking heeft op de aandelen van de "vennootschap A" en de
aandelen van de "vennootschap B"
23. Zaakvervanging is mogelijk binnen een dergelijk contract. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

24. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
25. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
26. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
27. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er in casu sprake is van
een gelijkaardige levensverwachting.
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28. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
29. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
gelijkwaardig is.
30. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat.
31. Vermits het contract nog moet gesloten worden en dus zal worden gesloten
vanaf 1 juni 2012 kan het worden afgetoetst aan de anti-misbruikbepalingen.
Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit indien er ook niet-fiscale motieven
aan ten grondslag liggen.
32. De voorgenomen verrichting maakt geen fiscaal misbruik uit in de zin van
art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien er ook niet-fiscale motieven (zie punt 13 en 14)
aan het contract ten grondslag liggen die voldoende opwegen tegen de fiscale
motieven.

Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie- en de erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen. Overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1,
§2, eerste lid, 3° VCF spreekt deze beslissing zich niet uit over de mogelijke
toepassing van niet door de aanvrager opgeworpen artikelen van de VCF.

-----------

- publicatie op 19.05.2020
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Kanscontract
Voorafgaande beslissing nr. 20006 dd. 25.05.2020

Artt 2.7.1.0.3 ; 2.7.1.0.5 ; 2.8.1.0.1 ; 2.8.4.1.1 ; 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 betreft de toepassing van de bepalingen van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit op het voorgelegde kanscontract dat de 'Partijen' op xx.xx.2019
hebben afgesloten.
Meer bepaald wensen de 'Partijen' de bevestiging te bekomen dat:

1.1. het voorgelegde contract niet kwalificeert als een schenking;
1.2. in geval het kanscontract in België geregistreerd zou worden alleen het
federaal vast recht verschuldigd zal zijn en er geen
schenkingsrechten verschuldigd zijn en dat de artikelen 2.8.1.0.1 VCF en
2.8.4.1.1, §2, VCF niet van toepassing zijn;

1.3. ingeval van overlijden van de eerststervende de in de overeenkomst
opgenomen roerende goederen, evenals hun vruchten, meerwaarden en
andere opbrengsten en alle zaken die worden verkregen in vervanging van
voormelde tegoeden niet onderworpen zullen zijn aan de erfbelasting, en dat
de artikelen 2.7.1.0.3, 3°, VCF en 2.7.1.0.5 VCF niet van toepassing zijn;

1.4. deze verrichting geen fiscaal misbruik vormt in de zin van artikel
3.17.0.0.2 VCF.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
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II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
2. De aanvraag wordt ingediend door Mr. […], advocaat aan de balie te […], met
kantoor te […], namens volgende ‘Partijen’:

2.1. de heer X, geboren te […] op xx.xx.1963, nationaal nummer […];
2.2. mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1963, nationaal nummer […]

.

3. De 'Partijen' wonen sinds xx.xx.1994 samen te […].
4. Op xx.xx.1994 zijn zij gehuwd. Bij akte verleden op xx.xx.1994 voor Meester
[…], notaris met standplaats te […], werd het stelsel van de zuivere scheiding
van goederen aangenomen.
5. Uit hun huwelijk is één zoon geboren, de heer A, geboren op xx.xx.1996.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
6. Elk van de 'Partijen' is eigenaar van welbepaalde niet-onverdeelde
vermogensbestanddelen (hierna: de 'tegoeden'):
De heer X is eigenaar van:
•

een effectenportefeuille aangehouden bij […], geïndividualiseerd onder
nummer […];

•

een effectenportefeuille aangehouden bij […], geïndividualiseerd onder
nummer […];

•

een effectenportefeuille aangehouden bij […], geïndividualiseerd onder
nummer […];

•

een effectenportefeuille aangehouden bij […], geïndividualiseerd onder
nummer […];

•

een effectenportefeuille aangehouden bij […], geïndividualiseerd onder
nummer […].

Mevrouw Y is eigenaar van:
•

een effectenportefeuille aangehouden bij […], geïndividualiseerd onder
nummer […];

•

een effectenportefeuille aangehouden bij […], geïndividualiseerd onder
nummer […];

•

een effectenportefeuille aangehouden bij […], geïndividualiseerd onder
nummer […];
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een effectenportefeuille aangehouden bij […], geïndividualiseerd onder
nummer […];

•

een effectenportefeuille aangehouden bij […], geïndividualiseerd onder
nummer […];

•

een geldsom van […] EUR, die na het afsluiten van het kanscontract op
xx.xx.2020 overgeschreven werd vanop de rekening van mevrouw Y met
IBAN […], verbonden aan haar portefeuille bij […], geïndividualiseerd onder
nummer […] naar de rekening met IBAN […], verbonden aan de voornoemde
effectenportefeuille aangehouden bij […], geïndividualiseerd onder nummer
[…].

7. De 'Partijen' wensen de langstlevende onder hen zo goed als mogelijk te
beschermen bij overlijden van de eerststervende, teneinde ervoor te zorgen dat
de langstlevende van hen beiden zijn levensstandaard kan behouden bij een
overlijden van de eerststervende.
De 'Partijen' wensen zekerheid te bekomen dat de langstlevende van hen de
voornoemde tegoeden zal verwerven, zonder dat één van hen deze regeling
eenzijdig kan wijzigen/herroepen en zonder dat bij het overlijden van de
eerststervende rekening dient gehouden te worden met de wettelijke reserve van
hun enig kind.
Een kanscontract ten bezwarende titel, dat niet beperkt is in de tijd, vormt het
meest geschikte instrument om bovengenoemde doelstellingen van de 'Partijen'
te bereiken, aangezien:
•

het contract slechts kan worden gewijzigd/herroepen/ontbonden als beide
partijen hiervoor hun akkoord geven;

•

hiermee de mogelijke gevolgen va n de wettelijke reserve van het kind
kunnen worden uitgesloten.

Voormelde doelstellingen kunnen niet gerealiseerd worden door middel van een
testament of schenking aangezien:
•

een testament steeds eenzijdig te allen tijde en zonder enige motivering door
de testator herroepen kan worden (artikel 895 BW);

•

alle schenkingen tussen echtgenoten tijdens het huwelijk anders dan bij
huwelijkscontract gedaan, steeds herroepelijk zijn (artikel 1096 BW);

•

bij zowel een testament als bij een schenking bij het overlijden van de
eerststervende rekening dient te worden gehouden met de wettelijke reserve
van het kind.
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De 'Partijen' hebben daarom aan de 'tegoeden' bij overeenkomst d.d. xx.xx.2019
een kanscontract gekoppeld ten voordele van de langstlevende onder hen,
waarbij overeengekomen werd dat de tegoeden die toebehoren aan de
eerststervende in volle eigendom, onder opschortende voorwaarde van het
overlijden van de eerststervende, verkregen zullen worden door de
langstlevende van hen beiden.
8. Het kanscontract luidt als volgt (zie bijlage a bij de aanvraag):

"TUSSEN:
1. De heer X, wonende te […], geboren te […] op xx.xx.negentienhonderd
drieënzestig;
2. Mevrouw Y, wonende te […], geboren te […] op xx.xx.negentienhonderd
drieënzestig
De partijen hogervernoemd worden hierna gezamenlijk genoemd de 'Partijen'.
MAKEN VOORAF DE VOLGENDE OPMERKING:
De 'Partijen' wonen sinds xx.xx.1994 samen te […].
Op xx.xx.1994 zijn zij gehuwd. Bij akte verleden op xx.xx.1994 voor Meester
[…], met standplaats te […], werd het stelsel van de zuivere scheiding van
goederen aangenomen.
Uit hun huwelijk is één zoon geboren, de heer A, geboren op xx.xx.1996.
Elk van de 'Partijen' is eigenaar van we/bepaalde niet-onverdeelde
vermogensbestanddelen.
De heer X is eigenaar van:
• een effectenportefeuille aangehouden bij […], geïndividualiseerd onder
nummer […], waarvan de samenstelling als bijlage 1 aan deze
overeenkomst wordt gevoegd;
• een effectenportefeuille aangehouden bij […], geïndividualiseerd onder
nummer […], waarvan de samenstelling als bijlage 2 aan deze
overeenkomst wordt gevoegd;
• een effectenportefeuille aangehouden bij […], geïndividualiseerd onder
nummer […], waarvan de samenstelling als bijlage 3 aan deze
overeenkomst wordt gevoegd;
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een effectenportefeuille aangehouden bij […], geïndividualiseerd onder
nummer […], waarvan de samenstelling als bijlage 4 aan deze
overeenkomst wordt gevoegd;
een effectenportefeuille aangehouden bij […], geïndividualiseerd onder
nummer […], waarvan de samenstelling als bijlage 5 aan deze
overeenkomst wordt gevoegd.

Mevrouw Y is eigenaar van:
• een effectenportefeuille aangehouden bij […], geindividualiseerd onder
nummer […], waarvan de samenstelling als bijlage 6 aan deze
overeenkomst wordt gevoegd;
• een effectenportefeuille aangehouden bij […], geïndividualiseerd onder
nummer […], waarvan de samenstelling als bijlage 7 aan deze
overeenkomst wordt gevoegd;
• een effectenportefeuille aangehouden bij […], geïndividualiseerd onder
nummer […], waarvan de samenstelling als bijlage 8 aan deze
overeenkomst wordt gevoegd;
• een effectenportefeuille aangehouden bij […], geïndividualiseerd onder
nummer […], waarvan de samenstelling als bijlage 9 aan deze
overeenkomst wordt gevoegd;
• een effectenportefeuille aangehouden bij […], geïndividualiseerd onder
nummer […], waarvan de samenstelling als bijlage 10 aan deze
overeenkomst wordt gevoegd;
• een geldsom van […] EUR, die na het afsluiten van dit kanscontract
bijkomend overgeschreven zal worden naar de effectenportefeuille
aangehouden bij […], geïndividualiseerd onder nummer […].
De tien voormelde effectenportefeuilles en de geldsom worden hierna samen
genoemd 'de tegoeden'.
De 'Partijen' wensen de langstlevende onder hen zo goed als mogelijk te
beschermen bij overlijden van de eerststervende, teneinde ervoor te zorgen
dat de langstlevende van hen twee een financieel zorgeloze oude dag kan
beleven.
De 'Partijen' wensen daarom aan de niet-onverdeelde 'tegoeden' een
kanscontract te koppelen ten voordele van de langstlevende onder hen,
waarbij overeengekomen wordt dat de niet onverdeelde goederen van de
eerststervende, onder opschortende voorwaarde van het overlijden van de
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eerststervende, van rechtswege door de langstlevende van hen beiden in volle
eigendom zullen verkregen worden.
De modaliteiten en voorwaarden worden gespecifieerd in onderhavige
overeenkomst.
WERD OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1 - Algemeen
De 'Partijen' wensen dat de 'tegoeden' aan de langstlevende hunner toekomen;
het betreft hier een doelvermogen met inbegrip van meerwaarden, vruchten en
toebehoren en bij wederbelegging af zaakvervanging verkregen zaken.
Ingeval van het overlijden van één der 'Partijen' zullen de 'tegoeden' die
toebehoorden aan de overledene in volle eigendom toekomen aan de
langstlevende.
Deze overdracht is tussen partijen overeengekomen ten titel van kanscontract
en dus onder bezwarende titel. Aldus staat elk der 'Partijen' zijn nietonverdeelde 'tegoeden' af aan de andere onder de opschortende voorwaarde
van zijn vooroverlijden. Als tegenprestatie voor deze afstand verkrijgt degene
die afstaat een gelijke kans om de niet-onverdeelde 'tegoeden' van de andere
te verwerven indien hij het langst leeft.
Artikel 2 - Vruchten en meerwaarden
'Partijen' komen overeen dat de vruchten (interesten, dividenden, ".}, de
meerwaarden en andere opbrengsten die door de 'tegoeden' gerealiseerd
worden, integraal deel uitmaken van de 'tegoeden'. Bijgevolg zal onderhavig
kanscontract tevens van toepassing zijn op deze vruchten, meerwaarden en
andere opbrengsten.
Artikel 3 - Zaakvervanging
a) Alle zaken die worden verkregen in vervanging van de oorspronkelijke
'tegoeden', hun vruchten, meerwaarden en andere opbrengsten, vallen
eveneens onder dit kanscontract.
b) De wijzigingen in de samenstelling van de effectenportefeuilles (mits
akkoord van beide partijen}, in hoofde van de vervanging, belegging of
herbelegging van deze goederen, heeft geen invloed op onderhavige
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overeenkomst die ongewijzigd blijft. De principes van zaakvervanging zijn
onverkort van toepassing op deze effectenportefeuilles.
c) Bijgevolg heeft onderhavig kanscontract niet enkel betrekking op de
effecten aangeduid in de aangehechte staat, maar tevens op de goederen,
vorderingen, effecten en liquiditeiten die in de plaats zijn gekomen van deze
'tegoeden' zoals aangegeven in de staat van schatting gehecht aan deze
overeenkomst. Het principe van de zaakvervanging is tevens van
toepassing op de effecten portefeuilles aangezien de effectenportefeuilles een
feitelijke universaliteit van goederen uitmaakt waarin zaakvervanging van
rechtswege speelt.
d) Als tot zaakvervanging wordt overgegaan van portefeuillewaarden door
andere activa buiten portefeuilles, moet dit expliciet bevestigd worden op het
moment van de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.
Artikel 4 - Vervreemdingsverbod
Teneinde de uitvoering van onderhavige overeenkomst te garanderen
verbinden de 'Partijen' zich ertoe, gedurende de gehele looptijd van deze
overeenkomst, de 'tegoeden', niet te vervreemden (ten bezwarende titel en om
niet), in pand te geven of er eender welk ander recht op toe te staan, zonder
de uitdrukkelijke toestemming van de andere, en dit zolang deze
overeenkomst van kracht blijft tussen hen.
Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van partijen om
gezamenlijk schenkingen te doen met betrekking tot de 'tegoeden' of een deel
ervan.
Tevens verbinden de 'Partijen' zich ertoe alle beslissingen aangaande
beleggingen en herbeleggingen met betrekking tot de 'tegoeden'
gezamenlijk te nemen.
Partijen ontzeggen zich het recht elkaar wederzijdse volmachten toe te staan,
behoudens een lastgeving die tot doel heeft om voor de lastgever een
buitengerechterlijke bescherming in de zin van artikel 490 van het burgerlijk
wetboek te regelen.
Artikel 5 -Duur
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Dit contract heeft een onbepaalde duur en kan slechts ontbonden worden met
het akkoord van beide 'Partijen'. Niettemin staat het de partijen vrij om in
gemeenschappelijk overleg een einde te stellen aan het kanscontract.
Het kanscontract eindigt geenszins ingeval van een wijziging van het nummer
waaronder de effectenportefeuilles geïndividualiseerd zijn of ingeval van
bewaargeving van de desbetreffende effectenportefeuilles door een andere
financiële instellingen dan deze die vandaag de bewaarneming op zich nemen.
Artikel 6 - Deelbaarheid
Een eventuele nietigheid van een bepaling van deze overeenkomst betreft
enkel die specifieke bepaling die in dat geval voor niet geschreven moet
worden gehouden, maar kan, volgens de uitdrukkelijke wil van partijen, niet
de nietigheid van het volledige kanscontract voor gevolg hebben.
Artikel 8 - Bemiddeling
De partijen komen overeen om ingeval van betwisting deze overeenkomst te
onderwerpen aan bemiddeling.
OPGEMAAKT IN DRIE EXEMPLAREN TE GENT OP xx.xx.2019, ELK DER PARTIJEN
VERKLARENDE EEN ORIGINEEL GETEKEND EXEMPLAAR TE HEBBEN
ONTVANGEN''.
9. De 'Partijen' verzoeken uitdrukkelijk dat de voorafgaande beslissing die
terzake zal genomen worden, een geldigheidsduur zal hebben tot het overlijden
van de eerststervende van de 'Partijen'.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
10. Hoewel het kanscontract op xx.xx.2019 werd afgesloten, heeft het - bij
gebrek aan registratie in België en aangezien de 'Partijen' nog in leven zijn - nog
geen fiscale uitwerking gekregen op het moment van de aanvraag.
De fiscale gevolgen krijgen maar uitwerking op het ogenblik dat het
kanscontract ter registratie zou worden aangeboden of op het ogenblik dat één
van de 'Partijen' zou overlijden. Het is bijgevolg mogelijk om hierover een
voorafgaande beslissing te vragen (cf. VB nr. 19014 d.d. 27 mei 2019).
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11. De in het kanscontract opgenomen roerende goederen. evenals hun
vruchten, meerwaarden en andere opbrengsten en alle zaken die worden
verkregen in vervanging van voormelde tegoeden zijn niet onderworpen aan de
erfbelasting of schenkbelasting.
In haar standpunt nr. 17044, zoals gewijzigd op 19 september 2018, heeft de
Vlaamse Belastingdienst de voorwaarden bepaald welke volgens haar voldaan
moeten zijn opdat de goederen die het voorwerp uitmaken van een beding van
aanwas niet onderworpen zijn aan de erfbelasting of schenkbelasting.
In het standpunt wordt gesteld dat een beding van aanwas van niet-onverdeelde
goederen theoretisch gezien niet bestaat. Het standpunt stelt evenwel dat wanneer het eveneens om een kanscontract (ten bezwarende en bijzondere titel)
gaat - dezelfde fiscale regeling gevolgd kan worden als bij een beding van
aanwas.
Hierna zal worden aangetoond dat in casu voldaan is aan de in het standpunt nr.
17044 gestelde voorwaarden.

11.1. Het kanscontract is onder bijzondere titel.
In het standpunt wordt vooreerst vereist dat het kanscontract "beperkt moet
zijn "via beschikking onder bijzondere titel”.
Verder wordt verduidelijkt dat het kanscontract 'onder bijzondere titel' is
"wanneer de overeenkomst of het beding niet de algemeenheid van de
goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal nalaten, en evenmin een
evenredig deel van de goederen die de partij zal nalaten, noch al
zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een evenredig deel
van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen bij zijn
overlijden".
Welnu, in casu heeft het kanscontract betrekking op verschillende bijzondere
roerende vermogensbestanddelen van de 'Partijen' die nauwkeurig in de
overeenkomst worden omschreven, evenals op hun vruchten, meerwaarden en
andere opbrengsten en alle zaken die worden verkregen in vervanging van
voormelde tegoeden.
Er kan aldus geen twijfel over bestaan dat de overeenkomst onder bijzondere
titel is.
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Wat betreft de effectenportefeuilles dient erop gewezen te worden dat zij
dienen beschouwd te worden als een feitelijke universaliteit, waardoor de
overeenkomst betrekking heeft op de effectenportefeuilles in hun geheel,
zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan de vereiste dat het contract
onder bijzondere titel moet zijn (zie ook VB nr. 19010 d.d. 13 mei 2019; VB
nr. 19001 d.d. 18 februari 2019).
In het kanscontract is voorzien in een clausule van zaakvervanging (artikel 3),
evenals in een clausule overeenkomstig dewelke de vruchten, meerwaarden en
andere opbrengsten tevens onder het kanscontract vallen (artikel 2).
a. Wat betreft de zaakvervanging en de meerwaarden bevestigt het standpunt
nr. 17044 dat dit mogelijk is en dat de vervanggoederen/meerwaarden dan
dezelfde regels/bestemming volgens als het goed dat het vervangt.
Er wordt voorzien in twee (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment
van de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed

Voor wat betreft de effectenportefeuilles heeft de aanvaarding van de
kwalificatie als feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege
zaakvervanging optreedt. Het heeft dus uitwerking op de effectenportefeuilles
zoals deze zijn samengesteld op het ogenblik van het overlijden van één van
de eerststervende van de 'Partijen' ongeacht de gewijzigde samenstelling
hiervan ingevolge opbrengsten en transacties van wederbeleggingen.
Dit werd reeds bevestigd in verschillende voorafgaande beslissingen (VB nr.
19010 d.d. 13 mei 2019; VB nr. 19001 d.d. 18 februari 2019).
b. De 'Partijen' wensen in dit kader tevens de bevestiging te bekomen dat
wanneer er tussen hun eigen vijf effectenportefeuilles bewegingen zijn door
transferts van de ene portefeuille naar de andere er tevens van rechtswege
zaakvervanging optreedt (en de zaakvervanging dus niet bevestigd dient te
worden).
Dienaangaande wordt verwezen naar de e-mail d.d. 4 december 2019, waarbij
voormelde vraag door de aanvrager aan de Vlaamse Belastingdienst werd
gesteld. In antwoord hierop deelde de Vlaamse Belastingdienst mee dat deze
vraag meegenomen kan worden in de eigenlijke aanvraag tot voorafgaande
beslissing.
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11.2. De overeenkomst is ten bezwarende titel.
Daarnaast vereist de Vlaamse Belastingdienst in het standpunt dat het
kanscontract "ten bezwarende titel” moet zijn.
Er wordt in het standpunt verduidelijkt dat een overeenkomst wordt aanzien
als een kanscontract ten bezwarende titel "wanneer de kansen evenwichtig
zijn". Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk zijn.
Er dient conform het standpunt sprake te zijn van:
(1) een gelijkaardige levensverwachting van de betrokken partijen en
(2) een gelijkwaardige inleg.
Conform het standpunt dienen beide voorwaarden beoordeeld te worden "bij
het afsluiten van het beding".
Hierna zal worden aangetoond dat in casu de 'Partijen' op het ogenblik van het
afsluiten van de overeenkomst een gelijkaardige levensverwachting hadden en
dat er sprake was van een gelijkwaardige inleg.

11.2.1. De 'Partijen' hebben een gelijkaardige levensverwachting.
De 'Partijen' hadden op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst
een gelijkaardige levensverwachting.
Dit wordt enerzijds aangetoond door de gelijkaardige leeftijd (een
leeftijdsverschil van amper 4 dagen) op het ogenblik van het afsluiten van de
overeenkomst.
Gezien het leeftijdsverschil amper 4 dagen bedraagt, kan er geen twijfel zijn
over de gelijke kansen in dit kanscontract.
Dit wordt anderzijds bevestigd door dezelfde goede gezondheidstoestand
van de 'Partijen' hetgeen gestaafd wordt met medische attesten.
Dus zowel in de concrete feiten als op basis van de quasi gelijke leeftijd kan
men besluiten dat de levensverwachting gelijk(aardig) is.

11.2.2. De Inleg is gelijkwaardig.
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De 'Partijen' hebben elk vijf effectenportefeuilles ingelegd. Deze portefeuilles
hadden op het ogenblik van het afsluiten van het kanscontract volgende
waarden (zie overzichten die in bijlage bij het kanscontract zijn gevoegd):

Waarden in euro

X

Y

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

totaal

[…]

[…]

De portefeuilles op naam van de heer X waren bij het afsluiten van het
kanscontract aldus […] EUR meer waard dan deze op naam van mevrouw Y.
Hoewel dit beperkte verschil in waarde volgens 'Partijen' geen afbreuk doet
aan het gelijkwaardig karakter van de inleg, zijn 'Partijen' overeengekomen
dat mevrouw Y bijkomend een bedrag van […] EUR inlegt, zodat de waarden
van de inleggen van beide “Partijen" op het ogenblik van het afsluiten van het
contract exact dezelfde waren.
Het bedrag van […] EUR werd op xx.xx.2020 overgeschreven vanop een
persoonlijke rekening van mevrouw Y met IBAN […], verbonden aan haar
portefeuille bij […], geïndividualiseerd onder nummer […] naar de rekening
met […], verbonden aan de ingebrachte effectenportefeuille aangehouden bij
[…], geïndividualiseerd onder nummer […].
Aangezien op het ogenblik van het afsluiten van het contract de inleggen van
beide 'Partijen' exact dezelfde waren, kan er geen twijfel over bestaan dat de
inleg bij het afsluiten van het kanscontract gelijkwaardig was.

11.2.3. Besluit
Noch ingeval van registratie van de overeenkomst, noch bij de realisatie van
de overeenkomst, zullen de betrokken roerende goederen, evenals hun
vruchten, meerwaarden en andere opbrengsten en alle zaken die worden
verkregen in vervanging van voormelde tegoeden, onderworpen zijn aan de
schenkbelasting of erfbelasting.
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12. Wat betreft de schenkbelasting wensen de 'Partijen' de bevestiging te
bekomen dat (o.a.) volgende bepalingen niet van toepassing zijn:
Artikel 2.8.1.0.1 VCF:

"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.".
Artikel 2.8.4.1.1., §2, VCF:

"Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt:
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.".
13. Wat betreft de erfbelasting wensen de 'Partijen' de bevestiging te bekomen
dat (o.a.) volgende bepalingen niet van toepassing zijn:
Artikel 2.7.1.0.3 VCF:

"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.
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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.".
Artikel 2.7.1.0.5 VCF:

"§ 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.".
14. Artikel 3.17.0.0.2 VCF kan niet toegepast worden.
Artikel 3.17.0.0.2 VCF voorziet het volgende:

"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.
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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° hetz1ï 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 doe/stellingen 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.".
De 'Partijen' zijn van oordeel dat er in casu geenszins sprake is van 'fiscaal
misbruik'.
Zij brengen door middel van de door hen gestelde rechtshandeling geenszins
een verrichting tot stand waarbij zij zichzelf in strijd met de doelstellingen van
een bepaling van de Vlaamse Codex Fiscaliteit of de ter uitvoering daarvan
genomen besluiten buiten het toepassingsgebied van die bepaling plaatsten
noch een verrichting waarbij zij aanspraak zouden maken op een
belastingvoordeel, voorzien door een bepaling van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
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.
Bovendien leveren zij het bewijs dat de keuze voor hun rechtshandeling
verantwoord is door andere motieven dan het ontwijken van de belasting.
Immers, met dit kanscontract wensen de 'Partijen' de langstlevende onder hen
zo goed als mogelijk te beschermen bij overlijden van de eerststervende,
teneinde ervoor te zorgen dat de langstlevende van hen beiden zijn
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levensstandaard kan behouden bij een overlijden van de eerststervende. (zie
randnummer 7).
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
15. 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 voorgelegde verrichting heeft op fiscaal vlak nog
geen uitwerking gehad.
16. De Vlaamse Belastingdienst doet geen uitspraak over de rechtsgeldigheid
van overeenkomsten op burgerlijk vlak.
17. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
- Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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.”
- Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF dat luidt als volgt:

“Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”
- Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat luidt als volgt:
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“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.
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.”
- Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

“§ 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.
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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.”
- 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.”
18. Een kanscontract (ten bezwarende en ten bijzondere titel) valt onder
dezelfde fiscale regeling als een beding van aanwas, waarvoor onderstaande
redenering kan worden gevolgd.
19. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen niet
zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting (maar bij onroerende
goederen wel aan het verkooprecht) mits het contract beperkt is, via beschikking
onder bijzondere titel, en ten bezwarende titel is.
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20. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
21. Het kanscontract is in casu onder bijzondere titel aangezien het
kanscontract betrekking heeft op de onder punt 6 opgenomen roerende
goederen.
Vermits een effectenportefeuille beschouwd wordt als een universaliteit,
aanvaardt Vlabel dat het contract betrekking heeft op de effectenportefeuille in
haar geheel, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan de vereiste dat het
contract onder bijzondere titel moet zijn.
22. Zaakvervanging is mogelijk binnen een dergelijk contract. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

Wat de effectenportefeuilles betreft heeft de aanvaarding van de kwalificatie als
feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege zaakvervanging
optreedt. Het contract zal dus uitwerking krijgen op de effectenportefeuilles
zoals deze zijn samengesteld op het ogenblik van het overlijden van één van de
echtgenoten ongeacht de gewijzigde samenstelling hiervan ingevolge transacties
van wederbeleggingen.
23. Wanneer er tussen hun eigen vijf effectenportefeuilles deeluitmakend van
het kanscontract bewegingen zijn door transferts van de ene naar de andere
gaat het niet om zaakvervanging maar om een wijziging in de samenstelling van
de effectenportefeuilles. Ook hier geldt ingevolge de kwalificatie van een
effectenportefeuille als feitelijke universaliteit dat het contract uitwerking zal
krijgen zoals deze zijn samengesteld op het ogenblik van het overlijden van één
van de echtgenoten.
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24. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
25. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
26. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
27. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er in casu sprake is van
een gelijkaardige levensverwachting.
28. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
29. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
gelijkwaardig is.
30. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat.
31. Vermits het contract gesloten is na 1 juni 2012 kan het worden afgetoetst
aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit
indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen.
32. De voorgenomen verrichting maakt geen fiscaal misbruik uit in de zin van
art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien er ook niet-fiscale motieven (zie punt 7) aan het
contract ten grondslag liggen die voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie- en de erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen. Overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1,
§2, eerste lid, 3° VCF spreekt deze beslissing zich niet uit over de mogelijke
toepassing van niet door de aanvrager opgeworpen artikelen van de VCF.
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Verblijvingsbeding en finaal verrekenbeding
Voorafgaande beslissing nr. 20008 dd. 19.03.2020

Artt 2.7.1.0.2; 2.7.1.0.3; 2.7.1.0.4; 2.7.1.0.5; 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 aanvragers zijn gehuwd onder een stelsel van zuivere scheiding van
goederen ingevolge voorhuwelijks huwelijkscontract van xx.xx.2004, verleden
voor notaris […], notaris met standplaats te […]. Dit huwelijkscontract werd tot
op heden niet gewijzigd.
2. Thans wensen de aanvragers hun huwelijksstelsel aan te passen. Ze wensen
enerzijds een specifieke regeling in te voeren met betrekking tot goederen die
tussen hen in onverdeeldheid zijn, en met name door de toevoeging van een
verblijvingsbeding voor deze onverdeelde goederen en anderzijds een optioneel
finaal verrekenbeding toe te voegen voor de niet-onverdeelde goederen.
3. Deze aanvraag heeft betrekking op de fiscale behandeling van het
verblijvingsbeding voor de onverdeelde goederen. Partijen hebben een
aantal onroerende goederen in onverdeeldheid. Sommige van deze goederen
behoren hen toe in gelijke delen (50 % - 50 %). Andere goederen behoren hen
toe in een verhouding 95 % (voor mevrouw Y) - 5 % (voor de heer X).
4. Deze onverdeeldheden zijn telkens ontstaan door de aankoop in
onverdeeldheid: verworven van derde partijen en dus niet door overdracht
tussen de echtgenoten onderling (voor zover dat al mogelijk zou zijn geweest quod non).
Voor één van de onroerende goederen bevat de akte van verwerving ook een
beding van aanwas, dat partijen wensen op te heffen.
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5. De aanvragers wensen, met betrekking tot de voorgenomen verrichtingen,
zekerheid over de fiscale behandeling ervan - bij leven en bij overlijden vooraleer ze deze wijzigingen doorvoeren.
6. Ze wensen bevestiging te krijgen dat:
•

de eerste voorgenomen verrichting niet onderworpen is aan de artikelen
2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF, 2.7.1.0.5 VCF, en dat ze ook
geen van deze bepalingen frustreren, zodat ook de algemene
antimisbruikbepaling van artikeI 3.17.0.0.2 VCF daarop niet toepasselijk is;

•

de tweede voorgenomen verrichting niet onderworpen is aan de artikelen
2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF, 2.7.1.0.5 VCF, en dat ze ook
geen van deze bepalingen frustreren, zodat ook de algemene
antimisbruikbepaling van artikeI 3.17.0.0.2 VCF daarop niet toepasselijk is.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II. A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
7. De aanvraag wordt ingediend door […], namens:
1. de heer X, geboren te […] op xx.xx.1962, NN […], hierna genoemd de heer
X, en
2. mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1966, NN […], hierna genoemd
mevrouw Y,
gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen naar Belgisch recht
blijkens huwelijkscontract verleden voor […].
8. De aanvragers hebben hun woonplaats te […], sedert meer dan 5 jaar.
9. Ze hebben twee vol geadopteerde kinderen, jongeheer kind 1 (thans reeds
meerderjarig; geboren op xx.xx.2001) en jongeheer kind 2 (thans nog
minderjarig; geboren op xx.xx.2002).
Beide kinderen zijn geadopteerd tijdens het huwelijk.
Er zijn geen niet-gemeenschappelijke kinderen.

II. B. Beschrijving van de reeds gedane en voorgenomen verrichting(en)
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10. De echtgenoten wensen aan hun stelsel wijzigingen aan te brengen, zoals
hierna vermeld en zoals eveneens opgenomen in het ontwerp van wijziging
huwelijkscontract dat in bijlage aan deze aanvraag wordt vermeld.
Eerste aanvraag: toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot de
goederen die in gelijke delen aan partijen toebehoren
Voorwerp van deze verrichting
11. Zoals hierboven reeds vermeld, bezitten de echtgenoten diverse onroerende
goederen in onverdeeldheid.
12. Bepaalde van deze goederen behoren de echtgenoten toe in gelijke delen.
Het betreft:
Een woonhuis op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gelegen te

•

[…]
In een gebouwencomplex op en met grond en alle verdere aanhorigheden,

•

gelegen te […],
o omvattende in privatieve eigendom:
•

op het gelijkvloers: drie dooreenlopende plaatsen, keuken, bijkeuken, wc
en hof

•

op de tussenverdieping en op de eerste verdieping: vier kamers,
toiletkamer met wc

•

onderaards: drie kelders

o omvattende in mede-eigendom: dertien zesenveertigsten in de gemene
delen van het gebouwencomplex, waaronder de grond
•

in een appartementsgebouw gelegen te […], het appartement type […],
genaamd […] gelegen op de derde verdieping en de provisiekelder […]

•

een gebouw op en met grond en met alle verdere aanhorigheden gelegen te
[…].

Mogelijks zullen de echtgenoten ook in de toekomst onroerende goederen in
gelijke onverdeelde delen verwerven.
13. De echtgenoten zullen in een afzonderlijke akte een optioneel beding van
aanwas opnemen, dat hen de mogelijkheid zal verlenen om bij het overlijden van
de eerste onverdeelde eigenaar de totaliteit van het onroerend goed te
verwerven in volle eigendom, in blote eigendom of in vruchtgebruik.
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Toe te voegen verblijvingsbeding (optioneel)
14. De echtgenoten willen deze onverdeelde goederen echter tevens
onderwerpen aan een verdelingsbeding, zoals opgenomen in artikel 18 van het
ontwerp van wijzigingsakte.
15. Ze willen deze onverdeelde goederen in volle eigendom aan de
langstlevende van hen toebedelen. Hierdoor zullen al deze onverdeelde
goederen bij overlijden van een van de echtgenoten van rechtswege,
onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan de langstlevende toebehoren,
tenzij de langstlevende zou kiezen, overeenkomstig de modaliteiten van het
huwelijkscontract, om zich niet op dit verblijvingsbeding te beroepen.
16. Voor goederen die niet onverdeeld zijn, maar exclusief aan één echtgenoot
toebehoren, zal de regel gelden dat ze in geval van overlijden onderworpen
worden aan het optioneel verrekenbeding, ongeacht of het om aanwinsten of
niet aanwinsten gaat.
Tweede aanvraag: toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot
de goederen die in gelijke delen[1] aan partijen toebehoren
Voorwerp van deze verrichting
17. Zoals hierboven reeds vermeld, bezitten de echtgenoten diverse onroerende
goederen in onverdeeldheid.
18. Bepaalde van deze goederen behoren de echtgenoten toe in ongelijke delen,
meer bepaald voor 5% aan de heer X en voor 95% aan mevrouw Y.
Het betreft:
•

een woonhuis met tuin op en met grond, gelegen te […]

•

een huis op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gelegen te […]

Mogelijks zullen de echtgenoten ook in de toekomst onroerende goederen in
ongelijke onverdeelde delen verwerven. Mogelijks zullen de echtgenoten daarbij
voor andere ongelijke aandelen opteren dan voor een ongelijke onverdeeldheid
95-5 (dus bijvoorbeeld maar niet daartoe beperkt: 90-10, 80-20, 70-30 of 6040).
Toe te voegen verblijvingsbeding (optioneel)
19. De aanvragers willen het hoger vermelde verblijvingsbeding ook voor deze
onverdeelde gelden opnemen, zodat deze onverdeelde goederen, in geval van
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overlijden van een van hen, in volle eigendom aan de langstlevende van hen
zullen toekomen.
20. Het effect van deze wijziging van hun huwelijksovereenkomst zal dus ook
voor deze onverdeelde gelden zijn, dat ze bij overlijden van een van de
echtgenoten van rechtswege, onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan
de langstlevende toebehoren, tenzij de langstlevende zou kiezen,
overeenkomstig de modaliteiten van het huwelijkscontract, om zich niet op dit
verblijvingsbeding te beroepen.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
1) Eerste aanvraag: toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot
de goederen die in gelijke delen aan partijen toebehoren
21. De aanvragers verzoeken met betrekking tot de eerste verrichting te
bevestigen dat het voordeel dat de langstlevende zal verkrijgen door de
toepassing van het verblijvingsbeding als gevolg van deze eerste verrichting,
niet zal worden onderworpen aan de hierna vermelde decretale bepalingen, om
de redenen die de aanvragers vermelden, dan wel om de redenen die de Vlaamse
Belastingdienst hieromtrent zal uiteenzetten.
Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.2 VCF
22. Artikel 2.7.1.0.2 VCF belast met erfbelasting goederen die worden verkregen
uit de nalatenschap, via wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of
contractuele erfstelling. Het voordeel dat de langstlevende ingevolge de in deze
aanvraag genoemde 'eerste verrichting' zal verkrijgen, wordt echter niet uit de
nalatenschap verkregen (dus niet via wettelijke devolutie, noch door uiterste
wilsbeschikking, noch door een contractuele erfstelling). Het voordeel wordt
louter huwelijksvermogensrechtelijk verkregen, als een huwelijksvoordeel, en
dus als niet-schenking, zoals door de wet Huwelijksvermogensrecht
omschreven.
Een huwelijksvoordeel wordt civielrechtelijk gedefinieerd als een voordeel dat
voor een van de echtgenoten ontstaat uit de wijze van samenstelling, werking,
vereffening of verdeling (en verrekening) van het huwelijksvermogensstelsel (H.
CASMAN, Huwelijksvoordelen, Antwerpen, Kluwer, 1976; deze definitie werd
reeds in 2012 expliciet door de wetgever overgenomen in art. 1429bis BW).
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23. Een huwelijksvoordeel wordt dus huwelijksvermogensrechtelijk verkregen,
uit hoofde van het huwelijksstelsel, waarvan de vereffening voor gaat op de
vaststelling van de omvang van de nalatenschap (Cass. 24 maart 2017). Het kan
om die reden nooit een erfrechtelijke verkrijging zijn.
Een huwelijksvoordeel is civielrechtelijk nooit een schenking en bij uitbreiding
geen contractuele erfstelling. Het wordt gekwalificeerd als een niet-schenking
(Cass. 10 december 2010). Deze kwalificatie is objectief, d.w.z. dat ze bestaat
ongeacht de intentie van partijen. Een intentie om te begiftigen (animus
donandi) kan die kwalificatie niet wijzigen, sterker nog, het bewijs dat er sprake
zou zijn van een intentie om te begiftigen mag zelfs niet geleverd worden (GwH
23 november 2005, nr. 170/2005).
24. Deze kwalificatie werkt volkomen indien, zoals in het geval dat aanvragers
voorleggen, het huwelijksvoordeel wordt toegekend louter op aanwinsten, en in
een situatie waar er geen niet gemeenschappelijke kinderen zijn die samen met
een stiefouder tot de nalatenschap van de eerst stervende echtgenoot zouden
komen (art. 1464 BW en, a contrario, art. 1465 BW).
25. Deze kwalificatie werkt ook in een stelsel van scheiding van goederen, zoals
dit voor de aanvragers het geval is. Echtgenoten die gehuwd zijn onder dit
stelsel mogen aan dit stelsel clausules toevoegen, met name clausules ter
nadere regeling van enige onverdeeldheid die tussen hen zou bestaan. De
artikelen 1429bis, 1458, 1464 en 1465 zijn in een stelsel van scheiding van
goederen van overeenkomstige toepassing (art. 1469, § l, vierde lid BW zoals
ingevoerd door de wet van 22 juli 2018).
26. Dit betekent dat indien uit de samenstelling, werking, vereffening, verdeling
(of verrekening) van het stelsel van scheiding van goederen zoals in de
huwelijksovereenkomst uitgewerkt, voor een van de echtgenoten een voordeel
kan ontstaan, dit voordeel een huwelijksvoordeel zal zijn. Is dit
huwelijksvoordeel beperkt tot aanwinsten, dan mogen deze aanwinsten integraal
aan de langstlevende worden toegekend, als volkomen huwelijksvoordeel,
vermits de grenzen zoals in artikel 1464 BW gesteld niet overschreden zijn (en
voor zover er inderdaad geen niet-gemeenschappelijke kinderen tot de
nalatenschap van de eerstoverleden echtgenoot zullen komen).
27. De kwalificatie van een volkomen huwelijksvoordeel als niet-schenking heeft
belangrijke civiele gevolgen. Deze voordelen kunnen immers niet ingekort
worden. Ze worden zelfs niet opgenomen in de fictieve of hereditaire massa (art.
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922 BW), bepalen niet mee de omvang van het beschikbaar deel van de
nalatenschap, en worden noch op dat beschikbaar deel noch op de reserve
aangerekend.
28. Deze civielrechtelijke kwalificatie werkt ook in het fiscaal recht door. Dat
bevestigde het Hof van Cassatie reeds bij arrest van 9 juli 1931. Het fiscaal recht
moet de kwalificatie als niet-schenking dus aanvaarden, tenzij een specifieke en
expliciete fiscale bepaling daarvan zou afwijken.
29. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
(door de eerste verrichting in de huwelijksovereenkomst in te lassen) kan dus
niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.2 VCF.
Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF
30. Omwille van de kwalificatie als (volkomen) huwelijksvoordeel kan op het
voordeel dat de langstlevende van de echtgenoten zou verkrijgen, evenmin
artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF worden toegepast.
Dat artikel belast met erfbelasting schenkingen van roerende goederen die de
erflater zou hebben gedaan onder opschortende voorwaarde of termijn die
vervuld wordt ingevolge het overlijden van de schenker.
31. Het verblijvingsbeding zou weliswaar enkel uitwerking hebben bij overlijden
van een van de echtgenoten, maar van een schenking is er geen sprake, hetgeen
ook bevestigd is door het Hof van Cassatie (Cass. 5 januari 2017). Er is louter
sprake van een huwelijksvoordeel, dat als niet-schenking kwalificeert (zie ook
hierboven).
32. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
(door de eerste verrichting in de huwelijksovereenkomst in te lassen) kan dus
niet worden belast op grond van artikeI 2.7.1.0.3, 3° VCF.
Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF
33. ArtikeI 2.7.1.0.4 VCF belast ieder huwelijksvoordeel waarbij de langstlevende
echtgenoot meer dan de helft van de gemeenschap verkrijgt. De toepassing van
artikel 2.7.1.0.4 VCF is beperkt tot situaties waarin sprake is van een stelsel met
een gemeenschap.
34. Tussen de aanvragers bestaat evenwel geen gemeenschap. Ze zijn gehuwd
onder het stelsel van scheiding van goederen. Daaraan wordt nu een
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verblijvingsbeding toegevoegd voor het geval van overlijden, dat louter
betrekking heeft op onverdeelde goederen, niet op gemeenschapsgoederen.
35. De voorwaarden voor de toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF zijn dus niet
vervuld. Ook eerder al bevestigde de rechtsleer en de rechtspraak dat dit artikel
niet toepasselijk is op clausules waarbij geen gemeenschappelijk vermogen is
betrokken (zie bijv. Antwerpen 5 oktober 2004).
36. Artikel 2.7.1.0.4 VCF kan dan ook niet worden toegepast op de overgang op
grond van het overwogen verblijvingsbeding (door de eerste verrichting in de
huwelijksovereenkomst in te lassen).
Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.5 VCF
37. Voor de heffing van erfbelasting op grond van artikel 2.7.1.0.5 VCF moeten
drie cumulatieve voorwaarden zijn vervuld:
1) een kosteloze beschikking;
2) gedurende de drie jaar voorafgaand aan het overlijden;
3) waardoor een bevoordeling ontstaat die niet onderworpen is geweest aan
schenkbelasting of aan registratierechten op schenkingen.
38. Het voorgenomen verblijvingsbeding verstrekt evenwel geen kosteloze
beschikking, zoals hierboven uitgebreid toegelicht. Een huwelijksvoordeel kan
niet gelijk gesteld worden met een kosteloze beschikking. Dat bevestigde ook
het Hof van Cassatie (Cass. 5 januari 2017), zoals eerder aangehaald.
39. Het voorgenomen verblijvingsbeding wordt weliswaar nu opgenomen, maar
of het een huwelijksvoordeel oplevert kan slechts beoordeeld worden bij de
ontbinding van het huwelijksstelsel, dus bij overlijden van de eerste van de
echtgenoten. Als het voordeel pas bij overlijden ontstaat en moest het
beschouwd worden als kosteloze beschikking, quod non, kan er geen sprake
zijn van een beschikking die tot stand komt in enige periode voor het overlijden.
Er kan dus geen sprake zijn van een schenking in een periode die het overlijden
voorafgaat.
40. Artikel 2.7.1.0.5 VCF is dus niet van toepassing op de overgang/toebedeling
op grond van het overwogen verblijvingsbeding (door de eerste verrichting in de
huwelijksovereenkomst in te lassen).
Geen beding van aanwas in de zin van het SP 17044
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41. De uitwerking van het verblijvingsbeding verleent een huwelijksvoordeel, dat
beheerst wordt door de specifieke regels van het huwelijksvermogensrecht en de
kwalificatie die ze aan huwelijksvoordelen toekennen. Deze kwalificatie is dus
voorbehouden aan personen die door het huwelijk verbonden zijn en aan
voordelen die ze mekaar in hun huwelijksovereenkomst en binnen het door hen
uitgewerkt huwelijksstelsel toekennen.
42. Er is met betrekking tot het overwogen verblijvingsbeding dus geen sprake
van een beding van aanwas. Een beding van aanwas is een kanscontract dat ook
tussen niet gehuwden kan worden gesloten. Wordt het door gehuwden gesloten,
dan staat het los van hun huwelijksstelsel en wordt het niet in een
huwelijksovereenkomst opgenomen.
43. Naar het oordeel van de Vlaamse Belastingdienst, zoals verwoord in SP
17044, is de uitwerking van een kanscontract niet onderworpen aan de heffing
van schenk- en erfbelasting (maar wel aan de heffing van het verkooprecht als
het op onroerende goederen betrekking heeft) onder de voorwaarden die in dat
SP 17044 zijn vermeld.
•

In de eerste plaats moet het gaan om een beding van aanwas dat slaat op
goederen die ten bijzondere titel zijn aangewezen (in de zin die hieraan
wordt gegeven in art. 1100/1 § 4 BW zoals ingevoerd bij wet van 22 juli
2018).

•

In de tweede plaats moet het gaan om een bedign van aanwas dat ten
bezwarende titel is verleend, dus om een beding van aanwas dat als
kanscontract kan kwalificeren. Hiervoor is, aldus het SP 17044, vereist dat de
kansen van beide partijen (indien het contract slechts tussen twee partijen is
gesloten) evenwichtig zijn. Daarvan kan slechts sprake zijn wanneer de inleg
van beide partijen gelijkaardig is, en wanneer de levenskansen van beide
partijen gelijkwaardig zijn.

44. Aanvragers wijzen erop dat de inleg in hun geval wel degelijk gelijk is. Hun
levensverwachtingen zijn nagenoeg gelijk. Ze verschillen nauwelijks in leeftijd en
ondervinden geen van beide ernstige medische problemen.
Aanvragers zullen weliswaar voor de goederen die zij in gelijke delen in
onverdeeldheid aanhouden een optioneel beding van aanwas voorzien, maar
wensen daarbovenop echter ook te voorzien in het verblijvingsbeding. Dit biedt
immers het voordeel dat het op een onweerlegbare wijze als een
huwelijksvoordeel wordt gekwalificeerd en dus buiten de erfrechtelijke
aanspraken van de kinderen blijft.
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45. Het door de aanvragers overwogen verblijvingsbeding kwalificeert immers
niet als beding van aanwas, maar als huwelijksvoordeel. Het is dus onderworpen
aan zelfstandige eisen om niet aan schenk- en erfbelasting onderworpen te zijn.

2) Tweede aanvraag: toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot
de goederen die in gelijke delen[2] aan partijen toebehoren
46. De aanvragers verzoeken met betrekking tot deze tweede aanvraag te
bevestigen dat het voordeel dat de langstlevende echtgenoot zal verkrijgen door
de toepassing van het verblijvingsbeding als gevolg van deze tweede verrichting,
niet zal worden onderworpen aan de reeds vermelde decretale bepalingen, om
de redenen die de aanvragers hiervoor vermelden, dan wel om de redenen die de
Vlaamse Belastingdienst hieromtrent zal uiteenzetten.
Dat voordeel kwalificeert immers, om dezelfde redenen als voor de eerste
verrichting uiteengezet, als een (volkomen) huwelijksvoordeel.
Daaruit volgt:
Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.2 VCF
47. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
(door de tweede verrichting in te lassen) kan niet worden belast op grond van
artikel 2.7.1.0.2 VCF. Het leidt immers tot een huwelijksvermogensrechtelijke,
geen erfrechtelijke verkrijging.
Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF
48. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
(door de tweede verrichting in te lassen) kan niet worden belast op grond van
artikel 2.7.1.0.3,3° VCF. Het kwalificeert immers niet als een schenking, maar als
een huwelijksvoordeel.
Geen toepassing van artikeI 2.7.1.0.4 VCF
49. Artikel 2.7.1.0.4 VCF kan niet worden toegepast op de
overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding (door de
tweede verrichting in te lassen). Het is niet bedongen met betrekking tot een
gemeenschap die tussen de echtgenoten zou bestaan.
Geen toepassing van artikeI 2.7.1.0.5 VCF
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50. Artikel 2.7.1.0.5 VCF is niet van toepassing op de overgang/toebedeling op
grond van het overwogen verblijvingsbeding (door de tweede verrichting in te
lassen). Het kwalificeert niet als een kosteloze beschikking, maar als een
huwelijksvoordeel.
Geen beding van aanwas in de zin van het SP 17044
51. De overgang/toebedeling op grond van het verblijvingsbeding verleent een
huwelijksvoordeel, dat beheerst wordt door de specifieke regels van het
huwelijksvermogensrecht en de kwalificatie die ze aan huwelijksvoordelen
toekennen, zoals eerder toegelicht.
52. Aanvragers wijzen erop dat de inleg in het geval van deze tweede verrichting
voor ieder van hen helemaal niet gelijk is. Het aandeel van mevrouw Y in de
voormelde onroerende goederen is significant groter dan het aandeel van de
heer X.
53. Aan de voorwaarden opdat de uitwerking van een beding van aanwas - op
grond van SP 17044 - niet aan schenk- en erfbelasting zou onderworpen zijn,
voldoen de aanvragers niet. Dit is echter irrelevant. Het verblijvingsbeding dat ze
sluiten moet inderdaad niet aan de voorwaarden voldoen die voor een beding
van aanwas gelden, en die de Vlaamse Belastingdienst heeft uiteengezet in
haar SP 17044. Het door de aanvragers overwogen verblijvingsbeding
kwalificeert immers niet als beding van aanwas, maar als huwelijksvoordeel. Het
is dus onderworpen aan zelfstandige eisen om niet onderworpen te zijn aan
schenk- en erfbelasting. Het is dus niet onderworpen aan de vereisten van SP
17044.
54. De overgang/toebedeling op grond van het verblijvingsbeding is niet
onderworpen aan schenk- en erfbelasting omdat het als een huwelijksvoordeel
kwalificeert en op grond van de bepalingen van het BW geen schenking is en niet
erfrechtelijk verkregen wordt (zoals hoger toegelicht). Dat er geen gelijke
onverdeelde delen zou zijn, zoals dit bij deze tweede verrichting het geval is,
blijft volkomen zonder uitwerking op de civiele kwalificatie van het
huwelijksvoordeel.
55. Zelfs met ongelijke onverdeelde delen is de overgang/toebedeling op grond
van het voorgenomen verblijvingsbeding (zoals in deze tweede aanvraag
overwogen) niet onderworpen aan de hierboven vermelde decretale bepalingen.

3) Geen misbruik
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56. De algemene antimisbruikbepaling kan slechts worden toegepast indien de
gewone interpretatiemethode, de technische bepalingen van het wetboek, de
simulatieleer en de specifieke fiscale misbruikbepalingen (de zogenaamde
fictiebepalingen) geen toepassing vinden.
Ook het Grondwettelijk Hof stelt dat de algemene 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.
Geen van de twee door de aanvragers overwogen aanvragen frustreren echter
enige toepasselijke specifieke antimisbruikbepaling. Evenmin kan daartegen de
algemene antimisbruikbepaling worden aangewend. De aanvragers verzoeken
om dit te bevestigen, op grond van de hierna uiteengezette motieven.
Geen frustratie van specifieke antimisbruikbepalingen
57. De voorgenomen verrichtingen frustreren de doelstellingen van art.
2.7.1.0.3, 3° VCF niet, omdat de aanvragers niet overgaan tot enige schenking of
kosteloze beschikking waarvan de uitwerking artificieel tot aan het overlijden
wordt uitgesteld. Ze passen hun huwelijksovereenkomst aan om tot een regeling
te komen, enerzijds bij echtscheiding, anderzijds bij overlijden, die tot een
billijke regeling moet leiden voor goederen waarin ze beiden gerechtigd zijn.
58. De voorgenomen verrichtingen frustreren evenmin art. 2.7.1.0.5 VCF.
59. De aanvragers zijn destijds gehuwd onder een stelsel van scheiding van
goederen omdat ze een groot belang hechtten (en nog steeds hechten) aan de
professionele autonomie van elk van hen, alsook aan de grotere bescherming
voor (professionele) schuldeisers van de andere echtgenoot.
60. Ze zijn nu tot de vaststelling gekomen dat het, als gevolg van de hervorming
van het huwelijksvermogensrecht door de wet van 22 juli 2018, mogelijk is om
huwelijksvoordelen aan mekaar toe te kennen, in het bijzonder voor het geval
van overlijden, met civielrechtelijke voordelen die testamentaire beschikkingen
of een contractuele erfstelling niet bieden.
Met betrekking tot onverdeeldheden laat de civiele wet nu immers toe dat een
verblijvingsbeding daaraan wordt gekoppeld, waardoor deze onverdeelde
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goederen bij overlijden van een van de echtgenoten van rechtswege,
onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan de langstlevende toebehoren,
tenzij de langstlevende zou kiezen, overeenkomstig de modaliteiten zoals
voorzien in het huwelijkscontract, om zich niet op dit verblijvingsbeding te
beroepen. Dit is voor de langstlevende een veel comfortabelere situatie dan deze
die door een erfrechtelijke (testamentaire of contractuele) regeling wordt
geschapen.
Bovendien vertoont het verdelingsbeding voor onverdeeldheden een voordeel op
het verrekenbeding. Voor de werking van het verrekenbeding moet immers de
samenstelling en de nettowaarde van deze verrekenmassa worden vastgesteld in
onderling overleg tussen de langstlevende echtgenoot en de rechtsopvolgers van
de overleden echtgenoot, en bij ontstentenis van akkoord, door een
deskundigencollege. Na kennisgeving van de gemaakte keuze over de
verrekensleutel moeten de rechtsopvolgers van de overleden echtgenoot tot
betaling overgaan, hetzij in geld, hetzij door afstand van goederen aan de
langstlevende. Het is voor de schuldenaars van de verrekenschuld bovendien
mogelijk om de schuld in schijven te voldoen.
61. Door de onmiddellijke en zakelijke werking van het verblijvingsbeding zijn al
deze stappen niet nodig, en treedt de langstlevende echtgenoot, vanaf de
kennisgeving van haar keuze, maar met uitwerking vanaf het overlijden, in het
bezit en in de volle eigendom van de onverdeelde goederen, die hem/haar in
natura verblijven.
62. Juist hierdoor is er voor de langstlevende op civielrechtelijk vlak een veel
comfortabelere positie dan bij een verrekenbeding. Om deze redenen wensen de
echtgenoten in een dubbele regeling te voorzien, ten eerste een
verdelingsbeding voor de onverdeeldheden en ten tweede een
verrekeningbeding voor de niet-onverdeelde goederen.
Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.2 VCF
63. De voorgenomen verrichtingen verlenen huwelijksvoordelen die
huwelijksvermogensrechtelijk worden verkregen. Ze zijn dus niet onderworpen
aan artikeI 2.7.1.0.2 VCF. De aanvragers frustreren deze bepaling niet, vermits
ze enkel een huwelijksvermogensrechtelijke regeling beogen. Ze kunnen
dezelfde doelstelling niet met dezelfde civiele gevolgen bereiken, noch door de
wettelijke devolutie, noch door een testamentaire beschikking, noch door een
contractuele erfstelling. Iedere erfrechtelijke verkrijging wordt immers louter op
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de nalatenschap toegekend, terwijl de echtgenoten net willen vermijden dat de
onverdeelde goederen voor de helft in de nalatenschap van de eerstoverleden
echtgenoot terecht komen. Dergelijke voordelen zouden, indien testamentair of
via contractuele erfstelling buiten huwelijksovereenkomst toegekend, eenzijdig
herroepen kunnen worden, wat de echtgenoten niet wensen. Bovendien zouden
voordelen die in omvang gelijkaardig zouden zijn, maar die ze mekaar via een
testament of een contractuele erfstelling (al of niet binnen
huwelijksovereenkomst) zouden willen toekennen, vatbaar zijn voor inkorting
indien ze de reserve van de kinderen zouden aantasten, terwijl de echtgenoten
dat risico totaal wensen uit te schakelen, zoals de civiele wet hun dat toelaat.

4) Niet-fiscale motieven
64. Uit wat voorafgaat blijkt dat de aanvragers de voorgenomen verrichtingen
overwegen omwille van niet fiscale motieven. Zij verzoeken dan ook te
bevestigen dat er omwille van deze niet fiscale motieven hoe dan ook geen
sprake kan zijn van fiscaal misbruik met betrekking tot de twee aanvragen die ze
u voorleggen, en dat de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2
VCF niet toepasselijk is.
Besluit en verzoek tot beslissing
65. Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF verzoeken aanvragers het
besluitvormingsorgaan tot de volgende voorafgaande beslissing.
66. Er worden 2 aanvragen[3] voorgelegd, die zullen verwezenlijkt worden via
een wijziging van de huwelijksovereenkomst, waarbij het stelsel van scheiding
van goederen behouden blijft:
•

toevoeging van een verdelingsbeding met betrekking tot de onverdeelde
goederen, ongeacht of zij de echtgenoten in gelijke delen toebehoren of in
ongelijke delen toebehoren;

•

toevoeging van een finaal verrekenbeding met betrekking tot de goederen die
de echtgenoten niet in onverdeeldheid toebehoren.

67. Ze wensen bevestiging te krijgen dat:
•

de eerste voorgenomen aanvraag niet onderworpen is aan de artikelen
2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF, 2.7.1.0.5 VCF, en dat ze ook
geen van deze bepalingen frustreren, zodat ook de algemene
antimisbruikbepaling van artikeI 3.17.0.0.2 VCF daarop niet toepasselijk is;

•

de tweede voorgenomen aanvraag niet onderworpen is aan de artikelen
2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF, 2.7.1.0.5 VCF, en dat ze ook
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geen van deze bepalingen frustreren, zodat ook de algemene
antimisbruikbepaling van artikeI 3.17.0.0.2 VCF daarop niet toepasselijk is.
68. Ze wensen in het algemeen bevestigd te zien dat de invoeging van het
voorgenomen verdelingsbeding met betrekking tot de onverdeelde goederen bij
het overlijden van de eerste van hen niet zal leiden tot de heffing van enige
schenk- of erfbelasting.
69. De aanvragers zijn zich ervan bewust dat - aangezien de aanvraag (mede)
betrekking heeft op onroerende goederen - op de toebedeling van deze
onroerende goederen het verdeelrecht van toepassing zal zijn.
[top]

IV. Beslissing
70. Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de
volgende voorafgaande beslissing:
71. Vooreerst wordt opgemerkt dat enkel voorgenomen rechtshandelingen het
voorwerp kunnen uitmaken van een voorafgaande beslissing.
72. Uit de aanvraag (zie randnummer 66) en de voorlegging van het ontwerp van
huwelijkscontract blijkt dat volgende verrichtingen zullen verwezenlijkt worden
via een wijziging van de huwelijksovereenkomst, waarbij het stelsel van
scheiding van goederen behouden blijft:
1° de toevoeging van een optioneel verblijvingsbeding met betrekking tot de
onverdeelde goederen;
2° de toevoeging van een optioneel finaal verrekenbeding met betrekking tot de
goederen die de echtgenoten niet in onverdeeldheid toebehoren.
In de aanvraag (zie randnummers 13 en 44) wordt tevens vermeld dat de
echtgenoten in een afzonderlijke akte een optioneel beding van aanwas zullen
opnemen met betrekking tot de onverdeelde goederen die hen in gelijke delen
toebehoren. Dit zal hen de mogelijkheid verlenen om bij het overlijden van de
eerste onverdeelde eigenaar de totaliteit van het onroerend goed te verwerven in
volle eigendom, in blote eigendom of in vruchtgebruik. Daarbovenop zullen zij
dus ook voorzien in een optioneel verblijvingsbeding.
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Voor één van de onroerende goederen die zij thans bezitten, verklaren zij dat de
akte van verwerving een beding van aanwas bevat, dat partijen wensen op te
heffen (zie randnummer 4).
73. De aanvraag tot voorafgaande beslissing heeft betrekking op de fiscale
behandeling van het verblijvingsbeding voor de onverdeelde goederen (zie
randnummer 3).
Meer bepaald worden er twee aanvragen voorgelegd:
1° Eerste aanvraag: de toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot
de goederen die in gelijke delen aan partijen toebehoren
2° Tweede aanvraag: de toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking
tot de goederen die in ongelijke delen aan partijen toebehoren.
74. Het besluitvormingsorgaan spreekt zich enkel uit over de twee voorgelegde
aanvragen zoals vermeld in randnummer 3 en de mogelijke toepassing van de
door de aanvrager opgeworpen artikelen van de VCF, met name:
Artikel 2.7.1.0.2 VCF dat luidt als volgt:

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 aan het vruchtgebruik heeft verzaakt conform paragraaf 6 van
het voormelde artikel.
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 :
1° …
2° …
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.
Het eerste lid, 3°, is niet van toepassing bij de realisatie van een beding van
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terugval die de erflater heeft bedongen in het voordeel van een derde voor een
vruchtgebruik dat de erflater zich heeft voorbehouden.
Artikel 2.7.1.0.4 VCF dat luidt als volgt:

De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die
niet aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van
de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken
van de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere
echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste
wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

§ 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.
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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.
75. Algemeen wordt aanvaard dat de voorgenomen toevoeging van een
verblijvingsbeding welke bij huwelijksovereenkomst zal plaatsvinden, een
overeenkomst onder bezwarende titel is.
76. De toebedeling van de volledige onverdeeldheid aan de langstlevende op
grond van het verblijvingsbeding is geen erfrechtelijke verkrijging, doch wel een
verkrijging op grond van een overeenkomst onder de levenden.
77. Een conventionele overdracht onder bezwarende titel valt in principe onder
het toepassingsgebied van de registratiebelasting.
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78. Voor een dergelijke overdracht in het kader van een toebedeling van meer
dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen bij overlijden maakt de fiscale
regelgeving hierop een uitzondering door de overdracht (zowel van onroerende
als van roerende goederen) onder de erfbelasting te plaatsen op grond van
artikel 2.7.1.0.4 VCF. Deze bepaling is hier echter niet van toepassing, zoals de
aanvrager aangeeft, vermits er in casu geen sprake is van een
gemeenschappelijk vermogen.
79. Uit het voorgaande volgt dat de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF,
2.7.1.0.4 VCF en 2.7.1.0.5 VCF geen toepassing vinden op zowel de toebedeling
van de onroerende goederen die in gelijke delen aan partijen toebehoren als op
de toebedeling van de onroerende goederen die in ongelijke delen aan partijen
toebehoren.
80. Gelet op de hogervermelde mogelijke toepassing van de registratiebelasting,
wordt de antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF niet aangewend.

Deze beslissing heeft alleen betrekking op erfbelasting en doet geen uitspraak
over andere belastingen. Overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1, §2, eerste lid, 3°
VCF spreekt deze beslissing zich niet uit over de mogelijke toepassing van niet
door de aanvrager opgeworpen artikelen van de VCF.

---------- publicatie op 18.06.2020

[1] Uit het geheel van de aanvraag blijkt dat hier ‘ongelijke delen’ wordt bedoeld.
[2] Uit het geheel van de aanvraag blijkt dat hier ‘ongelijke delen’ wordt bedoeld.

[3] Dit is in tegenspraak met hetgeen vermeld staat onder randnummer 3, waar
wordt gesteld dat de aanvraag betrekking heeft op de fiscale behandeling van
het verblijvingsbeding voor de onverdeelde goederen. Uit de motivering
opgenomen in de aanvraag blijkt dat de eerste aanvraag betrekking heeft op de
toevoeging van een verblijvingsbeding m.b.t goederen die in gelijke delen aan
partijen toebehoren. De tweede aanvraag heeft betrekking op de toevoeging van
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Wijziging huwstelsel - Toevoeging TIGV en huwvoordelen
Voorafgaande beslissing nr. 20009 dd. 11.05.2020

Artt 2.7.1.0.4 ; 2.7.4.1.1. ; 3.17.0.0.2. VCF

Inhoud
1. Voorwerp van de aanvraag
2. Omschrijving van de verrichting(en)
3. Relevante bepalingen VCF
4. Motivering van de aanvraag
5. Beslissing

I. Voorwerp van de aanvraag
1. Partijen wensen een wijziging aan hun huwelijksvermogensstelsel aan te
brengen[1], meer bepaald door:
a) de toevoeging van een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen
(TIGV) aan het stelsel der scheiding van goederen, met inbreng door de beide
echtgenoten van de gezinswoning met inboedel
b) de toevoeging van huwelijksvoordelen bij overlijden met betrekking tot de
andere onverdeeldheden die tussen de echtgenoten reeds bestaan of zullen
bestaan.
2. De aanvraag strekt ertoe bevestiging te krijgen dat, ingevolge deze wijziging,
bij overlijden van de eerststervende echtgenoot/echtgenote:

2.1. de gezinswoning met toebehoren ingevolge art 2.7.1.0.4 VCF volgens de
regels van het erfrecht zal worden belast; de facto dat de gezinswoning met
inboedel zal worden vrijgesteld van belasting in hoofde van de langstlevende
echtgenoot met toepassing van artikel 2.7.4.1.1, §2, tweede lid VCF[2];

2.2 de andere onverdeelde goederen zullen worden belast als
huwelijksvoordelen, dus onder bezwarende titel; en niet zullen onderworpen
worden aan schenkbelasting noch aan erfbelasting ingevolge de artikelen
2.7.1.0.3, 3° en 2.7.1.0.4 VCF, aangezien:
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het geen schenking betreft doch een huwelijksvoordeel dat als nietschenking kwalificeert, en

•

deze goederen zich niet in een gemeenschap bevinden (SP 19053 dd.
21.10.2019), waardoor:
o

voor de onverdeelde roerende goederen die na overlijden toekomen aan
de langstlevende de facto géén belasting zal worden geheven;

o

voor de onverdeelde onroerende goederen die na overlijden toekomen
aan de langstlevende ofwel verdeelrecht zal worden geheven ofwel
verkooprecht al naar gelang hoe de onverdeeldheid tussen de
echtgenoten is ontstaan.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II. A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
3. De aanvraag wordt ingediend door notaris […] te […], handelend voor
rekening van de […] met zetel te […], BTW […], namens:
De heer X, geboren te […] op xx.xx.1950, rijksregisternummer […], en zijn
echtgenote, mevrouw Y, geboren te […] op
xx.xx.1948, rijksregisternummer […], samen wonende te […].
Gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te […] op xx.xx.1973 onder
het stelsel van zuivere scheiding van goederen met huwelijkscontract verleden
op xx.xx.1973 voor notaris […] te […], niet gewijzigd tot op heden.
4. Beschrijving van de betrokken goederen:

4.1. GEMEENTE […], vijfde afdeling, deelgemeente […]:
Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden met inboedel gelegen […],
volgens titel nummers […], volgens titel een deel van buurtweg nummer […],
en volgens kadaster nummers […] met een oppervlakte volgens titel van twee
hectare negenenvijftig are drieëndertig centiare (2ha 59a 33ca) en volgens
kadaster van twee hectare tweeëndertig are zevenentachtig centiare (2 ha 32a
87ca).

4.2. GEMEENTE […], vijfde afdeling, deelgemeente […]:
Een perceel bouwgrond gelegen […], volgens titel nummer […] deel en volgens
kadaster nummer […], met een oppervlakte volgens titel en kadaster van
duizend negenentwintig (1.029) vierkante meter.

M&D Seminars

225

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
a) De toevoeging van een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen
(TIGV) aan het stelsel der scheiding van goederen
5. Er wordt een TIGV toegevoegd aan het huwelijkscontract van scheiding van
goederen, zoals verleden op xx.xx.1973 voor notaris […] te […], niet gewijzigd
tot op heden, waarin wordt ingebracht door beide partijen:
6. GEMEENTE […], vijfde afdeling, deelgemeente […]:
Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden met inboedel gelegen […],
volgens titel nummers […] volgens titel een deel van buurtweg nummer […], en
volgens kadaster nummers […] met een oppervlakte volgens titel van twee
hectare negenenvijftig are drieëndertig centiare (2ha 59a 33ca) en volgens
kadaster van twee hectare tweeëndertig are zevenentachtig centiare (2 ha 32a
87ca).
7. Volgende clausules in geval van ontbinding van het stelsel worden
toegevoegd:
Verdeling van het TIGV
Verschijners komen overeen dat, wanneer hun huwelijksstelsel wordt ontbonden
door het overlijden van één van hen het toegevoegd intern gemeenschappelijk
vermogen zal toebedeeld worden als volgt – en zulks naar keuze van de
langstlevende echtgenoot – en dit zowel bij bestaan als bij niet bestaan van kinderen of afstammelingen:
1) ofwel dat het TIGV voor de geheelheid in volle eigendom zal toebehoren aan
de overlevende echtgenoot overeenkomstig artikel 1461 van het Burgerlijk
Wetboek, welk artikel zij hierbij van toepassing verklaren, die gehouden is het
volledige passief ervan te voldoen (verblijvingsbeding);
2) ofwel dat de langstlevende echtgenoot zijn rechten zal beperken tot
de onroerende goederen (of het deel ervan) die hij zal aanwijzen om hem toe te
behoren in volle eigendom en/of in levenslang vruchtgebruik. De niet
aangewezen goederen zullen dan toekomen aan de andere rechthebbenden van
de eerststervende echtgenoot. De langstlevende echtgenoot en de andere
rechthebbenden van de eerststervende echtgenoot zullen naar evenredigheid
van de waarde van de goederen die hen respectievelijk toekomen, bijdragen in
het passief van het TIGV.
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b) De toevoeging van huwelijksvoordelen bij overlijden met betrekking tot de
andere onverdeeldheden die tussen de echtgenoten reeds bestaan of zullen
bestaan
8. Er worden huwelijksvoordelen toegevoegd bij overlijden aan alle andere
onverdeeldheden die tussen de echtgenoten reeds bestaan of zullen bestaan, en
dit als volgt:
Verdeling van de onverdeeldheden die exclusief bestaan tussen de beide
echtgenoten
Verschijners komen overeen dat, wanneer hun huwelijksstelsel wordt ontbonden
door het overlijden van één van hen de onverdeelde goederen zullen toebedeeld
worden als volgt – en zulks naar keuze van de langstlevende echtgenoot – en dit
zowel bij bestaan als bij niet bestaan van kinderen of afstammelingen:
1) ofwel dat alle onverdeelde goederen voor de geheelheid in volle eigendom
zullen toebehoren aan de overlevende echtgenoot overeenkomstig artikel 1461
van het Burgerlijk Wetboek, dat zij van overeenkomstige toepassing verklaren,
die gehouden is het volledige passief ervan te voldoen (verblijvingsbeding);
2) ofwel dat de langstlevende echtgenoot zijn rechten zal beperken tot de
goederen (of het deel ervan) die hij zal aanwijzen om hem toe te behoren in
volle eigendom en/of in levenslang vruchtgebruik. De niet aangewezen
goederen zullen dan toekomen aan de andere rechthebbenden van de
eerststervende echtgenoot. De langstlevende echtgenoot en de andere
rechthebbenden van de eerststervende echtgenoot zullen naar evenredigheid
van de waarde van de goederen die hen respectievelijk toekomen, bijdragen in
het passief dat betrekking heeft specifiek op de onverdeelde goederen.
[top]

III. Relevante bepalingen VCF
9. Aanvrager verwijst naar volgende bepalingen[3]:
•

artikel 3.17.0.0.2 VCF

•

art. 2.7.1.0.4 VCF

•

art. 2.7.4.1.1, §2, tweede lid VCF[4]
[top]

IV. Motivering van de aanvraag
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10. De inbreng in de TIGV van de woning gebeurt om de partijen te beschermen
en te bekomen dat beëindiging ervan tijdens het huwelijk niet kan afgedwongen
worden, en slechts mogelijk is met toestemming van beide echtgenoten. In
afwijking van artikel 1468 van het Burgerlijk Wetboek komen partijen dus
uitdrukkelijk overeen dat de verdeling van de goederen die behoren tot het TIGV
niet kan gevorderd worden tijdens het huwelijk, noch voor het geheel noch voor
een deel van de goederen. Er wordt tevens in zaakvervanging voorzien.
11. Het behoud in onverdeeldheid van de overige goederen -zonder inbreng in
de TIGV- zorgt ervoor dat partijen hieromtrent hun autonomie behouden,
waarop zij erg gesteld zijn. Echter bij ontbinding van het stelsel van het
overlijden, wensen zij mekaar ook met betrekking tot deze onverdeelde
goederen maximaal te beschermen door toevoeging van huwelijksvoordelen,
hetgeen thans mogelijk wordt door toepassing van artikel 1469 BW.
[top]

V. Beslissing
12. Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de
volgende voorafgaande beslissing:
13. Het besluitvormingsorgaan spreekt zich enkel uit over de mogelijke
toepassing van de door de aanvrager opgeworpen artikelen van de VCF, met
name:
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 :
1° …
2° …
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.
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.
Artikel 2.7.1.0.4 VCF dat luidt als volgt:
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De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die
niet aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van
de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken
van de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere
echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste
wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
Artikel 2.7.4.1.1, §2 VCF dat luidt als volgt:

…
§ 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.
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 :
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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.
14. Het besluitvormingsorgaan spreekt zich enkel uit over de fiscale behandeling
van de toebedeling van de goederen bij overlijden van de eerststervende
echtgenoot/ echtgenote ten gevolge van volgende voorgenomen
rechtshandelingen:
a) de toevoeging van een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen
(TIGV) aan het stelsel der scheiding van goederen, met inbreng door de beide
echtgenoten van de gezinswoning met inboedel:
15. Echtgenoten die gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen
kunnen ervoor opteren bepaalde goederen en/of inkomsten onder te brengen in
een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen. Vermits het tussen
echtgenoten gaat om een “gemeenschappelijk vermogen”, kunnen zij eveneens
voorzien hoe dit vermogen, bij de ontbinding van het stelsel, zal worden
verdeeld.
16. De bijgevoegde ontwerpakte stelt daarover het volgende: “Dit vermogen is
een gemeenschappelijk vermogen in de interne verhouding tussen de
echtgenoten, maar geldt ten aanzien van derden als een onverdeeldheid.
17. Voor de heffing van de erfbelasting is de fiscus in dit verband geen derde en
is er bijgevolg sprake van een gemeenschappelijk vermogen.
18. Algemeen wordt aanvaard dat de voorgenomen toevoeging van een
huwelijksvoordeel welke bij huwelijksovereenkomst zal plaatsvinden, een
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overeenkomst onder bezwarende titel is. De toebedeling van de goederen aan de
langstlevende op grond van het huwelijksvoordeel is geen erfrechtelijke
verkrijging, doch wel een verkrijging op grond van een overeenkomst onder de
levenden, en valt dus in principe onder het toepassingsgebied van de
registratiebelasting.
19. De fictiebepaling van artikel 2.7.1.0.4 VCF maakt hierop een uitzondering en
treft de huwelijksvoordelen die de langstlevende verkrijgt op grond van een
huwelijksovereenkomst waarbij aan de langstlevende meer dan de helft van het
gemeenschappelijk vermogen wordt toebedeeld. Hieruit volgt dat de toebedeling
van de gezinswoning overeenkomstig artikel 2.7.1.0.4 VCF onder het
toepassingsgebied van de erfbelasting valt.
20. Aangezien het gaat om de toebedeling van de gezinswoning, is de
vrijstelling voor de gezinswoning van artikel 2.7.4.1.1, §2, derde lid VCF in
principe van toepassing.
21. Het besluitvormingsorgaan is echter van oordeel dat er in casu sprake is van
fiscaal misbruik in de zin van artikel 3.17.0.0.2 VCF. Uit de voorgelegde feiten
blijkt dat partijen een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen (TIGV)
toevoegen aan het stelsel der scheiding van goederen waarin zij vervolgens
enkel de gezinswoning met inboedel inbrengen. Voor de andere goederen
behouden ze een onverdeeldheid. Er kan worden vermoed dat de toevoeging van
een TIGV gevolgd door een inbreng van de gezinswoning enkel gebeurt om van
de vrijstelling voor de gezinswoning in de erfbelasting te kunnen genieten, en
dat het bekomen van een aanzienlijke belastingbesparing de enige beweegreden
is voor de keuze van de betrokken rechtshandeling. Het aangevoerde nietfiscale motief weegt niet afdoende op tegen de fiscale motieven. De Vlaamse
Belastingdienst zal bijgevolg geen rekening houden met deze rechtshandeling
bij de taxatie.
b) de toevoeging van huwelijksvoordelen bij overlijden met betrekking tot de
overige onverdeelde roerende en onroerende goederen (zowel de huidige als
de toekomstige):
22. Zoals hoger gesteld wordt algemeen aanvaard dat de voorgenomen
toevoeging van een huwelijksvoordeel welke bij huwelijksovereenkomst zal
plaatsvinden, een overeenkomst onder bezwarende titel is. De toebedeling van
de goederen aan de langstlevende op grond van het huwelijksvoordeel is geen
erfrechtelijke verkrijging, doch wel een verkrijging op grond van een
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overeenkomst onder de levenden. Een conventionele overdracht onder
bezwarende titel valt in principe onder het toepassingsgebied van de
registratiebelasting.
23. Voor een overdracht in het kader van een toebedeling van meer dan de helft
van het gemeenschappelijk vermogen bij overlijden maakt de fiscale regelgeving
hierop een uitzondering door de overdracht (zowel van onroerende als van
roerende goederen) onder de erfbelasting te plaatsen op grond van artikel
2.7.1.0.4 VCF. Deze bepaling is hier echter niet van toepassing, vermits er in
casu geen sprake is van een gemeenschappelijk vermogen.
24. Uit het voorgaande volgt dat de toebedeling van de onverdeelde goederen
niet onder het toepassingsgebied valt van de artikelen 2.7.1.0.3, 3° en 2.7.1.0.4
VCF.
25. De algemene regels inzake het verkoop- of het verdeelrecht zijn dus van
toepassing.
26. Samengevat betekent dit concreet het volgende:
•

Op de toebedeling van de roerende goederen is geen erf- noch
registratiebelasting verschuldigd.

•

Op de toebedeling van de onroerende goederen, zal het verdeelrecht
verschuldigd zijn volgens de voor dit recht toepasselijke heffingsregels
indien beide echtgenoten dezelfde titel hebben in de onverdeeldheid. Is de
verkrijger echter een derde-verkrijger, dan zal op de toebedeling aan deze
verkrijger het verkooprecht van toepassing zijn op grond van art. 2.9.1.0.7
VCF.

27. Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratie- en erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen. Overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1,
§2, eerste lid, 3° VCF spreekt deze beslissing zich niet uit over de mogelijke
toepassing van niet door de aanvrager opgeworpen artikelen van de VCF.

---------- publicatie op 18.06.2020
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[1] De ontwerpakte wordt bijgevoegd.
[2] Er wordt verwezen naar artikel 2.7.4.1.1,§2, tweede lid VCF i.p.v. artikel
2.7.4.1.1,§2, derde lid VCF.
[3] Artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF wordt hier niet vermeld, doch wel onder
randnummer 2.2.
[4] Er wordt verwezen naar artikel 2.7.4.1.1,§2, tweede lid VCF i.p.v. artikel
2.7.4.1.1,§2, derde lid VCF.
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Beding van aanwas/kanscontract – Roerende goederen
Voorafgaande beslissing nr. 20012 dd. 25.05.2020

Artt 2.7.1.0.1 ; 2.7.1.0.3 ; 2.7.1.0.5.; 2.8.1.0.1 ; 2.8.4.1.1 ; 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. het beding van aanwas kan gekwalificeerd worden als kanscontract onder
bezwarende titel;

1.2. het beding van aanwas geen schenking is en dus niet onderworpen is aan
de schenkbelasting overeenkomstig de artikelen 2.8.1.0.1 VCF en 2.8.4.1.1, §
2 VCF;

1.3. het beding van aanwas geen schenking is en dus niet onderworpen is aan
de erfbelasting overeenkomstig de artikelen 2.7.1.0.1 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF
en 2.7.1.0.5 VCF;

1.4. de opgesomde bepalingen van de VCF eveneens niet van toepassing zijn
op de goederen die automatisch tot het beding van aanwas behoren ingevolge
de clausule van zaakvervanging, zoals de vruchten en de meerwaarden;

1.5. de voorgenomen verrichtingen geen fiscaal misbruik uitmaken in de zin
van art. 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:
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2.1. De heer X, geboren te […] op xx.xx.1953, RR […], en zijn echtgenote;
2.2. mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1951, RR […],
samenwonende te […].
3. De aanvragers zijn gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van
goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris […] te […] op
xx.xx.1975, gewijzigd ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris […] te
[…] op xx.xx.2015.
4. Zij hebben samen of afzonderlijk geen kinderen.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
5. De echtgenoten bezitten 28 rekeningen in onverdeeldheid en zijn bijgevolg
ieder onverdeeld eigenaar voor de helft.
6. Elke echtgenoot wenst voor zichzelf de nodige maatregelen te nemen die
hem/haar in staat stellen zijn/haar levenskwaliteit en -standaard als
langstlevende echtgenoot te garanderen en hem/haar tegelijkertijd in staat
stellen een maximale flexibiliteit te behouden. Met dat doel voor ogen wenst de
langstlevende zichzelf te beschermen, en wensen de echtgenoten ook elkaar te
beschermen.
7. Om die redenen wensen de echtgenoten met betrekking tot de goederen
in onverdeeldheid een beding van aanwas af te sluiten.
8. Ontwerp beding van aanwas/kanscontract:
“TUSSEN:
1. De heer X, geboren te […] op xx.xx.1953,
rijksregisternummer […], en
2. zijn echtgenote, mevrouw Y, geboren te […]
op xx.xx.1951, rijksregisternummer […], samen wonende te
[…].
Zij verklaren gehuwd te zijn onder het stelsel van zuivere scheiding
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van goederen, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris […] te […] op
xx.xx.1975, gewijzigd ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris […]
te […] op
xx.xx.2015 met behouden van het stelsel, ongewijzigd tot op heden.
Hierna genoemd “de partijen”.
OVERWEGENDE DAT:
De partijen verklaren samen eigenaar te zijn van de hierna vermelde roerende
goederen waarvan een staat aan huidige akte wordt gehecht, die hen voor de
geheelheid in volle eigendom toebehoren, ieder van hen voor de onverdeelde
helft:
1. Een effectenrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
[…];
2. Een comfort pack rekening met nummer […] bij […] met ene huidig saldo
van € […];
3. Een effectenrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
[…];
4. Een effectenrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
[…];
5. Een E-saving Account met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
[…];
6. Een Investor Account met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
[…];
7. Een Investor Account SEK met nummer […] bij […] met een huidig saldo van
€ […];
8. Een Investor Account NOK met nummer […] bij […] met een huidig saldo
van € […];
9. Een Investor Account US-dollar met nummer […] bij […] met een huidig
saldo van € […];
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10. Een Investor Account NOK met nummer […] bij […] met een huidig saldo
van € […];
11. Een termijnrekening US-dollar met nummer […] bij […] met een huidig
saldo van € […];
12. Een effectenrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
[…];
13. Een effectenrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
[…];
14. Een effectenrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
[…];
15. Een Managed Current met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
[…];
16. Een Managed Current met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
[…];
17. Een investeringsrekening Invest Acc met nummer […] bij […] met een
huidig saldo van € […];
18. Een effectenrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
[…].
19. Een zichtrekening invest met nummer […] bij […] met een huidig saldo van
€ […]
20. Een pakketrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
[…];
21. Een […] Direct Boekje (spaarrekening) met nummer […] bij […] met een
huidig saldo van € […];
22. Een effectenrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
[…];
23. Een effectenrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
[…];
24. Een effectenrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
[…];
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25. Een effectenrekening […] met nummer […] bij […] met een huidig saldo
van € […];
26. Een zichtrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van € […];
27. Een zichtrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van € […];
28. Een zichtrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van € […].
De effectenportefeuille, de rekeningen, de inboedel en de vorderingen worden
hierna samen genoemd "de tegoeden".
•

De effectenportefeuille een individualiseerbaar goed is en een universaliteit
van goederen vormt; bestaande uit diverse bestanddelen (effecten of
speciën). Deze samenstelling kan gewijzigd worden door de
zakenrechtelijke subrogatie, (weder)belegging of vervanging van de diverse
elementen die deel uitmaken van deze universaliteit.

•

De samenstelling van de effectenportefeuille op dag van vandaag is
omschreven in een staat; aangehecht aan deze;

•

Partijen verklaren dezelfde levensverwachting te hebben;

•

Partijen zich zo goed als mogelijk wensen te voorzien voor het geval elk van
hen de langstlevende van hen zou zijn. Ze handelen In die zin "animo
speculandi”.

MET BETREKKING TOT DEZE TEGOEDEN IS OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:
Artikel 1 – Algemeen
De partijen komen, met betrekking tot de goederen in onverdeeldheid, bij
wijze van kanscontract onder bezwarende titel overeen dat bij het overlijden
van de eerststervende van hen, zijn of haar aandeel in volle eigendom in de
hoger beschreven roerende goederen zal toekomen aan de langstlevende,
zonder dat deze laatste iets zal verschuldigd zijn aan de erfgenamen of
rechtverkrijgenden van de eerstervende. Aldus staat ieder van de partijen zijn
of haar aandeel in volle eigendom in de hoger beschreven roerende goederen
af aan de andere, onder de opschortende voorwaarde van zijn of haar
vooroverlijden, en verkrijgt ieder van hen als tegenprestatie voor deze afstand
een gelijke kans om het aandeel van de ander in volle eigendom in de hoger
beschreven roerende goederen te verwerven indien hij of zijn het langst leeft.
Partijen wensen dat de tegoeden, met de eraan gekoppelde liquiditeiten, aan
de langstlevende hunner toekomen; het betreft hier een doelvermogen met
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inbegrip van meerwaarden, vruchten en toebehoren en bij wederbelegging of
zaakvervanging verkregen zaken.
Artikel 2 – Overeenkomst ten bezwarende titel
De echtgenoten staan de bedingen van de overeenkomst wederkerig toe. Beide
partijen schatten voor zichzelf de kans om te overleven gelijk in, rekening
houdende met hun geslacht, leeftijd en gezondheidstoestand. Mede gelet op
het feit dat beide partijen hun kans op overleven gelijk inschatten en elk
aandeel van beiden in de goederen - die het voorwerp uitmaken van dit
contract – gelijk is, is deze overeenkomst ten bezwarende titel.
Artikel 3 – Overeenkomst onder bijzondere titel
De echtgenoten sluiten deze overeenkomst ten bijzondere titel. Het bijzonder
karakter volgt uit de nauwkeurige aanduiding van de goederen waarop deze
overeenkomst slaat.
Artikel 4 - Rechtskeuze
De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat uitsluitend het Belgische recht van
toepassing is op deze overeenkomst, met betrekking tot zijn inhoud als tot
zijn vorm, hierna samen genoemd "het toepasselijke recht”.
Artikel 5 – Optioneel karakter van het beding van aanwas
De langstlevende van de echtgenoten moet zijn/haar wil om het bovenvermeld
recht van aanwas uit te oefenen uitdrukkelijk kenbaar maken door middel van
een verklaring en dit binnen een termijn van 4 maanden na het overlijden van
de eerststervende. Deze verklaring dient te gebeuren in een notariële akte of
in een bij de notaris neergelegde onderhandse akte. In dit laatste geval moet
de handtekening van de langstlevende door de notaris te worden
gelegaliseerd.
Deze termijn geldt als vervaltermijn. Bij ontstentenis van uitdrukkelijke
wilsuitdrukking op voormelde wijze en binnen voormelde termijn zal de
langstlevende geacht worden onherroepelijk te hebben verzaakt aan het
voordeel van het recht van aanwas. In deze verklaring zal de langstlevende
mogen opteren om het aanwasbeding te beperken tot de blote eigendom of
het levenslang vruchtgebruik van het deel van de eerstoverleden echtgenoot in
voormelde roerende goederen. In dat geval moeten alle bepalingen van dit
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beding van aanwas waar sprake is van "de volle eigendom" gelezen worden als
"de blote eigendom" of "het levenslang vruchtgebruik".
Artikel 6 - Verbod van vervreemding
Teneinde de uitvoering van onderhavige overeenkomst te garanderen
verbinden partijen zich ertoe, gedurende de gehele looptijd van deze
overeenkomst, de hoger beschreven roerende goederen, niet te vervreemden,
te verpanden of er eender welk ander recht op toe te staan, zonder de
uitdrukkelijke toestemming van de andere, en dit zolang deze overeenkomst
van kracht blijft tussen hen.
Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van partijen om
gezamenlijk schenkingen te doen met betrekking tot de effecten en gelden
zich bevindende op voormelde onverdeelde roerende goederen.
Tevens verbinden partijen zich ertoe alle beslissingen aangaande beleggingen
en herbeleggingen met betrekking tot de onverdeeldheid gezamenlijk te
nemen.
Partijen ontzeggen zich het recht elkaar wederzijdse volmachten toe te staan.
Artikel 7 - Vervanging van de bestaande goederen – Zaakvervanging
a) Alle zaken die worden verkregen in vervanging van de oorspronkelijke
tegoeden, hun inkomsten en meerwaarden, vallen eveneens onder dit beding
van aanwas.
b) De wijzigingen in de samenstelling van de effectenportefeuille (mits
akkoord van beide partijen), in hoofde van de vervanging, belegging of
herbelegging van deze goederen, heeft geen invloed op onderhavige
overeenkomst die ongewijzigd blijft met name de effectenportefeuille
geïndividualiseerd onder het bovenstaande nummer. De principes van
zaakvervanging zijn onverkort van toepassing op deze effectenportefeuille.
c) Bijgevolg heeft onderhavig contract van aanwas niet enkel betrekking op de
effecten aangeduid in de aangehechte staat en op de goederen of vorderingen
aangeduid in het aangehechte overzicht, maar tevens op de goederen,
vorderingen, effecten en liquiditeiten die in de plaats zijn gekomen van deze
tegoeden zoals aangegeven in de staat van schatting en overzicht gehecht aan
deze overeenkomst. Het principe van de zaakvervanging is tevens van
toepassing op de effectenportefeuille aangezien de effectenportefeuille een
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feitelijke universaliteit van goederen uitmaakt waarin zaakvervanging van
rechtswege speelt.
d) Als tot zaakvervanging wordt overgegaan wat de inboedel of vorderingen
betreft, moet dit nog bevestigd worden op het moment van de verwerving van
het nieuwe zaakvervangende goed.
Artikel 8 – Vruchten

8.1. Partijen komen overeen dat de vruchten (interesten) en de gerealiseerde
meerwaarden die door de hoger beschreven roerende goederen gerealiseerd
worden, mits akkoord van beide partijen mogen uitgekeerd worden aan de
partijen, elk voor de onverdeelde helft. De meerwaarden die deel uitmaken van
de hoger beschreven roerende goederen maken integraal deel uit van de
tegoeden. Bijgevolg zal onderhavige overeenkomst van aanwas tevens van
toepassing zijn op deze meerwaarden.

8.2. Partijen komen overeen dat de vruchten (interesten, dividenden etc.) die
door de effectenportefeuille gegenereerd worden, na aftrek van de bancaire
kosten (bewaar- en beheerskosten en andere kosten) wel of niet mogen
uitgekeerd worden aan de partijen, elk voor de onverdeelde helft net zoals de
meerwaarden die door de effectenportefeuille gerealiseerd worden (mits
akkoord van beide partijen). In geval de vruchten en meerwaarden niet
uitgekeerd worden, zal onderhavig contract tevens van toepassing zijn op de
vruchten en meerwaarden.
De meerwaarden die deel uitmaken van de effectenportefeuille en niet
uitgekeerd worden wegens niet-realisatie, maken integraal deel uit van de
geïndividualiseerde effectenportefeuille. Bijgevolg zal onderhavige
overeenkomst van aanwas tevens van toepassing zijn op deze meerwaarden.
Artikel 9 – Duur
Dit contract heeft een onbepaalde duur en kan slechts ontbonden worden met
het akkoord van beide partijen. Niettemin staat het de partijen vrij om in
gemeenschappelijk overleg een einde te stellen aan het contract van aanwas.
Het contract van aanwas eindigt geenszins ingeval van een wijziging van het
nummer waaronder de effectenportefeuille geïndividualiseerd is of ingeval van
bewaargeving van de desbetreffende effectenportefeuille door een andere
financiële instelling dan deze die vandaag de bewaarneming op zich neemt.

M&D Seminars

241

Artikel 10 – Nietigheid
Een eventuele nietigheid van een bepaling van dit beding van aanwas betreft
enkel die specifieke bepaling. die in dat geval voor niet geschreven moet worden
gehouden, maar kan, volgens de uitdrukkelijke wil van partijen, niet de
nietigheid van het volledige beding van aanwas voor gevolg hebben.
Artikel 11 - Bemiddeling en arbitrage
De partijen komen overeen om ingeval van betwisting deze overeenkomst te
onderwerpen aan de bemiddeling en zo nodig aan de principes van de arbitrage.
Artikel 12 – Slotbepalingen
De partijen verklaren afdoende geïnformeerd te zijn aangaande hun rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze overeenkomst die hen op een
onpartijdige wijze geadviseerd werd.”.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
9. Kanscontract
De heer en mevrouw X-Y zijn van mening dat zij overeenkomsten ten
bezwarende titel hebben ondertekend in de vorm van een beding van aanwas.

9.1. Principe
Kanscontracten en dus ook bedingen van aanwas zijn wederkerige
overeenkomsten waarvan de gevolgen, met betrekking tot winst en verlies, hetzij
voor alle partijen, hetzij voor één van hen, van een onzekere gebeurtenis
afhangen (art. 1964 BW). In de beschreven verrichtingen is de onzekere
gebeurtenis niet het overlijden op zich (een overlijden is een zekere
gebeurtenis), maar wel de volgorde van het overlijden. Elke echtgenoot kan de
langstlevende zijn. Ingevolge de gesloten overeenkomsten bestaat de kans op
winst in de verkrijging van het aandeel of de inleg van de eerst overleden
echtgenoot. Het verlies is dan het overlijden als eerste van beide partij, waarbij
men het eigen aandeel of de eigen inleg moet afstaan aan de langstlevende.

9.2. Ten bezwarende titel
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Het overeengekomen beding van aanwas is een overeenkomst onder
bezwarende titel. Het bezwarend karakter vereist dat de kansen van beide
partijen evenwichtig zijn, en dat de inleg door de echtgenoten gelijk is.
Beide echtgenoten hebben een gelijke overlevingskans. Dit wordt enerzijds
aangetoond door de gelijkaardige leeftijd (66 jaar en 68 jaar) en anderzijds door
dezelfde goede gezondheidstoestand.
De inleg van beide echtgenoten voor het beding van aanwas is gelijkwaardig:
- de goederen die het voorwerp zijn van het beding van aanwas behoren toe aan
ieder van de echtgenoten voor de onverdeelde helft;
Het evenwichtig en bezwarend karakter van de overeenkomsten is aanwezig op
het moment van het afsluiten van het contract.

9.3. Ten bijzondere titel
Het beding van aanwas is ten bijzondere titel afgesloten aangezien de
overeenkomsten betrekking hebben op goederen die nauwkeurig in de
overeenkomsten werden omschreven. De echtgenoten komen overeen dat de in
de plaats getreden goederen automatisch ook tot het beding van aanwas
behoren. Vruchten en meerwaarden van de betrokken goederen maken ook
automatisch deel van het beding van aanwas.
De echtgenoten komen tevens overeen dat zaakvervanging schriftelijk zal
worden bevestigd, behoudens bij een feitelijke universaliteit, zoals een
effectenportefeuille.

9.4. Geen erfovereenkomst
Krachtens artikel 1100/1, §4 BW zijn overeenkomsten of bedingen onder
bezwarende titel altijd toegelaten, als ze onder bijzondere titel zijn gesloten of
gemaakt. Dergelijke overeenkomsten zijn toegelaten, zelfs als ze de
toekomstige nalatenschap van een partij betreffen en zelfs als die partij zich het
recht voorbehoudt om tijdens zijn leven over het voorwerp van die
overeenkomst of dat beding te beschikken. Dergelijke (erf)overeenkomsten of
bedingen moeten niet voldoen aan de formaliteiten van erfovereenkomsten en
dienen bijgevolg niet opgenomen te worden in een notariële akte.
Het beding van aanwas is een overeenkomst zowel onder bezwarende als onder
bijzondere titel en is dus een geldige overeenkomst.
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9.5. Beding van aanwas tussen echtgenoten
Het feit dat het beding van aanwas tussen echtgenoten wordt afgesloten maakt
het beding op zich niet ongeldig zoals ook meermaals bevestigd is door de
Vlaamse Belastingdienst (zie o.a. Standpunt nr. 17044 dd. 8 januari 2018).
10. Niet fiscale motieven
Indien en in de mate het besluitvormingsorgaan zou stellen dat er sprake is van
fiscaal misbruik, hetgeen volgens de aanvragers niet het geval is, dan nog maakt
het beding van aanwas geen fiscaal misbruik uit in de zin van artikel 3.17.0.0.2
VCF. Er zijn immers niet-fiscale motieven die voldoende opwegen tegen de
fiscale motieven.
Deze overeenkomsten bieden voor de echtgenoten immers de enige goede
oplossing naar wederzijdse bescherming. Een testament biedt geen sluitende
oplossing aangezien er geen controle bestaat op een éénzijdige wijziging.
Testamentaire regelingen zijn bovendien eenzijdig herroepbaar, zodat de
langstlevende echtgenoot absoluut geen zekerheid geeft. Hetzelfde geldt voor
schenkingen tussen echtgenoten.
[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
toegepast op een bijzondere situatie of verrichting, die op fiscaal vlak nog geen
uitwerking heeft gehad.
12. De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de
rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak.
13. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
- Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:
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“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.”;
- Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF dat luidt als volgt:

“Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”;
- Artikel 2.7.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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.”;
- Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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.
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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.”;
- Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

“§ 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.”;
- 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.

M&D Seminars

246

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.”.
14. De echtgenoten verklaren dat zij met betrekking tot de 28 rekeningen
(effectenportefeuilles en andere rekeningen, m.a.w. roerende goederen) in
onverdeeldheid een beding van aanwas wensen af te sluiten.
15. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen in een
beding van aanwas niet zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting
(maar bij onroerende goederen wel aan het verkooprecht) mits het beding van
aanwas beperkt is via een beschikking onder bijzondere titel, en ten bezwarende
titel is.
16. Het feit dat het beding van aanwas tussen echtgenoten wordt afgesloten
maakt dit beding op zich niet ongeldig. Wanneer een dergelijk beding van
aanwas wordt afgesloten tussen echtgenoten moet het slaan op de eigen
goederen van de echtgenoten die ze in onverdeeldheid bezitten. Het kan geen
betrekking hebben op goederen die tot de huwgemeenschap behoren. In casu
verklaren partijen dat zij 28 rekeningen in onverdeeldheid bezitten en bijgevolg
ieder onverdeeld eigenaar zijn voor de helft.
17. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
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nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
18. Het contract is in casu onder bijzondere titel aangezien het contract
betrekking heeft op roerende goederen die specifiek in de overeenkomst wordt
omschreven (cf. supra). De effectenportefeuilles worden beschouwd als een
feitelijke universaliteit. Bijgevolg aanvaardt Vlabel dat het contract betrekking
hebben op de effectenportefeuilles in hun geheel, zonder dat hiermee afbreuk
wordt gedaan aan de vereiste dat het contract onder bijzondere titel moeten
zijn.
19. Zaakvervanging is mogelijk binnen dergelijke contract. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

Wat de effectenportefeuilles betreft heeft de aanvaarding van de kwalificatie als
feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege zaakvervanging
optreedt. Het contract zal dus uitwerking krijgen op de effectenportefeuilles
zoals deze zijn samengesteld op het ogenblik van het overlijden van één van de
echtgenoten ongeacht de gewijzigde samenstelling hiervan ingevolge transacties
van wederbeleggingen.
20. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
21. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
22. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
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het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
23. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er in casu sprake is van
een gelijkaardige levensverwachting. De echtgenoten hebben een gelijkaardige
leeftijd (66 jaar en 68 jaar) en zij verklaren beiden in dezelfde goede
gezondheidstoestand te verkeren.
24. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
25. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
gelijkwaardig is. De goederen die het voorwerp zijn van het beding van aanwas
behoren toe aan ieder van de echtgenoten voor de onverdeelde helft.
26. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat.
27. De voorgenomen verrichting maakt in principe geen fiscaal misbruik uit in
de zin van art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien er ook niet-fiscale motieven aan de
contracten ten grondslag liggen, tenzij uit de feiten blijkt dat de kansen
uiteindelijk niet gelijkwaardig waren omdat één van de partijen kort na het
sluiten van de contracten niet onverwacht is komen te overlijden.
28. Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie- en de erfbelasting
en doet geen uitspraak over andere belastingen.

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

- publicatie op 19.06.2020
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Splitsing levensverzekeringspolissen
Voorafgaande beslissing nr. 20013 dd. 11.05.2020

Artt. 2.7.1.0.6 ; 2.7.3.2.8. ; 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 enerzijds bevestiging te verkrijgen dat de
verrichtingen in het geheel van de omstandigheden (met name het afsluiten van
de verzekeringspolis op twee hoofden, gevolgd door een schenking
(verzekeringsgift) door de langstlevende verzekeringnemer aan de
begunstigden) geen aanleiding zullen geven tot de heffing van erfbelasting bij
het overlijden op grond van de algemene antimisbruikbepaling opgenomen in
artikel 3.17.0.0.2 VCF.
2. De aanvraag strekt ertoe om bevestiging te krijgen dat de overdracht van de
rechten als verzekeringnemer bij het overlijden van de eerststervende
verzekeringnemer naar de langstlevende verzekeringnemer niet onderworpen is
aan artikel 2.7.1.0.6 VCF, aangezien de overdracht geen betrekking heeft op de
geldelijke voordelen verbonden aan de verzekeringscontracten.
3. De aanvraag strekt ertoe zekerheid te verkrijgen of de splitsing van de
huidige polissen in twee maal drie afzonderlijke verzekeringspolissen al dan niet
zal beschouwd worden als een afkoop, waardoor erfbelasting conform artikel
2.7.1.0.6 VCF zal verschuldigd zijn in de nalatenschap van wijlen de heer X.
4. De aanvraag strekt er tot slot toe om bevestiging te krijgen dat de
aftrekregeling ingevolge de verzekeringsgift (vervat in artikel 2.7.3.2.8, §2 VCF)
kan worden toegepast in de nalatenschappen van beide verzekeringnemers bij
het heffen van de erfbelasting conform artikel 2.7.1.0.6 VCF, dan wel in de
nalatenschap van wijlen de heer X in de mate waarin u de mening bent
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toegedaan dat de splitsing van huidige polissen in drie afzonderlijke
verzekeringspolissen zal beschouwd worden als een afkoop.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
5. De aanvraag wordt ingediend door […] namens:
mevrouw Y, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer […],

•

geboren te […] op xx.xx.1942, weduwe van de heer X, wonende te […];
mevrouw A, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer […],

•

ongehuwd, geboren te […] op xx.xx.1969, wonende te […];
de heer B, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer […], geboren

•

te […] op xx.xx.1972, echtgenoot van mevrouw […], wonend te […];
de heer C, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer […], geboren

•

te […] op xx.xx.1976, echtgenoot van mevrouw […], wonend te […].

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
6. Mevrouw Y, voornoemd, heeft in het verleden, samen met haar overleden
echtgenoot, de heer X twee verzekeringspolissen[1] afgesloten, met name:
1) een verzekeringspolis afgesloten bij […], met nummer […], met als
einddatum xx.xx.2044. De verzekering is afgesloten als volgt:
•

verzekeringnemers: de heer X en mevrouw Y;

•

verzekerden: de heer X en mevrouw Y;

•

begunstigde bij overlijden: de verzekeringnemer(s), bij gebreke: zijn (hun)
echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende, bij gebreke: de kinderen van de
verzekeringnemer(s), reeds en later geboren, bij gelijke delen, bij gebreke:
de nalatenschap van de verzekeringnemer(s).

2) een verzekeringspolis afgesloten bij […], met nummer […]. De verzekering
is afgesloten als volgt:
•

verzekeringnemers: de heer X en mevrouw Y;

•

verzekerden: de heer X en mevrouw Y;

•

begunstigde bij overlijden: de overlevende verzekerde, bij ontstentenis: de
kinderen van de verzekerden, per gelijke delen, het deel van een
vooroverledene komt toe aan zijn afstammelingen per gelijke delen. Bij
ontstentenis: de nalatenschap van de verzekeringnemer.
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7. Vervolgens is de heer X op xx.xx.2018 overleden.
8. Voornoemde verzekeringscontracten voorzien in een overdracht van de
rechten tussen de verzekeringnemers bij het eerste overlijden van één van de
verzekeringnemers, waardoor de verzekeringsprestatie nog niet werd uitgekeerd
bij het eerste overlijden van één van de verzekeringnemers, met name van wijlen
de heer X.
9. Bovendien zijn er sinds het overlijden van de heer X geen bijstortingen meer
gebeurd in de respectieve polissen.
10. Tot slot was de laatste fiscale woonplaats van de heer X op het moment van
zijn overlijden reeds meer dan vijf jaar gelegen in het Vlaams Gewest en heeft
mevrouw Y op heden haar fiscale woonplaats reeds meer dan vijf jaar in het
Vlaamse Gewest.
11. Mevrouw Y heeft na het overlijden van haar echtgenoot, wijlen de heer X, de
rechten als verzekeringnemer van beide verzekeringscontracten geschonken aan
haar drie kinderen: mevrouw A en de heren B en C, voornoemd, door middel van
een notariële akte verleden voor het ambt van notaris […] (notaris met
standplaats te […]) op xx.xx.2019[2].
12. Het voorwerp van de schenking betrof aldus:
•

de volle eigendom van en alle rechten die de schenker kan laten gelden
tegenover de verzekeraar […], te […] , ingevolge een
levensverzekeringscontract genaamd "[…]", afgesloten door voornoemde
mevrouw Y (verzekeringnemer), contractnummer […], en;

•

de volle eigendom van en alle rechten die de schenker kan laten gelden
tegenover de verzekeraar […], te […], ingevolge een
levensverzekeringscontract genaamd "[…]", afgesloten door voornoemde
mevrouw Y, contractnummer […].

13. De notariële schenkingsakte werd vervolgens geregistreerd, waarna 3%
schenkbelasting verschuldigd was en werd betaald.
14. Beide verzekeraars wensen echter, naar aanleiding van deze schenking van
de verzekeringscontracten, drie polissen te onderschrijven, respectievelijk op
naam van elk van de drie nieuwe verzekeringnemers, gezien het technisch niet
mogelijk zou zijn om een polis op drie verzekeringnemers te coderen.
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15. Wanneer één van de kinderen in de toekomst tot afkoop van de polis
overgaat of wanneer de verzekeringsprestatie wordt uitgekeerd naar aanleiding
van het overlijden van de verzekerde, mevrouw Y, wensen zij zekerheid te
bekomen omtrent de wijze waarop de verschuldigde erfbelasting in de
nalatenschap van wijlen de heer X enerzijds, en/of in de nalatenschap van
mevrouw Y anderzijds zal worden geheven.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
1)

Polis met twee verzekeringnemers - twee verzekerde hoofden:
overdracht van rechten tussen de verzekeringnemers

16. Vooreerst vindt op het ogenblik van het eerste overlijden van één van de
verzekeringnemers een overdracht plaats van de rechten als verzekeringnemer
ten voordele van de langstlevende verzekeringnemer. De overdracht van rechten
tussen de verzekeringnemers heeft tot gevolg dat de langstlevende
verzekeringnemer in alle rechten met betrekking tot het verzekeringscontract
treedt conform artikel 184 van de verzekeringswet (het recht tot afkoop,
reductie, in pandgeving, alsook het recht tot aanduiding van de begunstigde).
17. Hoewel deze overdracht als een aanwas zou kunnen bestempeld worden,
werd reeds meermaals door Vlabel beargumenteerd dat de overdracht van de
onlichamelijke rechten, geen aanwas van het vermogensvoordeel betreft.
18. In dat geval wordt er op de overdracht van de rechten als verzekeringnemer
ten voordele van de langstlevende verzekeringnemer geen erfbelasting geheven
op basis van artikel 2.7.1.0.6 VCF bij het eerste overlijden van één van de
verzekeringnemers.
19. Evenwel zal de toepassing van artikel 2.7.1.0.6 VCF in de nalatenschap van
de verzekeringnemer(s) worden uitgesteld naar een (latere) nieuwe gebeurtenis,
zijnde het moment waarop het contract tot uitkering komt of wordt afgekocht.

2)

Principe van de verzekeringsgift

20. Zoals bekend stelde de Vlaamse belastingdienst in zijn standpunten
nummer 15133 en 15142 dat de heffing van de registratiebelasting op de
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schenking, door de verzekeringnemer, van zijn rechten, niet belet dat er daarna
nog erfbelasting geheven wordt op de uitkeringen uit de polis. Dit principe werd
inmiddels overgenomen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit: de verzekeringsgift
belet aldus in principe niet dat artikel 2.7.1.0.6. VCF nog zal toegepast worden
in de nalatenschap van de verzekeringnemer(s) (op het ogenblik waarop de
latere nieuwe gebeurtenis zich voordoet).
21. Voor overlijdens na 9 januari 2017 wordt evenwel voorzien in een decretale
aftrekregeling. Deze werd opgenomen in artikel 2.7.3.2.8., §2 VCF.
22. De memorie van toelichting[3] van de bepaling luidt als volgt:

“Een zogenaamde verzekeringsgift, dat wil zeggen een schenking waarbij een
door de schenker afgesloten levensverzekeringspolis wordt geschonken aan
de begunstigde van de polis, valt onder de toepassing van de schenkbelasting
indien deze schenking ter registratie wordt aangeboden.
De overdracht van de polis aan de begunstigde of een derde belet evenwel niet
dat de begunstiging die in de polis voorkomt een door de erflater in het
voordeel van de begunstigde gemaakt beding is, zoals bedoeld in artikel
2.7.1.0.6, §1, eerste en tweede lid, VCF, althans zolang de begiftigde deze
begunstiging niet wijzigt.
Bijgevolg is er bij het overlijden van het verzekerd hoofd erfbelasting
verschuldigd op hetgeen de begunstigde verkrijgt, indien deze verkrijging
beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 2.7.1.0.6, §1 VCF.
Door bepaalde auteurs in de rechtsleer wordt opgeworpen dat de overdracht
van de polis tot gevolg heeft dat de begunstiging niet meer kosteloos zou zijn,
zoals vereist door artikel 2.7.1.0.6, §2, eerste lid, VCF. Deze visie kan niet
worden bijgetreden. De aanduiding van een begunstigde, die kosteloos
verkrijgt, blijft een begunstiging onder kosteloze titel, ook al wordt de polis
nadien overgedragen. Ook de bewering dat er ingevolge de schenking van de
polis aan de begunstigde of een derde persoon geen sprake meer is van een
beding uitgaande van de erflater kan niet worden bijgetreden. De schenking
van de polis neemt niet weg dat het oorspronkelijke beding in voordeel van de
begunstigde blijft uitgaan van de erflater/ verzekeringnemer zolang de
begiftigde van de polis vervolgens de begunstiging niet zelf heeft gewijzigd
ten gunste van een andere persoon.
Om een einde te stellen aan deze recent opgedoken discussies wordt
voorgesteld een zin toe te voegen aan artikel 2.7.1.0.6, §2, tweede lid, VCF.
Hoewel artikel 2.7.1.0.6, VCF in de praktijk quasi uitsluitend
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levensverzekeringscontracten vat (gezien het artikel een wettelijk vermoeden
van belastbaarheid instelt bij uitkeringen op basis van een contract dat
uitvoering krijgt bij of naar aanleiding van een overlijden), werd met de
bemerking van de Raad van State rekening gehouden en wordt de generieke
term ‘contract’ gehanteerd in het tekstvoorstel.
Als de schenking van de polis aan de schenkbelasting is onderworpen en er
bij het overlijden van het verzekerd hoofd erfbelasting wordt geheven bij
toepassing van artikel 2.7.1.0.6, §1, eerste of tweede lid, VCF, is er,
economisch gezien, sprake van een dubbele belasting ofschoon het juridisch
voorwerp van deze beide belastingen verschillend is.
Geen enkele bepaling uit de huidige VCF laat echter toe over te gaan tot een
vermindering van de belastbare grondslag van hetgeen belast wordt met de
erfbelasting bij toepassing van artikel 2.7.1.0.6, VCF.
Daarom wordt voorgesteld een tweede paragraaf toe te voegen aan artikel
2.7.3.2.8, VCF, waarin wordt gesteld dat de belastbare grondslag, waarop de
schenkbelasting werd geheven (de afkoopwaarde van de polis), in mindering
mag worden gebracht van de belastbare grondslag waarop de erfbelasting
wordt geheven (de verzekeringsprestatie) bij toepassing van artikel 2.7.1.0.6,
VCF.”
23. Bovenstaande heeft tot gevolg dat bij het overlijden van mevrouw Y:
•

de polis tot uitkering zal komen (aangezien mevrouw Y verzekerde is);

•

de uitkering ingevolge een verzekeringspolis belastbaar blijft, ook al
werden de rechten uit de polis inmiddels geschonken aan de kinderen (en
werd het AAB-contract omgevormd tot een BAB-contract);

•

de uitkering bij helften zal worden aangerekend in de nalatenschap van
wijlen de heer X (via een bijvoeglijke aangifte) en voor de andere helft zal
moeten worden aangerekend in de nalatenschap van mevrouw Y;

•

dat de belastbare grondslag, ingevolge de verzekeringsgift (en de daarop
betaalde schenkbelasting) mag worden verminderd ten belope van de
waarde die al belast werd in de schenkbelasting.

24. De belastbare grondslag in de erfbelasting (de verzekeringsprestatie) wordt
aldus verminderd met het bedrag waarop schenkbelasting werd geheven (de
afkoopwaarde van de polis op het ogenblik van de schenking). Concreet zal
slechts op de meerwaarde van de polis tussen het ogenblik van de schenking en
het ogenblik van de nieuwe gebeurtenis erfbelasting moeten worden betaald.
25. De geest van deze bepaling kan gevonden worden in het vermijden van
dubbele taxatie: indien de rechten van een levensverzekeringscontract aan de
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eerder aangeduide begunstigde worden geschonken mét betaling van
schenkbelasting, zal er derhalve op het bedrag waarop reeds schenkbelasting
werd betaald, in de toekomst niet nog eens erfbelasting moeten worden
betaald.
26. De aanvraag strekt er aldus eveneens toe bevestiging te verkrijgen dat er van
de aftrekregeling zal kunnen worden genoten in het kader van het overlijden van
moeder, mevrouw Y.

3)
Combinatie tussen verzekering op twee hoofden en verzekeringsgift
door de langstlevende verzekeringnemer
27. Wanneer de overdracht van rechten als verzekeringnemer ten voordele van
de langstlevende verzekeringnemer, zoals vermeld onder 1), niet wordt
gekwalificeerd als een aanwas van de vermogensvoordelen, impliceert dit dat
artikel 2.7.1.0.6 VCF van toepassing is in de nalatenschap van beide
verzekeringnemers. In de nalatenschap van de eerst overleden verzekeringnemer
(zijnde wijlen de heer X) zal de taxatie worden uitgesteld naar de latere nieuwe
gebeurtenis (met name de afkoop of de uitkering). Aan de hand van een
bijvoeglijke aangifte zal de helft van de afkoopwaarde of uitkering worden belast
op basis van artikel 2.7.1.0.6 VCF.
28. Vooreerst strekt deze aanvraag ertoe om duidelijkheid te bekomen of de
splitsing van de huidige polissen in twee maal drie afzonderlijke
verzekeringspolissen al dan niet zal beschouwd worden als een afkoop van de
betrokken polissen. De kwalificatie van omvorming als afkoop strekt ertoe dat
op heden een bijvoeglijke aangifte zal moeten worden ingediend in de
nalatenschap van wijlen de heer X ten belope van de helft van de afkoopwaarde.
29. Vervolgens strekt deze aanvraag er toe om de bevestiging te bekomen dat
de decretale aftrekregeling, opgenomen in artikel 2.7.3.2.8, §2 VCF, ook van
toepassing is in de nalatenschap van de eerststervende verzekeringnemer (die
de verzekeringsgift niet mee heeft kunnen initiëren). Zowel in de hypothese
waarin de omvorming wordt gekwalificeerd als een afkoop, als in de hypothese
waarin dit niet het geval is.
30. Artikel 2.7.3.2.8, § 2 VCF luidt immers als volgt: “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
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gediend voor de heffing van de schenkbelasting indien het contract door de
erflater aan die persoon werd geschonken”.
31. In casu werd de polis immers niet door de erflater, doch wel door de
langstlevende verzekeringnemer geschonken aan de begunstigde kinderen. Een
strikte lezing van de decretale tekst zou in casu tot gevolg hebben dat er niet
van enige aftrekregeling kan worden genoten.
32. Een dergelijke strikte interpretatie druist ons inziens in tegen de geest van
de decretale bepaling, namelijk het vermijden van dubbele belasting. Gezien er
bij de registratie van de verzekeringsgift reeds schenkbelasting (ten belope van
drie procent) verschuldigd was en betaald werd op de volledige polis (en niet
enkel op de initiële helft van de langstlevende verzekeringnemer), is het niet
meer dan billijk dat de decretale aftrekregeling van toepassing zal zijn in de
nalatenschappen van beide verzekeringnemers.
33. Bij gebrek hieraan zou er in de nalatenschap van de heer X immers sprake
zijn van dubbele taxatie (met name de helft van de verzekeringspolis wordt
belast in de schenkbelasting naar aanleiding van de verzekeringsgift en
diezelfde helft wordt opnieuw volledig belast in de erfbelasting op het ogenblik
van de nieuwe gebeurtenis). Net dit wilde de decreetgever duidelijk vermijden
met de invoering van de decretale aftrekregeling.
34. Indien de kinderen niet tot afkoop overgaan, doch de verzekeringsprestatie
zou worden uitgekeerd op het moment van het overlijden van mevrouw Y,
zouden de kinderen (op grond van bovenstaande redenering en het feit dat
iedere verzekeringnemer wordt geacht voor de helft bedongen te hebben):
•

een nieuwe aangifte moeten indienen voor de helft van deze uitkering in de
nalatenschap van vader, de heer X;

•

de andere helft van de uitkering moeten aangeven via de aangifte in de
nalatenschap van moeder, mevrouw Y.

35. De aanvraag strekt aldus toe om ook in dat scenario de bevestiging te
verkrijgen dat de decretale aftrekregeling in de beide nalatenschappen mag
worden toegepast, ook wanneer de eerst overleden verzekeringnemer niet zelf is
overgegaan tot de verzekeringsgift.
[top]

IV. Beslissing
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36. Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de
volgende voorafgaande beslissing:
37. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
Artikel 2.7.1.0.6 VCF dat luidt als volgt:

“§ 1. 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 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. 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. Dit tegenbewijs kan niet worden geleverd door aan te
tonen dat het contract werd geschonken aan deze persoon.
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;
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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.”
Artikel 2.7.3.2.8 VCF dat luidt als volgt:

“§ 1. 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. 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.
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
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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.”
38. Op het ogenblik van het overlijden van de heer X dd. xx.xx.2018 vindt er
een overdracht plaats van zijn rechten als verzekeringnemer ten voordele van de
langstlevende verzekeringnemer, mevrouw Y. Aangezien de polis op dat
ogenblik niet tot uitkering komt, wordt er geen erfbelasting geheven op basis
van artikel 2.7.1.0.6 VCF bij zijn overlijden. De toepassing van artikel 2.7.1.0.6
VCF wordt uitgesteld tot op het ogenblik dat het voordeel van de
levensverzekering wordt verkregen, hetzij door afkoop van de polis, hetzij door
uitkering van de polis.
39. Het feit dat de verzekeringspolissen door mevrouw Y aan de drie kinderen
werden geschonken, belet niet dat artikel 2.7.1.0.6 VCF van toepassing is als de
polissen tot uitkering zouden komen bij haar overlijden.
Aangezien de schenking van de polissen ter registratie werd aangeboden, is op
deze schenking schenkbelasting geheven op een belastbare grondslag die gelijk
is aan de waarde van de polissen (afkoopwaarde) op het moment van de
schenking.
De belastbare grondslag die heeft gediend voor de heffing van de
schenkbelasting mag in dat geval overeenkomstig artikel 2.7.3.2.8, §2 VCF in
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mindering worden gebracht van de belastbare grondslag van artikel 2.7.1.0.6
VCF.
40. Als de nieuwe verzekeringnemers vóór de vervaldag van de polissen de
volledige reserve van de bestaande polissen “overbrengen” naar nieuwe polissen,
zelfs bij dezelfde verzekeraar, wordt de afkoopwaarde beschouwd als verkregen.
De splitsing van de huidige polissen in twee maal drie afzonderlijke
verzekeringspolissen dient dus te worden beschouwd als een afkoop van de
huidige twee polissen.
41. Concreet betekent dit voor de heffing van de erfbelasting het volgende:
•

Ingevolge de kwalificatie als afkoop ontstaat er een verplichting tot indiening
van een nieuwe aangifte in de nalatenschap van de heer X, waar toepassing
zal worden gemaakt van art. 2.7.1.0.6 VCF voor wat betreft de helft van de
afkoopwaarde.
De aftrekregeling van artikel 2.7.3.2.8, §2 VCF kan geen toepassing vinden in
de nalatenschap van X, aangezien de polis niet door de heer X, doch wel door
mevrouw Y werd geschonken aan de begunstigde kinderen.

•

Aangezien de twee bestaande polissen worden afgekocht vóór het overlijden
van mevrouw Y, bestaan de geschonken polissen niet meer bij haar overlijden.
Bijgevolg zal er geen uitkering meer gebeuren op basis van deze polis en kan
artikel 2.7.1.0.6 VCF niet meer worden toegepast in haar nalatenschap.

•

De antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF wordt niet aangewend op
de voorgenomen verrichtingen.

42. Deze beslissing heeft alleen betrekking op erfbelasting en doet geen
uitspraak over andere belastingen. Overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1, §2, eerste
lid, 3° VCF spreekt deze beslissing zich niet uit over de mogelijke toepassing van
niet door de aanvrager opgeworpen artikelen van de VCF.

-----------

- publicatie op 19.06.2020

[1] Een kopie van voornoemde verzekeringscontracten is toegevoegd in bijlage.
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[2] Een kopie van de schenkingsakte van 12 september 2019 wordt in bijlage
toegevoegd.
[3] Ontwerp van decreet van 20 oktober 2016 houdende diverse fiscale
bepalingen, Parl. St. Vl. Parl. 2016-2017, nr.
928/1, http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1215581.
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Kanscontract
Voorafgaande beslissing nr. 20014 dd. 25.05.2020

Artt. 2.7.1.0.1 ; 2.7.1.0.3 ; 2.7.1.0.5.; 2.8.1.0.1 ; 2.8.4.1.1 ; 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 ertoe te vernemen dat het voorgelegde kanscontract
tussen de echtgenoten X-Y (zie bijlage 5 bij de aanvraag) kwalificeert als een
kanscontract ten bezwarende titel en dat:

1.1. indien de overeenkomst in België wordt geregistreerd - de artikelen
2.8.1.0.1 en 2.8.4.1.1, §2, VCF niet van toepassing zullen zijn en er derhalve
geen schenkbelasting zal verschuldigd zijn;

1.2. bij overlijden van één van de echtgenoten - evenmin de artikelen
2.7.1.0.3, 3° en 2.7.1.0.5 VCF van toepassing zullen zijn, zodat er geen
erfbelasting verschuldigd zal zijn;

1.3. Deze verrichting geen fiscaal misbruik vormt in de zin van artikel
3.17.0.0.2 VCF.
2. De aanvragers verzoeken uitdrukkelijk dat de voorafgaande beslissing die ter
zake zal genomen worden, een geldigheidsduur zou hebben tot het overlijden
van de eerststervende der echtgenoten.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
3. De aanvraag wordt ingediend door de heer […], te […], namens:
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3.1. De heer X met rijksregisternummer […], geboren te […] op xx.xx.1960 en
zijn echtgenote,

3.2. Mevrouw Y, met rijksregisternummer […], geboren te […] op xx.xx.1967.
Zij wonen samen te […]. Hierbij merken wij op dat de echtgenoten hun fiscale
woonplaats sinds meer dan vijf jaar in het Vlaamse Gewest hebben.
4. Het koppel is gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen naar
Belgisch recht, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris […] te […] op
xx.xx.1990 en gewijzigd ingevolge wijzigend huwelijkscontract verleden voor
notaris […], te […] op xx.xx.2012, zonder wijziging van het stelsel, doch met
toevoeging van een optionele contractuele erfstelling.
5. Ze hebben samen twee gemeenschappelijke, meerderjarige kinderen.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
6. De aanvragers wensen tussen hen een aanwasovereenkomst/kanscontract af
te sluiten met betrekking tot de volgende roerende goederen die behoren tot
hun respectieve eigen vermogens, gelet op het huwelijksstelsel waaronder zij
zijn gehuwd. Het betreft aandelen van de volgende vennootschappen:
"vennootschap A”
•

ondernemingsnummer […].

•

aandeelhouders: De vennootschap heeft in totaal vijfhonderd (500) aandelen
van categorie A en duizend en vier (1004) aandelen van categorie B. Deze
opsplitsing is ontstaan ten gevolge van een kapitaalverhoging. Er is echter
geen verschil wat betreft de rechten verbonden aan deze aandelen. Deze
aandelen komen aan volgende aandeelhouders toe: BV B houdt 50 aandelen
van categorie A aan. De heer X en mevrouw Y houden elk 225 aandelen van
categorie A en 502 aandelen van categorie B aan.

Vennootschap A is een actieve familiale vennootschap dewelke een […] filiaal
uitbaat in […]. Voor deze vennootschap werd er op xx.xx.2018 een attest voor
de toepassing van de vrijstelling van schenkbelasting voor een familiale
vennootschap zoals bepaaId in artikel 2.8.6.0.3 VCF bekomen (zie bijlage 4 bij
de aanvraag).
“BV B”
•

ondernemingsnummer […].
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Aandeelhouders: De heer X en mevrouw Y houden elk 75 van de 150
(bijgevolg samen 100%) aandelen in BV B.

Merk op dat de aandelen oorspronkelijk allemaal eigendom waren van mevrouw
Y, en dat zij op xx.xx.2002 de helft van haar aandelen heeft overgedragen aan
de heer X, zodat zij sinds xx.xx.2002 elk de helft van de aandelen aanhouden.
•

BV B heeft o.a. een handelspand dat verhuurd wordt aan een andere
supermarkt en de gezinswoning van het echtpaar in haar vermogen.

•

structuur: de structuur ziet er op heden als volgt uit:

De partijen kiezen bewust voor dergelijke wederzijdse overeenkomst die hen
beiden bindt en in principe niet eenzijdig kan opgezegd worden, noch kan
aangevochten worden door de kinderen op basis van inkorting.
In de vennootschap A oefenen de echtgenoten immers hun
beroepswerkzaamheden uit, nl. de uitbating van een […] filiaal. Om de
continuïteit te verzekeren en de bedrijfseconomische en zakelijke positie van de
langstlevende te beschermen bij een vroegtijdig overlijden van één van hen,
verkiezen zij een aanwasovereenkomst tussen hen af te sluiten. Dit is immers de
enige mogelijkheid om de volle eigendom van de aandelen toe te kennen aan de
langstlevende echtgenoot zonder risico op inkorting door de kinderen. Wanneer
beide echtgenoten de tijd rijp achten om de aandelen door te geven aan de
kinderen, zullen zij daaromtrent samen een beslissing nemen en alsdan samen
het kanscontract ontbinden. Bij een vroegtijdig overlijden van een echtgenoot,
heeft de langstlevende de flexibiliteit omtrent de verderzetting van de activiteit,
een eventuele overdracht van de activiteit aan derden of een overdracht aan de
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kinderen. Beide echtgenoten wensen deze beslissing als langstlevende alleen te
maken, zonder inmenging van de kinderen.
De BV B bevat o.a. de gezinswoning van de heer X en mevrouw Y. Hieromtrent
wensen de echtgenoten voor zichzelf de nodige maatregelen te nemen die
hem/haar in staat stellen zijn/haar levenskwaliteit en - standaard als
langstlevende echtgenoot te garanderen en de flexibiliteit te behouden omtrent
een eventuele overdracht aan derden of aan de kinderen.
Hoe de voorgenomen aanwasovereenkomst zal luiden, kan u terugvinden in
bijlage 5 bij de aanvraag.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
7. Principe

7.1. Het beding van aanwas betreft een kanscontract ten bezwarende titel dat
wordt afgesloten tussen twee contractanten met betrekking tot één of
meerdere goederen.
Een contract van aanwas heeft een wederkerig karakter. Beide contractanten
zullen gezamenlijk tot een besluitvorming moeten komen teneinde hun
rechten van beheer en beschikking uit te oefenen. Een wijziging, noch
opzegging kan bijgevolg eenzijdig geschieden.
Als compensatie van deze beperking aan hun beheers- en
beschikkingsbevoegdheid die de echtgenoten zich vrijwillig opleggen, bekomt
elke contractant onder opschortende voorwaarde het recht op het aandeel van
de medecontractant in zijn aanspraken op het goed waar het beding van
aanwas op gevestigd wordt zo deze komt te overlijden. Het zich al dan niet
voordoen van de aanwas is verbonden aan de onzekere gebeurtenis van het
tijdstip van overlijden van een contractant. De onzekerheid van tijdstip en
identiteit van de eerstoverleden contractant maakt dat beide partijen eenzelfde
kans hebben op de aanwas van een vermogensbestanddeel.

7.2. Echtgenoten gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen
Dat een beding van aanwas mogelijk is tussen echtgenoten gehuwd onder een
stelsel van scheiding van goederen wordt zowel door het Grondwettelijk Hof
als de Vlaamse Belastingadministratie zelf bevestigd.
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7.3. Een evenwichtig kanscontract
Het beding van aanwas betreft een contract ten bezwarende titel, wat
verklaard wordt door het gegeven dat beide partijen een gelijke kans hebben
om eigendomsaanspraken op het gehele goed te verkrijgen door de aanwas in
volle eigendom van het aandeel van de overleden contractant. Deze gelijkheid
van kansen wordt beoordeeld op het moment van het sluiten van de
overeenkomst.
De kwalificatie "kanscontract" tussen partijen wordt aangetoond door de
gelijke overlevingskans, een gezamenlijk optreden in de vorm van een strikt
vervreemdingsverbod en de afwezigheid van een einddatum. Het bezwarende
karakter sluit de taxatie in de erf- of registratiebelasting in hoofde van de
artikelen 2.8.1.0.1 jo 2.8.4.1.1, §2, VCF uit. Wij verwijzen dienaangaande naar
de beslissingen door u genomen door de jaren heen (VB 16009 dd.
21.03.2016, VB 17025 dd. 04.09.2017, VB 18036 dd. 05.09.2018, VB 19025
dd. 24.06.2019.)

7.4. Met betrekking tot artikel 1130 BW en artikel 1100/1 e.v. BW
Het beding van aanwas betreft een kanscontract ten bezwarende titel onder de
opschortende voorwaarde van vooroverlijden van een contractant en ten
bijzondere titel. Het is derhalve geen verboden erfovereenkomst.

7.5. Toepassing in casu
Het kanscontract dat de echtgenoten, meneer en mevrouw X–Y, wensen af te
sluiten kwalificeert als een kanscontract ten bezwarende titel. Het bezwarende
karakter wordt ondersteund door de volgende feitelijke gegevens waaruit blijkt
dat de echtgenoten een evenwaardig kanscontract voor ogen hebben en animo
speculandi wensen te handelen:

7.6. Een gelijke overlevingskans bij het afsluiten van de overeenkomst, wat
aangetoond wordt door de gelijkaardige leeftijd, in casu een leeftijdsverschil
van iets meer dan 6 jaar en eenzelfde goede gezondheidstoestand, wat
gestaafd kan worden door een kopie van het medisch attest opgesteld door
dokter […] (zie bijlage 6 van de aanvraag).
Het leeftijdsverschil van 6 jaar kwalificeert onder de vigerende rechtspraak als
een kansengelijkheid aangezien deze moet beoordeeld worden in de feiten en
niet enkel mag gesteund worden op een objectieve leeftijd. Zie onder andere:
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Antwerpen 10 februari 1988, T.Not. 1989, 320: leeftijdsverschil van ruim
20 jaar;

•

Rb. Turnhout 7 januari 2005, RAGB 2006, nr. 6, 60: leeftijdsverschil van 16
jaar;

•

Antwerpen 4 juni 2012, rolnr. 2010/R/3289, onuitgegeven:
leeftijdsverschil van 14 jaar;

•

Antwerpen 30 juni 2015, T.Not. 2016, afl. 5, 364: leeftijdsverschil van 10
jaar.

Ook de Vlaamse Belastingdienst heeft in verschillende voorafgaande
beslissingen, waarbij een groter leeftijdsverschil voorlag bevestigd dat dit
leeftijdsverschil geen afbreuk doet aan de kansengelijkheid:
•

VB nr. 17046 d.d. 19 februari 2018: leeftijdsverschil van 15 jaar;

•

VB nr. 18013 d.d. 19 maart 2018: leeftijdsverschil van 15 jaar;

•

VB nr. 17058 d.d. 19 maart 2018: leeftijdsverschil van 6 jaar;

•

VB nr. 17025 d.d. 4 september 2017: verschil van 8 jaar;

•

VB nr. 19032 d.d. 19 augustus 2019: verschil van 4 jaar.

7.7. Financiële gelijkwaardigheid: beide partijen zijn elk volle eigenaar van
evenveel aandelen van dezelfde vennootschap, die bovendien samen bestuurd
wordt door hen beiden.

7.8. Het beding van aanwas bevat een strikt vervreemdingsverbod. Het is de
echtgenoten niet toegestaan eenzijdig het contract stop te zetten, te wijzigen,
de goederen in pand te geven, te vervreemden etc. Aanvullend, ter versterking
van dit vervreemdingsverbod, hebben de partijen zich het verbod opgelegd om
wederzijdse volmachten toe te staan. Elke daad van beheer of beschikking die
gesteld wordt, zal met andere woorden de expliciete en persoonlijke handeling
van elk der echtgenoten noodzaken.

7.9. Het contract van aanwas wordt aangegaan voor onbepaalde duur. De
afwezigheid van einddatum leidt ertoe dat het beding slechts kan opgeheven
worden mits wederzijds akkoord van de contractanten.

7.10. Het beding van aanwas kwalificeert tevens als een overeenkomst ten
bijzondere titel aangezien de overeenkomst van aanwas enkel van toepassing
is op voornoemde aandelen van de vennootschap A en BV B.
Al deze elementen in acht genomen, dient men te concluderen dat het
kanscontract dat de heer X en zijn echtgenote, mevrouw Y, voornemens zijn af
te sluiten, kwalificeert als een evenwichtig kanscontract ten bezwarende titel en
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ten gevolge hiervan de artikelen 2.7.1.0.3, 3°, 2.7.1.0.5 en art. 2.8.1.0.1 io
2.8.4.1.1, §2, VCF geen toepassing kunnen vinden.
De verzoekers willen ten slotte vriendelijk vragen dat de geldigheid van de
voorafgaande beslissing zich in de tijd zou uitstrekken tot aan het overlijden van
één van de echtgenoten.
8. Niet fiscale motieven
De partijen kiezen bewust voor dergelijke wederzijdse overeenkomst die hen
beiden bindt en in principe niet eenzijdig kan opgezegd worden, noch kan
aangevochten worden door de kinderen op basis van inkorting.
In de vennootschap A oefenen de echtgenoten immers hun
beroepswerkzaamheden uit, nl. de uitbating van een […] filiaal. Om de
continuïteit te verzekeren en de bedrijfseconomische en zakelijke positie van de
langstlevende te beschermen bij een vroegtijdig overlijden van één van hen,
verkiezen zij een aanwasovereenkomst tussen hen af te sluiten. Dit is immers de
enige mogelijkheid om de volle eigendom van de aandelen toe te kennen aan de
langstlevende echtgenoot zonder risico op inkorting door de kinderen. Wanneer
beide echtgenoten de tijd rijp achten om de aandelen door te geven aan de
kinderen, zullen zij daaromtrent samen een beslissing nemen en alsdan samen
het kanscontract ontbinden. Bij een vroegtijdig overlijden van een echtgenoot,
heeft de langstlevende de flexibiliteit omtrent de verderzetting van de activiteit,
een eventuele overdracht van de activiteit aan derden of een overdracht aan de
kinderen. Beide echtgenoten wensen deze beslissing als langstlevende alleen te
maken, zonder inmenging van de kinderen.
De BV B bevat o.a. de gezinswoning van de heer X en mevrouw Y. Hieromtrent
wensen de echtgenoten voor zichzelf de nodige maatregelen te nemen die
hem/haar in staat stellen zijn/haar levenskwaliteit en - standaard als
langstlevende echtgenoot te garanderen en de flexibiliteit te behouden omtrent
een eventuele overdracht aan derden of aan de kinderen.
Indien en in de mate het besluitvormingsorgaan zou stellen dat er sprake is van
fiscaal misbruik, hetgeen volgens de aanvragers niet het geval is, dan nog maakt
het beding van aanwas geen fiscaal misbruik uit in de zin van artikel 3.17.0.0.2
VCF. Er zijn immers niet-fiscale motieven die voldoende opwegen tegen de
fiscale motieven.

M&D Seminars

270

Deze overeenkomst biedt voor de echtgenoten immers de enige goede
oplossing naar wederzijdse bescherming om twee redenen:
(i) Een testament biedt geen sluitende oplossing aangezien er geen controle
bestaat op een éénzijdige wijziging. Testamentaire regelingen zijn bovendien
eenzijdig herroepbaar, zodat de langstlevende echtgenoot absoluut geen
zekerheid geeft. Hetzelfde geldt voor schenkingen tussen echtgenoten.
(ii) Bovendien geven noch een testament noch een schenking de garantie dat
deze niet zullen worden aangevochten door één van de kinderen. De beide
kinderen zouden immers mogelijke reservataire erfaanspraken kunnen laten
gelden.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
9. 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.
10. De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de
rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak.
11. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
•

Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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.”
•

Artikel 2.8.4.1.1, §2, VCF dat luidt als volgt:

“Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door alle andere personen.
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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°.”
•

Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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.
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.”
•

Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

“§ 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.
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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.”
•

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.”
12. Een kanscontract (ten bezwarende en ten bijzondere titel) valt onder
dezelfde fiscale regeling als een beding van aanwas.
13. Het feit dat het contract tussen echtgenoten wordt afgesloten maakt dit
contract op zich niet ongeldig. Wanneer een dergelijk contract wordt afgesloten
tussen echtgenoten, zoals in onderhavig geval, moet het slaan op de eigen
goederen van de echtgenoten die ze in onverdeeldheid bezitten. In casu
verklaren de partijen elk 50% van de vermogensbestanddelen te bezitten, welke
50% behoort tot hun respectieve eigen vermogen.
14. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen niet
zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting (maar bij onroerende
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goederen wel aan het verkooprecht) mits het contract beperkt is, via beschikking
onder bijzondere titel, en ten bezwarende titel is.
15. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
16. Het kanscontract is in casu onder bijzondere titel aangezien het
kanscontract betrekking heeft op de aandelen van de “vennootschap A” en de
aandelen van de “BV B” die deel uitmaken van het eigen vermogen van de
echtgenoten.
17. Zaakvervanging is mogelijk binnen een dergelijk contract. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

18. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
19. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
20. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
21. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er in casu sprake is van
een gelijkaardige levensverwachting.
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22. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
23. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
gelijkwaardig is.
24. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat.
25. Vermits het contract nog moet gesloten worden en dus zal worden gesloten
vanaf xx.xx.2012 kan het worden afgetoetst aan de anti-misbruikbepalingen.
Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit indien er ook niet-fiscale motieven
aan ten grondslag liggen.
26. De voorgenomen verrichting maakt geen fiscaal misbruik uit in de zin van
art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien er ook niet-fiscale motieven (zie punt 8) aan het
contract ten grondslag liggen die voldoende opwegen tegen de fiscale motieven
en tenzij uit de feiten blijkt dat de kansen uiteindelijk niet gelijkwaardig waren
omdat één van de partijen kort na het sluiten van het contract niet onverwacht is
komen te overlijden.
27. Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratie-en erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.
-----------------

- publicatie op 22.06.2020
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Beding van aanwas
Voorafgaande beslissing nr. 20015 dd. 25.05.2020

Artt. 2.7.1.0.3 ; 2.7.1.0.5 ; 2.8.1.0.1 ; 2.8.4.1.1. ; 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 ertoe bevestiging te krijgen dat de voorgelegde
overeenkomst van aanwas tussen de heer X en mevrouw Y rechtsgeldig is en
kwalificeert als een contract onder bezwarende titel (kanscontract) en dat –
indien de overeenkomst in België wordt geregistreerd – de artikelen 2.8.1.0.1
VCF en 2.8.4.1.1.§2. VCF niet van toepassing zullen zijn en er derhalve geen
schenkbelasting zal verschuldigd zijn, alsook dat de artikelen 2.7.1.0.3, 3° VCF,
2.7.1.05 VCF en 3.17.0.0.2 VCF niet van toepassing zullen zijn bij het overlijden
van een echtgenoot zodat er geen erfbelasting verschuldigd zal zijn.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
2. De aanvraag wordt ingediend door […], notaris te […], die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap […] geassocieerde notarissen, met zetel te […], namens :
•

De heer X, geboren te […] op xx.xx.1939, Rijksregister nummer […], en zijn
echtgenote

•

Mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1939, Rijksregister nummer […],

samen wonende te […].

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
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3. De heer X en mevrouw Y zijn gehuwd onder het stelsel van algehele
gemeenschap van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris
[…] te […] op xx.xx.1962, gewijzigd naar een stelsel van zuivere scheiding van
goederen bij akte verleden voor notaris […] te […] op xx.xx.1984,
gehomologeerd door de rechtbank van eerste aanleg te […] op xx.xx.1985, en
bekrachtigd bij akte verleden voor notaris […] op xx.xx.1985, ongewijzigd tot
op heden.
4. De echtgenoten hebben samen drie meerderjarige kinderen.
5. De heer X en mevrouw Y hebben reeds hun hele leven hun fiscale
woonplaats in het Vlaamse gewest.
6. De echtgenoten wensen elk voor zichzelf de nodige maatregelen te nemen die
hem/haar in staat stellen dezelfde levensstandaard te behouden na het
overlijden van de eerststervende van hen beiden.
7. Zij beschikken over de hierna beschreven effectenportefeuille met de eraan
gekoppelde bankrekeningen op hun gezamenlijke naam, ieder voor de
onverdeelde helft.
8. Daden van beschikking en beheer over deze effectenportefeuilles worden
door hen gezamenlijk genomen en zij wensen dit te bekrachtigen door het
aangaan van een beding van aanwas ten bijzondere titel betreffende deze
effectenportefeuilles.
9. De echtgenoten hebben bewust gekozen voor deze wederzijdse
overeenkomst die hen beiden bindt voor onbepaalde duur en niet eenzijdig kan
worden opgezegd.
10. Dit voordeel kan niet bereikt worden via een gift tussen echtgenoten of een
testament, gezien de mogelijkheid om deze steeds eenzijdig te herroepen en
gelet op het feit dat de kinderen van partijen hun reservatair erfdeel zouden
kunnen opeisen.
11. De overeenkomst van aanwas zal als volgt luiden:

“OVERWEGENDE:
1. De partijen zijn eigenaar van volgende effectenportefeuille, ingeschreven op
hun naam in onverdeeldheid, elk voor de onverdeelde helft, namelijk:
- de effectenrekening onder nummer […] bij […]
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met de erin begrepen liquiditeiten,
Hierna samen genoemd de “effectenportefeuille”
2. Deze effectenportefeuille is een individualiseerbaar goed en vormt een
feitelijke universaliteit van goederen, bestaande uit diverse bestanddelen
(effecten/speciën). Deze samenstelling kan gewijzigd worden ingevolge
zaakvervanging, belegging en wederbelegging van de bestanddelen die de
algemeenheid uitmaken. Derhalve zullen de wijzigingen in de samenstelling
van de beleggingsportefeuille door zaakvervanging, belegging en
wederbelegging geen weerslag hebben op het voorwerp van deze
overeenkomst, dat onveranderd blijft.
3. De samenstelling van deze effectenportefeuille op dag van vandaag is
omschreven in de bijgaande staat.
4. De partijen verklaren dezelfde levensverwachting te hebben en tot staving
hiervan een medisch verslag bij te voegen.
5. Zij wensen door deze overeenkomst voor zichzelf als langstlevende
echtgenoot de nodige zekerheid en bescherming te bekomen.
Met betrekking tot deze effectenportefeuille
IS OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:
Artikel 1- Algemeen
Partijen wensen dat de effectenportefeuille aan de langstlevende hunner
toekomt; het betreft hier een doelvermogen met inbegrip van meerwaarden,
vruchten en toebehoren en bij wederbelegging of zaakvervanging verkregen
zaken.
Ingeval van overlijden van één der partijen, zal het aandeel van de overledene
in deze effectenportefeuille in volle eigendom aangroeien bij dat van de
langstlevende.
Deze aanwas is tussen partijen overeengekomen ten titel van kanscontract en
dus onder bezwarende titel. Aldus staat elk der partijen zijn aandeel in de
onverdeelde effectenportefeuille, die zich op zijn overlijdensdag in zijn
vermogen bevinden af aan de andere, onder de opschortende voorwaarde van
zijn vooroverlijden.
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Als tegenprestatie voor deze afstand verkrijgt degene die afstaat een gelijke
kans om het aandeel van de andere in de onverdeelde effectenportefeuille te
verwerven indien hij het langst leeft.
Artikel 2 - Verbod van vervreemding
Teneinde de uitvoering van onderhavige overeenkomst te garanderen
verbinden partijen zich ertoe, gedurende de gehele looptijd van deze
overeenkomst, hun aandelen in voorschreven effectenportefeuille niet te
vervreemden, te verpanden of er eender welk ander recht op toe te staan,
zonder de uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, en dit zolang deze
overeenkomst van kracht blijft tussen hen.
Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van partijen om
gezamenlijk schenkingen te doen met betrekking tot de effecten en gelden die
zich bevinden in voormelde effectenportefeuille.
Tevens verbinden partijen zich ertoe alle beslissingen aangaande het beheer
van deze effectenportefeuille gezamenlijk te nemen. Partijen ontzeggen zich
het recht elkaar wederzijdse volmachten toe te staan, met uitzondering voor
het geval één van de partijen wilsonbekwaam wordt.
Artikel 3 - Vervanging van de bestaande goederen - Zaakvervanging
a) Alle zaken die worden verkregen in vervanging van de oorspronkelijke
effectenportefeuille en alle interesten, dividenden of andere opbrengsten die
nog niet werden uitgekeerd ingevolge hetgeen bepaald is sub artikel 4, vallen
eveneens onder dit beding van aanwas
b) De wijzigingen in de samenstelling van de effectenportefeuille (mits
akkoord van beide partijen), ten gevolge van de vervanging, belegging of
herbelegging van de bestanddelen van deze effectenportefeuille, heeft geen
invloed op onderhavige overeenkomst die ongewijzigd blijft, met name de
effectenportefeuille geïndividualiseerd onder bovenstaande nummers. De
principes van zaakvervanging zijn onverkort van toepassing op deze
effectenportefeuille.
c) Bijgevolg heeft onderhavig contract van aanwas niet enkel betrekking op de
effecten aangeduid in de aangehechte staat, maar tevens op de effecten en
liquiditeiten die in de plaats zijn gekomen van deze effecten of liquiditeiten
zoals aangegeven in de staat gehecht aan deze overeenkomst. Het principe
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van de zaakvervanging is van toepassing aangezien de effectenportefeuille een
feitelijke universaliteit van goederen uitmaakt die de zaakvervanging
veronderstelt.
d) Als tot zaakvervanging van de effectenportefeuille als zodanig wordt
overgegaan, moet dit nog bevestigd worden op het moment van de verwerving
van het nieuwe zaakvervangende goed. Hetzelfde geldt voor de vervanging van
de tegoeden op de eraan gekoppelde liquiditeitenrekening door andere
tegoeden.
Artikel 4 - Vruchten
Partijen komen overeen dat de vruchten (interesten, dividenden etc.) die door
de tegoeden gegenereerd worden, na aftrek van de bancaire kosten (bewaaren beheerskosten en andere kosten) wel of niet mogen uitgekeerd worden aan
de partijen, elk voor de onverdeelde helft, net zoals de meerwaarden die door
de effectenportefeuille gerealiseerd worden (mits akkoord van beide partijen).
In geval de vruchten en meerwaarden niet uitgekeerd worden zal onderhavig
contract tevens van toepassing zijn op de vruchten en meerwaarden.
De meerwaarden die deel uitmaken van de effectenportefeuille en niet
uitgekeerd worden wegens niet-realisatie, maken integraal deel uit van de
geïndividualiseerde effectenportefeuille. Bijgevolg zal onderhavige
overeenkomst van aanwas tevens van toepassing zijn op deze meerwaarden.
Artikel 5 - Traceerbaarheidsverplichting
Partijen komen overeen om ervoor te zorgen dat de tegoeden die betrokken
zijn in het beding van aanwas te allen tijde traceerbaar blijven, zodat te allen
tijde het verband kan worden gelegd tussen de tegoeden op de dag van het
sluiten van het contract en de tegoeden op de dag van het beëindigen van
de onverdeeldheid door het overlijden van één van de partijen.
Artikel 6 - Duur
Dit contract heeft een onbepaalde duur en kan slechts ontbonden worden met
het akkoord van beide partijen. Niettemin staat het de partijen vrij om in
gemeenschappelijk overleg een einde te stellen aan het contract van aanwas.
Het contract van aanwas eindigt geenszins ingeval van een wijziging van het
nummer waaronder de effectenportefeuille geïndividualiseerd zijn of ingeval
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van bewaargeving van de desbetreffende effectenportefeuille door een andere
financiële instelling dan deze die vandaag de bewaarneming op zich neemt.
Het contract van aanwas eindigt wanneer een feitelijke scheiding tussen
partijen ontstaat en wanneer een vordering tot echtscheiding of scheiding van
tafel en bed wordt ingeleid door een partij.
Artikel 7 - Nietigheid
Een eventuele nietigheid van een bepaling van dit beding van aanwas betreft
enkel die specifieke bepaling, die in dat geval voor niet geschreven moet
worden gehouden, maar kan, volgens de uitdrukkelijke wil van partijen, niet
de nietigheid van het volledige beding van aanwas tot gevolg hebben.”
[top]

III. Motivering van de aanvraag
12. Het beding van aanwas betreft een kanscontract ten bezwarende titel dat
wordt afgesloten tussen twee contractanten met betrekking tot één of meerdere
goederen.
13. Een contract van aanwas heeft een wederkerig karakter. Beide contractanten
zullen gezamenlijk tot een besluitvorming moeten komen teneinde hun rechten
van beheer en beschikking uit te oefenen. Een wijziging, noch opzegging kan
bijgevolg eenzijdig geschieden.
14. Als compensatie van deze beperking aan hun beheers- en
beschikkingsbevoegdheid die de echtgenoten zich vrijwillig opleggen, bekomt
elke contractant onder opschortende voorwaarde het recht op het aandeel van
de medecontractant in zijn aanspraken op het goed waar het beding van aanwas
op gevestigd wordt zo deze komt te overlijden. Het zich al dan niet voordoen
van de aanwas is verbonden aan de onzekere gebeurtenis van het tijdstip van
overlijden van een contractant . De onzekerheid van tijdstip en identiteit van de
eerstoverleden contractant maakt dat beide partijen eenzelfde kans hebben op
de aanwas van een vermogensbestanddeel.
15. Het beding van aanwas betreft een contract ten bezwarende titel, wat
verklaard wordt door het gegeven dat beide partijen een gelijke kans hebben om
eigendomsaanspraken op het gehele goed te verkrijgen door de aanwas in volle
eigendom van het aandeel van de overleden contractant.
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16. Het contract van aanwas dat het echtpaar X – Y wenst af te sluiten,
kwalificeert als een kanscontract ten bezwarende titel.
17. Het bezwarende karakter wordt ondersteund door de volgende feitelijke
gegevens, waaruit blijkt dat de echtgenoten een evenwaardig kanscontract voor
ogen hebben en animo speculandi wensen te handelen:
•

Een gelijke overlevingskans bij het afsluiten van de overeenkomst, wat
aangetoond wordt door de gelijkaardige leeftijd, in casu 80 jaar voor
mijnheer en 80 jaar voor zijn echtgenote, en eenzelfde goede
gezondheidstoestand, wat aangetoond wordt door een medisch attest.

•

De financiële gelijkwaardigheid: beide partijen zijn elk volle eigenaar van de
onverdeelde helft van de effectenportefeuille die bovendien samen wordt
beheerd.

•

Het beding van aanwas bevat een strikt vervreemdingsverbod. Het is de
echtgenoten niet toegestaan eenzijdig het contract stop te zetten, te
wijzigen, de goederen in pand te geven, te vervreemden etc. Aanvullend, ter
versterking van dit vervreemdingsverbod, hebben de partijen zich het verbod
opgelegd om wederzijdse volmachten toe te staan. Elke daad van beheer of
beschikking die gesteld wordt, zal met andere woorden de expliciete en
persoonlijke handeling van elk der echtgenoten noodzaken.

•

Het contract van aanwas wordt aangegaan voor onbepaalde duur. De
afwezigheid van einddatum leidt ertoe dat het beding slechts kan opgeheven
worden mits wederzijds akkoord van de contractanten.

•

Het beding van aanwas kwalificeert tevens als een overeenkomst ten
bijzondere titel aangezien de overeenkomst van aanwas enkel van toepassing
is op voornoemde effectenportefeuille.

18. De verzoekers stellen dat , al deze elementen in acht genomen, dient
geconcludeerd te worden dat het beding van aanwas dat de heer X en zijn
echtgenote mevrouw Y voornemens zijn af te sluiten, kwalificeert als een
evenwichtig kanscontract ten bezwarende titel en ten gevolge hiervan art.
2.7.1.0.3, 3°, art. 2.7.1.0.5 en art.2.8.1.0.1 jo 2.8.4.1.1, §2, VCF al dan niet in
combinatie met art. 3.17.0.0.2 VCF geen toepassing kunnen vinden.
19. De verzoekers vragen dat de geldigheid van de voorafgaande beslissing zich
in de tijd zou uitstrekken tot aan het overlijden van één van de echtgenoten.
[top]

IV. Beslissing
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Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
20. 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.
21. De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de
rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak.
22. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
•

Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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.”
•

Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF dat luidt als volgt:

“Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”
•

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 :
…
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.
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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.”
•

Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

“§ 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.”
•

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 :
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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.”
23. De echtgenoten verklaren dat zij met betrekking tot een effectenportefeuille
op hun gezamenlijke naam een beding van aanwas wensen af te sluiten.
24. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen in een
beding van aanwas niet zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting
(maar bij onroerende goederen wel aan het verkooprecht) mits het beding van
aanwas beperkt is via een beschikking onder bijzondere titel, en ten bezwarende
titel is.
25. Het feit dat het beding van aanwas tussen echtgenoten wordt afgesloten
maakt dit beding op zich niet ongeldig. Wanneer een dergelijk beding van
aanwas wordt afgesloten tussen echtgenoten moet het slaan op de eigen
goederen van de echtgenoten die ze in onverdeeldheid bezitten. Het kan geen
betrekking hebben op goederen die tot de huwgemeenschap behoren. In casu
verklaren partijen dat zij de genoemde effectenportefeuille in onverdeeldheid
bezitten en bijgevolg ieder onverdeeld eigenaar zijn voor de helft.
26. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
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27. De overeenkomst is in casu onder bijzondere titel aangezien de contracten
betrekking hebben op roerende goederen die specifiek in de overeenkomst
worden omschreven. De effectenportefeuille wordt beschouwd als een feitelijke
universaliteit. Bijgevolg aanvaardt Vlabel dat de overeenkomst betrekking heeft
op de effectenportefeuille in zijn geheel, zonder dat hiermee afbreuk wordt
gedaan aan de vereiste dat de overeenkomst onder bijzondere titel moeten zijn.
28. Zaakvervanging is mogelijk binnen dergelijke contracten. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

Wat de effectenportefeuille betreft heeft de aanvaarding van de kwalificatie als
feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege zaakvervanging
optreedt. De contracten zullen dus uitwerking krijgen op de effectenportefeuille
zoals deze is samengesteld op het ogenblik van het overlijden van één van de
echtgenoten ongeacht de gewijzigde samenstelling hiervan ingevolge transacties
van wederbeleggingen.
29. De overeenkomst wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
30. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
31. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
32. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er in casu sprake is van
een gelijkaardige levensverwachting. De echtgenoten hebben dezelfde leeftijd
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(80 jaar) en zij verklaren beiden in dezelfde goede gezondheidstoestand te
verkeren.
33. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
34. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
gelijkwaardig is. Het goed dat het voorwerp is van het beding van aanwas, m.n.
de effectenportefeuille, behoort aan ieder van de echtgenoten voor de
onverdeelde helft toe.
35. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat.
36. De voorgenomen verrichting maakt in principe geen fiscaal misbruik uit in
de zin van art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien er ook niet-fiscale motieven (zie
punten 6 en 10) aan het contract ten grondslag liggen, tenzij uit de feiten blijkt
dat de kansen uiteindelijk niet gelijkwaardig waren omdat één van de partijen
kort na het sluiten van de contracten niet onverwacht is komen te overlijden.
37. Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratie-en erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.
Overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1, §2, eerste lid, 3° VCF spreekt deze beslissing
zich niet uit over de mogelijke toepassing van niet door de aanvrager
opgeworpen artikelen van de VCF.

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

- publicatie op 22.06.2020
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Wijziging huwstelsel met toevoeging verblijvingsbeding m.b.t.
onverdeelde goederen
Voorafgaande beslissing nr. 20016 dd. 25.05.2020

Artt. 2.7.1.0.2 ; 2.7.1.0.3 ; 2.7.1.0.4.; 2.7.1.0.5. ; 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 aanvragers zijn gehuwd onder een stelsel van zuivere scheiding van
goederen ingevolge voorhuwelijks huwelijkscontract van xx.xx.1982, verleden
voor notaris […], destijds notaris met standplaats te […].
2. Dit huwelijkscontract werd tot op heden niet gewijzigd.
3. Thans wensen de aanvragers hun huwelijksstelsel aan te passen. Ze wensen
een specifieke regeling in te voeren met betrekking tot goederen die tussen hen
in onverdeeldheid zijn, en met name door de toevoeging van een
verblijvingsbeding voor deze onverdeelde goederen.
4. Deze aanvraag heeft betrekking op de fiscale behandeling van het
verblijvingsbeding voor de onverdeelde goederen.
5. Partijen hebben momenteel een aantal roerende en onroerende
goederen in onverdeeldheid. Deze goederen behoren hen toe in gelijke delen
(50 % - 50 %).
6. De aanvragers wensen, met betrekking tot de voorgenomen verrichting,
zekerheid over de fiscale behandeling ervan - bij leven en bij overlijden vooraleer ze deze wijzigingen doorvoeren.
7. Ze wensen bevestiging te krijgen dat de voorgenomen verrichting niet
onderworpen is aan de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3,3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF,
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2.7.1.0.5 VCF, en dat ze ook geen van deze bepalingen frustreren, zodat ook de
algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF daarop niet
toepasselijk is. Ze wensen in het algemeen bevestigd te zien dat de invoeging
van het voorgenomen verdelingsbeding met betrekking tot de onverdeelde
goederen bij het overlijden van de eerste van hen niet zal leiden tot de heffing
van enige schenk- of erfbelasting. De aanvragers zijn zich ervan bewust dat –
aangezien de aanvraag (mede) betrekking heeft op onroerende goederen – op de
toebedeling van deze onroerende goederen het verdeelrecht van toepassing zal
zijn.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
8. De aanvraag wordt ingediend door […] namens:
•

de heer X, geboren te […] op xx.xx.1953, […], hierna genoemd de heer X;

•

en mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1954, NN […], hierna genoemd
mevrouw Y;

gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen naar Belgisch recht
blijkens huwelijkscontract verleden voor […].
9. De aanvragers hebben hun woonplaats […], en dit sedert meer dan 5 jaar.
10. Ze hebben twee meerderjarige kinderen, te weten de heer A en mevrouw B.
Beide kinderen zijn geboren tijdens het huwelijk.
Er zijn geen niet-gemeenschappelijke kinderen.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
11. De echtgenoten bezitten diverse onroerende en roerende goederen in
onverdeeldheid.
12. Deze goederen behoren de echtgenoten toe in gelijke delen.
13. Het betreft:
•

Een gezinswoning, gelegen te […];

•

Een perceel grond gelegen te […], zonder nummer, ter hoogte van nummer
[…];

•

Tegoeden op een bankrekening;

M&D Seminars

•

289

Diverse andere lichamelijke roerende goederen, onder meer het huisraad in
de hoger genoemde gezinswoning.

14. Mogelijks zullen de echtgenoten ook in de toekomst andere roerende of
onroerende goederen in onverdeeldheid verwerven.
15. De echtgenoten willen deze onverdeelde goederen echter tevens
onderwerpen aan een verdelingsbeding, zoals opgenomen in artikel 18 van het
ontwerp van wijzigingsakte. [1]
16. Ze willen deze onverdeelde goederen in volle eigendom aan de
langstlevende van hen toebedelen. Hierdoor zullen al deze onverdeelde
goederen bij overlijden van een van de echtgenoten van rechtswege,
onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan de langstlevende toebehoren,
tenzij de langstlevende zou kiezen, overeenkomstig de modaliteiten van het
huwelijkscontract, om zich niet op dit verblijvingsbeding te beroepen.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
1) Voorgenomen verrichting wordt niet belast onder de artikelen 2.7.1.0.2
VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF, 2.7.1.0.5 VCF
17. De aanvragers verzoeken met betrekking tot de voorgenomen verrichting te
bevestigen dat het voordeel dat de langstlevende zal verkrijgen door de
toepassing van het verblijvingsbeding als gevolg van deze verrichting, niet zal
worden onderworpen aan de hierna vermelde decretale bepalingen, om de
redenen die de aanvragers vermelden, dan wel om de redenen die de Vlaamse
Belastingdienst hieromtrent zal uiteenzetten.
Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.2 VCF
18. Artikel 2.7.1.0.2 VCF belast met erfbelasting goederen die worden verkregen
uit de nalatenschap, via wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of
contractuele erfstelling. Het voordeel dat de langstlevende ingevolge de in deze
aanvraag beschreven verrichting zal verkrijgen, wordt echter niet uit de
nalatenschap verkregen (dus niet via wettelijke devolutie, noch door uiterste
wilsbeschikking, noch door een contractuele erfstelling). Het voordeel wordt
louter huwelijksvermogensrechtelijk verkregen, als een huwelijksvoordeel, en
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dus als niet-schenking, zoals door de Wet Huwelijksvermogensrecht van 22 juli
2018 omschreven.
Een huwelijksvoordeel wordt civielrechtelijk gedefinieerd als een voordeel dat
voor een van de echtgenoten ontstaat uit de wijze van samenstelling, werking,
vereffening of verdeling (en verrekening) van het huwelijksvermogensstelsel (H.
CASMAN, Huwelijksvoordelen, Antwerpen, Kluwer, 1976; deze definitie werd
reeds in 2012 expliciet door de wetgever overgenomen in art. 1429bis BW).
19. Een huwelijksvoordeel wordt dus huwelijksvermogensrechtelijk verkregen,
uit hoofde van het huwelijksstelsel, waarvan de vereffening voor gaat op de
vaststelling van de omvang van de nalatenschap (Cass. 24 maart 2017). Het kan
om die reden nooit een erfrechtelijke verkrijging zijn.
Een huwelijksvoordeel is civielrechtelijk nooit een schenking en bij uitbreiding
geen contractuele erfstelling. Het wordt gekwalificeerd als een niet-schenking
(Cass. 10 december 2010). Deze kwalificatie is objectief, d.w.z. dat ze bestaat
ongeacht de intentie van partijen. Een intentie om te begiftigen (animus
donandi) kan die kwalificatie niet wijzigen, sterker nog, het bewijs dat er sprake
zou zijn van een intentie om te begiftigen mag zelfs niet geleverd worden (GwH
23 november 2005, nr. 170/2005).
20. Deze kwalificatie werkt volkomen indien, zoals in het geval dat aanvragers
voorleggen, het huwelijksvoordeel wordt toegekend louter op aanwinsten, en in
een situatie waar er geen niet-gemeenschappelijke kinderen zijn die samen met
een stiefouder tot de nalatenschap van de eerst stervende echtgenoot zouden
komen (art. 1464 BW en, a contrario, art. 1465 BW).
21. Deze kwalificatie werkt ook in een stelsel van scheiding van goederen, zoals
dit voor de aanvragers het geval is.
Echtgenoten die gehuwd zijn onder dit stelsel mogen aan dit stelsel clausules
toevoegen, met name clausules ter nadere regeling van enige onverdeeldheid die
tussen hen zou bestaan. De artikelen 1429bis, 1458, 1464 en 1465 zijn in een
stelsel van scheiding van goederen van overeenkomstige toepassing (art. 1469,
§ 1, vierde lid BW zoals ingevoerd door de Wet Huwelijksvermogensrecht van 22
juli 2018).
22. Dit betekent dat indien uit de samenstelling, werking, vereffening, verdeling
(of verrekening) van het stelsel van scheiding van goederen zoals in de
huwelijksovereenkomst uitgewerkt, voor een van de echtgenoten een voordeel
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kan ontstaan, dit voordeel een huwelijksvoordeel zal zijn. Is dit
huwelijksvoordeel beperkt tot aanwinsten, dan mogen deze aanwinsten integraal
aan de langstlevende worden toegekend, als volkomen huwelijksvoordeel,
vermits de grenzen zoals in artikel 1464 BW gesteld niet overschreden zijn (en
voor zover er inderdaad geen niet-gemeenschappelijke kinderen tot de
nalatenschap van de eerstoverleden echtgenoot zullen komen).
23. De kwalificatie van een volkomen huwelijksvoordeel als niet-schenking heeft
belangrijke civiele gevolgen. Deze voordelen kunnen immers niet ingekort
worden. Ze worden zelfs niet opgenomen in de fictieve of hereditaire massa (art.
922 BW), bepalen niet mee de omvang van het beschikbaar deel van de
nalatenschap en worden noch op dat beschikbaar deel noch op de reserve
aangerekend.
24. Deze civielrechtelijke kwalificatie werkt ook in het fiscaal recht door. Dat
bevestigde het Hof van Cassatie reeds bij arrest van 9 juli 1931. Het fiscaal recht
moet de kwalificatie als niet-schenking dus aanvaarden, tenzij een specifieke en
expliciete fiscale bepaling daarvan zou afwijken.
25. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
(door de voorgenomen verrichting in de huwelijksovereenkomst in te lassen) kan
dus niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.2 VCF.
Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF
26. Omwille van de kwalificatie als (volkomen) huwelijksvoordeel kan op het
voordeel dat de langstlevende van de echtgenoten zou verkrijgen, evenmin
artikel 2.7.1.0.3,3° VCF worden toegepast. Dat artikel belast met erfbelasting
schenkingen van roerende goederen die de erflater zou hebben gedaan onder
opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt ingevolge het overlijden
van de schenker.
27. Het verblijvingsbeding zou weliswaar enkel uitwerking hebben bij overlijden
van een van de echtgenoten, maar van een schenking is er geen sprake, hetgeen
ook bevestigd is door het Hof van Cassatie (Cass. 5 januari 2017). Er is louter
sprake van een huwelijksvoordeel, dat als niet-schenking kwalificeert (zie ook
hierboven).
28. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
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(door de voorgenomen verrichting in de huwelijksovereenkomst in te lassen) kan
dus niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.3,3° VCF.
Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF
29. Artikel 2.7.1.0.4 VCF belast ieder huwelijksvoordeel waarbij de langstlevende
echtgenoot meer dan de helft van de gemeenschap verkrijgt. De toepassing van
artikel 2.7.1.0.4 VCF is beperkt tot situaties waarin sprake is van een stelsel met
een gemeenschap.
30. Tussen de aanvragers bestaat evenwel geen gemeenschap. Ze zijn gehuwd
onder het stelsel van scheiding van goederen. Daaraan wordt nu een
verblijvingsbeding toegevoegd voor het geval van overlijden, dat louter
betrekking heeft op onverdeelde goederen, niet op gemeenschapsgoederen.
31. De voorwaarden voor de toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF zijn dus niet
vervuld. Ook eerder al bevestigde de rechtsleer en de rechtspraak dat dit artikel
niet toepasselijk is op clausules waarbij geen gemeenschappelijk vermogen is
betrokken (zie bijv. Antwerpen 5 oktober 2004).
32. Artikel 2.7.1.0.4 VCF kan dan ook niet worden toegepast op de overgang op
grond van het overwogen verblijvingsbeding (door de voorgenomen verrichting
in de huwelijksovereenkomst in te lassen).
Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.5 VCF
33. Voor de heffing van erfbelasting op grond van artikel 2.7.1.0.5 VCF moeten
drie cumulatieve voorwaarden zijn vervuld:
1) een kosteloze beschikking;
2) gedurende de drie jaar voorafgaand aan het overlijden;
3) waardoor een bevoordeling ontstaat die niet onderworpen is geweest aan
schenkbelasting of aan registratierechten op schenkingen.
34. Het voorgenomen verblijvingsbeding verstrekt evenwel geen kosteloze
beschikking, zoals hierboven uitgebreid toegelicht. Een huwelijksvoordeel kan
niet gelijk gesteld worden met een kosteloze beschikking. Dat bevestigde ook
het Hof van Cassatie (Cass. 5 januari 2017), zoals eerder aangehaald.
35. Het voorgenomen verblijvingsbeding wordt weliswaar nu opgenomen, maar
of het een huwelijksvoordeel oplevert kan slechts beoordeeld worden bij de
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ontbinding van het huwelijksstelsel, dus bij overlijden van de eerste van de
echtgenoten. Als het voordeel pas bij overlijden ontstaat en moest het
beschouwd worden als kosteloze beschikking, quod non, kan er geen sprake
zijn van een beschikking die tot stand komt in enige periode voor het overlijden.
Er kan dus geen sprake zijn van een schenking in een periode die het overlijden
voorafgaat.
36. Artikel 2.7.1.0.5 VCF is dus niet van toepassing op de overgang/toebedeling
op grond van het overwogen verblijvingsbeding (door de voorgenomen
verrichting in de huwelijksovereenkomst in te lassen).
Geen beding van aanwas in de zin van het SP 17044
37. De uitwerking van het verblijvingsbeding verleent een huwelijksvoordeel, dat
beheerst wordt door de specifieke regels van het huwelijksvermogensrecht en de
kwalificatie die ze aan huwelijksvoordelen toekennen. Deze kwalificatie is dus
voorbehouden aan personen die door het huwelijk verbonden zijn en aan
voordelen die ze mekaar in hun huwelijksovereenkomst en binnen het door hen
uitgewerkt huwelijksstelsel toekennen.
38. Er is met betrekking tot het overwogen verblijvingsbeding dus geen sprake
van een beding van aanwas.
Een beding van aanwas is een kanscontract dat ook tussen niet gehuwden kan
worden gesloten. Wordt het door gehuwden gesloten, dan staat het los van hun
huwelijksstelsel en wordt het niet in een huwelijksovereenkomst opgenomen.
39. Naar het oordeel van de Vlaamse Belastingdienst, zoals verwoord in SP
17044, is de uitwerking van een kanscontract niet onderworpen aan de heffing
van schenk- en erfbelasting (maar wel aan de heffing van het verkooprecht als
het op onroerende goederen betrekking heeft) onder de voorwaarden die in dat
SP 17044 zijn vermeld.
•

In de eerste plaats moet het gaan om een beding van aanwas dat slaat op
goederen die ten bijzondere titel zijn aangewezen (in de zin die hieraan wordt
gegeven in art. 1100/1 § 4 BW zoals ingevoerd bij wet van 22 juli 2018).

•

In de tweede plaats moet het gaan om een beding van aanwas dat ten
bezwarende titel is verleend, dus om een beding van aanwas dat als
kanscontract kan kwalificeren. Hiervoor is, aldus het SP 17044, vereist dat de
kansen van beide partijen (indien het contract slechts tussen twee partijen is
gesloten) evenwichtig zijn. Daarvan kan slechts sprake zijn wanneer de inleg
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van beide partijen gelijkaardig is, en wanneer de levenskansen van beide
partijen gelijkwaardig zijn.
40. Aanvragers wijzen erop dat de inleg in hun geval wel degelijk gelijk is. Hun
levensverwachtingen zijn nagenoeg gelijk. Ze verschillen nauwelijks in leeftijd en
ondervinden geen van beide ernstige medische problemen.
Aanvragers wensen evenwel ook te voorzien in het verblijvingsbeding, niet in
een aanwasbeding. Dit biedt immers het voordeel dat het op een onweerlegbare
wijze als een huwelijksvoordeel wordt gekwalificeerd en dus hoe dan ook buiten
de erfrechtelijke aanspraken van de kinderen blijft.
41. Het door de aanvragers overwogen verblijvingsbeding kwalificeert immers
niet als beding van aanwas, maar als huwelijksvoordeel. Het is dus onderworpen
aan zelfstandige eisen om niet aan schenk- en erfbelasting onderworpen te zijn.

2) Geen misbruik
42. De algemene antimisbruikbepaling kan slechts worden toegepast indien de
gewone interpretatiemethode, de technische bepalingen van het wetboek, de
simulatieleer en de specifieke fiscale misbruikbepalingen (de zogenaamde
fictiebepalingen) geen toepassing vinden.
Ook het Grondwettelijk Hof stelt dat de algemene 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.
De door de aanvragers overwogen aanvraag frustreert echter geen enkele
toepasselijke specifieke antimisbruikbepaling. Evenmin kan daartegen de
algemene antimisbruikbepaling worden aangewend. De aanvragers verzoeken
om dit te bevestigen, op grond van de hierna uiteengezette motieven.
Geen frustratie van specifieke antimisbruikbepalingen
43. De voorgenomen verrichting frustreert de doelstellingen van art. 2.7.1.0.3,
3° VCF niet, omdat de aanvragers niet overgaan tot enige schenking of kosteloze
beschikking waarvan de uitwerking artificieel tot aan het overlijden wordt
uitgesteld. Ze passen hun huwelijksovereenkomst aan om tot een regeling te
komen, enerzijds bij echtscheiding, anderzijds bij overlijden, die tot een billijke
regeling moet leiden voor goederen waarin ze beiden gerechtigd zijn.
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44. De voorgenomen verrichting frustreert evenmin art. 2.7.1.0.5 VCF.
45. De aanvragers zijn destijds gehuwd onder een stelsel van scheiding van
goederen omdat ze een groot belang hechtten (en nog steeds hechten) aan de
professionele autonomie van elk van hen, alsook aan de grotere bescherming
voor (professionele) schuldeisers van de andere echtgenoot.
46. Ze zijn nu tot de vaststelling gekomen dat het, als gevolg van de hervorming
van het huwelijksvermogensrecht door de Wet Huwelijksvermogensrecht van 22
juli 2018, mogelijk is om huwelijksvoordelen aan mekaar toe te kennen, in het
bijzonder voor het geval van overlijden, met civielrechtelijke voordelen die
testamentaire beschikkingen of een contractuele erfstelling niet bieden.
Met betrekking tot onverdeeldheden laat de civiele wet nu immers toe dat een
verblijvingsbeding daaraan wordt gekoppeld, waardoor deze onverdeelde
goederen bij overlijden van een van de echtgenoten van rechtswege,
onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan de langstlevende toebehoren,
tenzij de langstlevende zou kiezen, overeenkomstig de modaliteiten zoals
voorzien in het huwelijkscontract, om zich niet op dit verblijvingsbeding te
beroepen. Dit is voor de langstlevende een veel comfortabelere situatie dan deze
die door een erfrechtelijke (testamentaire of contractuele) regeling wordt
geschapen.
Bovendien vertoont het verdelingsbeding voor onverdeeldheden een voordeel op
het verrekenbeding. Voor de werking van het verrekenbeding moet immers de
samenstelling en de nettowaarde van deze verrekenmassa worden vastgesteld in
onderling overleg tussen de langstlevende echtgenoot en de rechtsopvolgers van
de overleden echtgenoot, en bij ontstentenis van akkoord, door een
deskundigencollege. Na kennisgeving van de gemaakte keuze over de
verrekensleutel moeten de rechtsopvolgers van de overleden echtgenoot tot
betaling overgaan, hetzij in geld, hetzij door afstand van goederen aan de
langstlevende. Het is voor de schuldenaars van de verrekenschuld bovendien
mogelijk om de schuld in schijven te voldoen.
47. Door de onmiddellijke en zakelijke werking van het verblijvingsbeding zijn al
deze stappen niet nodig, en treedt de langstlevende echtgenoot, vanaf de
kennisgeving van zijn/haar keuze, maar met uitwerking vanaf het overlijden, in
het bezit en in de volle eigendom van de onverdeelde goederen, die hem/haar in
natura verblijven.
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48. Juist hierdoor is er voor de langstlevende op civielrechtelijk vlak een veel
comfortabelere positie dan bij een verrekenbeding.
Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.2 VCF
49. De voorgenomen verrichting verleent huwelijksvoordelen die
huwelijksvermogensrechtelijk worden verkregen. Ze is dus niet onderworpen aan
artikel 2.7.1.0.2 VCF.
De aanvragers frustreren deze bepaling niet, vermits ze enkel een
huwelijksvermogensrechtelijke regeling beogen. Ze kunnen dezelfde doelstelling
niet met dezelfde civiele gevolgen bereiken, noch door de wettelijke devolutie,
noch door een testamentaire beschikking, noch door een contractuele
erfstelling. Iedere erfrechtelijke verkrijging wordt immers louter op de
nalatenschap toegekend, terwijl de echtgenoten net willen vermijden dat de
onverdeelde goederen voor de helft in de nalatenschap van de eerstoverleden
echtgenoot terecht komen. Dergelijke voordelen zouden, indien testamentair of
via contractuele erfstelling buiten huwelijksovereenkomst toegekend, eenzijdig
herroepen kunnen worden, wat de echtgenoten niet wensen. Bovendien zouden
voordelen die in omvang gelijkaardig zouden zijn, maar die ze mekaar via een
testament of een contractuele erfstelling (al of niet binnen
huwelijksovereenkomst) zouden willen toekennen, vatbaar zijn voor inkorting
indien ze de reserve van de kinderen zouden aantasten, terwijl de echtgenoten
dat risico totaal wensen uit te schakelen, zoals de civiele wet hun dat toelaat.

3) Niet-fiscale motieven
50. Uit wat voorafgaat blijkt dat de aanvragers de voorgenomen verrichting
overwegen omwille van niet-fiscale motieven.
51. Zij verzoeken dan ook te bevestigen dat er omwille van deze niet-fiscale
motieven hoe dan ook geen sprake kan zijn van fiscaal misbruik met betrekking
tot de twee aanvragen[2] die ze u voorleggen, en dat de algemene
antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF niet toepasselijk is.
[top]

IV. Beslissing
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52. Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de
volgende voorafgaande beslissing:
53. Het besluitvormingsorgaan spreekt zich enkel uit over op de fiscale
behandeling van het verblijvingsbeding voor de onverdeelde goederen en de
mogelijke toepassing van de door de aanvrager opgeworpen artikelen van de
VCF, met name:
•

Artikel 2.7.1.0.2 VCF dat luidt als volgt:

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 aan het vruchtgebruik heeft verzaakt conform paragraaf 6 van
het voormelde artikel.
•

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 :
1° …
2° …
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.
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.
•

Artikel 2.7.1.0.4 VCF dat luidt als volgt:

De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die
niet aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van
de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken
van de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere
echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste
wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
•

Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:
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§ 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.
•

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.
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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.
54. Algemeen wordt aanvaard dat de voorgenomen toevoeging van een
verblijvingsbeding welke bij huwelijksovereenkomst zal plaatsvinden, een
overeenkomst onder bezwarende titel is.
55. De toebedeling van de volledige onverdeeldheid aan de langstlevende op
grond van het verblijvingsbeding is geen erfrechtelijke verkrijging, doch wel een
verkrijging op grond van een overeenkomst onder de levenden.
56. Een conventionele overdracht onder bezwarende titel valt in principe onder
het toepassingsgebied van de registratiebelasting.
57. Voor een dergelijke overdracht in het kader van een toebedeling van meer
dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen bij overlijden maakt de fiscale
regelgeving hierop een uitzondering door de overdracht (zowel van onroerende
als van roerende goederen) onder de erfbelasting te plaatsen op grond van
artikel 2.7.1.0.4 VCF. Deze bepaling is hier echter niet van toepassing, zoals de
aanvrager aangeeft, vermits er in casu geen sprake is van een
gemeenschappelijk vermogen.
58. We vallen dus terug op de algemene regels inzake het verkoop- of het
verdeelrecht.
59. Samengevat betekent dit concreet het volgende:
•

Op de toebedeling van de roerende goederen is geen erf- noch
registratiebelasting verschuldigd.

•

Bij de toebedeling van de onroerende goederen, zal het verdeelrecht
verschuldigd zijn indien de echtgenoten dezelfde titel hebben in de
onverdeeldheid. Is de verkrijger echter een derde-verkrijger, dan zal op de
toebedeling aan deze verkrijger het verkooprecht van toepassing zijn op
grond van art. 2.9.1.0.7 VCF.

60. Uit het voorgaande volgt dat de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF,
2.7.1.0.4 VCF en 2.7.1.0.5 VCF geen toepassing vinden op de toebedeling van
de goederen die in onverdeeldheid aan partijen toebehoren.
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61. Vermits het contract is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan het worden afgetoetst
aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit
indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen.
Uit de gegevens opgenomen in de aanvraag blijkt dat de echtgenoten reeds
sedert 1982 gehuwd zijn onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen
ingevolge voorhuwelijks huwelijkscontract. Tot op heden werd er geen
enkele wijziging aangebracht aan dit huwelijkscontract. Zij hebben twee
gemeenschappelijke meerderjarige kinderen. Thans wensen zij een
verblijvingsbeding toe te voegen met betrekking tot al hun onverdeelde
roerende en onroerende goederen die hen toebehoren in gelijke delen, inclusief
de gezinswoning, alsook met betrekking tot de toekomstige roerende en
onroerende goederen die zij in onverdeeldheid zullen verwerven.
Gelet op de concrete feitenconstellatie, de voorgelegde niet-fiscale motieven in
randnummers 43 tot en met 49 en de hogervermelde mogelijke toepassing van
de registratiebelasting wordt de antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF
in casu niet aangewend.
62. Deze beslissing heeft alleen betrekking op erfbelasting en doet geen
uitspraak over andere belastingen. Overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1, §2, eerste
lid, 3° VCF spreekt deze beslissing zich niet uit over de mogelijke toepassing van
niet door de aanvrager opgeworpen artikelen van de VCF.

------------ publicatie op 22.06.2020

[1] De ontwerpakte houdende de voorgenomen wijziging van de
huwelijksovereenkomst wordt bijgevoegd.
[2] Er wordt foutief verwezen naar ‘twee’ aanvragen. Huidige aanvraag heeft
enkel betrekking op de fiscale behandeling van het verblijvingsbeding voor de
onverdeelde goederen.
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Kanscontract
Voorafgaande beslissing nr. 20017 dd. 11.05.2020

Artt 2.7.1.0.3 ; 2.7.1.0.5. ; 2.8.1.0.1. ; 2.8.4.1.1. ; 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. Huidige rulingaanvraag strekt ertoe bevestiging te krijgen dat:
•

het voorgelegde kanscontract tussen de heer X en mevrouw Y rechtsgeldig is
en kwalificeert als een kanscontract onder bezwarende titel;

•

de voorgenomen verrichting niet onderworpen zal worden aan
schenkbelasting en dat aldus de artikelen 2.8.1.0.1 VCF en 2.8.4.1.1, §2 VCF
niet van toepassing zullen zijn;

•

de voorgenomen verrichting niet onderworpen zal worden aan erfbelasting en
dat aldus de fictiebepalingen van artikel 2.7.1.0.3 VCF en 2.7.1.0.5 VCF niet
van toepassing zullen zijn;

•

de voorgenomen verrichting geen fiscaal misbruik uitmaakt in de zin van
artikel 3.17.0.0.2 VCF.

2. De aanvragers verzoeken uitdrukkelijk, overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1, §4,
lid 1 VCF, dat, gelet op het voorwerp van de aanvraag, de termijn waarvoor de
beslissing wordt getroffen langer zal zijn dan vijf jaar. Meer bepaald verzoeken
zij om een geldigheidsduur van de afgeleverde beslissing tot en met het
overlijden van één van hen beiden.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
3. De aanvraag wordt ingediend door […], met kantoor te […], namens :
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De heer X, van Duitse nationaliteit, geboren te […] op xx.xx.1947; en zijn
echtgenote

•

Mevrouw Y, van Belgische nationaliteit, geboren te […] op xx.xx.1951.
Samenwonende te […].

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
4. De heer X en mevrouw Y zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van
goederen naar Belgisch recht ingevolge huwelijkscontract verleden op
xx.xx.1995 voor notaris […] te […], ongewijzigd tot op heden.
5. Zij hebben geen gezamenlijke kinderen, doch hebben mevrouw Y en de heer
X, respectievelijk twee kinderen en één kind uit een vorige relatie.
6. De echtgenoten hebben hun woonplaats sinds eind xx.2019 in het Vlaams
Gewest gevestigd en zijn van plan om daar langdurig gevestigd te blijven.
Voordien waren zij woonachtig in Frankrijk.
7. De aanvragers bezitten samen 100 aandelen, zijnde de totaliteit van de
bestaande aandelen van de besloten vennootschap “A”, met maatschappelijke
zetel gelegen te […], met ondernemingsnummer […], in de volgende
verhouding:
•

De heer X: Vijftig (50) aandelen in volle eigendom, behorend tot zijn eigen
vermogen.

•

Mevrouw Y: Vijftig (50) aandelen in volle eigendom, behorend tot haar eigen
vermogen.

Het betreft geen onverdeeldheid. Elk van hen is aandeelhouder van 50 aandelen.
8. De door elk van de aanvragers aangehouden 50 aandelen in de BV “A” hebben
een identieke vermogenswaarde. Zij vertegenwoordigen immers een gelijk
aandeel in het kapitaal, alsook evenveel stemrechten op de algemene
vergadering van de Vennootschap.
Bovendien wordt dit bevestigd door artikel 5 van de statuten van de
Vennootschap, dat expliciet stelt:

“Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo”.
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9. De aanvragers wensen onderling een kanscontract te sluiten betreffende de
voormelde roerende goederen (aandelen) waarbij zij bij wijze van kanscontract
onder bezwarende titel overeenkomen dat bij het overlijden van de
eerststervende van hen, zijn of haar aandelenpakket (50 aandelen van de
Vennootschap) in vruchtgebruik (op het hoofd van de langstlevende onder

hen) zal toekomen aan de langstlevende onder hen.
10. Elk van de aanvragers staat aldus zijn vruchtgebruik (op het hoofd van de
andere aanvrager) op 50 aandelen van de Vennootschap af aan de andere, onder
de opschortende voorwaarde van vooroverlijden, en elk van de aanvragers
verkrijgt als tegenprestatie voor deze afstand een gelijke kans om het
vruchtgebruik op 50 aandelen van de Vennootschap, toebehorend aan de
andere, te verwerven indien hij of zij het langst leeft.
11. Het voorgenomen kanscontract is ingegeven vanuit de intentie van de
aanvragers om de langstlevende onder hen te beschermen bij overlijden van de
eerststervende. De aanvragers wensen vandaag zekerheid te bekomen dat de
langstlevende van hen het vruchtgebruik op de voornoemde roerende
goederen zal verwerven.
12. Deze zekerheid kan niet gerealiseerd worden door middel van een testament
(aangezien steeds eenzijdig herroepbaar) noch door een schenking dewelke
tussen echtgenoten eveneens steeds herroepbaar is (tenzij verleden bij
huwelijkscontract).
13. Gelet op de aanwezigheid van niet gemeenschappelijke kinderen zijn de
optie van een testament en/of schenking in casu des te minder opportuun en
wel om de volgende redenen. Ingeval van schenking of legaat van het
vruchtgebruik op diens 50 aandelen door elk van de aanvragers aan de andere
aanvrager, zal de langstlevende onder hen n.a.v. het overlijden van de
eerststervende aanvrager in samenloop komen met de niet-gemeenschappelijke
afstammeling(en) van de eerststervende aanvrager (blote eigenaars). In dergelijk
geval stelt art. 745quater, §1 Burgerlijk Wetboek dat het vruchtgebruik van de
langstlevende echtgenoot (in casu op deze 50 aandelen) op eenvoudig verzoek
van de niet-gemeenschappelijke afstammeling(en) van de overleden echtgenoot
zal moeten worden omgezet. Een dergelijk risico op omzetting wensen de
echtgenoten echter te vermijden, met oog op de bescherming van de
langstlevende onder hen.
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14. Het is tevens de wil van de aanvragers om gebonden te zijn door het
kanscontract. Zulks kan opnieuw niet worden bereikt door middel van een
testament, dat steeds eenzijdig en te allen tijde herroepbaar is. Zulks kan
evenmin worden bereikt door middel van een schenking aangezien schenkingen
tussen echtgenoten te allen tijde (zelfs na echtscheiding) en zonder enige
motivering herroepbaar zijn (tenzij verleden bij huwelijkscontract).
15. Een kanscontract ten bezwarende titel, dat niet beperkt is in de tijd, kan
slechts worden gewijzigd of opgeheven mits toestemming van alle partijen en
vormt aldus het meest geschikte instrument om bovengenoemde doelstellingen
van de aanvragers te bereiken.
16. Het kanscontract zal onderhands worden afgesloten en zal luiden als volgt:

“OVERWEGENDE DAT:
Partij sub A verklaart de enige eigenaar te zijn van de volgende goederen, die
in volle eigendom tot zijn eigen vermogen behoren:
Vijftig (50) aandelen, van de besloten vennootschap “A”, met maatschappelijke
zetel gelegen te […], met ondernemingsnummer […] (hierna ook de
“Vennootschap” genoemd);
Deze goederen worden hierna “de Goederen sub 1” genoemd.
Partij sub B verklaart de enige eigenaar te zijn van de volgende goederen, die
in volle eigendom tot haar eigen vermogen behoren:
Vijftig (50) aandelen, van de
Vennootschap;
Deze goederen worden hierna “de Goederen sub 2” genoemd.
De Goederen sub 1 en sub 2 worden hierna ook gezamenlijk “de Goederen”
genoemd.
Partijen verklaren dat de Goederen sub 1 en de Goederen sub 2 van gelijke
waarde zijn. De door elk van de Partijen aangehouden 50 aandelen in de
Vennootschap vertegenwoordigen immers een gelijk aandeel in het kapitaal,
alsook evenveel stemrechten op de algemene vergadering van de
Vennootschap.
Bovendien wordt dit bevestigd door artikel 5 van de statuten van de
Vennootschap dat expliciet stelt:
“Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

M&D Seminars

305

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo”.
Partijen verklaren een gelijkaardige levensverwachting te hebben en zijn
bereid ter staving hiertoe een medisch verslag te laten opstellen door een
geneesheer.
Partijen wensen zich zo goed als mogelijk te voorzien voor het geval elk van
hen de langstlevende partij zou zijn. Ze handelen in die zin “animo
speculandi”.
WORDT MET BETREKKING TOT DE GOEDEREN OVEREENGEKOMEN HETGEEN
VOLGT:
Deze overeenkomst is wederkerig toegestaan en aanvaard ten bezwarende
titel, als kanscontract, onder de hiernavolgende modaliteiten en voorwaarden:
Artikel 1. Algemeen
1.1. De Partijen komen bij wijze van kanscontract onder bezwarende titel
overeen dat bij het overlijden van de eerststervende Partij,
het vruchtgebruik van diens aandeel in de Goederen (op het hoofd van de
andere nog in leven zijnde Partij) (zonder terugwerkende kracht) zal
aanwassen bij het aandeel van de andere nog in leven zijnde Partij.
Aldus staat Partij sub A zijn aandeel in de Goederen (i.e. de Goederen sub 1)
in vruchtgebruik op het hoofd van Partij sub B en ten bezwarende titel af aan
Partij sub B, onder opschortende voorwaarde van zijn vooroverlijden. Als
tegenprestatie voor deze afstand verkrijgt Partij sub A een gelijke kans om
het aandeel van Partij sub B (i.e. de Goederen sub 2) in vruchtgebruik op zijn
hoofd te verwerven, indien hij het langst leeft.
Hetzelfde geldt voor Partij sub B. Zij staat haar aandeel in de Goederen (i.e.
de Goederen sub 2) in vruchtgebruik op het hoofd van Partij sub A en ten
bezwarende titel af aan Partij sub A, onder opschortende voorwaarde van
haar vooroverlijden. Als tegenprestatie voor deze afstand verkrijgt Partij sub
B een gelijke kans om het aandeel van Partij sub A (i.e. de Goederen sub 1) in
vruchtgebruik op haar hoofd te verwerven, indien zij het langst leeft.
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1.2. De overlevende Partij zal uit hoofde van onderhavige overeenkomst geen
enkele vergoeding verschuldigd zijn aan de erfgenamen of rechtsopvolgers
van de eerststervende Partij.
De erfgenamen of rechtsopvolgers van de eerststervende Partij zullen aldus
geen enkele rechten ten aanzien van het vruchtgebruik van de Goederen
kunnen doen gelden, gezien het om een kanscontract onder bezwarende titel
gaat.
Het bezwarend karakter van deze overeenkomst wordt onderstreept door het
oogmerk van elke Partij om te worden beschermd voor het geval hij/zij de
langstlevende zou zijn. Dankzij het kanscontract zal de langstlevende onder
hen namelijk over 100% vruchtgebruik beschikken over de aandelen van de
Vennootschap (50% volle eigendom dat reeds aangehouden wordt + 50% in
vruchtgebruik dat hem zou toekomen ingevolge het kanscontract).
1.3. Partijen schatten voor zichzelf de kans dat zij elk de langstlevende partij
zullen zijn, gelijk in, rekening houdende met hun geslacht, leeftijd en actuele
gezondheidstoestand.
1.4. Partijen dragen, zolang deze overeenkomst geldt, elk afzonderlijk de
lasten van hun respectievelijke eigen Goederen.
1.5. Partijen hebben, zolang onderhavige overeenkomst van kracht blijft
tussen hen, het genot van hun Goederen, elk in verhouding tot zijn/haar
eigendomsrechten.
Artikel 2. Verbod van vervreemding
2.1. Het is Partijen niet toegestaan om tijdens de duur van deze overeenkomst
de Goederen, hun aandeel in de Goederen te vervreemden (noch ten
bezwarende titel, noch ten kosteloze titel), in pand te geven of met andere
zakelijke rechten te bezwaren, in te brengen in een
huwelijksvermogensrechtelijk of enig ander gemeenschappelijk vermogen, of
er eender welk ander recht op toe te staan, zonder de uitdrukkelijke
instemming van de andere Partij.
Wel kan een Partij, mits de voorafgaandelijke, uitdrukkelijke en schriftelijke
instemming van de andere Partij, overgaan tot de vervreemding van (een deel
van) de Goederen en de vervanging daarvan door andere goederen, die dan
in de plaats van de vervreemde Goederen zullen treden ingevolge
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zaakvervanging, belegging en/of wederbelegging. De goederen die in de
plaats treden van de vervreemde Goederen zullen eveneens aan onderhavig
kanscontract onderworpen zijn.
2.2. Het akkoord van de andere Partij met de vervreemding en herbelegging
van de Goederen impliceert het akkoord van de Partijen dat de overeenkomst
wordt uitgebreid tot de goederen die in de plaats komen van de Goederen.
2.3. Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van Partijen
om gezamenlijk schenkingen te doen van het geheel of een deel van de
Goederen.

Artikel 3. Zaakvervanging
3.1. Alle zaken die worden verkregen in vervanging van de Goederen en de
meerwaarden, vallen eveneens onder dit kanscontract, ingevolge het principe
van zaakvervanging.
3.2. Alle beslissingen aangaande beleggingen en wederbeleggingen met
betrekking tot de Goederen zullen gezamenlijk door de Partijen worden
genomen.
3.3. De wijzigingen in de samenstelling van de Goederen in hoofde van de
vervanging, belegging of wederbelegging ervan, heeft geen invloed op
onderhavige overeenkomst die ongewijzigd blijft. Het principe van
zaakvervanging is onverkort van toepassing op de Goederen.
3.4. Bijgevolg heeft onderhavige overeenkomst niet enkel betrekking op de
Goederen aangeduid in de aangehechte staten van schatting maar tevens op
de goederen die in de plaats zijn gekomen van deze Goederen.
3.5. Als tot zaakvervanging wordt overgegaan, moet dit uitdrukkelijk
schriftelijk bevestigd worden door de Partijen op het moment van de
verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.
Artikel 4 – Vruchten
De vruchten (met inbegrip van interesten en dividenden, doch met
uitzondering van meerwaarden) die door de Goederen gegenereerd worden,
zullen niet vallen onder dit kanscontract.
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Artikel 5 – Inbreng van nieuwe goederen
De inbreng van nieuwe goederen onder het kanscontract is niet toegelaten.
Artikel 6. Duur
Deze overeenkomst is tussen Partijen afgesloten voor onbepaalde duur en kan
slechts ontbonden worden mits gezamenlijk akkoord van beide Partijen. De
Partijen zijn bijgevolg vrij om in gemeenschappelijk overleg een einde te
stellen aan deze overeenkomst. Zij zullen in voorkomend geval het einde van
de overeenkomst schriftelijk vaststellen.
Artikel 7. Ontbindende voorwaarde
De Partijen sluiten de overeenkomst evenwel onder de uitdrukkelijk
ontbindende voorwaarde van beëindiging van de samenwoning tussen hen
door de inleiding van een vordering tot echtscheiding door één van hen of
indien zij meer dan zes maanden feitelijk gescheiden leven om andere
redenen dan overmacht, gezondheidstoestand, verzorgingsbehoeften,
beroepsnoodwendigheden of om andere redenen die niet wijzen op een
duurzame ontwrichting van de relatie. De aanvang van deze termijn van zes
maanden wordt berekend vanaf de aangetekende verzending door één van de
echtgenoten aan de andere, waarin uitdrukkelijk wordt verwezen naar de
aanvang van deze termijn.
Artikel 8. Nietigheid
8.1. Indien deze overeenkomst een nietige bepaling zou bevatten, zal deze
nietige bepaling voor niet-geschreven zal worden gehouden, zodat zij niet de
nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg kan hebben.
8.2. Indien deze overeenkomst een bepaling zou bevatten die de
overeenkomst strijdig maakt met het verbod van bedingen betreffende
toekomstige nalatenschappen, zal deze bepaling voor niet geschreven moet
worden gehouden, zodat een dergelijke bepaling niet tot de nietigheid van de
volledige overeenkomst leiden.
8.3. In geval de geldigheid of afdwingbaarheid van enige bepaling van deze
overeenkomst in vraag wordt gesteld of wordt aangevochten, verbinden
Partijen er zich toe het redelijkerwijze noodzakelijke of nuttige te doen
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teneinde er rechtsgeldig voor te zorgen dat zulke bepaling volledig in werking
blijft, of zulke bepaling te vervangen door een andere bepaling die
economisch gezien substantieel hetzelfde effect heeft voor alle Partijen.
Artikel 9. Bemiddeling
De partijen komen overeen om alle geschillen – van welke aard ook – tussen
de Partijen met betrekking tot deze overeenkomst in eerste instantie te
onderwerpen aan bemiddeling alvorens beroep te doen op een andere vorm
van geschillenbeslechting.
Zij zullen daartoe een aangetekend schrijven richten aan andere Partij, met de
vraag om tot bemiddeling over te gaan. Partijen zullen dan in onderling
overleg en op gezamenlijke kosten een bemiddelaar aanstellen en een
bemiddelingsovereenkomst ondertekenen. Deze bemiddelaar zal in elke stand
van het geschil onafhankelijk en onpartijdig ten aanzien van alle bij het geschil
betrokken partijen moeten optreden.
Indien de bemiddeling niet slaagt nadat de Partijen minstens één volledige
bemiddelingssessie tezamen zullen hebben bijgewoond, zullen de geschillen
worden beslecht overeenkomstig artikel 10 van deze overeenkomst,
behoudens andersluidend akkoord van Partijen.
Artikel 10. Rechtskeuze en bevoegde rechtbank
Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst en op
alle geschillen die eruit voort zouden vloeien.
Alle eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen
uitsluitend en definitief beslecht worden door de rechtbanken van […] op
voorwaarde dat elk geschil voorafgaandelijk werd onderworpen aan
bemiddeling overeenkomstig artikel 9 van deze overeenkomst.”
[top]

III. Motivering van de aanvraag
17. In haar standpunt nr. 17044 dd. 19 september 2018 (oorspronkelijk
gepubliceerd op 29 januari 2018) zette de Vlaamse Belastingdienst de
voorwaarden uiteen waaraan een aanwasbeding moet voldoen opdat het op
fiscaal vlak aanvaard zou kunnen worden (i.e. dat de betrokken goederen niet
onderworpen zullen worden aan de erfbelasting of de schenkbelasting).
18. Overeenkomstig het standpunt moet het aanwasbeding (1) opgenomen zijn
in een notariële akte indien het betrekking heeft op onroerende goederen, (2)
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beperkt zijn via een beschikking onder bijzondere titel en (3) ten bezwarende
titel zijn.
19. Het feit dat een aanwasbeding tussen echtgenoten wordt afgesloten, maakt
dit beding op zich niet ongeldig, zoals bevestigd wordt door de Vlaamse
Belastingdienst in voormeld standpunt. Wanneer een aanwasbeding wordt
afgesloten tussen echtgenoten moet het slaan op de goederen die behoren tot
de eigen vermogens van de echtgenoten (zoals dat in casu het geval is).
20. Een aanwasbeding met betrekking tot niet-onverdeelde goederen bestaat
theoretisch gezien niet. De Vlaamse Belastingdienst bevestigde in voornoemd
standpunt evenwel dat dezelfde fiscale regeling kan worden gevolgd wanneer er
sprake is van een kanscontract ten bezwarende en bijzondere titel, waarbij
zowel de levensverwachting als de inleg gelijk(w)aardig te zijn (zoals dat in casu
het geval is).
21. In casu voldoet het kanscontract aan alle voorwaarden, zoals uiteengezet
door de Vlaamse Belastingdienst in haar standpunt nr. 17044 dd. 19 september
2018. Dit wordt hieronder nader toegelicht.
Onderhandse overeenkomst
22. De beschreven overeenkomst zal onderhands (niet-notarieel) worden
afgesloten.
23. In haar standpunt nummer 17044 dd. 19 september 2018 stelt de Vlaamse
Belastingdienst uitdrukkelijk dat het aanwasbeding (/kanscontract) enkel in
een notariële akte moet worden opgenomen indien het betrekking heeft
op onroerende goederen.
24. Aangezien het kanscontract in casu enkel betrekking heeft op roerende
goederen, belet niets dat aanvragers het kanscontract onderhands afsluiten. .
Het kanscontract is ten bijzondere titel
25. In haar standpunt nummer 17044 dd. 19 september 2018 stelt de Vlaamse
Belastingdienst dat de overeenkomst van aanwas onder bijzondere titel is
“wanneer de overeenkomst niet de algemeenheid van de goederen betreft die de
partij bij zijn overlijden zal nalaten, en evenmin een evenredig deel van de
goederen die de partij zal nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn
roerende goederen, of een evenredig deel van al zijn onroerende goederen of
van al zijn roerende goederen bij zijn overlijden”.
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26. Dat is in casu het geval aangezien het kanscontract enkel betrekking heeft
op specifiek omschreven roerende goederen en de goederen die er – bij wijze
van zaakvervanging – van in de plaats zullen komen (zulks overeenkomstig
het standpunt nummer 17044).
27. Bovendien voorziet het kanscontract in casu uitdrukkelijk dat inbrengen van
nieuwe goederen niet toegelaten zijn (cfr. artikel 5 kanscontract).
28. Gelet op het voorgaande kwalificeert het kanscontract in casu aldus als een
kanscontract ten bijzondere titel.
29. Voor zoveel als nodig, bevestigen de aanvragers nog dat de goederen die de
aanvragers onder het kanscontract zullen brengen, goederen betreffen die
behoren tot het eigen vermogen van de respectievelijke echtgenoten rekening
houdend met hun huwelijksvermogensstelsel.
Het kanscontract is ten bezwarende titel
30. De Vlaamse Belastingdienst stelt in haar standpunt 17044 dd. 19 september
2018 dat het aanwasbeding (/kanscontract) wordt aanzien als een overeenkomst
ten bezwarende titel wanneer de kansen evenwichtig zijn. De Vlaamse
Belastingdienst vereist daarbij niet dat de kansen gelijk zijn. Er dient wel sprake
te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de betrokken partijen en er
dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
31. Een kanscontract wordt traditioneel gekwalificeerd als een overeenkomst
onder bezwarende titel. Het bezwarend karakter volgt uit het feit dat de partijen
gelijke kansen bezitten om het goed in totaliteit te verkrijgen. Het is hierbij
evenwel van belang dat er een effectieve kansengelijkheid tussen de partijen
bestaat. De gelijkheid van kansen wordt beoordeeld op het moment van het
sluiten van de overeenkomst.[1]
De berekening van de kansengelijkheid gebeurt door een inschatting van de
effectieve levensverwachting van iedere partijen. Men houdt daarbij rekening
met de gemiddelde levensverwachting, maar eveneens met specifieke
omstandigheden, zoals de gezondheidstoestand van de partijen. De specifieke
intentie van de partijen wordt niet in acht genomen.[2] De rechtspraak stelt zich
soepel op bij de concrete beoordeling van de gelijke kansen. Een groot
leeftijdsverschil vormt voor de hoven en rechtbanken geen beletsel voor de
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gelijkwaardigheid van kansen.[3] Zo oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te
Turnhout dat een groot leeftijdsverschil van 16 jaar niet problematisch is.[4] Ook
het hof van beroep Antwerpen oordeelde in die zin over een leeftijdsverschil van
14 jaar[5] en een leeftijdsverschil van 10 jaar[6].
32. Dat partijen voornemens zijn om een evenwichtig kanscontract met
gelijkheid van kansen te sluiten, blijkt uit volgende concrete omstandigheden:
•

Een gelijkaardige leeftijd, te weten de heer X: 72 jaar (° xx.xx.1947) en
mevrouw Y 69 jaar (° xx.xx.1951). Het leeftijdsverschil bedraagt drie jaar[7];

•

Eenzelfde goede gezondheid. Teneinde de kansengelijkheid te bewijzen, zijn
partijen bereid om een medisch getuigschrift toe te voegen aan het dossier;

•

Financiële gelijkwaardigheid van de partijen;

•

Een gelijkwaardige inleg in het kanscontract: de waarde van de goederen die
de heer X inlegt en de waarde van de goederen die mevrouw Y inlegt zijn
identiek.

33. Ook uit de bewoordingen van het kanscontract zelf blijkt dat partijen een
evenwichtig kanscontract wensen te sluiten:
•

Een strikt vervreemdingsverbod (cfr. artikel 2 kanscontract).

34. Het is partijen niet toegestaan eenzijdig het contract stop te zetten, te
wijzigen, de goederen in pand te geven, te vervreemden etc. Elke daad van
beheer of beschikking die gesteld wordt, zal met andere woorden de expliciete
en persoonlijke handeling van elke partij vereisen.
•

Het kanscontract wordt aangegaan voor onbepaalde duur (cfr. artikel 6
kanscontract).

35. Op die manier kan het kanscontract slechts worden gewijzigd of opgeheven
met wederzijds schriftelijk akkoord van alle partijen. Het kanscontract zal
bijgevolg onverkort gelden tussen partijen tenzij ze er, in gezamenlijk overleg,
een einde aan stellen.
36. Kortom, partijen blijven gebonden door het kanscontract ook als zij het later
oneens worden, hetgeen zij net wensen te bekomen.
37. De aanvragers stellen dat, uit al deze elementen samen, dient te worden
besloten dat de heer X en mevrouw Y een gelijkwaardige levensverwachting
hebben en een gelijkwaardige inleg in het kanscontract doen. Het kanscontract
dat zij wensen te sluiten, dient dan ook te worden gekwalificeerd als zijnde een
evenwichtig kanscontract ten bezwarende titel.

M&D Seminars

313

Intentie van de partijen: andere dan fiscale motieven
38. Tot slot wensen de aanvragers te wijzen op de niet-fiscale motieven die zij
wensen te bewerkstelligen door het kanscontract af te sluiten.
39. De aanvragers wensen met name dat het vruchtgebruik op de omschreven
goederen zullen toekomen aan de langstlevende van hen. Zij hebben daarbij de
intentie om de langstlevende onder hen te beschermen bij het overlijden van de
eerststervende en tegen de mogelijke aanspraken van ieders erfgenamen.
40. Deze doelstellingen kunnen niet op een andere wijze, bijvoorbeeld bij wijze
van testament of schenking, bereikt worden (cfr. supra). Uit het herroepelijk
karakter van zowel een testament als een schenking gedaan tussen echtgenoten
(tenzij gedaan bij huwelijkscontract), vloeit immers voort dat elke aanvrager
geen enkele zekerheid heeft dat de anderen de beschikkingen opgenomen in de
hun testament zouden handhaven of de schenking niet zou herroepen. De
aanvragers wensen echter vandaag zekerheid te bekomen dat de langstlevende
van hen de omschreven goederen zou verwerven op voorwaarde dat ieder van
hen de kans heeft om effectief deze goederen te verwerven. Deze zekerheid kan
geenszins gerealiseerd worden door middel van een testament of bij wijze van
schenking tussen de echtgenoten (buiten huwelijkscontract). Deze zekerheid kan
wel worden bekomen door middel van een kanscontract aangezien dit slechts
wijzigbaar is mits toestemming van beide partijen.
41. Bovendien zijn de optie van een testament en/of schenking in casu
suboptimaal. Beide aanvragers hebben elk immers (een) nietgemeenschappelijk(e) kind(eren) uit hun respectievelijk vorig huwelijk. Ingeval
van schenking of legaat van het vruchtgebruik op diens 50 aandelen door elk
van de aanvragers aan de andere echtgenoot, zal de langstlevende onder hen
(vruchtgebruiker) n.a.v. het overlijden van de eerststervende echtgenoot in
samenloop komen met niet-gemeenschappelijke afstammelingen van de
eerststervende echtgenoot (blote eigenaars). In dergelijk geval stelt art.
745quater, §1 Burgerlijk Wetboek dat het vruchtgebruik van de langstlevende
echtgenoot op deze 50 aandelen op eenvoudig verzoek van de nietgemeenschappelijke afstammelingen van de overleden echtgenoot zal moeten
worden omgezet. Een dergelijk risico op omzetting wensen de echtgenoten
echter te vermijden, met oog op de bescherming van de langstlevende onder
hen.
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42. Voor zoveel als nodig, verwijzen aanvragers nog naar een gepubliceerde
voorafgaande beslissing die betrekking had op een aanwasbeding afgesloten
tussen echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel en waarbij de Vlaamse
Belastingdienst oordeelde dat er voldoende niet-fiscale motieven aanwezig
waren, zodat de voorgenomen verrichting geen fiscaal misbruik uitmaakte in de
zin van artikel 3.17.0.0.2. VCF. De partijen hadden gelijkaardige niet-fiscale
motieven als de aanvragers in casu, met name:
“Met het oog op de bescherming van de langstlevende in geval van overlijden
van de andere echtgenoot en de mogelijke aanspraken van ieders familie, is de
wens geuit een beding van aanwas aan te gaan. Gelet op het feit dat dergelijk
beding van aanwas als consensuele overeenkomst slechts wijzigbaar is mits
beider toestemming, wat niet zo is in geval van testament of schenking, vormt
dit beding tot aanwas een uiterst geschikt instrument.” (Voorafgaande beslissing
nr. 18010 dd. 19 maart 2018).
43. Gelet op het voorgaande, stellen de aanvragers dat moet worden besloten
dat er voldoende niet-fiscale motieven in casu aanwezig zijn en dat de
vooropgestelde verrichting geen fiscaal misbruik uitmaakt in de zin van artikel
3.17.0.0.2. VCF.
[top]

IV. Beslissing
44. Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de
volgende voorafgaande beslissing:
45. 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.
46. De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de
rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak.
47. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
- Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“Overeenkomstig artikel 1, artikel 19 en artikel 31 van het federale Wetboek
van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten wordt de schenkbelasting
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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.”
- Artikel 2.8.4.1.1, §2, VCF dat luidt als volgt:

“Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”
- Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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.
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.”
- Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

“§ 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.
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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.”
- 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.
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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.”
48. Een kanscontract (ten bezwarende en ten bijzondere titel) valt onder
dezelfde fiscale regeling als een beding van aanwas, waarvoor onderstaande
redenering kan worden gevolgd.
49. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen niet
zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting (maar bij onroerende
goederen wel aan het verkooprecht) mits het contract opgenomen is in een
notariële akte indien het betrekking heeft op onroerende goederen, beperkt is
via een beschikking onder bijzondere titel, en ten bezwarende titel is.
50. De partijen verklaren dat zij elk eigen roerende goederen onder het
kanscontract willen brengen.
51. Het contract moet opgenomen zijn in een notariële akte indien het contract
betrekking heeft op onroerende goederen. In casu zal het contract onderhands
worden afgesloten. Aangezien het contract enkel betrekking heeft op roerende
goederen, is hier geen bezwaar tegen.
52. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
53. Het kanscontract is in casu onder bijzondere titel aangezien het
kanscontract enkel betrekking heeft op de aandelen van de besloten
vennootschap A en de goederen die er bij wijze van zaakvervanging voor in de
plaats zullen komen. Het contract voorziet uitdrukkelijk dat inbrengen van
nieuwe goederen niet zijn toegelaten.
54. Zaakvervanging is mogelijk binnen een dergelijk contract. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
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In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

55. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
56. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
57. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
58. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er in casu sprake is van
een gelijkaardige levensverwachting. Het leeftijdsverschil tussen partijen
bedraagt vier jaar en partijen verklaren in éénzelfde goede gezondheid te zijn.
59. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
60. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
gelijkwaardig is.
61. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat. Enkel indien zou blijken dat de
voorstelling van de feiten onjuist of onvolledig was, zal deze kwalificatie herzien
worden, rekening houdende met de werkelijke feitelijke situatie.
62. Uit fiscaal oogpunt aanvaardt de Vlaamse belastingdienst het beginsel dat bij
de realisatie van een kanscontract ten bijzondere en ten bezwarende titel de
betrokken roerende goederen niet zijn onderworpen aan de schenkbelasting of
de erfbelasting.
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63. Vermits het contract nog moet gesloten worden en dus zal worden gesloten
vanaf 1 juni 2012 kan het worden afgetoetst aan de anti-misbruikbepalingen.
Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit indien er ook niet-fiscale motieven
aan ten grondslag liggen.
64. De voorgenomen verrichting maakt geen fiscaal misbruik uit in de zin van
art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien er ook niet-fiscale motieven (zie punt 38 t.e.m.
41) aan het contract ten grondslag liggen die voldoende opwegen tegen de
fiscale motieven, tenzij uit de feiten blijkt dat de kansen uiteindelijk niet
gelijkwaardig waren omdat één van de partijen kort na het sluiten van het
contract niet onverwacht is komen te overlijden.
65. Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratie- en erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen. Overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1,
§2, eerste lid, 3° VCF spreekt deze beslissing zich niet uit over de mogelijke
toepassing van niet door de aanvrager opgeworpen artikelen van de VCF.

---------- publicatie op 06.08.2020
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bestond. Partijen hadden op dat moment een leeftijd van 33 resp. 43 jaar, die
niet toeliet te voorspellen dat de ene meer kansen op vooroverlijden had dan de
andere, gelet op de onzekerheden van het leven”.
[7] Cfr. supra rechtspraak die een leeftijdsverschil van 10 jaar, 14 jaar en 16 jaar
aanvaardde.
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Verblijvingsbeding onverdeelde goederen
Voorafgaande beslissing nr. 20019 dd. 08.06.2020

Artt 2.7.1.0.2, 2.7.1.0.3, 2.7.1.0.4, 2.7.1.0.5, 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 aanvragers wensen bevestiging te krijgen dat de voorgenomen
verrichtingen (wijziging huwelijksvermogensstelsel met verblijvingsbeding) niet
onderworpen zijn aan de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3,3° VCF, 2.7.1.0.4
VCF, 2.7.1.0.5 VCF, en dat ze ook geen van deze bepalingen frustreren, zodat
ook de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF daarop niet
toepasselijk is.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
2. De aanvraag wordt ingediend door de echtgenoten X-Y, wonende te […] :
a) X, geboren te […] op xx.xx.1957, NN: […], beroep: gepensioneerde (vroeger
zaakvoerder van vennootschap “A” en “B”);
b) Y, geboren te […] op xx.xx.1958, NN: […], beroep: zaakvoerder volgende
vennootschappen:
•

“A”., […], BTW NR […] ;

•

“B”, […], BTW NR […].

3. De aanvragers hebben hun woonplaats te […] sedert meer dan 5 jaar.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
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4. De aanvragers zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel, zonder
huwelijkscontract (huwelijk gesloten op xx.xx.1979).
Zij hebben een wijziging aan hun huwelijksstelsel aangebracht door een
keuzebeding toe te voegen zonder een ander stelsel aan te nemen. Deze akte
werd verleden op xx.xx.2012 voor notaris […] met standplaats te […].
5. De aanvragers willen hun huwelijksvermogensstelsel wijzigen en willen
daarbij overgaan van het wettelijk stelsel naar een basisstelsel van scheiding van
goederen. Aan dit basisstelsel van scheiding van goederen willen ze een
verplichte verrekening van aanwinsten opnemen voor het geval van
echtscheiding, en een beding tot optionele verrekening van aanwinsten en nietaanwinsten voor het geval van overlijden toevoegen.
6. Voor het geval van overlijden willen zij bedingen dat de onverdeeldheden die
tussen hen zouden bestaan, gelijk tussen hen worden verdeeld[1], weliswaar met
overeenkomstige toepassing van artikel 1446 BW (toewijzing bij voorrang van de
gezinswoning) en van artikel 1448 BW (heling).
7. Zij wensen tevens een specifieke regeling in te voeren met betrekking tot
goederen die tussen hen in onverdeeldheid zijn, en met name door
de toevoeging van een verblijfsbeding voor deze onverdeelde goederen, die
ontstaan is als gevolg van de ontbinding van de gemeenschap.
8. Vooraleer zij deze wijziging doorvoeren willen zij zekerheid over de fiscale
behandeling ervan, bij leven en bij overlijden.
9. De voorziene wijziging van het huwelijksstelsel zal tot de vereffening van het
vorig stelsel leiden, vermits de aanvragers zullen overgaan van een
gemeenschapsstelsel naar een stelsel van scheiding van goederen. Daartoe
zullen ze, zoals door de wet opgelegd (art. 1394, § 2 Burgerlijk Wetboek), een
boedelbeschrijving laten opmaken van al hun eigen, roerende en onroerende
goederen, en van al hun schulden. Deze boedelbeschrijving zal gebeuren door
notaris […] met standplaats te […].
10. Door deze overgang naar het stelsel van scheiding van goederen zal het
gemeenschappelijk vermogen, dat tussen hen bestaat, ontbonden worden, en
zullen de gemeenschapsgoederen van rechtswege opgenomen worden en een
'post-communautaire' onverdeeldheid. Al deze gemeenschapsgoederen waren
aanwinsten van beide echtgenoten, zoals uitdrukkelijk in de akte van wijziging
van het huwelijksstelsel zal opgenomen worden.
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11. De echtgenoten willen deze onverdeelde goederen, afkomstig van de
ontbonden gemeenschap, voor het geval van overlijden van één van hen, niet
langer onderwerpen aan het verrekenbeding[2]. Ze willen deze onverdeelde
goederen in volle eigendom aan de langstlevende van hen toebedelen.
Ze willen daartoe in de huwelijksovereenkomst een verblijvingsbeding laten
opnemen. Hierdoor zullen al deze onverdeelde goederen bij overlijden van één
van de echtgenoten van rechtswege, onmiddellijk, in volle en exclusieve
eigendom aan de langstlevende toebehoren, tenzij de langstlevende zou kiezen,
overeenkomstig de nieuwe huwelijksovereenkomst te bepalen modaliteiten, om
zich niet op dit verblijvingsbeding te beroepen.
12. Voor het geval van echtscheiding, blijft de regel gelden dat de
onverdeeldheid bij gelijke delen zal worden verdeeld, zoals bepaald zal worden
in het nieuwe huwelijkscontract.
13. Voor goederen die niet onverdeeld zijn, maar exclusief aan één echtgenoot
toebehoren, blijft de regel gelden dat ze in geval van echtscheiding opgenomen
worden in een dwingend verrekenbeding, voor zover het om aanwinsten van de
echtgenoten gaat.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
14. Uit het huwelijk van de echtgenoten X-Y is een zoon […] geboren op
xx.xx.1983, die spijtig genoeg op xx.xx.2017 te […] is overleden na een
verkeersongeval.
[…] was gehuwd met […] (Zwitserse nationaliteit). Uit hun huwelijk werden 2
kinderen geboren, namelijk […] ([…] xx.xx.2012) en […] ([…] xx.xx.2017). De
kinderen hebben zowel de Belgische als de Zwitserse nationaliteit, de oudste
heeft ook nog de Amerikaanse nationaliteit omdat hij in de Verenigde Staten is
geboren en moet deze nationaliteit minstens tot zijn 18e verjaardag behouden.
Indien één van de aanvragers mocht te komen overlijden dan zal dit voor heel
wat moeilijkheden zorgen omdat:
•

de oudste kleinzoon Amerikaan is en dat hij alles wat hij erft en bezit jaarlijks
zal moeten doorgeven aan de Amerikaanse autoriteiten en hier al dan niet
belasting zal moeten op betalen. Dit is een heel moeilijke en kostelijke
procedure.
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er na het overlijden van de zoon in Zwitserland een instantie (KESB, Kinder
und Erwachsenen Schütz Behörden) is aangeduid, die beslist en waakt over de
financiële belangen van de kinderen. Zonder hun toestemming kan er door de
overblijvende echtgenoot geen actie ondernomen worden met de door
de kleinkinderen geërfde goederen in naakte eigendom. Dit zou het voor de
overblijvende aanvrager bijzonder moeilijk maken om over de roerende
goederen te kunnen beschikken.

Er zijn geen niet-gemeenschappelijke kinderen.
15. De aanvragers verzoeken te bevestigen dat het voordeel dat de
langstlevende zal verkrijgen door toepassing van het verblijvingsbeding, niet zal
onderworpen worden aan de hierna vermelde decretale bepalingen, om de
redenen die de aanvragers vermelden, dan wel om de redenen die de Vlaamse
Belastingdienst hieromtrent zal uiteenzetten.
* Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.2 VCF
16. Artikel 2.7.1.0.2 VCF belast met erfbelasting goederen die worden verkregen
uit de nalatenschap, via wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of
contractuele erfstelling. Het voordeel dat de langstlevende ingevolge de in deze
aanvraag vermelde verrichting zal verkrijgen, wordt echter niet uit de
nalatenschap verkregen (dus niet via wettelijke devolutie, noch door uiterste
wilsbeschikking, noch door een contractuele erfstelling). Het voordeel wordt
louter huwelijksvermogensrechtelijk verkregen, als een huwelijksvoordeel, en
dus als niet-schenking, zoals door de wet Huwelijksvermogensrecht
omschreven.
Een huwelijksvoordeel wordt civielrechtelijk gedefinieerd als een voordeel dat
voor een van de echtgenoten ontstaat uit de wijze van samenstelling, werking,
vereffening of verdeling (en verrekening) van het huwelijksvermogensstelsel
(H.CASMAN, Huwelijksvoordelen, Antwerpen, Kluwer, 1976: deze definitie werd
reeds in 2012 expliciet door de wetgever overgenomen in art. 1429bis BW)
17. Een huwelijksvoordeel wordt dus huwelijksvermogensrechtelijk verkregen,
uit hoofde van het huwelijksstelsel, waarvan de vereffening voor gaat op de
vaststelling van de omvang van de nalatenschap (Cass.24 maart 2017). Het kan
om die reden nooit een erfrechtelijke verkrijging zijn.
18. Een huwelijksvoordeel is civielrechtelijk nooit een schenking en bij
uitbreiding geen contractuele erfstelling. Het wordt gekwalificeerd als een niet-
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schenking (Cass. 10 december 2010). Deze kwalificatie is objectief, d.w.z. dat ze
bestaat ongeacht de intentie van partijen. Een intentie om te begiftigen (animus
donandi) kan die kwalificatie niet wijzigen, sterker nog, het bewijs dat er sprake
zou zijn van een intentie om te begiftigen mag zelfs niet geleverd worden (GwH
23 november 2005, nr. 170/2005).
19. Deze kwalificatie werkt volkomen indien, zoals in het geval dat aanvragers
voorleggen, het huwelijksvoordeel wordt toegekend louter op aanwinsten, en in
een situatie waar er geen niet gemeenschappelijke kinderen zijn die samen met
een stiefouder tot de nalatenschap van de eerst stervende echtgenoot zouden
komen (art 1464 BW en, a contrario, art. 1465 BW).
20. Deze kwalificatie werkt ook in een stelsel van scheiding van goederen, zoals
dit voor de aanvragers het geval zal zijn. Echtgenoten die gehuwd zijn onder dit
stelsel mogen aan dit stelsel clausules toevoegen, met name clausules ter
nadere regeling van enige onverdeeldheid die tussen hen zou bestaan.
De artikelen 1492bis, 1458, 1464 en 1465 zijn in een stelsel van scheiding van
goederen van overeenkomstige toepassing (art.1469, §1, vierde lid BW zoals
ingevoerd door de wet van 22 juli 2018).
21. Dit betekent dat indien uit de samenstelling, werking, vereffening, verdeling
(of verrekening) van het stelsel van scheiding van goederen zoals in de
huwelijksovereenkomst uitgewerkt, voor een van de echtgenoten een voordeel
kan ontstaan, dit voordeel een huwelijksvoordeel zal zijn. Is dit
huwelijksvoordeel beperkt tot aanwinsten, dan mogen deze aanwinsten integraal
aan de langstlevende worden toegekend, als volkomen huwelijksvoordeel,
vermits de grenzen zoals in artikel 1464 BW gesteld niet overschreden zijn (en
voor zover er inderdaad geen niet gemeenschappelijke kinderen tot de
nalatenschap van de eerste stervende zullen komen).
22. De kwalificatie van een volkomen huwelijksvoordeel als niet-schenking heeft
belangrijke civiele gevolgen. Deze voordelen kunnen immers niet ingekort
worden.
Ze worden zelfs niet opgenomen in de fictieve of hereditaire massa (art.922 BW),
bepalen niet mee de omvang van het beschikbaar deel van de nalatenschap, en
worden noch op dat beschikbaar deel noch op de reserve aangerekend.
23. Deze civielrechtelijke kwalificatie werkt ook in het fiscaal recht door. Dat
bevestigde het Hof van Cassatie reeds bij arrest van 9 juli 1931. Het fiscaal recht

M&D Seminars

326

moet de kwalificatie als niet-schenking dus aanvaarden, tenzij een specifieke en
expliciete fiscale bepaling daarvan zou afwijken.
24. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
(door dit in te lassen in de huwelijksovereenkomst) kan dus niet worden belast
op grond van artikel 2.7.1.0.2 VCF.
* Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.3,3° VCF
25. Omwille van de kwalificatie als (volkomen) huwelijksvoordeel kan op het
voordeel dat de langstlevende echtgenoten zouden verkrijgen, evenmin artikel
2.7.1.0.3,3° VCF worden toegepast. Dat artikel belast met erfbelasting
schenkingen van roerende goederen die de erflater zou hebben gedaan onder
opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt ingevolge het overlijden
van schenker.
26. Het verblijvingsbeding zou weliswaar enkel uitwerking hebben bij overlijden
van een van de echtgenoten, maar van een schenking is er geen sprake, hetgeen
ook bevestigd is door het Hof van Cassatie (Cass. 5 januari 2017). Er is louter
sprake van een huwelijksvoordeel, dat als niet-schenking kwalificeert (zie ook
hierboven)
27. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
(door de eerste verrichting in de huwelijksovereenkomst in te lassen) kan dus
niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.3,3° VCF.
* Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF
28. Artikel 2.7.1.0.4 VCF belast ieder huwelijksvoordeel waarbij de langstlevende
echtgenoot meer dan de helft van de gemeenschap verkrijgt. De toepassing van
artikel 2.7.1.0.4 VCF is beperkt tot situaties waarin sprake is van een stelsel met
een gemeenschap.
29. Tussen de aanvragers bestaat evenwel geen gemeenschap meer. Ze zijn nu
gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen. Daaraan wordt nu een
verblijvingsbeding toegevoegd voor het geval van overlijden, dat louter
betrekking heeft op onverdeelde goederen, niet op gemeenschapsgoederen.
30. De voorwaarden voor toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF zijn dus niet
vervuld. Ook eerder al bevestigde de rechtsleer en de rechtspraak dat dit artikel
niet toepasselijk is op clausules waarbij geen gemeenschappelijk vermogen is
betrokken (zie bijv. Antwerpen 5 oktober 2004).
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31. Artikel 2.7.1.0.4 VCF kan dan ook niet worden toegepast op grond van het
overwogen verblijvingsbeding in de huwelijksovereenkomst in te lassen.
* Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.5 VCF
32. Voor de heffing van erfbelasting op grond van artikel 2.7.1.0.5 VCF moeten
drie cumulatieve voorwaarden zijn vervuld:
1) een kosteloze beschikking;
2) gedurende de drie jaar voorafgaand aan het overlijden;
3) waardoor een bevoordeling ontstaat die niet onderworpen is geweest
aan schenkbelasting of aan registratierechten op schenkingen.
33. Het voorgenomen verblijvingsbeding verstrekt evenwel geen kosteloze
beschikking, zoals hierboven uitgebreid toegelicht. Een huwelijksvoordeel kan
niet gelijk gesteld worden met een kosteloze beschikking. Dat bevestigde ook
het Hof van Cassatie (Cass. 5 januari 2017), zoals eerder aangehaald.
34. Het voorgenomen verblijvingsbeding wordt weliswaar nu opgenomen, maar
of het een huwelijksvoordeel oplevert kan slechts beoordeeld worden bij de
ontbinding van het huwelijksstelsel, dus bij overlijden van de eerst stervende
echtgenoot. Als het voordeel pas bij overlijden ontstaat en moest het beschouwd
worden als kosteloze beschikking, quod non, kan er geen sprake zijn van een
schenking in een periode die het overlijden voorafgaat.
35. Artikel 2.7.1.0.5 VCF is dus niet van toepassing op de toebedeling op grond
van het overwogen verblijvingsbeding in de huwelijksovereenkomst in te lassen.
* Geen beding van aanwas in de zin van het SP 17044
36. De uitwerking van het verblijvingsbeding verleent een huwelijksvoordeel, dat
beheerst wordt door de specifieke regels van het huwelijksvermogensrecht en de
kwalificatie die ze aan huwelijksvoordelen toekennen. Deze kwalificatie is dus
voorbehouden aan personen die door het huwelijk verbonden zijn en aan
voordelen die ze mekaar in hun huwelijksovereenkomst en binnen het door hen
uitgewerkt huwelijksstelsel toekennen.
37. Er is met betrekking tot het overwogen verblijvingsbeding dus geen sprake
van een beding van aanwas.
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Een beding van aanwas is een kanscontract dat ook tussen niet gehuwden kan
worden gesloten. Wordt het door gehuwden gesloten, dan staat het los van hun
huwelijksstelsel en wordt het niet in een huwelijksovereenkomst opgenomen.
Naar het oordeel van de Vlaamse Belastingdienst , zoals verwoord in SP 17044,
is de uitwerking van een kanscontract niet onderworpen aan de heffing van
schenk- en erfbelasting (maar wel aan de heffing van het verkooprecht als het
op onroerende goederen betrekking heeft) onder de voorwaarden die in dat SP
17044 zijn vermeld.
38. In de eerste plaats moet het gaan om een beding van aanwas dat slaat op
goederen die ten bijzondere titel zijn aangewezen (in de zin die hieraan wordt
gegeven in art.1100/1 § 4 BW zoals ingevoerd bij wet van 22 juli 2018).
39. In de tweede plaats moet het gaan om een beding van aanwas dat ten
bezwarende titel is verleend, dus om een beding van aanwas dat als
kanscontract kan kwalificeren. Hiervoor is, aldus het SP 17044, vereist dat de
kansen van beide partijen (indien het contract slechts tussen twee partijen is
gesloten) evenwichtig zijn.
Daarvan kan slechts sprake zijn als de inleg van beide partijen gelijkaardig is, en
als de levenskansen van beide partijen gelijkwaardig zijn.
40. Aanvragers wijzen erop dat de inleg in hun geval wel degelijk gelijk is. De
onverdeeldheid waarop het verblijvingsbeding toegepast zal worden is
afkomstig van de ontbonden maar niet verdeeld gemeenschap waarin ze
volkomen gelijk gerechtigd waren.
41. De levensverwachtingen tussen de aanvragers zijn gelijk, ook al is de
echtgenote een jaar jonger dan haar echtgenoot.
42. Aan de voorwaarden voor het sluiten van een beding van aanwas dat op
grond van SP 17044 niet aan schenk- en erfbelasting onderworpen zou zijn,
voldoen de aanvragers.
43. Dit is in hun geval irrelevant. Het verblijvingsbeding dat ze sluiten moet
inderdaad niet aan de voorwaarden voldoen die voor een beding van aanwas
gelden, en die de Vlaamse Belastingdienst heeft uiteengezet in haar SP 17044.
44. Het door de aanvragers overwogen verblijvingsbeding kwalificeert immers
niet als beding van aanwas, maar als huwelijksvoordeel. Het is dus onderworpen
aan zelfstandige eisen om niet aan schenk -en erfbelasting onderworpen te zijn.
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45. Het valt dus niet onder de vereisten van SP 17044.
46. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding is
niet onderworpen aan schenk- en erfbelasting omdat het als een
huwelijksvoordeel kwalificeert en op grond van de bepalingen van het BW geen
schenking is, en niet erfrechtelijk verkregen wordt (zoals hoger toegelicht).
47. Zelfs met ongelijke levensverwachtingen valt de overgang/toebedeling op
grond van het voorgenomen verblijvingsbeding (door de eerste verrichting in de
huwelijksovereenkomst in te lassen) dus niet onder de hierboven vermelde
decretale bepalingen.
48. Aanvragers verwijzen naar de voorafgaande beslissing nummer 19053 van
21 oktober 2019 en hopen dat ook voor hen een gunstige beslissing kan
genomen worden.
[top]

IV. Beslissing
49. Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de
volgende voorafgaande beslissing:
50. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht, zoals in de aanvraag
vermeld:
•

Artikel 2.7.1.0.2 VCF dat luidt als volgt:

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 aan het vruchtgebruik heeft verzaakt conform paragraaf 6 van
het voormelde artikel.
•

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 :
1° …
2° …
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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.
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.
•

Artikel 2.7.1.0.4 VCF dat luidt als volgt:

De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die
niet aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van
de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken
van de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere
echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste
wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
•

Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

§ 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.
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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.
•

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.
51. Voorgenomen verrichtingen.
Aanvragers stellen over te willen gaan naar een basisstelsel van scheiding van
goederen met volgende toevoegingen:
•

een verplichte verrekening van aanwinsten voor het geval van echtscheiding;

•

een beding tot optionele verrekening van aanwinsten en niet-aanwinsten voor
het geval van overlijden;

•

voor het geval van overlijden willen zij bedingen dat de onverdeeldheden die
tussen hen zouden bestaan, gelijk tussen hen worden verdeeld, weliswaar
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met overeenkomstige toepassing van artikel 1446 BW (toewijzing bij voorrang
van de gezinswoning) en van artikel 1448 BW (heling).
Zij wensen tevens een specifieke regeling in te voeren met betrekking tot
goederen die tussen hen in onverdeeldheid zijn, en met name door de
toevoeging van een verblijfsbeding voor deze onverdeelde goederen, die
ontstaan is als gevolg van de ontbinding van de gemeenschap.
52. Vraagstelling.
Er zijn een aantal tegenstrijdigheden in deze opgesomde wijzigingen (zie de
voetnoten 1 en 2). Vermoedelijk wenst aanvrager uiteindelijk te weten wat de
gevolgen zijn van het verblijvingsbeding gekoppeld aan een stelsel van
scheiding van goederen, aangezien hij uitdrukkelijk verwijst naar de VB 19053,
welke specifiek daarover gaat en gelet op de vraag gesteld in randnummer
15. Het is dan ook deze vraag die onderzocht zal worden.
Het verblijvingsbeding zal betrekking hebben op de goederen in onverdeeldheid
die voortkomen uit de voordien bestaande gemeenschap. Deze gemeenschap
moet nog worden ontbonden, aangezien aanvrager het huwelijksstelsel nog zal
wijzigen naar een stelsel van scheiding van goederen. Er wordt niet meegedeeld
welke de aard is van de goederen die thans gemeenschappelijk zijn en na de
wijziging van het huwelijksstelsel in onverdeeldheid zullen behouden blijven.
53. Onderzoek fiscaal misbruik.
Elk contract dat is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan afgetoetst worden aan de
antimisbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit indien er
ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is mogelijk
indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de geviseerde verrichting(en)
ook niet-fiscale doelstellingen hebben, en dat deze niet-fiscale doelstellingen
voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
In de voorgenomen verrichting wordt een overstap van een wettelijk stelsel naar
een stelsel van zuivere scheiding van goederen onmiddellijk gevolgd door de
toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot de onverdeeldheid die
ingevolge de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel is ontstaan.
Deze voorgenomen verrichting maakt fiscaal misbruik uit in de zin van artikel
3.17.0.0.2 VCF aangezien er eenheid van opzet aanwezig is. Uit de
voorgenomen verrichting kan worden afgeleid dat deze tot doel heeft de
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rechtstreekse toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF en bijgevolg finaal de
erfbelasting op de toebedeling aan de langstlevende te ontwijken en dat het
ontwijken van de erfbelasting de enige/overwegende beweegreden is voor de
keuze van de betrokken rechtshandelingen. De aangehaalde niet-fiscale
motieven wegen niet op tegen de fiscale motieven. Partijen hadden immers al
een stelsel van gemeenschap van goederen met keuzebeding, dat
burgerrechtelijk tot hetzelfde resultaat leidde.
Bijgevolg zal bij overlijden van een van de echtgenoten waarbij het
verblijvingsbeding zal worden ingeroepen door de langstlevende echtgenoot, het
art. 2.7.1.0.4 VCF worden toegepast op de toebedeling aan de langstlevende.
Ingevolge het fiscaal misbruik, zal de wijziging van het stelsel met toepassing
van het verblijvingsbeding immers niet tegenstelbaar zijn aan de Vlaamse
Belastingdienst wegens ontwijking van art. 2.7.1.0.4 VCF.
54. De artikelen 2.7.1.0.2, 2.7.1.0.3,3° en 2.7.1.0.5 VCF zijn niet van toepassing
op de huidige verrichting.
55. Deze beslissing heeft alleen betrekking op erfbelasting en doet geen
uitspraak over andere belastingen.

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

- publicatie op 01.10.2020

[1] Dit klopt niet met hetgeen volgt. Vermoedelijk is dit een regeling voor het
geval van echtscheiding en niet voor het geval van overlijden, zoals vermeld in
randnr. 12.
[2] Het is niet duidelijk wat hiermee bedoeld wordt: eerst een verrekenbeding
toevoegen om het onmiddellijk daarna niet van toepassing te verklaren.
Vermoedelijk is dit een overbodige overname uit VB 19053.
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Kanscontract
Voorafgaande beslissing nr. 20022 dd. 08.06.2020

Artt 2.7.1.0.3.; 2.8.1.0.1.; 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 ertoe te vernemen dat het voorgelegde kanscontract dat
de aanvragers wensen te sluiten:

1.1. niet zal belast worden met schenkbelasting (art. 2.8.1.0.1 VCF);
1.2. niet zal belast worden met erfbelasting op basis van de fictiebepaling
gestipuleerd in art. 2.7.1.0.3, 3°, VCF.

1.3. geen fiscaal misbruik vormt in de zin van 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 de heren […] en […], te […], namens:

2.1. De heer X, geboren te […] op xx.xx.1968, echtgescheiden, RR […], en
2.2. Mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1968, weduwe, RR […],
feitelijk samenwonend te […].

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
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3. De aanvragers bezitten samen 100 aandelen, zijnde de totaliteit van de
bestaande aandelen van de vennootschap A, met zetel te […] en BTW- nummer
BE […], in de volgende verhouding:
de heer X: 50 aandelen in volle eigendom; mevrouw Y: 50 aandelen in volle
eigendom.
4. De aanvragers wensen onderling een kanscontract te sluiten betreffende de
voormelde aandelen waarbij zij bij wijze van kanscontract onder bezwarende
titel overeenkomen dat bij het overlijden van de eerststervende van hen, zijn of
haar aandelenpakket (50 aandelen van vennootschap A) in volle, eigendom zal
toekomen aan de langstlevende onder hen. Elk van de partijen staat aldus
zijn 50 aandelen van de vennootschap A in volle eigendom af aan de andere,
onder de opschortende voorwaarde van vóóroverlijden, en elk van de partijen
verkrijgt als tegenprestatie voor deze afstand een gelijke kans om de 50
aandelen van de vennootschap A toebehorend aan de andere, te verwerven
indien hij of zij het langst leeft.
5. Dit kanscontract zal worden gesloten onder de volgende modaliteiten en
voorwaarden:

“TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN
1/ De Heer X, geboren te […] op xx.xx.1968, rijksregisternummer […].
En
2/ Mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1968, rijksregisternummer […].
De Heer X en Mevrouw Y zijn ongehuwd en wonen feitelijk samen te […]
Hierna gezamenlijk de “partijen” of elk afzonderlijk “partij” genoemd.
WORDT VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET
De heer X, voornoemd, is eigenaar van 50 aandelen van de vennootschap A
met zetel te […].
Mevrouw Y, voornoemd, is eigenaar van 50 aandelen van de vennootschap A
met zetel te […].
De 100 aandelen, worden hierna de “Vermogensbestanddelen” genoemd.
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De partijen verklaren dat zij de voormelde vennootschap A samen hebben
opgericht en er met gezamenlijke inspanningen een restaurant in uitbaten en
benadrukken hun wens om de aandelen van de eerststervende onder hen
volledig te laten toekomen aan de langstlevende met uitsluiting van
aanspraken van de kinderen uit een eerdere relatie van elk van beide partners.
Bijgevolg wensen de partijen de Vermogensbestanddelen, die hen elk voor de
helft toebehoren, te onderwerpen aan een kanscontract zoals hierna bepaald.
WORDT DE VOLGENDE OVEREENKOMST AFGESLOTEN
1. Kanscontract
De partijen komen overeen dat, bij het overlijden van de eerststervende onder
hen en zonder terugwerkende kracht, de volle eigendom van de helft van de
eerststervende in voormelde Vermogensbestanddelen zal overgaan naar het
vermogen van de overlevende. Aldus staat elk van de partijen de volle
eigendom van zijn/haar helft in de Vermogensbestanddelen, hetzij vijftig (50)
aandelen van de voormelde vennootschap A, af aan de andere partij onder de
opschortende voorwaarde van zijn/haar vooroverlijden.
Als tegenprestatie voor deze afstand verkrijgt de overdrager een kans om,
indien hij/zij zelf het langst leeft, de volle eigendom van de helft van de
andere partij in de Vermogensbestanddelen te verkrijgen.
Deze overeenkomst is wederkerig toegestaan en aanvaard ten bezwarende
titel, als kanscontract, onder de hiernavolgende modaliteiten en voorwaarden:
1.1 Financiële gelijkwaardigheid
De partijen onderwerpen beiden eenzelfde aantal aandelen van dezelfde
vennootschap en aldus met eenzelfde waarde aan het kanscontract, te weten
elk vijftig (50) aandelen van de voormelde vennootschap A.
1.2 Overlevingskansen (leeftijd en gezondheid)
Beide partijen schatten voor zichzelf de kans om de andere partij te overleven
gelijk in, gezien zij quasi een gelijke leeftijd hebben en beiden in een goede
gezondheidstoestand verkeren. De partijen verwijzen hiervoor naar hun
medisch getuigschrift de dato xx.xx.2020 dat aan onderhavige overeenkomst
wordt gehecht.
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1.3 Termijn
Behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen, wordt deze
overeenkomst aangegaan voor een termijn die eindigt na het overlijden van de
eerststervende van de partijen.
Evenwel wordt onderhavige overeenkomst door de partijen aangegaan onder
de uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde van beëindiging van de
samenwoning tussen de partijen van zodra zij feitelijk gescheiden leven
ingevolge duurzame beëindiging van de relatie.
1.4 Vergoeding
De langstlevende van beide partijen in wiens voordeel de overdracht van
goederen ingevolge de uitwerking van het kanscontract tot stand komt, zal
aan de eventuele erfgenamen of rechtsopvolgers van de eerststervende geen
enkele vergoeding verschuldigd zijn uit hoofde van deze overeenkomst,
gezien het hier om een kanscontract gaat. Het bezwarend karakter van deze
overeenkomst wordt onderstreept door het oogmerk van elke partij om te
worden beschermd voor het geval hij/zij de langstlevende zou zijn.
1.5 Vervreemdingsverbod
Zolang deze overeenkomst van kracht blijft tussen de partijen kan één der
partijen de Vermogensbestanddelen niet vervreemden, noch ten bezwarende
titel, noch om niet; noch de Vermogensbestanddelen in pand geven, in
betaling geven of op enigerlei andere wijze (met zakelijke rechten) bezwaren,
behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de andere partij.
Zoals hierna bepaald kunnen de partijen wel, mits het akkoord van de andere
partij, overgaan tot de vervreemding van de Vermogensbestanddelen en de
vervanging daarvan door andere vermogensbestanddelen, die in de plaats van
de vervreemde Vermogensbestanddelen zullen treden en aan het kanscontract
zullen onderworpen zijn.
2. Uitbreiding door zaakvervanging
De partijen komen overeen dat deze overeenkomst die betreffende de
Vermogensbestanddelen wordt gesloten, tevens zal gelden voor de goederen
die hiervoor, al dan niet gedeeltelijk, bij wijze van zaakvervanging of
subrogatie, belegging of wederbelegging in de plaats zouden komen.
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Als geheel of gedeeltelijk tot zaakvervanging wordt overgegaan, moet dit nog
bevestigd worden door de partijen op het moment van de verwerving van het
nieuwe zaakvervangende goed. Bij voorkeur wordt deze bevestiging
opgenomen in de overeenkomst of andere titel die de vervanging tot stand
brengt.
3. Nietigheid bepalingen
De gebeurlijke nietigheid van één van de bepalingen van huidige
overeenkomst geeft geen aanleiding tot ontbinding van de volledige
overeenkomst.
In geval van nietigheid van één van de bepalingen, wordt deze voor niet
geschreven gehouden en zullen partijen in de mate van het mogelijke, volgens
hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te
vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene
geest van de overeenkomst.
4. Geschillenregeling
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen
voortvloeiende uit deze overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de
territoriaal bevoegde hoven en rechtbanken van de (laatste) gezamenlijke
woonplaats van de partijen.
5. Pro fisco verklaring
Partijen verklaren uitdrukkelijk dat deze overeenkomst ten bezwarende titel
wordt gesloten en aldus geen aanleiding kan geven tot enige heffing, zoals de
heffing van registratie- of erfbelasting.
Partijen verwijzen hiervoor naar de voorafgaande beslissing (VB nr *) van de
Vlaamse Belastingdienst de dato * met kenmerk *, dewelke in bijlage aan deze
overeenkomst wordt gehecht.
--Aldus opgemaakt en getekend te […] op ____/____/2020 in twee (2) originele
exemplaren.”.
6. De verwerving ten voordele van de langstlevende van de partijen zal gebeuren
met ingang van het overlijden van de eerststervende, zonder terugwerkende
kracht.
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7. De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn die eindigt na
het overlijden van de eerststervende van de partijen, behoudens andersluidend
akkoord tussen de partijen. De partijen sluiten de overeenkomst evenwel onder
de uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde van beëindiging van de samenwoning
tussen hen ingevolge de duurzame beëindiging van de relatie.
8. Zolang het kanscontract geldt en beide partijen in leven zijn, mogen zij de
100 aandelen van de vennootschap A, voorwerp van het kanscontract, niet
vervreemden (noch ten bezwarende titel, noch om niet), in pand
geven, in betaling geven of op enigerlei andere wijze (met zakelijke rechten)
bezwaren, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de andere
partij.
Wel kunnen zij, mits het akkoord van de andere partij, overgaan tot de
vervreemding van de aandelen en de vervanging ervan door
andere vermogensbestanddelen die in de plaats van de vervreemde aandelen
zullen treden en aan het kanscontract zullen onderworpen zijn (=
zaakvervangingsclausule).
9. De aanvragers verzoeken uitdrukkelijk overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1, §4,
lid 1, VCF dat gelet op het voorwerp van onderhavige aanvraag, de termijn
waarvoor de beslissing wordt getroffen langer zal zijn dan vijf (5) jaar. Meer
bepaald een geldigheidsduur van de afgeleverde beslissing tot en met het
overlijden van één van de samenwonenden X - Y.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
10. Dit kanscontract is ingegeven vanuit de intentie om de langstlevende der
samenwonenden zo veel mogelijk te beveiligen tegen een mogelijke inmenging
van de kinderen van iedere partner uit een vorige relatie. Vandaar dat geopteerd
wordt voor een kanscontract, waarmee de mogelijke gevolgen van de wettelijke
reserve van deze kinderen kunnen worden uitgesloten.
11. Rekening houdend met de beschreven modaliteiten en voorwaarden
enerzijds en onderstaande feitelijke gegevens anderzijds, dient geconcludeerd
te worden dat het kanscontract een overeenkomst ten bezwarende titel betreft:

11.1. Het bezwarend karakter wordt duidelijk in de overeenkomst
weergegeven en beide partijen verklaren hun kansen gelijkwaardig te achten
om het deel van de andere te verwerven.
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11.2. Beide partijen zijn financieel gelijkwaardig (ze onderwerpen beiden
eenzelfde aantal aandelen van dezelfde vennootschap met eenzelfde waarde)
en zij hebben elk een gelijke kans om het langst te leven, zoals dit ook blijkt
uit hun medisch getuigschrift van xx.xx. 2020 en hun amper verschillende
leeftijd (zelfde geboortejaar).
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
12. 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.
13. De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de
rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak.
14. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
- Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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.”
- Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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;
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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.
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.”
- 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.”
15. Een kanscontract (ten bezwarende en ten bijzondere titel) valt onder
dezelfde fiscale regeling als een beding van aanwas.

M&D Seminars

343

16. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen niet
zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting (maar bij onroerende
goederen wel aan het verkooprecht) mits het contract beperkt is, via beschikking
onder bijzondere titel, en ten bezwarende titel is.
17. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
18. Het kanscontract is in casu onder bijzondere titel aangezien het
kanscontract betrekking heeft op de 100 aandelen van de vennootschap A die
ieder voor de helft toebehoren aan de feitelijk samenwonende partners.
19. Zaakvervanging is mogelijk binnen een dergelijk contract. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

20. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
21. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
22. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
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23. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er in casu sprake is van
een gelijkaardige levensverwachting.
24. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
25. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
gelijkwaardig is.
26. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat.
27. Vermits het contract nog moet gesloten worden en dus zal worden gesloten
vanaf 1 juni 2012 kan het worden afgetoetst aan de anti-misbruikbepalingen.
Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit indien er ook niet-fiscale motieven
aan ten grondslag liggen.
28. De voorgenomen verrichting maakt geen fiscaal misbruik uit in de zin van
art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien er ook niet-fiscale motieven (zie punt 10) aan het
contract ten grondslag liggen die voldoende opwegen tegen de fiscale motieven
en tenzij uit de feiten blijkt dat de kansen uiteindelijk niet gelijkwaardig waren
omdat één van de partijen kort na het sluiten van het contract niet onverwacht is
komen te overlijden.
29. Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratie-en erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.

------------ publicatie op 06.08.2020
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Kanscontract
Voorafgaande beslissing nr. 20024 dd. 25.05.2020

Artt. 2.7.1.0.3 ; 2.7.1.0.5 ; 2.8.1.0.1 ; 2.8.4.1.1. ; 2.9.1.0.1. ; 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 ertoe bevestiging te krijgen dat de voorgelegde
overeenkomsten van aanwas tussen de echtgenoten X-Y rechtsgeldig zijn en
gekwalificeerd worden als een contract onder bezwarende titel (kanscontract) en
dat:
•

indien de overeenkomst in België wordt geregistreerd - de artikelen 2.8.1.0.1
VCF en 2.8.4.1.1, §2, VCF niet van toepassing zullen zijn en er derhalve geen
schenkbelasting zal verschuldigd zijn, en dat

•

op het ogenblik van de aanbieding ter registratie, respectievelijk bij
overlijden van één van de echtgenoten - evenmin de artikelen 2.7.1.0.3, 3°,
VCF en 2.7.1.0.5 VCF van toepassing zullen zijn, zodat er geen erfbelasting
verschuldigd zal zijn.

•

deze verrichting geen fiscaal misbruik vormt in de zin van artikel 3.17.0.0.2
VCF.

2. De aanvragers verzoeken uitdrukkelijk dat de voorafgaande beslissing die
terzake zal genomen worden, een geldigheidsduur zou hebben tot het overlijden
van de eerststervende der echtgenoten.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
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3. De aanvraag wordt ingediend door de geassocieerde notarissen […], met
kantoor te […], namens :
•

De heer X, geboren te […] op xx.xx.1970, nationaal nummer […], en zijn
echtgenote;

•

mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1975, nationaal nummer […];

samenwonende te […] .
4. De aanvragers zijn gehuwd onder het stelsel van de scheiding van goederen
blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris […] te […] op xx.xx.2002,
gewijzigd door toevoeging van een intern gemeenschappelijk vermogen, blijkens
akte verleden voor notaris […], te […], op xx.xx.2018, zonder verdere
wijzigingen tot op heden.
5. De aanvragers hebben samen 1 dochter, met name mejuffrouw A, geboren op
xx.xx.2004.
6. De aanvragers hebben hun fiscale woonplaats sedert meer dan vijf jaar
(namelijk gedurende hun hele leven) in het Vlaamse Gewest.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
7. Elke echtgenoot wenst voor zichzelf de nodige maatregelen te nemen die
hem/haar in staat stellen zijn/haar levenskwaliteit en -standaard als
langstlevende echtgenoot te garanderen en hem/haar tegelijkertijd in staat te
stellen een maximale flexibiliteit te behouden. Met dat doel voor ogen, wensen
zij de flexibiliteit van hun huwelijksvermogensrechtelijk regime te maximaliseren
teneinde elk voor zich als langstlevende echtgenoot de nodige zekerheid en
bescherming te bekomen.
8. De echtgenoten zijn samen eigenaar van zicht- en spaarrekeningen, die hen
samen voor de geheelheid in volle eigendom toebehoren, ieder van hen voor de
onverdeelde helft in volle eigendom.
De echtgenoten kiezen ervoor om met betrekking tot deze tegoeden een
contract van aanwas aan te gaan. Zij kiezen bewust voor dergelijke wederzijdse
overeenkomst die hen beiden bindt en bijgevolg niet éénzijdig kan opgezegd
worden.
9. De echtgenoten zijn elk eigenaar van vijftig (50) aandelen van de BVBA '"[…]",
met maatschappelijke zetel te […], BTW […], rechtspersonenregister […] afdeling
[…], opgericht blijkens akte verleden voor notaris […], te […], op xx.xx.2018,
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gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van xx.xx.2018 onder
nummer […], welke respectievelijk aan hen persoonlijk voor de geheelheid in
volle eigendom toebehoren.
De echtgenoten kiezen ervoor om met betrekking tot deze aandelen een
contract van aanwas aan te gaan. Zij kiezen bewust voor dergelijke wederzijdse
overeenkomst die hen beiden bindt en bijgevolg niet éénzijdig kan opgezegd
worden.
10. Het respectievelijke aanwascontract bindt hen bovendien voor onbepaalde
duur en vervult zowel de doelstelling van de financiële bescherming van de
langstlevende echtgenoot, als deze van een gezamenlijk handelen.
Dit doel kan niet bereikt worden met een schenking tussen echtgenoten
of testament aangezien deze éénzijdige en herroepbare
rechtshandelingen betreffen, waarbij daarenboven rekening dient gehouden te
worden met de reserve van de kinderen.
Evenmin kan dit resultaat met zekerheid bekomen worden door de toevoeging
van een gemeenschappelijk vermogen met een zogenaamd "verblijvingsbeding",
gezien de eventuele toepassing van artikel 1464 BW
11. De overeenkomst van aanwas met betrekking tot de tegoeden zal als volgt
luiden:

"De ondergetekenden:
1.- De Heer X, geboren te […] op xx.xx.negentienhonderdzeventig, nationaal
nummer […], en zijn echtgenote
2.- mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.negentienhonderdvijfenzeventig,
nationaal nummer […],
samenwonende te […].
Verklaren voorafgaandelijk:
1/ Dat zij gehuwd zijn onder het stelsel van de scheiding van goederen
blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris […] te […] op
xx.xx.tweeduizend en twee, gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris […],
te […], op xx.xx.2018, voorafgaand aan deze.
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2/ dat zij samen eigenaar zijn van volgende rekeningen, die hen samen voor
de geheelheid in volle eigendom toebehoren, ieder van hen voor de
onverdeelde helft in volle eigendom:
- de rekening bij […] met nummer […]
- de rekening bij […] met nummer […]
- de rekening bij […] met nummer […]
- de rekening bij […] met nummer […]
- de rekening bij […] met nummer […]
- de rekening bij […] met nummer […]
- de rekening bij […] met nummer […]
- de rekening bij […] met nummer […]
- de rekening bij […] met nummer […]
- de rekening bij […] met nummer […]
OVEREENKOMST VAN AANWAS
verklaren thans tussen hen onderling volgende overeenkomst te sluiten:
BEDING VAN AANWAS MET OPTIE (VOLLE EIGENDOM / BLOTE EIGENDOM /
VRUCHTGEBRUIK).
Om de langstlevende te beschermen bij het overlijden van één van hen komen
voornoemde heer X en voornoemde mevrouw Y overeen voormelde rekeningen
als een doelvermogen te aanzien.
De partijen komen bij wijze van kanscontract onder bezwarende titel overeen
dat bij het overlijden van de eerststervende van hen, zijn of haar aandeel in
volle eigendom in de hoger beschreven roerende goederen zal toekomen aan
de langstlevende, zoals hierna vermeld.
De aanwas zal gebeuren ten voordele van de langstlevende van hen voor het
volledig aandeel van de eerststervende in de hoger beschreven roerende
goederen, met ingang van het overlijden van de eerststervende, zonder
terugwerkende kracht, zonder dat deze laatste iets zal verschuldigd zijn aan
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de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de eerststervende, doch enkel op
voorwaarde dat deze laatste hiervoor uitdrukkelijk, op de wijze en binnen de
termijn hierna gepreciseerd, opteert na het overlijden van de eerststervende.
Aldus staat iedere partij zijn of haar aandeel in volle eigendom in de hoger
beschreven rekeningen af aan de andere, onder de opschortende voorwaarde
van zijn of haar vooroverlijden, en verkrijgt ieder van hen als tegenprestatie
voor deze afstand een gelijke kans om het aandeel van de andere in volle
eigendom in de hoger beschreven roerende goederen te verwerven indien hij
of zij het langst leeft.
Beide comparanten schatten voor zichzelf de kans om te overleven gelijk in,
dit gezien hun leeftijd, gezondheidstoestand, familiale antecedenten en
levenswijze. Vermits bovendien elk van beide comparanten gelijkwaardige
roerende goederen bezit, maakt onderhavige overeenkomst een volwaardig
kanscontract uit, bijgevolg onder bezwarende titel.
Indien de heer X als eerste overlijdt, zal mevrouw Y bij zijn overlijden bijgevolg
de volle eigendom bekomen van het onverdeeld aandeel van de heer X in de
hoger beschreven roerende goederen.
Indien mevrouw Y als eerste overlijdt, zal de heer X bij haar overlijden
bijgevolg de volle eigendom bekomen van het onverdeeld aandeel van
mevrouw Y in de hoger beschreven roerende goederen.
De langstlevende van de beide comparanten dient zijn/haar wil om
bovenvermeld recht van aanwas uit te oefenen uitdrukkelijk kenbaar te maken
door middel van een verklaring afgelegd bij notariële akte binnen een termijn
van drie maanden na het overlijden van de eerststervende van de
comparanten. Deze termijn geldt als vervaltermijn. Bij ontstentenis van
uitdrukkelijke wilsuitdrukking op voormelde wijze en binnen voormelde
termijn zal de langstlevende van de comparanten geacht worden
onherroepelijk te hebben verzaakt aan het voordeel van het recht van aanwas.
In deze verklaring zal de langstlevende van de comparanten mogen opteren
om het aanwasbeding te beperken tot de blote eigendom of het levenslang
vruchtgebruik van voormelde goederen van de eerststervende. In dat geval
moeten alle bepalingen van dit beding van aanwas waar sprake is van "de volle
eigendom" gelezen worden als "de blote eigendom" of "het levenslang
vruchtgebruik".
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MODALITEITEN VAN DE OVEREENKOMST VAN AANWAS:
Deze overeenkomst tussen de beide partijen wordt gesloten onder de
volgende modaliteiten en voorwaarden:
1. Deze aanwas zal eveneens alle waardevermeerderingen omvatten, zonder
dat de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de eerststervende uit dien
hoofde enig verhaal zullen kunnen uitoefenen tegen de langstlevende.
De aanwas zal slaan niet alleen op de portefeuilles en rekeningen voorzien in
het aanwascontract, maar eveneens op de aangroei van deze portefeuilles of
rekeningen zoals interesten, dividenden, meerwaarden en andere
opbrengsten. De aanwas zal kunnen uitgebreid worden door toevoeging van
nieuwe gelden of effecten aan de rekeningen mits de toestemming van beide
partijen.
2. De partijen komen overeen dat, zolang deze overeenkomst van aanwas
geldt en zij beiden in leven zijn, zij noch de hoger beschreven roerende
goederen, noch hun aandeel in de hoger beschreven roerende goederen
mogen vervreemden, in pand geven of met andere zakelijke rechten bezwaren,
tenzij met de uitdrukkelijke instemming van de andere partij bij deze
overeenkomst. De partijen komen eveneens overeen dat, behoudens onderling
akkoord, de overeenkomst van aanwas de vervroegde
uitonverdeeldheidtreding in de weg staat, zolang deze overeenkomst van
aanwas geldt.
3. Het is de partijen niet toegestaan tijdens de duur van deze overeenkomst
van aanwas de hoger beschreven roerende goederen te vervreemden zonder
het akkoord van de andere partij. Wel kunnen zij, mits het akkoord van de
andere partij, overgaan tot de vervreemding van effecten en roerende
goederen en de vervanging daarvan door andere die in de plaats van de
vervreemde effecten en roerende goederen zullen treden en aan het beding
van aanwas zullen onderworpen zijn. Zij kunnen eveneens gelden beleggen en
de al dan niet vervallen obligaties, kasbons en andere effecten herbeleggen,
doch enkel met het akkoord van de andere partij.
Het akkoord van de beide partijen met de vervreemding en herbelegging van
de hoger beschreven roerende goederen, evenals het akkoord van de beide
partijen om gelden te beleggen op de hoger vermelde rekeningen, impliceert
het akkoord van de partijen dat het beding van aanwas wordt uitgebreid tot de
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roerende goederen die in de plaats komen van de hoger beschreven roerende
goederen en tot de nieuwe beleggingen.
5. Deze overeenkomst is tussen de partijen afgesloten voor een periode van
twee jaar vanaf heden, en wordt automatisch verlengd voor opeenvolgende
periodes van twee jaar, tenzij een van de partijen zijn of haar wil te kennen
heeft gegeven aan de andere partij om de overeenkomst te beëindigen bij
aangetekend schrijven, te verzenden ten minste drie maanden voor het
verstrijken van de lopende tweejarige periode.
6. Tussen de partijen is overeengekomen dat, indien deze overeenkomst van
aanwas een nietige bepaling zou bevatten, deze nietige bepaling voor niet
geschreven zal worden gehouden, zodat zij volgens de uitdrukkelijke wil van
de partijen niet de nietigheid van de volledige overeenkomst van aanwas tot
gevolg kan hebben. Tussen de partijen is aldus onder meer overeengekomen
dat, indien deze overeenkomst van aanwas een bepaling zou bevatten die de
overeenkomst strijdig maakt met het verbod van bedingen betreffende
toekomstige nalatenschappen, deze bepaling voor niet geschreven moet
worden gehouden, zodat een dergelijke bepaling niet tot de nietigheid van de
volledige overeenkomst van aanwas kan leiden.
7. De langstlevende van beide partijen in wiens voordeel de aanwas tot stand
komt zal aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van de eerststervende geen
enkele vergoeding verschuldigd zijn uit hoofde van deze overeenkomst,
gezien het hier om een kanscontract gaat. Het bezwarend karakter van deze
overeenkomst wordt onderstreept door het oogmerk van iedere partij om te
worden beschermd voor het geval hij de langstlevende zou zijn.
8. De bepalingen vervat in deze overeenkomst gelden in ieder geval met
ingang vanaf heden en zolang deze overeenkomst van kracht blijft tussen de
comparanten, teneinde een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te
kunnen brengen tussen hen, dit wil zeggen onafhankelijk van het al dan niet
uitoefenen van de voormelde optie door de langstlevende hunner.
9. Zolang deze overeenkomst van kracht blijft tussen de partijen, verbinden zij
zich ertoe hun voormelde tegoeden niet te vervreemden, noch ten bezwarende
titel, noch om niet, niet in pand te geven en er geen persoonlijke of zakelijke
rechten op toe te staan, tenzij met uitdrukkelijk wederzijds akkoord.
Wel kunnen zij, mits het akkoord van de andere partij, overgaan tot de
vervreemding van de tegoeden en de vervanging daarvan door andere
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roerende goederen die in de plaats van de vervreemde tegoeden zullen treden
en aan het beding van aanwas zullen onderworpen zijn.
Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van partijen om
gezamenlijk schenkingen te doen met betrekking tot voormelde tegoeden (of
ten aanzien van de individuele bestanddelen ervan).
Opgemaakt in drie exemplaren, waarvan een exemplaar ter registratie wordt
aangeboden Te#op#".
12. De overeenkomst van aanwas met betrekking tot de aandelen zal als volgt
luiden:

"De ondergetekenden:
1.- De Heer X, geboren te […] op xx.xx.negentienhonderdzeventig, nationaal
nummer […], en zijn echtgenote
2.- mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.negentienhonderd vijfenzeventig,
nationaal nummer […],
samenwonende te […].
Verklaren voorafgaandelijk:
1/ Dat zij gehuwd zijn onder het stelsel van de scheiding van goederen
blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris […] te […] op
xx.xx.tweeduizend en twee, gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris […],
te […], op xx.xx.2018, voorafgaand aan deze.
2/ dat zij elk eigenaar zijn van vijftig (50) aandelen van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid '"[…]”, met maatschappelijke
zetel te […], BTW […], rechtspersonenregister […] afdeling […], opgericht
blijkens akte verleden voor notaris […], te […], op xx.xx.2018, gepubliceerd in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van xx.xx.2018 onder nummer […],
welke respectievelijk aan hen persoonlijk voor de geheelheid in volle eigendom
toebehoren.
OVEREENKOMST VAN AANWAS
verklaren thans tussen hen onderling volgende overeenkomst te sluiten:
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BEDING VAN AANWAS MET OPTIE (VOLLE EIGENDOM / BLOTE EIGENDOM /
VRUCHTGEBRUIK).
Om de langstlevende te beschermen bij het overlijden van één van hen komen
voornoemde heer X en voornoemde mevrouw Y overeen de aandelen die zij
aanhouden in voormelde BVBA […] als een doelvermogen te aanzien.
De comparanten komen bij wijze van kanscontract onder bezwarende titel
overeen dat, bij het overlijden van de eerststervende onder hen en zonder
terugwerkende kracht, de volle eigendom van diens aandelen in de
vennootschap zal aanwassen bij de langstlevende, zonder dat deze laatste iets
zal verschuldigd zijn aan de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de
eerststervende, doch enkel op voorwaarde dat deze laatste hiervoor
uitdrukkelijk, op de wijze en binnen de termijn hierna gepreciseerd, opteert na
het overlijden van de eerststervende.
Aldus staat iedere partij de volle eigendom van zijn aandelen af aan de andere
onder de opschortende voorwaarde van zijn/haar vooroverlijden; als
tegenprestatie voor deze afstand verkrijgt de overdrager een gelijke kans om
de volle eigendom van de aandelen van de andere te verkrijgen, indien hij/zij
het langst leeft.
Voor zover de statuten van de vermelde vennootschap dit zouden vereisen,
verklaart ieder van de partijen in te stemmen met de overdracht door de
andere partij onder de opschortende voorwaarde van diens overlijden.
Beide comparanten schatten voor zichzelf de kans om te overleven gelijk in,
dit gezien hun leeftijd, gezondheidstoestand, familiale antecedenten en
levenswijze. Vermits bovendien elk van beide comparanten gelijkwaardige
roerende goederen bezit, maakt onderhavige overeenkomst een volwaardig
kanscontract uit, bijgevolg onder bezwarende titel.
Deze overeenkomst is wederkerig toegestaan en aanvaard ten bezwarende
titel, als kanscontract, onder de hierna volgende modaliteiten en voorwaarden:
1) De aanwas zal gebeuren ten voordele van de langstlevende van hen voor
alle aan de eerststervende toebehorende hoger beschreven aandelen, met
ingang van het overlijden van de eerststervende, zonder terugwerkende
kracht.
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Indien voornoemde heer X als eerste overlijdt, zal voornoemde mevrouw Y bij
zijn overlijden bijgevolg de volle eigendom bekomen van de hoger beschreven
aandelen toebehorend aan voornoemde heer X.
Indien voornoemde mevrouw Y als eerste overlijdt, zal voornoemde heer X bij
haar overlijden bijgevolg de volle eigendom bekomen van de hoger
beschreven aandelen toebehorend aan voornoemde mevrouw Y.
2) De langstlevende van de beide comparanten dient zijn/haar wil om
bovenvermeld recht van aanwas uit te oefenen uitdrukkelijk kenbaar te maken
door middel van een verklaring afgelegd bij notariële akte binnen een termijn
van vier maanden na het overlijden van de eerststervende van de
comparanten. Deze termijn geldt als vervaltermijn. Bij ontstentenis van
uitdrukkelijke wilsuitdrukking op voormelde wijze en binnen voormelde
termijn zal de langstlevende van de comparanten geacht worden
onherroepelijk te hebben verzaakt aan het voordeel van het recht van aanwas.
In deze verklaring zal de langstlevende van de comparanten mogen opteren
om het aanwasbeding te beperken tot de blote eigendom of het levenslang
vruchtgebruik van voormelde goederen van de eerststervende. In dat geval
moeten alle bepalingen van dit beding van aanwas waar sprake is van "de volle
eigendom" gelezen worden als "de blote eigendom" of "het levenslang
vruchtgebruik"
3) Beide partijen schatten voor zichzelf de kans om te overleven gelijkwaardig.
4) Deze overeenkomst is tussen de comparanten afgesloten voor een periode
van twee jaar te rekenen vanaf heden. Ze wordt nadien automatisch, uit
hoofde van de wilsuiting van partijen heden vastgesteld, verlengd met
opeenvolgende periodes van twee jaar, tenzij één van de comparanten
zijn/haar wil te kennen geeft aan de andere om ze niet te verlengen, hetgeen
schriftelijk dient te gebeuren, door één van hen gedaan minstens drie
maanden vóór het einde van de lopende tweejarige periode. Partijen kunnen
evenwel op elk ogenblik gezamenlijk deze overeenkomst wijzigen of het einde
van deze overeenkomst schriftelijk vaststellen.
5) De aanwas heeft eveneens betrekking op alle waardevermeerderingen,
zonder dat de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de eerststervende uit
dien hoofde enig verhaal zullen kunnen uitoefenen tegen de langstlevende.
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6) De aanwas heeft eveneens betrekking heeft op alle eventuele bijkomende
aandelen in de vennootschap die partijen in de toekomst onder bezwarende
titel in onverdeeldheid of ieder voor een gelijk aantal zouden verkrijgen.
Omgekeerd zal de aanwas geen betrekking meer hebben op de aandelen die
partijen met wederzijds akkoord zouden vervreemd hebben. Als er
ongelijkheden zouden ontstaan tussen het aandelenbezit van partijen zal het
aanwasbeding betrekking hebben op het kleinste aandelenpakket van hun
beide.
7) De langstlevende van beide partijen in wiens voordeel de aanwas tot stand
komt zal aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van de eerststervende geen
enkele vergoeding verschuldigd zijn uit hoofde van deze overeenkomst,
gezien het hier om een kanscontract gaat. Het bezwarend karakter van deze
overeenkomst wordt onderstreept door het oogmerk van iedere partij om te
worden beschermd voor het geval hij de langstlevende zou zijn.
8) Zolang deze overeenkomst van kracht blijft tussen de partijen kunnen zij
hun aandelen niet vervreemden, noch ten bezwarende titel, noch om niet, niet
in pand geven en er geen persoonlijke of zakelijke rechten op toestaan, tenzij
met uitdrukkelijke wederzijds akkoord. Wel kunnen zij, mits het akkoord van
de andere partij, overgaan tot de vervreemding van de aandelen en de
vervanging daarvan door andere die in de plaats van de vervreemde aandelen
zullen treden en aan het beding van aanwas zullen onderworpen zijn.
8) Alles wat wordt verkregen in vervanging van de oorspronkelijke aandelen
valt eveneens onder dit beding van aanwas overeenkomstig de regels van de
zaakvervanging.
9) De bepalingen vervat in deze overeenkomst gelden in ieder geval met
ingang vanaf heden en zolang deze overeenkomst van kracht blijft tussen de
comparanten, teneinde een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te kunnen
brengen tussen hen, dit wil zeggen onafhankelijk van het al dan niet
uitoefenen van de optie vervat in artikel 1) door de langstlevende hunner.
10) Een eventuele nietigheid van een bepaling van dit beding van aanwas
betreft enkel die specifieke bepaling, die in dat geval voor niet geschreven
moet worden gehouden, maar kan, volgens de uitdrukkelijke wil van partijen,
niet de nietigheid van het volledige beding van aanwas voor gevolg hebben.
11) Zolang deze overeenkomst van kracht blijft tussen de partijen, verbinden
zij zich ertoe hun aandelen niet te vervreemden, noch ten bezwarende titel,
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noch om niet, niet in pand te geven en er geen persoonlijke of zakelijke
rechten op toe te staan, tenzij met uitdrukkelijk wederzijds akkoord.
Wel kunnen zij, mits het akkoord van de andere partij, overgaan tot de
vervreemding van effecten[1] en de vervanging daarvan door andere die in de
plaats van de vervreemde effecten zullen treden en aan het beding van aanwas
zullen onderworpen zijn.
Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van partijen om
gezamenlijk schenkingen te doen met betrekking tot de effecten en gelden
zich bevindende op voormelde effectenportefeuille (of ten aanzien van de
individuele bestanddelen ervan).
Opgemaakt indrie exemplaren, waarvan een exemplaar ter registratie wordt
aangeboden Te#op#".
[top]

III. Motivering van de aanvraag
13. De echtgenoten X – Y wensen vermelde overeenkomsten van aanwas te
sluiten omdat hetzelfde resultaat eventueel niet kan bereikt worden door een
schenking of een testament, gezien de reserve van hun afstammelingen en de
herroepbaarheid van deze rechtshandelingen. Evenmin kan dit resultaat met
zekerheid bekomen worden door de toevoeging van een gemeenschappelijk
vermogen met een zogenaamd “verblijvingsbeding”, gezien de eventuele
toepassing van artikel 1464 BW.
14. Deze motivering zal uitdrukkelijk vermeldt worden bij uiteindelijke
ondertekening van het aanwasovereenkomsten.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
15. 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.
16. De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de
rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak.
17. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
- Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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.”
- Artikel 2.8.4.1.1, §2, VCF dat luidt als volgt:

“Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”
- Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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.
Het eerste lid, 3°, is niet van toepassing bij de realisatie van een beding van
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terugval die de erflater heeft bedongen in het voordeel van een derde voor een
vruchtgebruik dat de erflater zich heeft voorbehouden.”
- Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

“§ 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.”
- 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
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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.”
18. De echtgenoten verklaren dat zij twee aanwasbedingen wensen af te sluiten,
enerzijds met betrekking tot een aantal zicht- en spaarrekeningen en anderzijds
met betrekking tot de aandelen van een BVBA.
19. Het feit dat een beding van aanwas tussen echtgenoten wordt afgesloten
maakt dit contract op zich niet ongeldig. Wanneer een dergelijk beding van
aanwas wordt afgesloten tussen echtgenoten, zoals in onderhavig geval, moet
het slaan op de eigen goederen van de echtgenoten die ze
in onverdeeldheid bezitten. Het kan geen betrekking hebben op goederen die tot
de huwgemeenschap behoren.
20. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen in een
beding van aanwas niet zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting
(maar bij onroerende goederen wel aan het verkooprecht) mits het contract
opgenomen is in een notariële akte indien het betrekking heeft op onroerende
goederen, beperkt is via een beschikking onder bijzondere titel, en ten
bezwarende titel is.
21. Het beding van aanwas moet enkel in een notariële akte zijn opgenomen
indien het beding betrekking heeft op onroerende goederen, wat in casu niet het
geval is.
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22. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
23. De overeenkomsten zijn in casu onder bijzondere titel aangezien de
contracten betrekking hebben op roerende goederen, respectievelijk zicht-/
spaarrekeningen en aandelen, die specifiek in de overeenkomsten wordt
omschreven.
24. Zaakvervanging is mogelijk binnen dergelijke contracten. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

25. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
26. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
27. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
28. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er in casu sprake is van
een gelijkaardige levensverwachting. Het leeftijdsverschil tussen partijen
bedraagt vijf jaar en partijen verklaren in éénzelfde goede gezondheid te zijn.
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29. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
30. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
gelijkwaardig is.
31. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat.
32. Uit fiscaal oogpunt aanvaardt de Vlaamse belastingdienst het beginsel dat bij
de realisatie van een kanscontract ten bijzondere en ten bezwarende titel de
betrokken roerende goederen niet zijn onderworpen aan de schenkbelasting of
de erfbelasting.
32. Vermits het contract nog moet gesloten worden en dus zal worden gesloten
vanaf 1 juni 2012 kan het worden afgetoetst aan de anti-misbruikbepalingen.
Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit indien er ook niet-fiscale motieven
aan ten grondslag liggen.
33. De voorgenomen verrichting maakt geen fiscaal misbruik uit in de zin van
art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien er ook niet-fiscale motieven (zie punten 7,10,13
en 14) aan het contract ten grondslag liggen die voldoende opwegen tegen de
fiscale motieven, tenzij uit de feiten blijkt dat de kansen uiteindelijk niet
gelijkwaardig waren omdat één van de partijen kort na het sluiten van het
contract niet onverwacht is komen te overlijden.

Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie- en erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen. Overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1,
§2, eerste lid, 3° VCF spreekt deze beslissing zich niet uit over de mogelijke
toepassing van niet door de aanvrager opgeworpen artikelen van de VCF.

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

- publicatie op 07.08.2020
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[1] Punt 11) van de overeenkomst spreekt over effecten, terwijl het voorwerp van
het aanwasbedingbeding aandelen zijn. Er wordt aangenomen dat dit en
materiële vergissing is
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Wijziging huwstelsel – kanscontract
Voorafgaande beslissing nr. 20025 dd. 08.06.2020

Artt 2.7.1.0.3 ; 2.7.1.0.5 ; 2.8.1.0.1 ; 2.8.4.1.1. ; 2.9.1.0.1. ; 3.17.0.0.2. VCF

Inhoud
1. Voorwerp van de aanvraag
2. Omschrijving van de verrichting(en)
3. Motivering van de aanvraag
4. Vraagstelling
5. Beslissing

I. Voorwerp van de aanvraag
1. De heer en mevrouw X-Y zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel, bij gebrek
aan huwelijkscontract. Zij plannen om hun huwelijksvermogensstelsel te
wijzigen naar een stelsel van zuivere scheiding van goederen, waarvoor de
motieven hierna worden uiteengezet. Nadien wensen de echtgenoten een
kanscontract af te sluiten (met betrekking tot de roerende goederen, die alsdan
exclusief tot hun respectieve eigen vermogens zullen behoren), alsook een
beding van aanwas (met betrekking tot de gezinswoning, die hen alsdan
in onverdeeldheid zal toebehoren). In dat verband vragen zij om volgende
bevestiging:
•

Zowel het voorgenomen kanscontract als het beding van aanwas tussen
echtgenoten zijn rechtsgeldig en kwalificeren als kanscontract ten
bezwarende titel;

•

Bijgevolg zijn zowel het kanscontract als het beding van aanwas geen
schenking en dus niet onderworpen aan de schenkbelasting en zijn de
artikelen 2.8.1.0.1. VCF en 2.8.4.1.1., §2 VCF niet van toepassing;

•

Aangezien het kanscontract en het beding van aanwas geen schenking
uitmaken, zijn zij dus ook niet onderworpen aan de erfbelasting
overeenkomstig de artikelen 2.7.1.0.3.,3° VCF en 2.7.1.0.5. VCF;

•

Het beding van aanwas met betrekking tot de gezinswoning is bij het
overlijden van een echtgenoot wel onderworpen aan registratiebelasting op
grond van artikel 2.9.1.0.1. VCF;
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De combinatie van de wijziging van het huwelijkscontract en afsluiten van het
kanscontract en beding van aanwas, geeft geen aanleiding tot de heffing van
erfbelasting bij het overlijden van één van de echtgenoten op grond van de
algemene antimisbruikbepaling opgenomen in 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, […] en zijn echtgenote mevrouw Y, […] (hierna ook genoemd de “heer
en mevrouw X-Y” of de “echtgenoten”). De heer en mevrouw X-Y wonen in […].
3. De echtgenoten zijn op heden gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek
aan huwelijkscontract.
4. De echtgenoten hebben geen kinderen.
5. De echtgenoten hebben hun fiscale woonplaats sedert meer dan vijf jaar in
het Vlaamse Gewest.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
6. Tot het gemeenschappelijk vermogen van de heer en mevrouw X-Y behoren
onder andere diverse spaarrekeningen en beleggingsportefeuilles, de aandelen
van de BVBA […] en de gezinswoning.
7. De heer en mevrouw X-Y beogen een wijziging van hun
huwelijksvermogensstelsel en wensen over te stappen van het wettelijk stelsel
naar een stelsel van zuivere scheiding van goederen.
8. Ingevolge de overgang naar het stelsel van zuivere scheiding van goederen
zal het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten vereffend en verdeeld
worden.
9. Na afwikkeling van de vergoedingsrekeningen conform artikel 1434 van het
Burgerlijk Wetboek, zal het gemeenschappelijk roerend vermogen effectief
worden verdeeld tussen de exclusieve eigen vermogens van de echtgenoten.
Onverdeeldheden tussen echtgenoten blijven bestaan voor wat betreft de
gezinswoning, alsook beperkte zichtrekeningen voor dagelijks gebruik.
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10. Voor wat betreft de roerende goederen – die ingevolge de overgang naar een
stelsel van scheiding van goederen tot de exclusieve eigen vermogens van de
ene en de andere echtgenoot zullen behoren – zullen de heer en mevrouw X-Y
nadien een kanscontract afsluiten.
Voor wat betreft de gezinswoning – die ingevolge de overgang naar een stelsel
van scheiding van goederen in gemeenrechtelijke onverdeeldheid zal worden
aangehouden door de echtgenoten – zullen de heer en mevrouw X-Y nadien een
beding van aanwas afsluiten.
11. De bepalingen van het kanscontract en het beding van aanwas zijn identiek,
met uitzondering van het voorwerp. Om die reden wordt hieronder enkel het
ontwerp van het kanscontract voor de exclusief eigen roerende goederen
voorgelegd. De bepalingen van het kanscontract zijn mutatis mutandis ook van
toepassing op het beding van aanwas met betrekking tot de gezinswoning.

Ontwerp kanscontract
Artikel 1 – Bekwaamheid en bevoegdheid van de echtgenoten
De echtgenoten bevestigen dat zij bekwaam en bevoegd zijn om een
kanscontract te sluiten met betrekking tot de roerende goederen die het
voorwerp van deze overeenkomst uitmaken.
Artikel 2 – Rechtskeuze
De echtgenoten komen uitdrukkelijk overeen dat uitsluitend het Belgisch recht
van toepassing is op deze overeenkomst, met betrekking tot zowel de inhoud
als de vorm.
Artikel 3 – Kanscontract
De echtgenoten komen overeen dat, bij het overlijden van de eerststervende
onder hen en zonder terugwerkende kracht, de volle eigendom van de
goederen op naam van de eerststervende, zoals hierna beschreven, zal
toekomen aan de langstlevende onder hen.
Deze overeenkomst is tussen partijen overeengekomen ten titel van
kanscontract, en dus ten bezwarende titel.
Aldus staat X de goederen die exclusief op zijn naam staan in volle eigendom
(of in vruchtgebruik of in blote eigendom, zoals bepaald in artikel 7) en ten
bezwarende titel af aan Y, onder opschortende voorwaarde van zijn
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vooroverlijden. Als tegenprestatie voor deze afstand verkrijgt X een gelijke
kans om de goederen die exclusief op naam staan van Y in volle eigendom (of
in vruchtgebruik of in blote eigendom) te verwerven, indien hij het langst leeft.
Hetzelfde geldt voor Y. Zij staat de goederen die exclusief op haar naam staan
in volle eigendom (of in vruchtgebruik of in blote eigendom, zoals bepaald in
artikel 7) en ten bezwarende titel af aan X, onder opschortende voorwaarde
van haar vooroverlijden. Als tegenprestatie voor deze afstand verkrijgt Y een
gelijke kans om de goederen die exclusief op naam staan van X in volle
eigendom (of in vruchtgebruik of in blote eigendom) te verwerven, indien zij
het langst leeft.
Artikel 4 – Vruchten en meerwaarden
Partijen komen overeen dat het kanscontract automatisch ook betrekking heeft
op alle vruchten van de goederen, voorwerp van het kanscontract, in de meest
ruime zin van het woord, alsook alle meerwaarden, zowel gerealiseerd als
niet-gerealiseerd.
Artikel 5 – Zaakvervanging
Alle zaken die voor de volle eigendom, de blote eigendom of het
vruchtgebruik worden verkregen in vervanging van de goederen vallen
eveneens onder het kanscontract, ingevolge het principe van zaakvervanging.
Dit principe wordt hierna beschreven.
Telkens wanneer er zaakvervanging optreedt, zullen de echtgenoten dit
schriftelijk bevestigen. Deze schriftelijke bevestiging is niet nodig voor
zaakvervanging binnen een feitelijke universaliteit. Indien er binnen de
feitelijke universaliteit zaakvervanging optreedt, dan maken de nieuwe
goederen, die door zaakvervanging worden verkregen, ook integraal deel uit
van het kanscontract. De bepalingen van deze overeenkomst zijn er dan
automatisch op van toepassing.
Onder zaakvervanging wordt in het algemeen begrepen:
a) de zakenrechtelijke subrogatie, de belegging en de wederbelegging, de
vermogensverwisseling en vervanging in de meest uitgebreide zin van het
woord. Daartoe horen niet alleen de interne zaakvervanging (binnen een
feitelijke of juridische algemeenheid van goederen), maar eveneens de externe
zaakvervanging (vervanging van een niet-vervangbaar goed door een ander al

M&D Seminars

367

dan niet-vervangbaar goed, al dan niet met eenzelfde functie of bestemming
in het vermogen), niet alleen de rechtstreekse zaakvervanging (de
zaakvervanging in de strikte zin van het woord, zoals onder meer de ruiling),
maar ook de onrechtstreekse zaakvervanging (vervreemding van een goed en
herbelegging van de opbrengst ervan bij de verkrijging van een ander goed);
b) zaakvervanging speelt ten aanzien van alle goederen waarop deze
overeenkomst betrekking heeft; daaronder vallen ook de vruchten van deze
goederen en de gerealiseerde meerwaarden.
Artikel 6 – Optioneel karakter van het kanscontract
De langstlevende van de echtgenoten moet zijn/haar wil om het bovenvermeld
kanscontract uit te oefenen uitdrukkelijk kenbaar maken door middel van een
verklaring en dit binnen een termijn van 4 maanden na het overlijden van de
eerststervende. Deze verklaring dient te gebeuren in een notariële akte of in
een bij de notaris neergelegde onderhandse akte. In dit laatste geval moet de
handtekening van de langstlevende door de notaris te worden gelegaliseerd.
Deze termijn geldt als vervaltermijn. Bij ontstentenis van uitdrukkelijke
wilsuitdrukking op voormelde wijze en binnen voormelde termijn zal de
langstlevende geacht worden onherroepelijk te hebben verzaakt aan het
voordeel van het kanscontract. In deze verklaring zal de langstlevende mogen
opteren om het kanscontract te beperken tot de blote eigendom of het
levenslang vruchtgebruik van het deel van de eerstoverleden echtgenoot in
voormelde goederen op naam van de eerstoverleden echtgenoot. In dat geval
moeten alle bepalingen van dit kanscontract waar sprake is van “de volle
eigendom” gelezen worden als “de blote eigendom” of “het levenslang
vruchtgebruik”.
Artikel 7 – Overeenkomst ten bezwarende titel
De echtgenoten staan de bedingen van de overeenkomst wederkerig toe. Beide
partijen schatten voor zichzelf de kans om te overleven gelijk in, rekening
houdende met hun geslacht, leeftijd en gezondheidstoestand. Uit medische
attesten blijkt dat partijen in goede fysische en psychische gezondheid
verkeren. Een kopie van deze attesten wordt aan deze overeenkomst gehecht.
Mede gelet op het feit dat beide partijen hun kans op overleven gelijk
inschatten en de inleg van beide echtgenoten gelijk is, is deze overeenkomst
ten bezwarende titel.
Artikel 8 – Overeenkomst onder bijzondere titel
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De echtgenoten sluiten deze overeenkomst ten bijzondere titel. Het bijzonder
karakter volgt uit de nauwkeurige aanduiding van de goederen waarop deze
overeenkomst slaat.
Artikel 9 – Vervreemdingsverbod
Teneinde de uitvoering van deze overeenkomst te garanderen, verbinden
partijen zich ertoe om op geen enkele wijze over het voorwerp van deze
overeenkomst te beschikken en dit noch ten kosteloze titel noch ten
bezwarende titel, zonder de uitdrukkelijke instemming van de andere, zolang
deze overeenkomst van kracht blijft. Het akkoord van beide partijen is
derhalve vereist voor alle verrichtingen met betrekking tot het voorwerp van
deze overeenkomst.
Artikel 10 – Geen vergoeding
De langstlevende echtgenoot in wiens voordeel het kanscontract tot stand
komt, zal aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van de eerstoverleden
echtgenoot geen enkele vergoeding verschuldigd zijn uit hoofde van deze
overeenkomst, daar dit een kanscontract ten bezwarende titel is.
Artikel 11 – Duur
Deze overeenkomst is tussen de partijen afgesloten voor een periode van 2
jaar te rekenen vanaf de ondertekening ervan. Ze wordt nadien automatisch,
uit hoofde van de wilsuiting van partijen vandaag vastgesteld, verlengd met
opeenvolgende periodes van 2 jaar, tenzij een der partijen zijn wil te kennen
geeft aan de andere om ze niet te verlengen, hetgeen dient te gebeuren bij
aangetekend schrijven of elektronisch schrijven met ontvangstbevestiging
minstens 3 maanden vóór het einde van de lopende tweejarige periode.
Partijen kunnen evenwel op elk ogenblik gezamenlijk deze overeenkomst
wijzigen of het einde van deze overeenkomst vaststellen in een onderhandse
akte.
Deze overeenkomst eindigt evenwel van rechtswege vanaf het inleiden van een
echtscheidingseis conform artikel 1254, dan wel artikel 1288bis Gerechtelijk
Wetboek.
Artikel 12 – Vertrouweliikheid
De overeenkomst is strikt vertrouwelijk, tenzij anders bepaald. De echtgenoten
kunnen ze niet aan derden meedelen, noch geheel noch gedeeltelijk,
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behoudens mits voorafgaande en schriftelijke instemming van beide
echtgenoten en met uitzondering van de wettelijke vereiste
openbaarmakingen en de mededeling aan hun raadslieden, die tot een
geheimhoudingsplicht zijn gehouden.
Artikel 13 – Nietigheid
Een eventuele nietigheid van een bepaling van dit kanscontract betreft enkel
die specifieke bepaling, die in dat geval voor niet geschreven moet worden
gehouden, maar kan, volgens de uitdrukkelijke wil van partijen, niet de
nietigheid van het volledige kanscontract tot gevolg hebben.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
12. De heer en mevrouw X-Y wensen van uw Dienst de bevestiging te krijgen dat
het voorgenomen kanscontract en beding van aanwas evenwichtige
overeenkomsten ten bezwarende titel uitmaken, waarop noch schenkbelasting,
noch erfbelasting verschuldigd is. Tevens wensen zij de bevestiging te krijgen
dat de combinatie van voorgenomen verrichtingen – de overstap naar een stelsel
van scheiding van goederen gevolgd door het afsluiten van een kanscontract
(voor de roerende goederen) en beding van aanwas (voor de gezinswoning) –
geen fiscaal misbruik uitmaakt in de zin van artikel 3.17.0.0.2 VCF.
1. Het kanscontract en beding van aanwas zijn overeenkomsten ten
bezwarende titel
13. De heer en mevrouw X–Y zijn van mening dat zij overeenkomsten ten
bezwarende titel zullen ondertekenen in de vorm van een kanscontract en een
beding van aanwas. Zij motiveren hierna waarom dat zo is. Om die reden vragen
zij – samengevat – enerzijds dat het kanscontract en beding van aanwas geen
aanleiding geven tot de heffing van schenkbelasting (indien de overeenkomsten
zouden worden geregistreerd in België). Anderzijds vragen zij de bevestiging dat
er bij de uitwerking van deze overeenkomsten geen erfbelasting verschuldigd is.

1.1. Principe
14. Kanscontracten en dus ook bedingen van aanwas (die een specifiek type van
kanscontracten zijn) zijn wederkerige overeenkomsten waarvan de gevolgen,
met betrekking tot winst en verlies, hetzij voor alle partijen, hetzij voor één van
hen, van een onzekere gebeurtenis afhangen (artikel 1964 Burgerlijk Wetboek).
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In de beschreven verrichtingen is de onzekere gebeurtenis niet het overlijden op
zich (een overlijden is een zekere gebeurtenis), maar wel de volgorde van het
overlijden. Elke echtgenoot kan de langstlevende van hen beide zijn. Ingevolge
de te sluiten overeenkomsten bestaat de kans op winst in de verkrijging van de
eigen goederen (of het aandeel) van de eerst overleden echtgenoot (in het
onverdeelde goed, zoals in deze de gezinswoning). Het verlies is bijgevolg het
overlijden als eerste van beide partijen, waarbij men zijn eigen goederen (of
eigen aandeel) moet afstaan aan de langstlevende.

1.2. Ten bezwarende titel
15. Het voorgenomen kanscontract en beding van aanwas zijn overeenkomsten
onder bezwarende titel. Het bezwarend karakter vereist dat de kansen van beide
partijen evenwichtig zijn.
16. In casu zijn de kansen tussen beide echtgenoten evenwichtig, en zelfs gelijk:
•

Beide echtgenoten hebben een gelijke overlevingskans. Dit wordt aangetoond
door de gelijke leeftijd (beiden […] jaar) en eenzelfde goede
gezondheidstoestand, hetgeen gestaafd kan worden met medische attesten.

•

De inleg van beide echtgenoten is op het moment van het afsluiten van het
kanscontract gelijkwaardig, hetgeen gestaafd kan worden met
waarderingsverslagen. De goederen die het voorwerp zullen zijn van het
beding van aanwas, behoren ieder van de echtgenoten toe voor de
onverdeelde helft, zodat de inleg daarvoor ook gelijkwaardig is.

•

Het bezwarend karakter volgt ook uit de beschikkingsonbevoegdheid van de
partijen met de betrekking tot de goederen die het voorwerp zullen uitmaken
van de overeenkomsten. De partijen ontzeggen zichzelf wederzijds de
bevoegdheid om te beschikken over goederen, tenzij wanneer beide partijen
daarmee akkoord zouden zijn.

17. Het evenwicht en bezwarend karakter van de overeenkomsten zal bijgevolg
aanwezig zijn op het moment van het afsluiten ervan.

1.3. Ten bijzondere titel
18. Zowel het kanscontract als het beding van aanwas zullen in casu ten
bijzondere titel afgesloten worden, daar de overeenkomsten betrekking hebben
op goederen die er nauwkeurig in worden omschreven.
19. De echtgenoten anticiperen expliciet op een situatie waarbij goederen in de
plaats zouden treden van de goederen waarover zij het kanscontract of beding
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van aanwas zullen sluiten. De echtgenoten komen immers overeen dat de in de
plaats getreden goederen automatisch ook tot het kanscontract of beding van
aanwas behoren ingevolge zaakvervanging. De echtgenoten komen tevens
overeen dat zaakvervanging schriftelijk zal worden bevestigd, behoudens bij een
feitelijke universaliteit, zoals een effectenportefeuille.

1.4. Kanscontract en beding van aanwas tussen echtgenoten
20. Het feit dat het kanscontract en beding van aanwas tussen echtgenoten
worden afgesloten, maakt deze overeenkomsten op zich niet ongeldig, zoals
ook is bevestigd door uw Dienst (Standpunt nr. 17044 dd. 8 januari 2018).
21. Het is mogelijk om een kanscontract af te sluiten voor niet-onverdeelde
goederen. Dezelfde regels moeten voor het kanscontract gevolgd worden als
degene die gelden voor een beding van aanwas (Standpunt nr. 17044 dd. 8
januari 2018).
2. De wijziging van het huwelijkscontract in combinatie met een kanscontract
en beding van aanwas is geen fiscaal misbruik
22. De wijziging van het huwelijksvermogensstelsel, gevolgd door het sluiten
van een kanscontract en een beding van aanwas, is geen fiscaal misbruik in de
zin van artikel 3.17.0.0.2 VCF. Partijen plaatsen zich immers niet binnen het
toepassingsgebied van een belastingverminderende bepaling, noch buiten het
toepassingsgebied van een belastingvermeerderende bepaling op een manier die
strijdig is met de doelstellingen van de fiscale wetgeving (geen objectief
element). Zelfs indien uw Dienst hierover anders zou oordelen, dan nog zijn er
overtuigende niet-fiscale motieven, zodat deze opeenvolgende
rechtshandelingen niet het wezenlijk doel hebben om een belastingvoordeel te
bewerkstellingen (geen subjectief element). (A. SPRUYT, Handboek Estate
Planning. Bijzonder deel 8. Anti-misbruik in registratie- en successierechten.
Een kritische analyse, Gent, Larcier, 2012, 12-13.)

2.1. Motieven wijziging huwelijksvermogensstelsel
23. De heer en mevrouw X-Y plannen hun huwelijksvermogensstelsel te wijzigen
door over te stappen van het wettelijk stelsel naar een stelsel van zuivere
scheiding van goederen. Die keuze is ingegeven door volgende (niet-fiscale)
motieven:
a) Geen vermenging familievermogen
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24. Elk van beide echtgenoten beschikt over een eigen vermogen, verkregen
ingevolge schenkingen en erfenissen (zogenaamd “familievermogen”).
25. Doorheen de jaren is het familievermogen van de heer X vermengd met
goederen uit het gemeenschappelijk vermogen. De beleggingsportefeuilles en
spaarrekeningen die tot het gemeenschappelijk vermogen behoren, bevatten
daardoor vermogensbestanddelen die van oorsprong deel uitmaken van het
familievermogen van de heer X.
26. Ingevolge de toepassing van artikel 1434 van het Burgerlijk Wetboek zal de
heer X naar aanleiding van de wijzing van het huwelijksvermogensstelsel
aanspraak kunnen maken op een vergoeding lastens het gemeenschappelijk
vermogen en dit ten belope van het bedrag waarmee het zich doorheen de jaren
heeft verrijkt.
27. Vanuit de wens tot het veiligstellen van hun familievermogen, willen de heer
en mevrouw X-Y dergelijke vermengingen ook uitsluiten naar de toekomst toe.
Daarom kiezen zij ervoor om over te schakelen naar een stelsel van zuivere
scheiding van goederen, waarbij het gemeenschappelijk vermogen zal worden
verdeeld tussen beider exclusieve eigen vermogens. Enkel de gezinswoning en
enkele zichtrekeningen voor dagelijks gebruik zullen zij verder in
onverdeeldheid aanhouden. De vergoedingsrekeningen die zijn ontstaan, zullen
worden vereffend bij de wijziging van het huwelijkscontract.
b) Toekomstige beroepsschulden
28. […]
29. […]
30. […]
c) Veiligstellen van het vermogen van mevrouw Y
31. Zoals supra aangegeven, is de overgang naar een stelsel van scheiding van
goederen onder andere ingegeven vanuit de wens tot bescherming van mevrouw
Y tegen het beroepsrisico van de heer X. De echtgenoten willen het vermogen
van mevrouw Y (voor de toekomst) niet alleen veiligstellen voor
beroepsschuldeisers, maar er tevens voor zorgen dat haar vermogen niet kan
lijden onder een eventueel bewarend of uitvoerend beslag op het vermogen van
de heer X. Het is daarom dat de echtgenoten verkiezen om de roerende
goederen toe te bedelen aan hun exclusieve eigen vermogens.
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32. Hun onroerende goederen, en met name de gezinswoning, zullen zij wel in
onverdeeldheid aanhouden. De bescherming is op dat vlak gegarandeerd door
het afleggen van een verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning
conform het bepaalde in artikel 72 en volgende van de wet van 25 april 2007.
d) Bestuur van het eigen vermogen
33. De echtgenoten wensen hun vermogen voor de toekomst autonoom te
besturen. Om die reden kiezen zij ervoor dat het roerend gemeenschappelijk
vermogen, na de vereffening en verdeling ervan, wordt toebedeeld aan de
exclusieve eigen vermogens van beide echtgenoten (behoudens beperkte
toevallige onverdeeldheden zoals zichtrekeningen voor dagelijks gebruik). Op
die manier vermijden zij ook de vermenging van het familievermogen met het
eventueel onverdeeld vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat en
discussies over de samenstelling daarvan. Voor de gezinswoning is dergelijk
autonoom bestuur niet aan de orde; zoals supra uiteengezet zal deze hen dan
ook in onverdeeldheid blijven toebehoren.

2.2. Motieven: kanscontract en beding van aanwas
34. Zoals supra uiteengezet, is de overschakeling naar een stelsel van zuivere
scheiding van goederen de enige manier om tegemoet te komen aan de huidige
huwelijksvermogensrechtelijke wensen van de heer en mevrouw X-Y. Dit doet
echter geen afbreuk aan het feit dat zij de langstlevende onder hen willen
beschermen. Zij wensen meer bepaald de nodige maatregelen te nemen ter
garantie van de levenskwaliteit en levensstandaard van de langstlevende, zonder
aan flexibiliteit in te boeten.
35. Daartoe beogen de heer en mevrouw X-Y een kanscontract te sluiten met
betrekking tot de roerende goederen die (ingevolge de wijziging van het
huwelijksvermogensstelsel) tot hun respectieve exclusieve eigen vermogens
zullen behoren, met name de spaarrekeningen, beleggingsportefeuilles en de
aandelen van de BVBA […]. Tevens beogen zij een beding van aanwas te sluiten
met betrekking tot de gezinswoning, die (ingevolge de wijziging van hun
huwelijksvermogensstelsel) tussen hen in onverdeeldheid zal worden
aangehouden. De inhoud van het kanscontract – waarvan de bepalingen mutatis
mutandis ook gelden voor het beding van aanwas – werd supra opgenomen.
a) Wettelijke devolutie
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36. Na de vereffening en verdeling van het gemeenschappelijk vermogen zullen
de heer en mevrouw X-Y de exclusieve en enige eigenaar zijn van hun roerende
goederen.
37. Dit heeft tot gevolg dat bij het overlijden van één van beide echtgenoten
artikel 745bis, § 1, tweede lid toepassing vindt. Dit artikel bepaalt dat indien één
van de echtgenoten overlijdt en deze echtgenoot erfgerechtigde bloedverwanten
nalaat tot in de derde graad, deze bloedverwanten de blote eigendom van de
nalatenschap vererven, zodat aan de langstlevende slechts het vruchtgebruik
toekomt. De heer en mevrouw X-Y vinden een dergelijk erfrecht voor de
langstlevende echtgenoot te beperkt en wensen een bijkomende bescherming in
te bouwen. Zij wensen er met name uitdrukkelijk voor te zorgen dat de
langstlevende onder hen altijd aanspraak maakt op de volle eigendom van het
hele vermogen.
38. De echtgenoten wensen om die reden een kanscontract te sluiten opdat de
betrokken goederen geen deel uitmaken van de nalatenschap en zodoende niet
onderworpen worden aan de regels van de wettelijke devolutie.
b) Zekerheid voor de langstlevende echtgenoot
39. De heer en mevrouw X-Y verkiezen een kanscontract en beding van aanwas
met de nodige beschermingsmodaliteiten boven een schenking of testament,
omwille van het precair karakter van deze technieken. Door de eenzijdige ad
nutum herroepbaarheid van zowel testamenten (artikel 895 Burgerlijk Wetboek)
als van schenkingen tussen echtgenoten (artikel 1096 Burgerlijk Wetboek),
bieden zij de langstlevende echtgenoot geen enkele zekerheid tot
bescherming.
c) Eigen bestuur en bescherming in natura van de echtgenoten
40. Een bescherming via het huwelijkscontract biedt de echtgenoten niet de
gewenste uitkomst. Zij willen elkaar immers een bescherming in natura
verschaffen (het recht op goederen zelf), terwijl bijvoorbeeld een finaal
verrekenbeding slechts een verbintenisrechtelijke vordering doet ontstaan
tussen de echtgenoten. Ook de karakteristieken van een toegevoegd intern
gemeenschappelijk vermogen (TIGV) beschouwen zij als suboptimaal, nu in de
interne verhouding tussen echtgenoten met betrekking tot dit TIGV analoog de
regels uit het wettelijk stelsel gelden (bijvoorbeeld inzake bestuursregeling,
hetgeen zij net wensen te vermijden). Bovendien aanvaardt een deel van de
rechtsleer niet dat het TIGV in de externe verhouding schuldeiserproof is, zodat
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in die opvatting helemaal aan de doelstelling van overschakeling op een
scheidingsstelsel zou worden voorbijgegaan.
[top]

IV. Vraagstelling
41. Gelet op de feiten, gelet op het voorgenomen kanscontract en beding van
aanwas en toelichting daarbij, wensen de heer en mevrouw X-Y van uw Dienst
een bevestiging te krijgen van het feit dat beide overeenkomsten kwalificeren als
evenwichtige kanscontracten ten bezwarende titel, en:
•

er dus geen sprake kan zijn van een schenking, zodat bij overlijden van de
eerste echtgenoot artikel 2.7.1.0.3.,3° VCF niet van toepassing is;

•

er dus geen sprake kan zijn van een schenking, zodat bij overlijden van de
eerste echtgenoot artikel 2.7.1.0.5 VCF niet van toepassing is;

•

er dus geen aanleiding is tot de heffing van schenkbelasting op grond van
artikel 2.8.1.0.1. VCF en artikel 2.8.4.1.1. VCF indien de overeenkomsten
zouden worden geregistreerd in België;

•

het beding van aanwas met betrekking tot de gezinswoning bij het overlijden
van een echtgenoot onderworpen is aan registratiebelasting op grond van
artikel 2.9.1.0.1. VCF.

42. Gelet op de concrete bewoordingen van het kanscontract en beding van
aanwas vragen de heer en mevrouw X-Y de bevestiging dat de voornoemde
bepalingen van de VCF eveneens niet van toepassing zijn op de goederen die
automatisch tot de overeenkomsten behoren ingevolge de clausule van
zaakvervanging.
43. Tevens vragen de heer en mevrouw X-Y te bevestigen dat de combinatie van
de overschakeling op een stelsel van scheiding van goederen met een
kanscontract en beding van aanwas in casu geen fiscaal misbruik vormt in de
zin van artikel 3.17.0.0.2 VCF.
[top]

V. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
44. 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.
45. 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 :
(…)
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 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

“§ 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.”
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- Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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.”
- Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF dat luidt als volgt:

“§ 2. Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”
- Artikel 2.9.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“Overeenkomstig artikel 1, artikel 19 en artikel 31 van het federale Wetboek
van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten wordt het verkooprecht
gevestigd naar aanleiding van de registratie of de verplichting tot registratie
van akten of geschriften die als titel gelden van een overeenkomst houdende
overdracht onder bezwarende titel van eigendom of vruchtgebruik
van onroerende goederen, met uitsluiting van de inbrengen, vermeld in artikel
115bis van het federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en
Griffierechten.”
- 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.
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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.”
46. Het feit dat een beding van aanwas tussen echtgenoten wordt afgesloten
maakt dit contract op zich niet ongeldig. Wanneer een dergelijk beding van
aanwas wordt afgesloten tussen echtgenoten, zoals in onderhavig geval, moet
het slaan op de eigen goederen van de echtgenoten die ze in onverdeeldheid
bezitten, wat in casu het geval is. Het beding van aanwas moet in een notariële
akte zijn opgenomen indien het beding betrekking heeft op onroerende
goederen, zoals in casu het geval is.
47. Een kanscontract (ten bezwarende en ten bijzondere titel) valt onder
dezelfde fiscale regeling als een beding van aanwas, waarvoor onderstaande
redenering kan worden gevolgd.
48. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen niet
zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting, maar bij onroerende
goederen wel aan het verkooprecht, mits het contract beperkt is, via beschikking
onder bijzondere titel, en ten bezwarende titel is.
49. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
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nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
50. Het kanscontract en het beding van aanwas zijn in casu onder bijzondere
titel aangezien de overeenkomsten betrekking hebben op de goederen die er
nauwkeuring in worden omschreven. Enerzijds betreft het kanscontract de
roerende goederen die ingevolge de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel
tot hun respectieve eigen vermogens zullen behoren, met name de
spaarrekeningen, beleggingsportefeuilles en de aandelen van de BVBA […].
Anderzijds betreft het beding van aanwas de gezinswoning.
Vermits een beleggingsportefeuille beschouwd wordt als een universaliteit,
aanvaardt Vlabel dat het contract betrekking heeft op de beleggingsportefeuille
in haar geheel, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan de vereiste dat het
contract onder bijzondere titel moet zijn.
51. Zaakvervanging is mogelijk binnen een dergelijk contract. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

Wat de beleggingsportefeuille betreft heeft de aanvaarding van de kwalificatie
als feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege zaakvervanging
optreedt. Het contract zal dus uitwerking krijgen op de beleggingsportefeuille
zoals deze is samengesteld op het ogenblik van het overlijden van één van de
echtgenoten ongeacht de gewijzigde samenstelling hiervan ingevolge transacties
van wederbeleggingen.
52. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
53. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
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factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
54. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
55. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er in casu sprake is van
een gelijkaardige levensverwachting.
56. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
57. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de partijen
gelijkwaardig is.
58. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om
kanscontracten ten bezwarende titel gaat.
59. Vermits de contracten nog moeten worden gesloten en dus gesloten zullen
worden na 1 juni 2012 kunnen ze worden afgetoetst aan de antimisbruikbepalingen. De contracten maken geen fiscaal misbruik uit indien er
ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen.
60. De voorgenomen verrichting maakt in principe geen fiscaal misbruik uit in
de zin van art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien er ook niet-fiscale motieven (zie
randnummers 23-40) aan de contracten ten grondslag liggen die voldoende
opwegen tegen de fiscale motieven en tenzij uit de feiten blijkt dat de kansen
uiteindelijk niet gelijkwaardig waren omdat één van de partijen kort na het
sluiten van de contracten niet onverwacht is komen te overlijden. Partijen
hebben met de voorgenomen verrichting ook voorzien in een coherent en
consequent geheel, zowel voor de roerende goederen als voor het onroerend
goed.
61. Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratie- en erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen. Overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1,
§2, eerste lid, 3° VCF spreekt deze beslissing zich niet uit over de mogelijke
toepassing van niet door de aanvrager opgeworpen artikelen van de VCF.
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Wijziging huwstelsel met toevoeging verblijvingsbeding m.b.t.
onverdeelde goederen
Voorafgaande beslissing nr. 20026 dd. 08.06.2020

Artt 2.7.1.0.2.; 2.7.1.0.3.; 2.7.1.0.4.; 2.7.1.0.5.; 2.8.4.1.1.; 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 aanvragers zijn gehuwd onder een stelsel van zuivere scheiding van
goederen ingevolge voorhuwelijks huwelijkscontract van xx.xx.1972, verleden
voor notaris […], destijds notaris met standplaats te […].
2. Dit huwelijkscontract werd tot op heden niet gewijzigd.
3. Thans wensen de aanvragers hun huwelijksstelsel aan te passen. Ze wensen
een specifieke regeling in te voeren met betrekking tot goederen die tussen hen
in onverdeeldheid zijn, met name door de toevoeging van een verblijvingsbeding
voor deze onverdeelde goederen.
4. De aanvraag heeft betrekking op de fiscale behandeling van het
verblijvingsbeding voor de onverdeelde goederen.
5. De aanvragers wensen, met betrekking tot de voorgenomen verrichtingen,
zekerheid over de fiscale behandeling ervan - bij leven en bij overlijden vooraleer ze deze wijzigingen doorvoeren.
6. Er worden 2 aanvragen voorgelegd, die zullen verwezenlijkt worden via een
wijziging van de huwelijksovereenkomst[1], waarbij het stelsel van scheiding van
goederen behouden blijft:
•

toevoeging van een verdelingsbeding met betrekking tot de onverdeelde
goederen, die de echtgenoten reeds in onverdeeldheid (50-50) toebehoren;
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toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot de goederen die de
heer X in een reeds bestaande onverdeeldheid zal brengen.

7. Ze wensen bevestiging te krijgen dat:
•

de eerste voorgenomen verrichting niet onderworpen is aan de artikelen
2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF, 2.7.1.0.5 VCF, en dat ze ook
geen van deze bepalingen frustreren, zodat ook de algemene
antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF daarop niet toepasselijk is;

•

de tweede voorgenomen verrichting niet onderworpen is aan de artikelen
2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF, 2.7.1.0.5 VCF, noch aan art.
2.8.4.1.1. VCF, en dat ze ook geen van deze bepalingen frustreren, zodat
ook de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF daarop niet
toepasselijk is.

8. Ze wensen in het algemeen bevestigd te zien dat de invoeging van het
voorgenomen verdelingsbeding met betrekking tot de onverdeelde goederen bij
het overlijden van de eerste van hen niet zal leiden tot de heffing van enige
schenk- of erfbelasting, noch voor de goederen die hen nu reeds in
onverdeeldheid toebehoren, noch voor de goederen die zij via een inbreng in de
onverdeeldheid zullen brengen.
9. De aanvragers zijn zich ervan bewust dat – aangezien de aanvraag (mede)
betrekking heeft op onroerende goederen – op de toebedeling van
deze onroerende goederen het verdeelrecht van toepassing zal zijn.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
10. De aanvraag wordt ingediend door […] namens de heer X (NN […]) en
mevrouw Y (NN […]).
11. De aanvragers hebben hun woonplaats te […] en dit sedert meer dan 5 jaar.
12. Ze hebben een (1) meerderjarige dochter, mevrouw A. Er zijn geen nietgemeenschappelijke kinderen.
13. Betrokken goederen:
•

Partijen hebben een aantal onroerende goederen in onverdeeldheid. Deze
goederen behoren hen toe in gelijke delen (50 % - 50 %). Deze
onverdeeldheden zijn telkens ontstaan door de aankoop in onverdeeldheid,
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verworven van derde partijen en dus niet door overdracht tussen de
echtgenoten onderling (voor zover dat al mogelijk zou zijn geweest – quod
non).
•

Daarnaast hebben de echtgenoten een gezamenlijke rekening, waarop de
heer X de gelden wil storten die hij recent uit een tak-21-verzekering heeft
ontvangen. De echtgenoten sluiten niet uit dat er vervolgens via deze
gezamenlijke rekening investeringen zouden gebeuren (bijvoorbeeld via een
effectenportefeuille of bijvoorbeeld via de aankoop van een bijkomend
onroerend goed).

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
Eerste aanvraag: toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot de
goederen die in gelijke delen aan partijen toebehoren
14. De echtgenoten bezitten diverse onroerende goederen in onverdeeldheid.

15. Bepaalde van deze goederen behoren de echtgenoten toe in gelijke delen.
Het betreft:
•

Een woonhuis op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gelegen te
[…], waarvan de echtgenoten gezamenlijk de grond hebben aangekocht en er
nadien gezamenlijk de gezinswoning op hebben opgericht;

•

Een appartement, in de residentie […], gelegen te […], meer in het bijzonder
appartement […], garage […] en berging […] in de kelderverdieping;

•

Een appartement, in een residentie gelegen te […], meer in het bijzonder het
appartement […] en garage […].

16. Mogelijks zullen de echtgenoten ook in de toekomst onroerende goederen in
gelijke onverdeelde delen verwerven.

Toe te voegen (optioneel) verblijvingsbeding
17. De echtgenoten willen deze onverdeelde goederen echter tevens
onderwerpen aan een optioneel verdelingsbeding, zoals opgenomen in artikel 19
van het ontwerp van wijzigingsakte.
18. Ze willen deze onverdeelde goederen in volle eigendom aan de
langstlevende van hen toebedelen. Hierdoor zullen al deze onverdeelde
goederen bij overlijden van een van de echtgenoten van rechtswege,
onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan de langstlevende toebehoren,
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tenzij de langstlevende zou kiezen, overeenkomstig de modaliteiten van het
huwelijkscontract, om zich niet op dit verblijvingsbeding te beroepen.
Tweede aanvraag: toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot
de goederen die de heer X in een reeds bestaande onverdeeldheid zal brengen

Voorwerp van deze verrichting
19. De echtgenoten bezitten daarnaast ook een gezamenlijke rekening.
20. De heer X heeft recent een aanzienlijk bedrag ontvangen, afkomstig uit de
afkoop van een tak-21-verzekering op zijn naam.
21. De heer X wenst deze som geld over te schrijven op de gezamenlijke
rekening en dus onverdeeld te maken.

Toe te voegen beding van inbreng en (optioneel) verblijvingsbeding
22. De echtgenoten willen een inbreng doen in de onverdeeldheid, zoals
opgenomen in artikel 17 van het ontwerp van wijzigingsakte.
23. De aanvragers willen tevens het hoger vermelde optioneel verblijvingsbeding
uit artikel 19 van het ontwerp van wijzigingsakte voor deze onverdeelde gelden
opnemen, zodat deze onverdeelde goederen, in geval van overlijden van een van
hen, in volle eigendom aan de langstlevende van hen zullen kunnen toekomen.
24. Het effect van deze wijziging van hun huwelijksovereenkomst zal dus ook
voor deze in de onverdeeldheid ingebrachte goederen zijn dat ze bij overlijden
van een van de echtgenoten van rechtswege, onmiddellijk, in volle en exclusieve
eigendom aan de langstlevende toebehoren, tenzij de langstlevende zou kiezen,
overeenkomstig de modaliteiten van het huwelijkscontract, om zich niet op dit
verblijvingsbeding te beroepen.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
1) Eerste aanvraag: toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot
de (onroerende) goederen die reeds in gelijke delen aan partijen toebehoren
25. De aanvragers verzoeken met betrekking tot de eerste verrichting te
bevestigen dat het voordeel dat de langstlevende zal verkrijgen door de
toepassing van het verblijvingsbeding als gevolg van deze eerste verrichting,
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niet zal worden onderworpen aan de hierna vermelde decretale bepalingen, om
de redenen die de aanvragers vermelden, dan wel om de redenen die de Vlaamse
Belastingdienst hieromtrent zal uiteenzetten.

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.2 VCF
26. Artikel 2.7.1.0.2 VCF belast met erfbelasting goederen die worden verkregen
uit de nalatenschap, via wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of
contractuele erfstelling. Het voordeel dat de langstlevende ingevolge de in deze
aanvraag genoemde ‘eerste verrichting’ zal verkrijgen, wordt echter niet uit de
nalatenschap verkregen (dus niet via wettelijke devolutie, noch door uiterste
wilsbeschikking, noch door een contractuele erfstelling). Het voordeel wordt
louter huwelijksvermogensrechtelijk verkregen, als een huwelijksvoordeel, en
dus als niet-schenking, zoals door de Wet Huwelijksvermogensrecht
omschreven.
Een huwelijksvoordeel wordt civielrechtelijk gedefinieerd als een voordeel dat
voor een van de echtgenoten ontstaat uit de wijze van samenstelling, werking,
vereffening of verdeling (en verrekening) van het huwelijksvermogensstelsel (H.
CASMAN, Huwelijksvoordelen, Antwerpen, Kluwer, 1976; deze definitie werd
reeds in 2012 expliciet door de wetgever overgenomen in art. 1429bis BW).
27. Een huwelijksvoordeel wordt dus huwelijksvermogensrechtelijk verkregen,
uit hoofde van het huwelijksstelsel, waarvan de vereffening voor gaat op de
vaststelling van de omvang van de nalatenschap (Cass. 24 maart 2017). Het kan
om die reden nooit een erfrechtelijke verkrijging zijn.
Een huwelijksvoordeel is civielrechtelijk nooit een schenking en bij uitbreiding
geen contractuele erfstelling. Het wordt gekwalificeerd als een niet-schenking
(Cass. 10 december 2010). Deze kwalificatie is objectief, d.w.z. dat ze bestaat
ongeacht de intentie van partijen. Een intentie om te begiftigen (animus
donandi) kan die kwalificatie niet wijzigen, sterker nog, het bewijs dat er sprake
zou zijn van een intentie om te begiftigen mag zelfs niet geleverd worden (GwH
23 november 2005, nr. 170/2005).
28. Deze kwalificatie werkt volkomen indien, zoals in het geval dat aanvragers
voorleggen, het huwelijksvoordeel wordt toegekend louter op aanwinsten, en in
een situatie waar er geen niet gemeenschappelijke kinderen zijn die samen met
een stiefouder tot de nalatenschap van de eerst stervende echtgenoot zouden
komen (art. 1464 BW en, a contrario, art. 1465 BW).
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29. Deze kwalificatie werkt ook in een stelsel van scheiding van goederen, zoals
dit voor de aanvragers het geval is. Echtgenoten die gehuwd zijn onder dit
stelsel mogen aan dit stelsel clausules toevoegen, met name clausules ter
nadere regeling van enige onverdeeldheid die tussen hen zou bestaan. De
artikelen 1429bis, 1458, 1464 en 1465 zijn in een stelsel van scheiding van
goederen van overeenkomstige toepassing (art. 1469, § 1, vierde lid BW zoals
ingevoerd door de Wet Huwelijksvermogensrecht 22 juli 2018).
30. Dit betekent dat indien uit de samenstelling, werking, vereffening, verdeling
(of verrekening) van het stelsel van scheiding van goederen zoals in de
huwelijksovereenkomst uitgewerkt, voor een van de echtgenoten een voordeel
kan ontstaan, dit voordeel een huwelijksvoordeel zal zijn. Is dit
huwelijksvoordeel beperkt tot aanwinsten, dan mogen deze aanwinsten integraal
aan de langstlevende worden toegekend, als volkomen huwelijksvoordeel,
vermits de grenzen zoals in artikel 1464 BW gesteld niet overschreden zijn (en
voor zover er inderdaad geen niet-gemeenschappelijke kinderen tot de
nalatenschap van de eerstoverleden echtgenoot zullen komen).
31. De kwalificatie van een volkomen huwelijksvoordeel als niet-schenking heeft
belangrijke civiele gevolgen. Deze voordelen kunnen immers niet ingekort
worden. Ze worden zelfs niet opgenomen in de fictieve of hereditaire massa (art.
922 BW), bepalen niet mee de omvang van het beschikbaar deel van de
nalatenschap, en worden noch op dat beschikbaar deel noch op de reserve
aangerekend.
32. Deze civielrechtelijke kwalificatie werkt ook in het fiscaal recht door. Dat
bevestigde het Hof van Cassatie reeds bij arrest van 9 juli 1931. Het fiscaal recht
moet de kwalificatie als niet-schenking dus aanvaarden, tenzij een specifieke en
expliciete fiscale bepaling daarvan zou afwijken.
33. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
(door de eerste verrichting in de huwelijksovereenkomst in te lassen) kan dus
niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.2 VCF.

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF
34. Omwille van de kwalificatie als (volkomen) huwelijksvoordeel kan op het
voordeel dat de langstlevende van de echtgenoten zou verkrijgen, evenmin
artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF worden toegepast. Dat artikel belast met erfbelasting
schenkingen van roerende goederen die de erflater zou hebben gedaan onder
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opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt ingevolge het overlijden
van de schenker.
35. Het verblijvingsbeding zou weliswaar enkel uitwerking hebben bij overlijden
van een van de echtgenoten, maar er is geen sprake van een schenking, hetgeen
ook bevestigd is door het Hof van Cassatie (Cass. 5 januari 2017). Er is louter
sprake van een huwelijksvoordeel, dat als niet-schenking kwalificeert (zie ook
hierboven).
36. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
(door de eerste verrichting in de huwelijksovereenkomst in te lassen) kan dus
niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF.

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF
37. Artikel 2.7.1.0.4 VCF belast ieder huwelijksvoordeel waarbij de langstlevende
echtgenoot meer dan de helft van de gemeenschap verkrijgt. De toepassing van
artikel 2.7.1.0.4 VCF is beperkt tot situaties waarin sprake is van een stelsel met
een gemeenschap.
38. Tussen de aanvragers bestaat evenwel geen gemeenschap. Ze zijn gehuwd
onder het stelsel van scheiding van goederen. Daaraan wordt nu een
verblijvingsbeding toegevoegd voor het geval van overlijden, dat louter
betrekking heeft op onverdeelde goederen, niet op gemeenschapsgoederen.
39. De voorwaarden voor de toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF zijn dus niet
vervuld. Ook eerder al bevestigde de rechtsleer en de rechtspraak dat dit artikel
niet toepasselijk is op clausules waarbij geen gemeenschappelijk vermogen is
betrokken (zie bijv. Antwerpen 5 oktober 2004).
40. Artikel 2.7.1.0.4 VCF kan dan ook niet worden toegepast op de overgang op
grond van het overwogen verblijvingsbeding (door de eerste verrichting in de
huwelijksovereenkomst in te lassen).

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.5 VCF
41. Voor de heffing van erfbelasting op grond van artikel 2.7.1.0.5 VCF moeten
drie cumulatieve voorwaarden zijn vervuld:
1) een kosteloze beschikking;
2) gedurende de drie jaar voorafgaand aan het overlijden;
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3) waardoor een bevoordeling ontstaat die niet onderworpen is geweest aan
schenkbelasting of aan registratierechten op schenkingen.
42. Het voorgenomen verblijvingsbeding verstrekt evenwel geen kosteloze
beschikking, zoals hierboven uitgebreid toegelicht. Een huwelijksvoordeel kan
niet gelijk gesteld worden met een kosteloze beschikking. Dat bevestigde ook
het Hof van Cassatie (Cass. 5 januari 2017), zoals eerder aangehaald.
43. Het voorgenomen verblijvingsbeding wordt weliswaar nu opgenomen, maar
of het een huwelijksvoordeel oplevert kan slechts beoordeeld worden bij de
ontbinding van het huwelijksstelsel, dus bij overlijden van de eerste van de
echtgenoten. Als het voordeel pas bij overlijden ontstaat en moest het
beschouwd worden als kosteloze beschikking, quod non, kan er geen sprake
zijn van een beschikking die tot stand komt in enige periode voor het overlijden.
Er kan dus geen sprake zijn van een schenking in een periode die het overlijden
voorafgaat.
44. Artikel 2.7.1.0.5 VCF is dus niet van toepassing op de overgang/toebedeling
op grond van het overwogen verblijvingsbeding (door de eerste verrichting in de
huwelijksovereenkomst in te lassen).

Geen beding van aanwas in de zin van het SP 17044
45. De uitwerking van het verblijvingsbeding verleent een huwelijksvoordeel, dat
beheerst wordt door de specifieke regels van het huwelijksvermogensrecht en de
kwalificatie die ze aan huwelijksvoordelen toekennen. Deze kwalificatie is dus
voorbehouden aan personen die door het huwelijk verbonden zijn en aan
voordelen die ze mekaar in hun huwelijksovereenkomst en binnen het door hen
uitgewerkt huwelijksstelsel toekennen.
46. Er is met betrekking tot het overwogen verblijvingsbeding dus geen sprake
van een beding van aanwas.
Een beding van aanwas is een kanscontract dat ook tussen niet gehuwden kan
worden gesloten. Wordt het door gehuwden gesloten, dan staat het los van hun
huwelijksstelsel en wordt het niet in een huwelijksovereenkomst opgenomen.
47. Naar het oordeel van de Vlaamse Belastingdienst, zoals verwoord in SP
17044, is de uitwerking van een kanscontract niet onderworpen aan de heffing
van schenk- en erfbelasting (maar wel aan de heffing van het verkooprecht als
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het op onroerende goederen betrekking heeft) onder de voorwaarden die in dat
SP 17044 zijn vermeld.
•

In de eerste plaats moet het gaan om een beding van aanwas dat slaat op
goederen die ten bijzondere titel zijn aangewezen (in de zin die hieraan
wordt gegeven in art. 1100/1 § 4 BW zoals ingevoerd bij Wet
Huwelijksvermogensrecht van 22 juli 2018).

•

In de tweede plaats moet het gaan om een beding van aanwas dat ten
bezwarende titel is verleend, dus om een beding van aanwas dat als
kanscontract kan kwalificeren. Hiervoor is, aldus het SP 17044, vereist dat de
kansen van beide partijen (indien het contract slechts tussen twee partijen is
gesloten) evenwichtig zijn. Daarvan kan slechts sprake zijn wanneer de inleg
van beide partijen gelijkaardig is, en wanneer de levenskansen van beide
partijen gelijkwaardig zijn.

48. Aanvragers wijzen erop dat de inleg in hun geval wel degelijk gelijk is. Hun
levensverwachtingen zijn nagenoeg gelijk. Ze verschillen nauwelijks in leeftijd en
ondervinden geen van beide ernstige medische problemen.
Aanvragers wensen evenwel geen beding van aanwas te voorzien, maar wensen
een regeling te treffen in het huwelijkscontract en op het niveau van het
huwelijksvermogensstelsel. Dit biedt immers het voordeel dat het op een
onweerlegbare wijze als een huwelijksvoordeel wordt gekwalificeerd en dus
buiten de erfrechtelijke aanspraken van de kinderen blijft.
49. Het door de aanvragers overwogen verblijvingsbeding kwalificeert immers
niet als beding van aanwas, maar als huwelijksvoordeel. Het is dus onderworpen
aan zelfstandige eisen om niet aan schenk- en erfbelasting onderworpen te zijn.
2) Tweede aanvraag: toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot
de goederen die de heer X in een reeds bestaande onverdeeldheid zal brengen
50. De aanvragers verzoeken met betrekking tot deze tweede aanvraag te
bevestigen dat de inbreng in de onverdeeldheid niet onderworpen zal worden
aan een evenredig registratierecht, met name niet aan het verkooprecht noch
aan de schenkbelasting, enerzijds, en, anderzijds, dat het voordeel dat de
langstlevende zal verkrijgen door de toepassing van het verblijvingsbeding als
gevolg van deze tweede verrichting, niet zal worden onderworpen aan de reeds
vermelde decretale bepalingen, om de redenen die de aanvragers hiervoor
vermelden, dan wel om de redenen die de Vlaamse Belastingdienst hieromtrent
zal uiteenzetten. Dat voordeel kwalificeert immers, om dezelfde redenen als
voor de eerste verrichting uiteengezet, als een huwelijksvoordeel.
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Inbreng van een roerend goed in de onverdeeldheid: geen evenredig recht,
noch vast recht
51. De aanvragers willen van een roerend goed dat exclusief aan één van hen
toebehoort, een onverdeeld goed maken dat aan hen beiden zal toebehoren.
Dit bereiken ze niet via de rechtstreekse overdracht van de helft van het
onroerend goed van de ene echtgenoot naar de andere. Dit doen ze door de
inbreng ervan in een onverdeeldheid, via een clausule van hun
huwelijksovereenkomst.
52. De inbreng van een onroerend goed in een gemeenschappelijk vermogen in
de huwelijksovereenkomst, wordt niet onderworpen aan het verkooprecht (art.
2.9.1.0.1 VCF), noch aan schenkbelasting (art. 2.8.4.1.1 VCF). Algemeen wordt
aanvaard dat het algemeen vast recht dat op de registratie van elke
huwelijksovereenkomst geheven wordt, alle bedingen van de
huwelijksovereenkomst dekt, en dus ook de inbreng in een gemeenschappelijk
vermogen van een onroerend goed.
Voor de inbreng van een roerend goed is geen enkel recht verschuldigd, noch
een evenredig recht, noch een vast recht.
53. Dezelfde redenering en dezelfde principes gelden ook voor de inbreng van
goederen in een interne gemeenschap, toegevoegd aan het stelsel van scheiding
van goederen (ook genoemd ‘toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen’
bij afkorting TIGV).
Bijgevolg moet dit ook gelden voor de inbreng in een onverdeeldheid die binnen
het stelsel van scheiding van goederen nader wordt georganiseerd zoals bepaald
in art. 1469, § 1, derde lid BW, ingevoerd bij Wet Huwelijksvermogensrecht van
22 juli 2018.
54. Ten overvloede wijzen de aanvragers erop dat de inbreng in een
onverdeeldheid een huwelijksvoordeel oplevert voor de mede-echtgenoot die
mede-eigenaar wordt (zie in die zin voor de inbreng in een gemeenschappelijk
vermogen, of in een gemeenschap of vennootschap van aanwinsten die aan een
scheiding van goederen wordt toegevoegd, Cass. 12 januari 2017), en dus als
een niet-schenking moet worden gekwalificeerd.
Bijgevolg kunnen op deze inbreng noch het verkooprecht noch schenkbelasting
worden geheven.

Verblijvingsbeding met betrekking tot deze roerende onverdeeldheid
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55. De analyse over de fiscale kwalificatie van dit verblijvingsbeding is in
belangrijke mate identiek als hetgeen voor de eerste verrichting is uiteengezet.

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.2 VCF
56. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
(door de eerste verrichting in te lassen) kan niet worden belast op grond van
artikel 2.7.1.0.2 VCF. Het leidt immers tot een huwelijksvermogensrechtelijke,
geen erfrechtelijke verkrijging.

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF
57. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
(door de eerste verrichting in te lassen) kan dus niet worden belast op grond van
artikel 2.7.1.0.3,3° VCF. Het kwalificeert immers niet als een schenking, maar als
een huwelijksvoordeel.

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF
58. Artikel 2.7.1.0.4 VCF kan dan ook niet worden toegepast op de
overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding (door de
eerste verrichting in te lassen).
Het is niet bedongen met betrekking tot een gemeenschap die tussen de
echtgenoten zou bestaan.

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.5 VCF
59. Artikel 2.7.1.0.5 VCF is dus niet van toepassing op het overwogen
verblijvingsbeding (door de eerste verrichting in te lassen). Het kwalificeert niet
als een kosteloze beschikking, maar als een huwelijksvoordeel.
60. Dit is net als in de eerste verrichting zo, aangezien het ingebrachte goed een
aanwinst is en dus valt onder de (civielrechtelijke) kwalificatie als volkomen
huwelijksvoordeel.
Maar zelfs wanneer het ingebrachte goed een niet-aanwinst zou betreffen (quod
non in dit geval), blijft deze analyse overeind. Weliswaar wordt het voordeel dat
daaruit voor de niet-inbrengende echtgenoot voortvloeit dan voor de helft
civielrechtelijk als een schenking beschouwd (art. 1464, tweede lid BW), dit
betekent niet dat het ook een schenking is. Het voordeel blijft een
huwelijksvoordeel. De omstandigheid dat (sommige) regels van de schenkingen
hierop worden toegepast, maakt van dit huwelijksvoordeel echter nog geen
schenking. De afwijkende kwalificatie waarvan hier sprake strekt er immers
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enkel toe de rechten van de reservataire erfgenamen te vrijwaren (Cass. 5 januari
2017). Ze leidt dus niet tot een volledige assimilatie van het huwelijksvoordeel
met een schenking. Op dit huwelijksvoordeel waarvan reservataire erfgenamen
desgevallend de inkorting zullen kunnen vragen, is art. 2.7.1.0.5 VCF dan ook
niet toepasselijk.

Geen beding van aanwas in de zin van het SP 17044
61. Het verblijvingsbeding verleent een huwelijksvoordeel, dat beheerst wordt
door de specifieke regels van het huwelijksvermogensrecht en de kwalificatie die
ze aan huwelijksvoordelen toekennen, zoals eerder toegelicht.
62. Aanvragers wijzen erop dat de inleg in het geval van deze tweede verrichting
totaal ongelijk is. De heer X is de enige die tot inleg overgaat, mevrouw Y gaat
niet over tot enige inleg. Ze wordt deelgenote van deze onverdeeldheid, louter
als gevolg van het onverdeeldheidsbeding dat in de huwelijksovereenkomst zal
worden opgenomen.
63. Aan de voorwaarden opdat de uitwerking van een beding van aanwas - op
grond van SP 17044 - niet aan schenk- en erfbelasting zou onderworpen zijn,
voldoen de aanvragers dus bij deze verrichting niet. Maar zoals reeds bij de
eerste verrichting toegelicht, is dit in hun geval irrelevant, omdat er geen sprake
is van een beding van aanwas, maar wel van een huwelijksvoordeel.
64. De overgang/toebedeling op grond van het verblijvingsbeding is niet
onderworpen aan schenk- en erfbelasting omdat het als een huwelijksvoordeel
kwalificeert en op grond van de bepalingen van het BW geen schenking is en niet
erfrechtelijk verkregen wordt. Dat er geen gelijkheid van inleg zou zijn, zoals dit
bij deze derde verrichting het geval is, blijft volkomen zonder uitwerking op de
civiele kwalificatie van het huwelijksvoordeel.
3) Geen misbruik
65. De algemene antimisbruikbepaling kan slechts worden toegepast indien de
gewone interpretatiemethode, de technische bepalingen van het wetboek, de
simulatieleer en de specifieke fiscale misbruikbepalingen (de zogenaamde
fictiebepalingen) geen toepassing vinden.
Ook het Grondwettelijk Hof stelt dat de algemene antimisbruikbepaling niet kan
worden ingeroepen indien bepaalde verrichtingen al vallen onder een specifieke
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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.
Geen van de twee door de aanvragers overwogen aanvragen frustreren echter
enige toepasselijke specifieke antimisbruikbepaling. Evenmin kan daartegen de
algemene antimisbruikbepaling worden aangewend. De aanvragers verzoeken
om dit te bevestigen, op grond van de hierna uiteengezette motieven.

Geen frustratie van specifieke antimisbruikbepalingen
66. De voorgenomen verrichtingen frustreren de doelstellingen van art.
2.7.1.0.3, 3° VCF niet, omdat de aanvragers niet overgaan tot enige schenking of
kosteloze beschikking waarvan de uitwerking artificieel tot aan het overlijden
wordt uitgesteld. Ze passen hun huwelijksovereenkomst aan om tot een regeling
te komen, enerzijds bij echtscheiding, anderzijds bij overlijden, die tot een
billijke regeling moet leiden voor goederen waarin ze beiden gerechtigd zijn.
67. De voorgenomen verrichtingen frustreren evenmin art. 2.7.1.0.5 VCF.
68. De aanvragers zijn destijds gehuwd onder een stelsel van scheiding van
goederen omdat ze een groot belang hechtten (en nog steeds hechten) aan de
(professionele en andere) autonomie van elk van hen, alsook aan de grotere
bescherming voor (professionele) schuldeisers van de andere echtgenoot.
69. Ze zijn nu tot de vaststelling gekomen dat het, als gevolg van de hervorming
van het huwelijksvermogensrecht door de wet van 22 juli 2018, mogelijk is om
huwelijksvoordelen aan mekaar toe te kennen, in het bijzonder voor het geval
van overlijden, met civielrechtelijke voordelen die testamentaire beschikkingen
of een contractuele erfstelling niet bieden.
Met betrekking tot onverdeeldheden laat de civiele wet nu immers toe dat een
verblijvingsbeding daaraan wordt gekoppeld, waardoor deze onverdeelde
goederen bij overlijden van een van de echtgenoten van rechtswege,
onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan de langstlevende toebehoren,
tenzij de langstlevende zou kiezen, overeenkomstig de modaliteiten zoals
voorzien in het huwelijkscontract, om zich niet op dit verblijvingsbeding te
beroepen. Dit is voor de langstlevende een veel comfortabelere situatie dan deze
die door een erfrechtelijke (testamentaire of contractuele) regeling wordt
geschapen.
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Bovendien vertoont het verdelingsbeding voor onverdeeldheden een voordeel op
het verrekenbeding. Voor de werking van het verrekenbeding moet immers de
samenstelling en de nettowaarde van deze verrekenmassa worden vastgesteld in
onderling overleg tussen de langstlevende echtgenoot en de rechtsopvolgers van
de overleden echtgenoot, en bij ontstentenis van akkoord, door een
deskundigencollege. Na kennisgeving van de gemaakte keuze over de
verrekensleutel moeten de rechtsopvolgers van de overleden echtgenoot tot
betaling overgaan, hetzij in geld, hetzij door afstand van goederen aan de
langstlevende. Het is voor de schuldenaars van de verrekenschuld bovendien
mogelijk om de schuld in schijven te voldoen.
70. Door de onmiddellijke en zakelijke werking van het verblijvingsbeding zijn al
deze stappen niet nodig, en treedt de langstlevende echtgenoot, vanaf de
kennisgeving van haar keuze, maar met uitwerking vanaf het overlijden, in het
bezit en in de volle eigendom van de onverdeelde goederen, die hem/haar in
natura verblijven.
71. Juist hierdoor is er voor de langstlevende op civielrechtelijk vlak een veel
comfortabelere positie dan bij een verrekenbeding. Om deze redenen wensen de
echtgenoten in een dubbele regeling te voorzien, ten eerste een
verdelingsbeding voor de onverdeeldheden en ten tweede een
verrekeningbeding voor de niet-onverdeelde goederen.

Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.2 VCF
72. De voorgenomen verrichtingen verlenen huwelijksvoordelen die
huwelijksvermogensrechtelijk worden verkregen. Ze zijn dus niet onderworpen
aan artikel 2.7.1.0.2 VCF.
De aanvragers frustreren deze bepaling niet, vermits ze enkel een
huwelijksvermogensrechtelijke regeling beogen. Ze kunnen dezelfde doelstelling
niet met dezelfde civiele gevolgen bereiken, noch door de wettelijke devolutie,
noch door een testamentaire beschikking, noch door een contractuele
erfstelling. Iedere erfrechtelijke verkrijging wordt immers louter op de
nalatenschap toegekend, terwijl de echtgenoten net willen vermijden dat de
onverdeelde goederen voor de helft in de nalatenschap van de eerstoverleden
echtgenoot terecht komen. Dergelijke voordelen zouden, indien testamentair of
via contractuele erfstelling buiten huwelijksovereenkomst toegekend, eenzijdig
herroepen kunnen worden, wat de echtgenoten niet wensen. Bovendien zouden
voordelen die in omvang gelijkaardig zouden zijn, maar die ze mekaar via een
testament of een contractuele erfstelling (al of niet binnen
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huwelijksovereenkomst) zouden willen toekennen, vatbaar zijn voor inkorting
indien ze de reserve van de kinderen zouden aantasten, terwijl de echtgenoten
dat risico totaal wensen uit te schakelen, zoals de civiele wet hun dat toelaat.
4) Niet-fiscale motieven
73. Uit wat voorafgaat blijkt dat de aanvragers de voorgenomen verrichtingen
overwegen omwille van niet fiscale motieven. Zij verzoeken dan ook te
bevestigen dat er omwille van deze niet fiscale motieven hoe dan ook geen
sprake kan zijn van fiscaal misbruik met betrekking tot de twee aanvragen die ze
u voorleggen, en dat de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2
VCF niet toepasselijk is.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
74. Het besluitvormingsorgaan spreekt zich enkel uit over op de fiscale
behandeling van het verblijvingsbeding voor de onverdeelde goederen en de
mogelijke toepassing van de door de aanvrager opgeworpen artikelen van de
VCF, met name:
•

Artikel 2.7.1.0.2 VCF dat luidt als volgt:

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 aan het vruchtgebruik heeft verzaakt conform paragraaf 6 van
het voormelde artikel.
•

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 :
1° …
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2° …
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.
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.
•

Artikel 2.7.1.0.4 VCF dat luidt als volgt:

De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die
niet aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van
de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken
van de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere
echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste
wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
•

Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

§ 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
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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.
•

Artikel 2.8.4.1.1 VCF dat luidt als volgt:

§ 1. 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
%

Vanaf

tot en
met

0,01

150.000 3

totaalbedrag van
de belasting over
de voorgaan- de
gedeelten, in euro

-

150.000,01 250.000 9

4500

250.000,01 450.000 18

13.500

450.000,01

49.500

27

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
%

Vanaf

tot en
met

0,01

150.000 10

totaalbedrag van
de belasting over
de voorgaan- de
gedeelten, in euro

-

150.000,01 250.000 20

15.000

250.000,01 450.000 30

35.000
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95.000

§ 2. Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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 5,5 % voor schenkingen, inclusief inbrengen om niet, 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 sociale huisvestingsmaatschappijen als vermeld in artikel 40 van de
Vlaamse Wooncode;
8° de coöperatieve vennootschap Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen;
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, beroepsverenigingen, internationale verenigingen zonder
winstoogmerk, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut;
11° openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
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 eerste lid, 10°, als de
schenker zelf een rechtspersoon als vermeld in het eerste lid, 10°, is.
Het tarief, vermeld in het eerste en tweede lid, is ook van toepassing op
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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 statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun
hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte hebben.
•

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.
75. Er worden 2 verrichtingen voorgelegd, die zullen verwezenlijkt worden via
een wijziging van de huwelijksovereenkomst, waarbij het stelsel van scheiding
van goederen behouden blijft:
•

toevoeging van een verdelingsbeding met betrekking tot de onverdeelde
goederen, die de echtgenoten reeds in onverdeeldheid (50-50) toebehoren;

•

toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot de goederen die de
heer X in een reeds bestaande onverdeeldheid zal brengen.
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76. Algemeen wordt vooreerst aanvaard dat de voorgenomen verrichtingen
welke bij huwelijksovereenkomst zouden plaatsvinden (dus zowel de
overeenkomst van inbreng als die van toebedeling), overeenkomsten onder
bezwarende titel zijn. Bovendien blijven deze overeenkomsten onder
bezwarende titel, ook al is de inleg en/of de levensverwachting ongelijk, dit in
tegenstelling tot hetgeen geldt voor bedingen van aanwas.
77. De inbreng door de heer X van een eigen roerend goed in de bestaande
onverdeeldheid is fiscaal gezien de overdracht (onder bezwarende titel) van een
onverdeeld deel. Aangezien deze verrichting betrekking heeft op roerende
goederen, is hierop geen Vlaamse registratiebelasting verschuldigd.
78. Voor wat de toebedeling betreft, is het zo dat de toebedeling van de
volledige onverdeeldheid aan de langstlevende geen erfrechtelijke verkrijging is
doch wel een verkrijging op grond van een overeenkomst onder de levenden.
79. Een conventionele overdracht onder bezwarende titel valt in principe onder
het toepassingsgebied van de registratiebelasting.
80. Voor een dergelijke overdracht in het kader van een toebedeling van meer
dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen bij overlijden maakt de fiscale
regelgeving hierop een uitzondering door de overdracht (zowel van onroerende
als van roerende goederen) onder de erfbelasting te plaatsen op grond van
artikel 2.7.1.0.4 VCF. Deze bepaling is hier echter niet van toepassing, zoals de
aanvrager aangeeft, vermits er in casu geen sprake is van een
gemeenschappelijk vermogen.
81. We vallen dus terug op de algemene regels inzake het verkoop- of het
verdeelrecht.
82. Samengevat betekent dit concreet het volgende:
•

Op de toebedeling van de roerende goederen is geen erf- noch
registratiebelasting verschuldigd.

•

Bij de toebedeling van de onroerende goederen, zal het verdeelrecht
verschuldigd zijn indien de echtgenoten dezelfde titel hebben in de
onverdeeldheid. Is de verkrijger echter een derde-verkrijger, dan zal op de
toebedeling aan deze verkrijger het verkooprecht van toepassing zijn op
grond van art. 2.9.1.0.7 VCF.
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83. Uit het voorgaande volgt dat de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF,
2.7.1.0.4 VCF , 2.7.1.0.5 VCF en 2.8.4.1.1 VCF geen toepassing vinden op de
voorgenomen verrichtingen.
84. Vermits het contract is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan het worden afgetoetst
aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit
indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen.
85. Uit de gegevens opgenomen in de aanvraag blijkt dat de echtgenoten reeds
sedert 1972 gehuwd zijn onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen
ingevolge voorhuwelijks huwelijkscontract. Tot op heden werd er geen
enkele wijziging aangebracht aan dit huwelijkscontract. Zij hebben één
gemeenschappelijk meerderjarig kind. Thans wensen zij een verblijvingsbeding
toe te voegen met betrekking tot de roerende en onroerende goederen die zij
thans in onverdeeldheid bezitten, inclusief de gezinswoning, alsook met
betrekking tot de toekomstige roerende en onroerende goederen die zij in
onverdeeldheid zullen verwerven.
86. Gelet op de concrete feitenconstellatie, de voorgelegde niet-fiscale motieven
in randnummers 66 tot en met 72 en de hogervermelde mogelijke toepassing
van de registratiebelasting wordt de antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2
VCF in casu niet aangewend.
87. Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratie-en erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen. Overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1,
§2, eerste lid, 3° VCF spreekt deze beslissing zich niet uit over de mogelijke
toepassing van niet door de aanvrager opgeworpen artikelen van de VCF.

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

- publicatie op 07.08.2020

[1] De ontwerpakte houdende de voorgenomen wijziging van de
huwelijksovereenkomst wordt bijgevoegd.
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Kanscontract
Voorafgaande beslissing nr. 20028 dd. 08.06.2020

Artt 2.7.1.0.3.; 2.7.1.0.5.; 2.8.1.0.1.; 2.8.4.1.1.; 3.17.0.0.3. 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 ertoe bevestiging te verkrijgen dat:

1.1. de voorgelegde overeenkomst van "kanscontract ten bezwarende titel"
tussen twee wettelijk samenwonende partners kwalificeert als een contract
onder bezwarende titel en dat - indien de overeenkomst ter registratie wordt
aangeboden - artikelen 2.8.1.0.1 VCF en 2.8.4.1.1 §2 VCF niet van toepassing
zullen zijn en er derhalve geen schenkbelasting zal verschuldigd zijn, alsook
dat de artikelen 2.7.1.0.3, 3° VCF en 2.7.1.0.5 VCF niet van toepassing zullen
zijn bij het overlijden van één van de wettelijk samenwonende partners zodat
er geen erfbelasting zal verschuldigd zijn.

1.2. deze verrichting voor de Vlaamse Belastingdienst geen fiscaal misbruik
vormt in de zin van artikel 3.17.0.0.2 VCF.
2. De aanvragers verzoeken uitdrukkelijk overeenkomstig artikelen 3.22.0.0.1,
§4, lid 1, VCF dat gelet op het voorwerp van de onderhavige aanvraag de termijn
waarvoor de beslissing wordt getroffen langer zal zijn dan vijf (5) jaar. Meer
bepaald een geldigheidsduur van de afgeleverde beslissing tot en met het
overlijden van één van de wettelijk samenwonende partners, X en Y.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
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3. De aanvraag wordt ingediend door:

3.1. de heer X, geboren te […] op xx.xx.1968, rijksregisternummer […], van
Belgische nationaliteit.
en

3.2. Mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1974, rijksregisternummer […], van
Spaanse nationaliteit.
Verder aangeduid als "De Aanvragers"
4. "De Aanvragers" zijn wettelijk samenwonend ingevolge een verklaring
afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te […] op xx.xx.2012.
5. "De Aanvragers" wonen samen te […].
6. "De Aanvragers" hebben hun fiscale woonplaats meer dan vijf jaar in het
Vlaamse Gewest.
7. De heer X heeft twee kinderen, met name:

7.1. de heer A, geboren te […] op xx.xx.1995, RR […], wonende te […];
en

7.2. mevrouw B, geboren te […] op xx.xx.1998, RR […], wonende te […].
8. Mevrouw Y heeft geen kinderen.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
9. "De Aanvragers" verklaren elk volgend aantal aandelen te bezitten in hierna
vermelde vennootschap:
350 aandelen in volle eigendom in:
De vennootschap A, een vennootschap die adviesverlening en dienstverstrekking
verricht inzake algemeen beheer en management van bedrijven, met zetel te
[…], met ondernemingsnummer […]
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris […] te […] op xx.xx.1996,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van xx.xx.1996, onder het
nummer […]
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Waarvan de maatschappelijke zetel werd gewijzigd bij beslissing van
de zaakvoerder, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
xx.xx.1998 (onder het nummer […]) en van xx.xx.2002 (onder het nummer […]).
Waarvan de zaakvoerder werd gewijzigd bij beslissing van de Algemene
Vergadering dd. xx.xx.2011, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van xx.xx.2011 onder het nummer […].
Waarvan de zaakvoerder werd gewijzigd bij beslissing van een bijzondere
Algemene Vergadering dd. xx.xx.2012, gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van xx.xx.2013 onder het nummer […].
Waarvan de naam, het kapitaal (uitdrukking in euro) en het doel werden
gewijzigd blijkens een akte van xx.xx.2015, verleden voor notaris […] te […],
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van xx.xx.2015, onder het
nummer […].
Waarvan het ontslag van één van de zaakvoerders, de heer X, werd aanvaard op
de bijzondere Algemene Vergadering dd. xx.xx.2016, gepubliceerd in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van xx.xx.2016, onder het nummer […].
10. “De Aanvragers" wensen onderling een overeenkomst te sluiten betreffende
hun respectievelijk aandelenpakket waarbij zij bij wijze van kanscontract ten
bezwarende titel overeenkomen dat bij het overlijden van de eerststervende van
hen, zijn of haar aandelenpakket in volle eigendom zal toekomen aan de
langstlevende onder hen. Elk van "De Aanvragers" staat dus zijn 350 aandelen in
de vennootschap A in volle eigendom af aan de andere, onder de opschortende
voorwaarde van vooroverlijden, en elk van De Aanvragers verkrijgt als
tegenprestatie voor deze afstand een gelijke kans om het aandelenpakket
toebehorend aan de andere, te verwerven en indien hij of zij het langst leeft.
11. De Aanvragers wensen elkaar, voor wat betreft de aandelen van de
voormelde vennootschap, na een overlijden absoluut wederzijds te beschermen,
zonder dat enige inmenging van kinderen of andere erfgenamen mogelijk is.
12. Hiervoor wensen ze dat de volle eigendom van hun aandelen bij de
langstlevende terechtkomt via het kanscontract ten bezwarende titel.
13. "De Aanvragers" komen steeds gezamenlijk tot een besluitvorming en zullen
dit ook blijven doen teneinde hun rechten van beheer en bescherming uit te
oefenen.
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14. Zowel de heer X als mevrouw Y wenst voor zichzelf de nodige maatregelen
te nemen die hem of haar in staat stellen zijn of haar levenskwaliteit en
levensstandaard als langstlevende partner te garanderen en hem of haar
tegelijkertijd in staat stellen een maximale flexibiliteit te behouden. Met dat doel
voor ogen, wensen zij de inmenging - in de meest ruime zin van het woord van de kinderen van de heer X of de familie van mevrouw Y zo veel als mogelijk
te beperken, met respect voor de thans vigerende Belgische wetgeving, en de
financiële flexibiliteit van de vennootschap te maximaliseren teneinde elk voor
zich als langstlevende de nodige zekerheid en bescherming te bekomen.
15. De overeenkomst van kanscontract ten bezwarende titel zal als volgt luiden:

“KANSCONTRACT TEN BEZWARENDE TITEL
TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN:
1. De heer X, geboren te […] op xx.xx.1968, rijksregisternummer […],
wettelijk samenwonend met mevrouw Y, ingevolge een verklaring voor de
ambtenaar van de burgerlijke stand op xx.xx.2012, samen wonende te […].
Hierna genoemd 'Partij één'.
EN
2. Mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1974, rijksregisternummer
[…], wettelijk samenwonend met de heer X voornoemd, samen wonende te
[…].
Hierna genoemd 'Partij twee'"
Partij één en Partij twee worden hierna samen aangeduid als de 'Partijen'.
OVERWEGENDE DAT:
‘Partij één' en 'Partij twee' zijn elk eigenaar van 350 aandelen in volle
eigendom behorend tot zijn of haar eigen vermogen van de Vennootschap A,
met zetel te […] en met ondernemingsnummer […].
De Vennootschap A is:
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris […] te […], op xx.xx.1996,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad xx.xx.996, onder het
nummer […].
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Waarvan de maatschappelijke zetel werd gewijzigd bij beslissing van de
zaakvoerder, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
xx.xx.1998 (onder het nummer […]) en van xx.xx.2002 (onder het nummer
[…]}.
Waarvan de zaakvoerder werd gewijzigd bij beslissing van de Algemene
Vergadering dd. xx.xx. 2011, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van xx.xx.2011 onder het nummer […].
Waarvan de zaakvoerder werd gewijzigd bij beslissing van een bijzondere
Algemene Vergadering dd. xx.xx.2012, gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van xx.xx.2013 onder het nummer […].
Waarvan de naam, het kapitaal {uitdrukking in euro) en het doel werden
gewijzigd blijkens een akte van xx.xx.2015, verleden voor notaris […] te
Wetteren, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
xx.xx.2015, onder het nummer […].
Waarvan het ontslag van één van de zaakvoerders, de heer […], werd aanvaard
op de bijzondere Algemene Vergadering dd. xx.xx.2016, gepubliceerd in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van xx.xx.2016, onder het nummer […]
De 'Partijen' verklaren dat alle voormelde aandelen op hun naam, thans niet
bezwaard zijn met enig vruchtgebruik of beslag, noch in pand zijn gegeven
aan derden.
Bovendien verklaren de 'Partijen' dat de hoger beschreven aandelen niet het
voorwerp uitmaken van enig voorkoop - of voorkeurrecht ten behoeve van
derden, welke onderhavig kanscontract ten bezwarende titel in de weg zou
kunnen staan.
Met betrekking tot deze aandelen
IS OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:
KANSCONTRACT TEN BEZWARENDE TITEL
'Partij één' en 'Partij twee' verklaren, om burgerrechtelijke redenen (waaronder
de bescherming van de langstlevende bij een overlijden, de vertrouwelijkheid
van de overeenkomst}, ieder zijn of haar pakket van 350 aandelen onder
volgend kanscontract ten bezwarende titel te plaatsen:
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De 'Partijen' komen, bij wijze van kanscontract onder bezwarende titel,
overeen, dat bij het overlijden van de eerststervende onder hen, zijn/haar
pakket van 350 aandelen van de Vennootschap A in volle eigendom zal
toekomen aan de overlevende, zonder dat deze laatste iets zal verschuldigd
zijn aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van de eerststervende. Aldus staat
ieder van de 'Partijen' de aan hem/haar toebehorende hoger beschreven
aandelen (met name 350 aandelen van de Vennootschap A ) af aan de andere,
onder de opschortende voorwaarde van zijn/haar vooroverlijden, en verkrijgt
ieder van hen als tegenprestatie voor deze afstand een gelijke kans om de
hoger beschreven aandelen toebehorend aan de andere te verwerven indien hij
het langst leeft.
Het bezwarend karakter van deze overeenkomst wordt onderstreept door het
oogmerk van elke Partij om te worden beschermd voor het geval hij de
langstlevende zou zijn, alsook door het speculatief karakter en de bedoeling
van elk van beide Partijen om er voor zich zelf een persoonlijk voordeel uit te
halen. 'Partij één' en 'Partij twee' schatten voor zichzelf de kans om te
overleven gelijk in, indachtig leeftijd, gezondheidstoestand en levenswijze.
Dit kanscontract ten bezwarende titel is wederkerig toegestaan en aanvaard
ten bezwarende titel, als kanscontract, onder de hierna volgende modaliteiten.
Modaliteiten:
1. Geen terugwerkende kracht
De aanwas zal gebeuren ten voordele van de langstlevende van de 'Partijen'
voor de aan de eerststervende toebehorende hoger vermelde aandelen, met
ingang van het overlijden van de eerststervende, zonder terug werkende
kracht.
2. Rechtskeuze
De 'Partijen' komen uitdrukkelijk overeen dat uitsluitend het Belgisch recht van
toepassing is op deze overeenkomst, met betrekking tot zijn inhoud als tot
zijn vorm, hierna samen genoemd "het toepasselijke recht".
3. Waardevermeerderingen en inkomsten
Deze aanwas zal eveneens alle waardevermeerderingen en inkomsten
omvatten, zonder dat de erfgenamen van de eerststervende uit dien hoofde
enig verhaal zouden kunnen uitoefenen tegen de langstlevende.
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4, Zaakvervanqing
De 'Partijen' komen overeen dat het kanscontract ten bezwarende titel, dat ten
aanzien van de voormelde aandelen wordt gesloten, tevens zal gelden voor al
hetgeen door belegging of wederbelegging in de plaats treedt van de
voormelde aandelen.
Dit zal ook het geval zijn voor de aandelen die de 'Partijen' zullen verwerven
(na gezamenlijke beslissing daartoe genomen in overeenstemming met
hetgeen hierna is bepaald ), ingevolge omvorming, splitsing of opslorping van
de bestaande vennootschap waarvan zij de aandelen in het kanscontract ten
bezwarende titel hebben opgenomen, ingevolge inbreng van deze aandelen in
andere vennootschappen, al of niet zuster - of moedervennootschappen van
de bestaande vennootschappen, ingevolge verkoop, ruiling of afstand onder
bezwarende titel, zowel van de aandelen als van hetgeen als tegenwaarde
daarvoor wordt verkregen.
Dezelfde regels zullen gelden ingeval van kapitaalvermindering, inkoop van
eigen aandelen, ontbinding van de vennootschap en gelijksoortige
verrichtingen in de ruimste zin van het woord.
Als tot zaakvervanging wordt overgegaan, zullen de 'Partijen' dit schriftelijk
bevestigen.
5. Wijziging naam of rechtsvorm
De wijziging van de naam of de rechtsvorm van de vennootschap A heeft geen
invloed op kanscontract ten bezwarende titel.
6. Vervreemdingsverbod
De 'Partijen' verbinden zich ertoe gedurende de gehele looptijd van dit
kanscontract ten bezwarende titel de voormelde aandelen niet te vervreemden,
de verdeling of veiling ervan niet te vragen, niet te verpanden of er eender
welk ander recht op toe te staan, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de
andere, en dit zolang deze overeenkomst van kracht blijft tussen hen.
Tevens verbinden de 'Partijen' zich ertoe alle beslissingen aangaande het
beheer met betrekking tot de aandelen gezamenlijk te nemen.
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'Partijen' ontzeggen zich het recht elkaar wederzijdse volmachten toe te staan.
Het verbod van het verlenen van een volmacht vervalt enkel in het geval dat
één van de contractpartijen handelingsonbekwaam wordt.
7. Inkomsten
Elk van de 'Partijen' behoudt het genot en de inkomsten met betrekking tot de
aandelen die elk van hen onder het statuut van onderhavige kanscontract ten
bezwarende titel heeft geplaatst, met de verplichting de lasten ervan te
dragen, elk in verhouding tot zijn rechten.
8. Stemrecht
Het stemrecht met betrekking tot de aandelen die de 'Partijen' onder het
statuut van onderhavige kanscontract ten bezwarende titel hebben geplaatst,
wordt uitgeoefend door elk van de 'Partijen' voor wat het pakket aandelen
betreft die elk van hen in onderhavige kanscontract ten bezwarende titel heeft
geplaatst.
9. Duur
Dit contract heeft een onbepaalde duur en kan slechts ontbonden worden met
het akkoord van beide 'Partijen'. Niettemin staat het de 'Partijen' vrij om in
gemeenschappelijk overleg een einde te stellen aan het kanscontract ten
bezwarende titel.
10. 0ntbindende voorwaarde
De 'Partijen' sluiten dit kanscontract ten bezwarende titel onder de
uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde van beëindiging van de wettelijke
samenwoning tussen hen door een eenzijdige of gezamenlijke verklaring voor
de ambtenaar van de burgerlijke stand.
11. Nietigheid
Indien één of meerdere bepalingen van dit kanscontract ten bezwarende titel
nietig zouden dienen te worden verklaard of onuitvoerbaar zouden worden
omwille van een wetswijziging of van een andere reden, zal hierdoor de
wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de
overige bepalingen van de desbetreffende bepaling van dit kanscontract ten
bezwarende titel en van dit kanscontract ten bezwarende titel in zijn geheel,
voor zover deze nog enige uitwerking of bestaansgrond hebben, niet worden
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aangetast. De 'Partijen' verbinden er zich toe om in de mate van wat wettelijk
mogelijk is, de ongeldige bepalingen te vervangen door een nieuwe bepaling
die overeenstemt met de doelstellingen en keuzes van dit kanscontract ten
bezwarende titel. Ingevolge de uitdrukkelijke wil van de 'Partijen', kan dit niet
de nietigheid van het volledige kanscontract ten bezwarende titel tot gevolg
hebben.
12. Bemiddeling en arbitrage
De 'Partijen' komen overeen om ingeval van betwisting deze overeenkomst te
onderwerpen aan de bemiddeling en zo nodig aan de principes van de
arbitrage volgens het reglement van CEPANI. Het scheidsgerecht zal bestaan
uit één arbiter die in samenspraak tussen de 'Partijen' zal gekozen worden of
bij gebrek aan akkoord door de voorzitter van de territoriaal bevoegde
rechtbank van eerste aanleg, zetelend in kort geding .
13. Slotbepalingen
De 'Partijen' verklaren afdoende geïnformeerd te zijn aangaande hun rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze overeenkomst die
voortvloeien uit deze overeenkomst die hen op een onpartijdige wijze
geadviseerd werd.”.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
16. De voorgelegde overeenkomst betreft een kanscontract ten bezwarende titel
onder de opschortende voorwaarde van vooroverlijden van een contractant.
17. Er moet, bij het sluiten van de overeenkomst, sprake zijn van evenwichtige
kansen voor het bezwarende karakter van een kanscontract. Hiervoor worden
twee elementen nagegaan, gelijkwaardige inleg en
gelijkaardige levensverwachting (Standpunt nr. 17044 dd. 19.08.2018):

17.1. gelijkwaardige inbreng
Elk van de partners is eigenaar van 350 aandelen in volle eigendom van de
besloten vennootschap A. Elk van de partners brengt dit pakket in.

17.2. gelijkaardige levensverwachting

M&D Seminars

414

Beide partners hebben een gelijkaardige leeftijd, in casu 51 en 46 jaar, en
eenzelfde goede gezondheidstoestand, waarvan "De Aanvragers" bereid zijn
desgevallend een medisch verslag te laten opstellen door een geneesheer. Het
leeftijdsverschil van 5 jaar kwalificeert onder de vigerende rechtspraak als een
kansengelijkheid aangezien deze moet beoordeeld worden in de feiten en niet
enkel mag gesteund worden op een objectieve leeftijd (Antwerpen, 30 juni
2015, T. Not. 2016 afl. 5, 364; Rb Leuven 7 december 2007, TFR 2008, afl.
338, 322; Rb. Turnhout, 7 januari 2005, CABG 2006, afl. 6, 60, noot MICHIELS
D.).
18. De overeenkomst is eveneens onder bijzondere titel gezien de overeenkomst
geen algemeenheid van goederen betreft, maar beperkt is tot de bovenvermelde
aandelen van de vennootschap.
19. De overeenkomst bevat een strikt vervreemdingsverbod. Het is "De
Aanvragers" niet toegestaan eenzijdig de overeenkomst stop te zetten, te
wijzigen, de goederen in pand te geven, te vervreemden, … Hiermee geven "De
Aanvragers" aan een evenwichtig kanscontract te willen sluiten.
20. Daarnaast wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde duur. Deze
overeenkomst is dus niet beperkt in de tijd en kan slechts worden gewijzigd of
opgeheven met wederzijds akkoord van beide partners, dit in tegenstelling tot
een testament dat steeds eenzijdig kan worden gewijzigd of herroepen.
21. Het kanscontract ten bezwarende titel biedt voor "De Aanvragers" de enige
goede en rechtszekere oplossing naar wederzijdse bescherming. "De
Aanvragers" hebben geen garantie dat een schenking of legaat van de voormelde
aandelen vennootschap A later niet zou worden aangevochten door de kinderen,
reservataire erfgenamen .
22. Als compensatie voor de beperking aan beheers- en
beschikkingsbevoegdheid, bekomt elke contractant onder opschortende
voorwaarde het recht op het aandeel van de medecontractant in zijn aanspraken
in het goed waar het kanscontract ten bezwarende titel op gevestigd wordt zo
deze komt te overlijden. Het overlijden van één van de contractanten is een
onzekere gebeurtenis. De onzekerheid van tijdstip en identiteit van de
eerstoverleden contractant maakt dat elk van "De Aanvragers" eenzelfde kans
heeft op de aanwas.
23. De kwalificatie kanscontract tussen partijen wordt aangetoond door een
gelijk financieel aandeel dat ondergebracht wordt in het beding van aanwas, de
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gelijke overlevingskans, een gezamenlijk optreden in de vorm van een strikt
vervreemdingsverbod en de afwezigheid van een einddatum. Ter versterking van
het vervreemdingsverbod hebben "De Aanvragers" zich bovendien het verbod
opgelegd om wederzijdse volmachten toe te staan.
24. Gelet op het niet fiscaal karakter van de hiervoor opgesomde motieven van
de voorgenomen verrichting (onder meer de beperking of uitsluiting van de
inmenging van de kinderen of familie, het zelfstandig bestuur van de
vennootschap, de financiële flexibiliteit van de vennootschap, de bescherming
van de levensstandaard van de langstlevende van de partners, enz.) maakt de
overeenkomst volgens "De Aanvragers" geen fiscaal misbruik uit.
25. "De Aanvragers" menen dat, al deze elementen in acht genomen, men dient
te concluderen dat het kanscontract ten bezwarende titel dat "De Aanvragers"
voornemens zijn af te sluiten, kwalificeert als een evenwichtig kanscontract ten
bezwarende titel en ten gevolge hiervan de artikelen 2.7.1.0.3, 3°, 2.7.1.0.5,
2.8.1.0.1 io 2.8.4.1.1, §2, VCF geen toepassing kunnen vinden.
26. Om bovenstaande redenen vernemen wij graag uw bevestiging dat:

26.1 Het voorgenomen onderhandse aanwascontract rechtsgeldig is en
kwalificeert als een kanscontract ten bezwarende titel;

26.2. Het aanwascontract geen schenkingen zijn en dus niet onderworpen zijn
aan de schenkbelasting en de artikelen 2.8.1.0.1 VCF en 2.8.4.1.1, §2 VCF niet
van toepassing zijn;

26.3. Het aanwascontract geen schenkingen zijn en dus niet onderworpen zijn
aan de erfbelasting overeenkomstig de artikelen 2.7.1.0.3 VCF en 2.7.1.0.5
VCF;

26.4. de voorgenomen handeling van ondertekening van de
aanwasovereenkomst geen fiscaal misbruik zal uitmaken zoals omschreven in
artikel 3.17.0.0.2 VCF;

26.5. het besluit van de Vlaamse Belastingdienst geldig blijft tot en met het
eerste overlijden der samenwonende partners.
[top]

IV. Beslissing
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27. Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de
volgende voorafgaande beslissing:
28. 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.
29. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
- Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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.”
- Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF dat luidt als volgt:

“§ 2. Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”
- Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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;
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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.”
- Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

“§ 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.”
- 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
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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.”.
24. Een kanscontract (ten bezwarende en ten bijzondere titel) valt onder
dezelfde fiscale regeling als een beding van aanwas, waarvoor onderstaande
redenering kan worden gevolgd.
25. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen niet
zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting (maar bij onroerende
goederen wel aan het verkooprecht) mits het contract beperkt is, via beschikking
onder bijzondere titel, en ten bezwarende titel is.
26. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
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Het beoogde kanscontract in casu is onder bijzondere titel, aangezien het
specifieke aandelen van de vennootschap A betreft
27. Zaakvervanging is mogelijk binnen een beding van aanwas. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden
als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed

28. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
29. Een gelijkwaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er sprake is van een
gelijkaardige levensverwachting.
30. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers na
de schenking gelijkwaardig is.
31. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat.
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Enkel indien zou blijken dat de voorstelling van de feiten onjuist of onvolledig
was, zal deze kwalificatie herzien worden, rekening houdende met de werkelijke
feitelijke situatie.
32. Vermits het contract gesloten wordt na 1 juni 2012 kan het worden
afgetoetst aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal
misbruik uit indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen.
33. De voorgenomen verrichting maakt geen fiscaal misbruik uit in de zin van
art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien er ook niet-fiscale motieven (zie punt 14) aan het
contract ten grondslag liggen die voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
34. Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie – en de erfbelasting
en doet geen uitspraak over andere belastingen.

---------------------- publicatie op 06.08.2020
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Kanscontract
Voorafgaande beslissing nr. 20029 dd. 22.06.2020
Artt. 2.7.1.0.3.; 2.8.1.0.1.; 3.17.0.0.3. 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 ertoe bevestiging te krijgen dat:

1.1. de Vlaamse Belastingdienst deze transactie niet zal belasten met
schenkbelasting (artikel 2.8.1.0.1 VCF);

1.2. de Vlaamse Belastingdienst deze transactie niet zal belasten met
erfbelasting op basis van de fictiebepaling gestipuleerd in artikel 2.7.1.0.3, 3°
VCF;

1.3. deze transactie voor de Vlaamse Belastingdienst geen fiscaal misbruik
vormt in de zin van artikel 3.17.0.0.2 VCF.
2. De aanvragers verzoeken uitdrukkelijk overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1, §4,
lid 1, VCF dat gelet op het voorwerp van de onderhavige aanvraag, de termijn
waarvoor de beslissing wordt getroffen langer zal zijn dan vijf (5) jaar. Meer
bepaald een geldigheidsduur van de afgeleverde beslissing tot en met het
overlijden van één van de echtgenoten X - Y.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
3. De aanvraag wordt ingediend door notaris […] te […] in naam van zijn
cliënten, namelijk:
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3.1. de heer X, geboren te […] op xx.xx.1944, RR […], en zijn echtgenote,
3.2. mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1939, RR […], samenwonende te
[…].
4. De partijen zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen met een
gemeenschap van aanwinsten ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris
[…], destijds te […], op xx.xx.1971, gewijzigd naar het stelsel van een zuivere
scheiding van goederen met behoud van een beperkt gemeenschappelijk
vermogen, verleden voor Notaris […] te […] op xx.xx.2016.
5. De partijen hebben geen kinderen, noch heeft één van hen kinderen uit een
vorige relatie.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
6. De partijen wensen tussen hen een kanscontract te sluiten met betrekking tot
de volgende roerende goederen die behoren tot hun respectievelijke eigen
vermogens:

6.1. De heer X is voornemens om de volgende eigen roerende goederen onder
het kanscontract te brengen:
bij […]:
•

een portefeuille met cliëntnummer […] bestaande uit: aandelen,
aandelenfondsen, individuele obligaties, obligatiefondsen, converteerbare
obligaties, GVV en Immobiliëncertificaten, andere fondsen, rechten en
coupons, te innen coupons en liquiditeiten met een totale huidige waarde
van zestienduizend achthonderd achtenzeventig euro drieënveertig cent
(€16.878,43);

•

een portefeuille met cliëntnummer […] bestaande uit: aandelen,
aandelenfondsen, individuele obligaties, obligatiefondsen, converteerbare
obligaties, GVV en Immobiliëncertificaten, andere fondsen, rechten en
coupons, te innen coupons en liquiditeiten met een totale huidige waarde
van driehonderd tweeëndertigduizend driehonderd éénenzestig euro
éénentachtig cent (€332.361,81);

bij […]:
•

een portefeuille met nummer […], bestaande uit: fondsen, Tak21, Tak26,
obligaties, termijnbeleggingen, beschikbare middelen, fondsen zonder
kapitaalbescherming en aandelen met een totale huidige waarde van
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tweehonderd negenenveertigduizend zevenhonderd zeventien euro
achtenvijftig cent (€249.717,58);
een portefeuille met nummer 479-6429246-18, bestaande uit: fondsen,

•

Tak21, Tak26, obligaties, termijnbeleggingen, beschikbare middelen,
fondsen zonder kapitaalbescherming en aandelen met een totale huidige
waarde van tachtigduizend achthonderd en vijf euro negenentwintig cent
(€80.805,29);
bij […]:
een effectenrekening met nummer […] met een totale huidige waarde van

•

vijftienduizend achthonderd en acht euro twintig cent (€15.808,20);
bij […]:
een effectenrekening met nummer […] bestaande uit: aandelen, obligaties,

•

fondsen met een totale huidige waarde van achtduizend zeshonderd
tweeënnegentig euro vijfentachtig cent (€8.692,85);
[…] aandelen:
[…] aandelen met een totale waarde van vijfduizend negenhonderd

•

éénennegentig euro tachtig cent (€5.991,80);
bij […]:
2 cvso aandelen met een totale waarde van vijfduizend tweehonderd en acht

•

euro (€5.208,00);
bij […]:
500 aandelen B met een totale waarde van vijfduizend euro (€5.000,00).

•

6.2. Mevrouw Y is voornemens om de volgende eigen roerende goederen
onder het kanscontract te brengen:
bij […]:
een portefeuille met nummer […], bestaande uit: fondsen, Tak21, Tak26 en

•

beschikbare middelen met een totale huidige waarde van zevenhonderd
zeventienduizend negenhonderd tweeënveertig euro éénenzestig cent
(€717.942,61);
[…] aandelen:
•

[…] aandelen met een totale waarde van duizend vijfhonderd zestig euro
(€1.560,00);

bij […]:
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500 aandelen B met een totale waarde van vijfduizend euro (€5.000,00).

7. De partijen wensen onderling een kanscontract te sluiten betreffende de
voormelde vermogensbestanddelen waarbij zij bij wijze van kanscontract onder
bezwarende titel overeenkomen dat bij het overlijden van de eerststervende van
hen, zijn of haar voormelde vermogensbestanddelen in volle eigendom zal
toekomen aan de langstlevende onder hen. Elk van de partijen staat aldus
zijn/haar voormelde vermogensbestanddelen in volle eigendom af aan de
andere, onder de opschortende voorwaarde van vóóroverlijden, en elk van de
partijen verkrijgt als tegenprestatie voor deze afstand een gelijke kans om de
voormelde vermogensbestanddelen toebehorend aan de andere, te verwerven
indien hij of zij het langst leeft.
8. Dit kanscontract zal worden gesloten onder de volgende modaliteiten en
voorwaarden (zie het bij de aanvraag gevoegde ontwerp van de overeenkomst).
9. De verwerving ten voordele van de langstlevende van de partijen zal gebeuren
met ingang van het overlijden van de eerststervende, zonder terugwerkende
kracht.
10. De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn die eindigt na het
overlijden van de eerststervende van de partijen, behoudens andersluidend
akkoord tussen de partijen. De partijen sluiten de overeenkomst evenwel onder
de uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde van beëindiging van de samenwoning
tussen hen door de inleiding van een vordering tot echtscheiding door één van
hen of indien zij meer dan zes maanden feitelijk gescheiden leven.
11. Zolang het kanscontract geldt en beide partijen in leven zijn, mogen zij elk
de hen toebehorende voormelde vermogensbestanddelen, voorwerp van het
kanscontract, niet vervreemden (noch ten bezwarende titel, noch om niet), in
pand geven, in betaling geven of op enigerlei andere wijze (met zakelijke
rechten) bezwaren, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de
andere partij. Wel kunnen zij, mits het akkoord van de andere partij, overgaan
tot de vervreemding van de vermogensbestanddelen en de vervanging ervan
door andere vermogensbestanddelen die in de plaats van de vervreemde
goederen zullen treden en aan het kanscontract zullen onderworpen zijn (=
zaakvervangingsclausule).
[top]

III. Motivering van de aanvraag
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12. Het voorgenomen kanscontract is ingegeven vanuit de intentie van de
partijen om de langstlevende onder hen te beschermen bij overlijden van de
eerststervende. De partijen wensen vandaag zekerheid te bekomen dat de
langstlevende van hen de voormelde roerende goederen zal verwerven. Deze
zekerheid kan niet gerealiseerd worden door middel van een testament of
schenking aangezien zowel een testament als een schenking tussen echtgenoten
steeds herroepbaar is.
13. Het is tevens de wil van de partijen om gebonden te zijn door het
kanscontract. Zulks kan opnieuw niet worden bereikt door middel van een
testament, dat steeds eenzijdig en te allen tijde herroepbaar is. Zulks kan
evenmin worden bereikt door middel van een schenking aangezien schenkingen
tussen echtgenoten te allen tijde en zonder enige motivering herroepbaar zijn.
14. Daarnaast wensen partijen elke mogelijke inmenging van erfgerechtigden
langs ieders familiale zijde uit te sluiten bij hun overlijden.
15. Een kanscontract ten bezwarende titel, dat niet beperkt is in de tijd, kan
slechts worden gewijzigd of opgeheven mits toestemming van alle partijen en
vormt aldus het meest geschikte instrument om bovengenoemde doelstellingen
van de partijen te bereiken.
16. Het kanscontract zal onderhands worden afgesloten.
17. Dat partijen voornemens zijn om een evenwichtig kanscontract met
gelijkheid van kansen te sluiten, blijkt uit volgende concrete omstandigheden:
•

een gelijkaardige leeftijd, te weten de heer X is 75 jaar en mevrouw Y is 80
jaar. Het leeftijdsverschil bedraagt 5 jaar;

•

eenzelfde goede gezondheid. Teneinde de kansengelijkheid te bewijzen,
voegen partijen een medisch getuigschrift toe aan het dossier;

•

financiële gelijkwaardigheid van de partijen;

•

een gelijkwaardige inleg in het kanscontract: de waarde van de goederen die
de heer X inlegt, bedraagt 720.463,96 euro en de waarde van de goederen
die mevrouw Y inlegt, bedraagt 724.502.61 euro.

18. Ook uit de bewoordingen van het kanscontract zelf blijkt dat partijen een
evenwichtig kanscontract wensen te sluiten:
•

een vervreemdingsverbod;

•

het is partijen niet toegestaan eenzijdig het contract stop te zetten, te
wijzigen, de goederen in pand te geven, te vervreemden, etc.;
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19. Het kanscontract wordt aangegaan voor onbepaalde duur.
Op die manier kan het kanscontract slechts worden gewijzigd of opgeheven met
wederzijds schriftelijk akkoord van alle partijen. Het kanscontract zal bijgevolg
onverkort gelden tussen partijen tenzij ze er, in gezamenlijk overleg, een einde
aan stellen.
Kortom, partijen blijven gebonden door het kanscontract ook als zij het later
oneens worden, hetgeen zij net wensen te bekomen.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
20. 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.
21. De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de
rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak.
22. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
- Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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.”
- Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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
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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.
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.”
- 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.”
23. De echtgenoten verklaren dat zij met betrekking tot de vermelde eigen
roerende goederen een kanscontract zullen afsluiten.
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24. Een beding van aanwas van niet-onverdeelde goederen bestaat theoretisch
gezien niet. Wanneer het evenwel om een kanscontract (ten bezwarende en
bijzondere titel) gaat, dan valt dit contract onder dezelfde fiscale regeling als
een beding van aanwas, waarvoor onderstaande redenering kan worden gevolgd.
In casu verklaren partijen dat zij elk eigen roerende goederen onder het
kanscontract willen brengen.
25. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen in een
beding van aanwas niet zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting
(maar bij onroerende goederen wel aan het verkooprecht) mits het beding van
aanwas, beperkt is via een beschikking onder bijzondere titel, en ten
bezwarende titel is.
26. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
27. Het contract is in casu onder bijzondere titel aangezien de contracten
betrekking hebben op roerende goederen die specifiek in de overeenkomst
worden omschreven (cf. supra). De effectenportefeuilles worden beschouwd als
een feitelijke universaliteit. Bijgevolg aanvaardt Vlabel dat de contracten
betrekking hebben op de effectenportefeuilles in hun geheel, zonder dat
hiermee afbreuk wordt gedaan aan de vereiste dat het contract onder bijzondere
titel moet zijn.
28. Zaakvervanging is mogelijk binnen dergelijke contract. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

Wat de effectenportefeuilles betreft heeft de aanvaarding van de kwalificatie als
feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege zaakvervanging
optreedt. De overeenkomst zal dus uitwerking krijgen op de
effectenportefeuilles zoals deze zijn samengesteld op het ogenblik van het
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overlijden van één van de echtgenoten ongeacht de gewijzigde samenstelling
hiervan ingevolge transacties van wederbeleggingen.
29. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
30. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
31. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
32. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er in casu sprake is van
een gelijkaardige levensverwachting. De echtgenoten hebben een gelijkaardige
leeftijd (75 jaar en 80 jaar) en zij verklaren beiden in dezelfde goede
gezondheidstoestand te verkeren.
33. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
34. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
op het ogenblik van het afsluiten van het contract gelijkwaardig is.
35. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat.
36. De voorgenomen verrichting maakt in principe geen fiscaal misbruik uit in
de zin van art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien er ook niet-fiscale motieven aan de
contracten ten grondslag liggen, tenzij uit de feiten blijkt dat de kansen
uiteindelijk niet gelijkwaardig waren omdat één van de partijen kort na het
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sluiten van de contracten niet onverwacht is komen te overlijden.
37. Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie- en de erfbelasting
en doet geen uitspraak over andere belastingen. Evenmin doet deze beslissing
uitspraak over andere artikelen van de VCF dan de ingeroepen artikelen, m.n.
artt. 2.8.1.0.1, 2.7.1.0.3 en 3.17.0.0.2 VCF.

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

- publicatie op 07.08.2020
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Toevoeging onverdeeldheid in wettelijk stelselVerblijvingsbeding
Voorafgaande beslissing nr. 20030 dd. 13.07.2020

Artt. 2.7.1.0.2.; 2.7.1.0.3.; 2.7.1.0.4.; 2.7.1.0.5.; 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 heer X wenst een deel van zijn eigen roerend vermogen, bestaande uit
effectenportefeuilles bij […] en […], bij huwelijkscontract in te brengen in
een onverdeeldheid tussen hem en mevrouw Y, zodat dit vermogen voortaan aan
hen samen zal toebehoren in een 99%-1% verhouding. Aan deze onverdeeldheid
wensen zij bij wijze van huwelijksvoordeel een verblijvingsbeding te koppelen
zodat dit vermogen aan de langstlevende van hen zal toekomen bij het
vóóroverlijden van de andere echtgenoot. Voorafgaand wensen zij bevestiging te
krijgen dat de voorgenomen verrichting bij overlijden van de eerste echtgenoot
niet leidt tot de heffing van successierechten en dat de voorgenomen verrichting
geen fiscaal misbruik uitmaakt in de zin van 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, geboren te […] op xx.xx.1953, van Belgische nationaliteit,
ingeschreven in het Belgische rijksregister onder nummer […];

•

Mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1966, van Belgische nationaliteit,
ingeschreven in het Belgische rijksregister onder nummer […];
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3. De aanvragers zijn gehuwd te […] op xx.xx.1990 onder het wettelijk stelsel
van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten, laatst gewijzigd
bij akte verleden voor notaris […] te […] op xx.xx.2019, zonder dat deze
wijziging de vereffening van het stelsel tot gevolg heeft gehad. Deze
wijzigingsakte werd in bijlage bij de aanvraag gevoegd.
4. De aanvragers hebben geen kinderen.
5. De aanvragers wonen sedert meer dan vijf (5) jaar in het Vlaamse Gewest.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
6. De aanvragers zijn sinds 1990 gehuwd onder het wettelijk stelsel. Het
vermogen dat zij tijdens hun huwelijk hebben opgebouwd bestaat uitsluitend uit
aanwinsten, die tot hun huwgemeenschap behoren. De heer X beschikt echter
ook over een belangrijk eigen vermogen, dat hij via giften heeft verkregen van
zijn familie.
Bij het uittekenen van hun vermogensplanning hebben de echtgenoten X-Y twee
speerpunten geïdentificeerd, waarop hun planning niet mag inboeten.
Een eerste kernthema is de verzorging van de langstlevende echtgenoot. Elke
echtgenoot wenst op vandaag zekerheid te krijgen over zijn/haar financiële
situatie wanneer hij/zij komt alleen te vallen, waarbij het behoud van het
gezinsvermogen cruciaal is.
Het tweede speerpunt betreft de uiteindelijke bestemming van het vermogen. De
beide echtgenoten hebben een uitgesproken wens om het vermogen ultiem toe
te kennen aan het goede doel. De heer X, die thans eigenaar is van het
leeuwendeel van het vermogen, wenst die caritatieve bestemming ook al tijdens
zijn leven vorm te geven door gerichte giften, en wil dit ook kunnen blijven doen
in alle autonomie. Een vermogensplanning mag er dus niet toe leiden dat de
heer X gebonden is aan de instemming van mevrouw Y om vermogen te kunnen
wegschenken aan het goede doel.
Zoals verder zal worden toegelicht, zien de aanvragers de beide speerpunten van
hun wensen slechts vertaald in één planningstraject. Deze planning bestaat er in
essentie in om het eigen vermogen van de heer X in onverdeeldheid te brengen
met het eigen vermogen van mevrouw Y, en aan deze onverdeeldheid een
verblijvingsbeding te koppelen.
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7. Zoals hierboven reeds aangestipt, hebben de aanvragers hun
vermogensplanning op twee pijlers gericht. De eerste pijler betreft de
onvoorwaardelijk verzorging van de langstlevende echtgenoot.
‘Onvoorwaardelijk’ betekent voor de aanvragers vooral dat één echtgenoot niet
eenzijdig op de georganiseerde planning kan terugkomen. Geheel in lijn met
deze idee hebben de aanvragers op xx.xx.2019[1] reeds een verblijvingsbeding
toegevoegd aan hun gemeenschappelijk vermogen. Als gevolg hiervan verkrijgt
de langstlevende echtgenoot bij de ontbinding van het stelsel door overlijden de
volledige gemeenschap.
De heer X wenst echter dat zijn echtgenote ook een belangrijk deel van zijn
eigen vermogen verkrijgt in volle eigendom indien hij als eerste zou overlijden.
Daarom wenst hij door middel van een beding in hun huwelijksovereenkomst
een aantal roerende goederen die tot zijn eigen vermogen behoren (met name
effectenportefeuilles bij […] en […]) in onverdeeldheid te brengen met zijn
echtgenote. Hijzelf behoudt dat 99% van deze goederen, mevrouw Y verkrijgt
1%. Aan deze onverdeeldheid wensen de aanvragers opnieuw een
verblijvingsbeding te koppelen, zodat deze onverdeeldheid in geval van
overlijden van één van hen, aan de langstlevende van hen zal toekomen.
8. De tweede pijler van hun vermogensplanning, met name het caritatieve
oogmerk, zullen ze vorm geven via een testamentaire beschikking ten behoeve
van goede doelen (zoals de Koning Boudewijnstichting, met wie er reeds
kennismakingsgesprekken zijn gevoerd omtrent de werking van hun
zogenaamde ‘fondsen op naam’). Echter, bovenop deze legaten, wil de heer X
het recht behouden om reeds tijdens zijn leven giften aan het goede doel te
doen. Dit doet in de ogen van de aanvragers geen afbreuk aan de eerste pijler
(nl. het feit dat één echtgenoot niet eenzijdig op de planning mag terugkomen),
omdat de aanvragers hoe dan ook onderling praten over het aanwenden van
gelden voor het goede doelen de giften aan goede doelen dan ook emotioneel
niet aanvoelen als een beschikking door de heer X alleen. Echter, ultiem wil de
heer X wel zelf en zelfstandig kunnen beslissen om gelden te schenken.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
9. De aanvragers vieren deze zomer hun parelen bruiloft, en willen werk maken
van hun vermogensplanning. Hun vermogen is immers substantieel (+10mio
EUR), divers (portefeuilles, vastgoed, aandelen van een vastgoedvennootschap)
en complex (deels onverdeeld met andere familieleden X).
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a. De overwogen planningsopties
10. Gelet op de dubbele doelstelling van hun vermogensplanning, hebben ze
verschillende planningsscenario’s gewikt en gewogen, en hebben ze uiteindelijk
gekozen voor de verrichting die ze in deze aanvraag ter beoordeling voorleggen.
De verschillende overwogen scenario’s en hun evaluatie lichten de aanvragers
hieronder toe.

(i) De wettelijke vererving
11. Het leeuwendeel van het vermogen van de aanvragers behoort tot het eigen
vermogen van de heer X, zoals hierboven reeds werd toegelicht. Aangezien de
aanvragers geen kinderen hebben, zou de planning eenvoudigweg kunnen
bestaan in de toepassing van het wettelijke erfrecht: artikel 745bis,§1 BW kent
de langstlevende echtgenoot in samenloop met bloedverwanten in opgaande lijn
of broers/zussen van de overleden echtgenoot de volle eigendom toe van de
gemeenschappelijke goederen en van de goederen die exclusief in
onverdeeldheid zijn tussen de overleden en de langstlevende echtgenoot.
12. Een planning volgens wettelijk erfrecht volstaat evenwel niet. Vooreerst is de
bulk van het vermogen van de aanvragers niet in onverdeeldheid tussen hen.
Zelfs al zou de heer X dit vermogen in onverdeeldheid brengen, dan nog voldoet
de wettelijke vererving niet: de onverdeeldheid zou immers niet exclusief tussen
de aanvragers zijn (het vermogen is deels in onverdeeldheid met andere
familieleden X, waardoor de erfaanspraak van mevrouw Y op dit vermogen
wettelijk beperkt is tot het vruchtgebruik), én mevrouw Y geniet in deze
planningsoptie niet van de gemoedsrust dat zij als langstlevende echtgenote het
gezinsvermogen met zekerheid zal verkrijgen.

(ii) De testamentaire vererving of de schenking tussen echtgenoten
13. De aanvragers vinden het cruciaal dat de langstlevende echtgenoot (en in het
bijzonder mevrouw Y die dertien jaar jonger is dan de heer X en dus statistisch
een reële kans heeft haar man te overleven) op vandaag al beschikt over
zekerheid en gemoedsrust. In deze optiek beantwoordt een testamentaire
toebedeling door de heer X aan mevrouw Y niet aan de vooropgestelde wensen.
Een testamentaire toekenning strandt als planningsoptie immers op het
voorwaardelijke en herroepelijke karakter van het eenzijdig herroepbaar
testament.
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14. Om dezelfde reden voldoet een planning bestaande uit een schenking tussen
echtgenoten niet. Een dergelijke schenking is immers steeds herroepelijk (artikel
1096 BW) en is in hoofde van mevrouw Y even precair. Bovendien rijmt een
schenking tussen echtgenoten niet aan de tweede pijler van de
vermogensplanning die de aanvragers beogen. De heer X wil immers autonoom
kunnen blijven beslissen om reeds tijdens zijn leven vermogen aan het goede
doel te schenken.

(iii) Aanwasbeding
15. Ook een beding van aanwas biedt geen oplossing voor de aanvragers om het
eigen vermogen van de heer X bij zijn overlijden te laten toekomen aan zijn
echtgenote. De voorwaarden om de overeenkomst te kwalificeren als een
kanscontract onder bezwarende titel zijn immers niet voldaan. Vooreerst
beschikt mevrouw Y niet over een gelijkwaardig eigen vermogen, zodat er van
een gelijkwaardige inbreng geen sprake zou zijn. Ten tweede belet het
leeftijdsverschil (13 jaar) tussen de aanvragers mogelijk ook de voorwaarde van
een gelijkaardige levensverwachting.

(iv) Inbreng via hun huwelijkscontract in de huwgemeenschap, gekoppeld aan
het (bestaande) verblijvingsbeding
16. Indien de heer X zijn eigen vermogen in het gemeenschappelijk vermogen
zou inbrengen, kan dit uitgebreide gemeenschappelijk vermogen bij zijn
overlijden verblijven aan mevrouw Y. Op het eerste gezicht beantwoordt deze
planningspiste volledig aan eerste pijler.
17. Echter, de inbreng in de gemeenschap heeft tot gevolg dat de bestuursregels
van het gemeenschappelijk vermogen dwingend van toepassing zijn (artikel
1451, eerste lid BW). Die inbreng in de huwgemeenschap zou dan met andere
woorden betekenen dat mevrouw Y steeds haar toestemming zou moeten geven
overeenkomstig artikel 1419 BW. Om die reden hebben de aanvragers deze
planningspiste niet weerhouden.

(v) Inbreng via hun huwelijkscontract in een onverdeeldheid met
verblijvingsbeding
18. Zoals vermeld onder randnummer 16 beantwoordt een verblijvingsbeding
perfect aan de eerste pijler van de wensen van de aanvragers. Door het eigen
vermogen van de heer X niet in te brengen in de huwgemeenschap, maar in een
onverdeeldheid buiten de huwgemeenschap en in een verhouding 99%-1%, kan
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de heer X autonoom blijven beschikken over zijn aandeel in de onverdeeldheid
overeenkomstig artikel 577-2, §4 BW. Op die manier voldoet deze planning ook
aan de tweede vooropgestelde pijler.
Een verblijving van de volledige huwgemeenschap aan de langstlevende
echtgenoot bij de ontbinding van het stelsel door overlijden zal worden belast
op grond van artikel 2.7.1.0.4. VCF. Een verblijving van de volledige
onverdeeldheid, toegevoegd via het huwelijkscontract kan niet worden belast in
de erfbelasting. Erfbelasting kan immers maar verschuldigd zijn op basis van
een decreet (artikel 170 GW). Bij gebrek aan decretale bepaling in die zin, kan de
verblijving van eigen onverdeeld vermogen tussen echtgenoten niet worden
belast (zie in dat verband ook Voorafgaande Beslissing nr. 19053 dd.
21.10.2019).

b. Fiscale beoordeling van de voorgenomen planning
19. De aanvragers laten ten eerste gelden dat zij zich op geen enkele manier in
een toestand plaatsen die strijdig is met de doelstellingen van de fiscale
wetgeving (objectief element):
− Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.2. VCF
De aanvragers frustreren dit artikel niet omdat de langstlevende echtgenoot de
goederen niet uit de nalatenschap zal verkrijgen (dus niet via wettelijke
devolutie, uiterste wilsbeschikking of contractuele erfstelling), maar op grond
van een beding in hun huwelijkscontract en dus als een huwelijksvoordeel. Het
gaat om een huwelijksvermogensrechtelijke verkrijging, en niet om een
erfrechtelijke verkrijging. Het Hof van Cassatie heeft de primauteit van het
huwelijksvermogensrecht daarbij bevestigd (Cass. 10 december 2010).
− Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.3.,3° VCF
De aanvragers frustreren dit artikel niet omdat zij niet overgaan tot een
schenking waarvan de uitwerking artificieel wordt uitgesteld tot aan het
overlijden. Een verblijvingsbeding is een huwelijksvoordeel en geen schenking,
zoals bevestigd door het Hof van Cassatie (Cass. 10 december 2010, Cass. 5
januari 2017).
− Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.4. VCF
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De aanvragers frustreren dit artikel niet omdat het vermogen dat zij laten
verblijven niet tot hun huwgemeenschap behoort, maar tot hun eigen vermogen.
− Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.5. VCF
De aanvragers frustreren dit artikel niet omdat zij niet overgaan tot een
kosteloze beschikking. Een verblijvingsbeding is een huwelijksvoordeel, en dus
een overeenkomst onder bezwarende titel en geen schenking, zoals bevestigd
door het Hof van Cassatie (Cass. 10 december 2010, Cass. 5 januari 2017).
20. Ten tweede laten de aanvragers gelden dat hun keuze voor de inbreng in
onverdeeldheid geenszins strekt tot het verkrijgen van een belastingvoordeel
(subjectief element).De heer X wenst –gebruik makend van het nieuwe
huwelijksvermogensrecht, met name artikel 1469 §1 BW–een belangrijk deel van
zijn eigen vermogen toe te bedelen aan zijn echtgenote indien zij de
langstlevende is, op een manier die onherroepelijk is (ondanks het gegeven dat
hij autonoom schenkingen kan verrichten, zoals hoger vermeld). Hiermee wenst
hij zijn echtgenote gemoedsrust te geven, en wenst hij haar verzorgd achter te
laten indien zij het langst zou leven.
21. Aangezien de voorgenomen planning geen enkele fiscale bepaling frustreert,
kan er geen sprake zijn van fiscaal misbruik. Dit geldt a fortiori omdat ook het
subjectieve element om te kunnen spreken van fiscaal misbruik niet is vervuld,
met name dat een belastingplichtige een rechtshandeling (of het geheel van
rechtshandelingen) alleen kiest met als wezenlijk doel het verkrijgen van een
belastingvoordeel.

Conclusie
22. De aanvragers hebben op basis van goed overwogen uitgangspunten een
planningstraject uitgewerkt dat bestaat uit het in onverdeeldheid brengen door
de heer X van eigen roerend vermogen via huwelijkscontract, waarbij een
verblijvingsbeding de toekenning van deze onverdeeldheid aan de langstlevende
echtgenoot waarborgt.
23. De motieven zijn duidelijk aangehaald en zijn niet-fiscaal van aard. Om die
reden menen de aanvragers dat de voorgenomen verrichting bij overlijden van
de eerste echtgenoot niet leidt tot de heffing van successierechten en dat de
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voorgenomen verrichting geen fiscaal misbruik uitmaakt in de zin van artikel
3.17.0.0.2. Vlaamse Codex Fiscaliteit.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
24. 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.
25. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht, zoals in de aanvraag
vermeld:
•

Artikel 2.7.1.0.2. VCF, dat luidt als volgt:

“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 aan het vruchtgebruik heeft verzaakt conform paragraaf 6 van
het voormelde artikel.”
•

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 :
1° …
2° …
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.
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
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een vruchtgebruik dat de erflater zich heeft voorbehouden.”
•

Artikel 2.7.1.0.4. VCF, dat luidt als volgt:

“De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die
niet aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de helft
van de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de
erfbelasting gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt
afgeweken van de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de
andere echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een
uiterste wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.”
•

Artikel 2.7.1.0.5. VCF, dat luidt als volgt:

“§ 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.”
•

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
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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.”
Voorgenomen verrichting(en).
26. De heer X wenst een deel van zijn eigen roerend vermogen, bestaande uit
effectenportefeuilles bij […] en […], bij huwelijkscontract in te brengen in een
onverdeeldheid tussen hem en mevrouw Y, zodat dit vermogen voortaan aan
hen samen zal toebehoren in een 99%-1% verhouding. Aan deze onverdeeldheid
wensen zij bij wijze van huwelijksvoordeel een verblijvingsbeding te koppelen
zodat dit vermogen aan de langstlevende van hen zal toekomen bij het
vóóroverlijden van de andere echtgenoot.
De doelstelling die vooropgesteld wordt, is de volgende:
1) enerzijds de verzorging van de langstlevende echtgenoot (concreet:
mevrouw);
2) anderzijds het vermogen ultiem toekennen aan het goede doel. Hierin is er
enige tegenspraak in de motivering (zie randnummer 8): “aanvragers zullen hoe
dan ook onderling praten over het aanwenden van gelden voor het goede doelen
zodat de giften aan goede doelen dan ook emotioneel niet aanvoelen als een
beschikking door de heer X alleen. Echter, ultiem wil de heer X wel zelf en
zelfstandig kunnen beslissen om gelden te schenken.”
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Historiek huwelijksstelsel.
27. Aanvragers zijn in 1990 gehuwd onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan
een huwelijkscontract, gewijzigd zonder verandering te hebben aangebracht aan
het basisstelsel (inhoudende onder meer inbreng onroerend goed en toevoeging
van een verblijvingsbeding en schenking tussen echtgenoten) blijkens akte
verleden voor notaris [...], te Brugge, op 24 maart 2006, gehomologeerd door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, zevende kamer, bij vonnis de dato 13
juni 2006 en bekrachtigd bij akte verleden voor voornoemde notaris [...], op 18
april 2007, laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Bernard Waûters, te
Brugge, op 17 april 2019, zonder dat deze wijziging de vereffening van het
stelsel tot gevolg heeft gehad (inhoudende schrapping van de schenking tussen
echtgenoten).

Onderzoek fiscaal misbruik.
28. Zonder in te gaan op de rechtsgeldigheid van de voorgenomen verrichting is
het zo dat elk contract dat is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan afgetoetst worden
aan de antimisbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit
indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is
mogelijk indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de geviseerde
verrichting(en) ook niet-fiscale doelstellingen hebben, en dat deze niet-fiscale
doelstellingen voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
29. Uit de voorgenomen verrichting kan worden afgeleid dat deze tot doel heeft
de rechtstreekse toepassing van de artikelen 2.7.1.0.2 en 2.7.1.0.4 VCF en
bijgevolg finaal de erfbelasting op de toebedeling aan de langstlevende te
ontwijken en dat het ontwijken van de erfbelasting de enige/overwegende
beweegreden is voor de keuze van de betrokken rechtshandelingen. De
aangehaalde niet-fiscale motieven wegen niet op tegen de fiscale motieven,
zoals hierna zal worden aangetoond en waarbij als uitgangspunt wordt genomen
dat de heer X eerst overlijdt, zoals dit door aanvragers wordt vooropgesteld.
1° Het eerste argument van aanvragers is dat de wettelijke vererving niet volstaat
aangezien “het vermogen” deels in onverdeeldheid is met andere familieleden X,
waardoor de erfaanspraak van mevrouw Y op dit vermogen wettelijk beperkt is
tot het vruchtgebruik.
Voor zover de effectenportefeuilles waarover deze aanvraag gaat ook tot de
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onverdeeldheid behoort met de andere familieleden X, is dit correct. Dit neemt
niet weg dat er burgerrechtelijk tal van andere mogelijkheden overblijven.
2) Het tweede argument is dat een testamentaire toekenning strandt op het
voorwaardelijke en herroepelijke karakter van het eenzijdig herroepbaar
testament. Hetzelfde zou gelden voor een schenking tussen echtgenoten.
Niets is minder waar. Een testamentaire beschikking met een toekenning aan de
langstlevende echtgenote, gecombineerd met een fideï commis de residuo in het
voordeel van het goede doel zou volledig tegemoet komen aan de twee beoogde
pijlers die aanvragers aanhalen. Ook aan de schenking tussen echtgenoten zou
dergelijk fideï commis de residuo kunnen gekoppeld worden.
De heer X kan hierbij volledig autonoom het goede doel aanduiden dat hij ultiem
wenst begiftigd te zien en voorzover dit via huwcontract geregeld wordt, is er
geen sprake van eenzijdige herroepbaarheid (tenzij zij vrijwillig afwijkende
bedingen hieromtrent opnemen). Hiervan zijn aanvragers perfect op de hoogte
aangezien zij aanvankelijk voorzien hadden in een schenking tussen
echtgenoten, welke zij recent herzien hebben via de wijziging van hun
huwcontract die ze gedaan hebben bij akte verleden op xx.xx.2019 (akte
voorgelegd), geformuleerd als volgt: “De comparanten verklaren en aanvaarden
hun huwelijksvoorwaarden te wijzigen (zonder dat deze wijziging de vereffening
van hun vorig stelsel tot gevolg heeft), door de integrale en definitieve
schrapping van artikel acht (8), met als titel “Artikel 8 – Schenking tussen
echtgenoten”, in hun voormelde huwelijkscontract van 24 maart 2006.”
Bovendien heeft een gift tussen echtgenoten maar uitwerking bij het overlijden,
zodat de heer X tijdens zijn leven nog de schenkingen kan doen die hij voor
ogen heeft.
3) Het derde argument is dat een aanwasbeding niet mogelijk is. Aan de
voorwaarden voor een aanwasbeding is inderdaad niet voldaan. Maar een
aanwasbeding (of een kanscontract) zou in casu, zelfs indien wel aan de
toepassingsvoorwaarden voldaan was, niet tegemoetkomen aan het doel dat
finaal beoogd wordt, o.m. het goede doel bevoordeligen. Dit is dus een
argument dat niet terzake dienend is.
4) Het vierde argument is dat een inbreng in de gemeenschap tot gevolg heeft
dat de bestuursregels van het gemeenschappelijk vermogen dwingend van
toepassing zijn (artikel 1451, eerste lid BW) en dat mevrouw dan steeds haar
toestemming zou moeten geven overeenkomstig artikel 1419 BW.
Dit is manifest onwaar. Men gaat hier voorbij aan art. 1456 BW dat uitdrukkelijk
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stelt dat de echtgenoot die een deel van zijn tegenwoordige of toekomstige
goederen in het gemeenschappelijk vermogen brengt, maar ze niet afzonderlijk
aanwijst, over die goederen de bestuursbevoegdheid behoudt die artikel 1425
hem toekent. Met andere woorden: de heer X zou het alleenbestuur behouden
over de ingebrachte goederen.
30. Als eindconclusie is er dan dat er burgerrechtelijk alleen nog de optie zou
overblijven die thans voorligt, met de bijkomende opmerking dat hun keuze
voor de inbreng in onverdeeldheid geenszins strekt tot het verkrijgen van een
belastingvoordeel (subjectief element). Hierbij wordt verwezen naar het nieuwe
huwelijksvermogensrecht, met name artikel 1469 §1 BW (randnummer 20). Deze
verwijzing is hier totaal niet terzake, aangezien dit artikel enkel van toepassing
is voor stelsels van scheiding van goederen en dus niet voor het wettelijk stelsel
waaronder aanvragers gehuwd zijn.
31. Gelet op het voorgaande is de eindconclusie van aanvragers dus manifest
onjuist. Er wordt geen enkel valabel niet-fiscaal motief bijgebracht. De
aangehaalde “niet-fiscale” argumenten zijn immers hoofdzakelijk hetzij niet
terzake dienend, hetzij niet relevant, hetzij foutief. Partijen hadden (tot 2019)
bovendien al een wettelijk stelsel met gift tussen echtgenoten, dat
burgerrechtelijk tot hetzelfde resultaat leidde dat nu beoogd wordt…
32. Bijgevolg zal bij overlijden van de heer X waarbij het verblijvingsbeding zal
worden ingeroepen door de langstlevende echtgenote, het art. 2.7.1.0.2 en/of
2.7.1.0.4 VCF worden toegepast. Ingevolge het fiscaal misbruik, zal de wijziging
van het stelsel immers niet tegenstelbaar zijn aan de Vlaamse Belastingdienst
wegens ontwijking van art. 2.7.1.0.2 en/of 2.7.1.0.4 VCF.
33. De artikelen 2.7.1.0.3,3° en 2.7.1.0.5 VCF zijn niet van toepassing op de
huidige verrichting.
34. Deze beslissing heeft alleen betrekking op erfbelasting en doet geen
uitspraak over andere belastingen.

-----------

- publicatie op 24.09.2020
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[1] Het verblijvingsbeding bestond reeds in de akte van wijziging huwcontract
van xx.xx.2006 dat na de aanvraag werd voorgelegd.
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Beding van aanwas
Voorafgaande beslissing nr. 20032 dd. 13.07.2020

Artt. 2.7.1.0.3; 2.7.1.0.5; 2.8.1.0.1; 2.8.4.1.1; 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 ertoe bevestiging te krijgen dat de voorgelegde
overeenkomst van aanwas tussen de heer X en mevrouw Y rechtsgeldig is en
kwalificeert als een contract onder bezwarende titel (kanscontract) en dat, indien
de overeenkomst in België wordt geregistreerd,
•

het beding van aanwas geen schenking is en dus niet onderworpen is aan de
schenkbelasting overeenkomstig: artikel 2.8.1.0.1 VCF en artikel 2.8.4.1.1 §2
VCF

•

het beding van aanwas geen schenking is en dus niet onderworpen is aan de
erfbelasting overeenkomstig artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF en artikel 2.7.1.0.5 VCF

•

Dat de opgesomde bepalingen van de VCF eveneens niet van toepassing zijn
op de goederen die automatisch tot het beding van aanwas behoren ingevolge
de clausule van zaakvervanging, alsook op de vruchten en de meerwaarden

•

Alsook dat de transactie geen fiscaal misbruik vormt op basis van 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, geboren te […] op xx.xx.1981, en zijn echtgenote,

•

Mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1982,
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Beiden samenwonende te […].

II. B. Beschrijving van de voorgaanden en voorgenomen verrichting(en)
3. De heer X en mevrouw Y zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van
goederen ingevolge huwelijkscontract verleden op xx.xx.2008.
4. Zij hebben samen twee minderjarige kinderen, geboren op respectievelijk
xx.xx.2009 en xx.xx.2011.
5. De heer X en mevrouw Y hebben bij akte verleden voor notaris […] te […] op
xx.xx.2012 hun huwelijksovereenkomst gewijzigd met behoud van het
basisstelsel van scheiding van goederen.
Deze wijziging omvat de toevoeging van een beperkt gemeenschappelijk
vermogen, waarbij de echtgenoten de volgende inbreng hebben gedaan:
Door mevrouw Y :
•

een woonhuis, thans de gezinswoning, gelegen te […] ;

•

een schuldvordering ingevolge onderhandse lening op de vennootschap A
(ondernemingsnummer […]) met een waarde van € 750.000;

Door de heer X :
•

500 aandelen van de vennootschap B (ondernemingsnummer […]).

6. In 2013 werd voormelde schuldvordering op de vennootschap A door deze
laatste terugbetaald.
7. Op xx.xx.2017 hebben de heer X en mevrouw Y onderling een overeenkomst
beding van aanwas afgesloten.
De overeenkomst betreft aandelen van verschillende vennootschappen,
tegoeden op rekening, verschillende wagens en vorderingen in rekening-courant
op verschillende vennootschappen, waarvan iedere partij de onverdeelde
eigenaar is.
8. De overeenkomst houdende een beding van aanwas werd door iedere
echtgenoot aangegaan met het oog op het behouden van dezelfde
levensstandaard na het overlijden van de andere echtgenoot, welke doelstelling,
rekening houdende met de professionele activiteiten van partijen en bijhorende
aansprakelijkheid, niet kan worden bereikt door onder een gemeenschapsstelsel
te huwen.
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9. Het aanwasbeding werd aangegaan om de eigen vermogenstoestand bij eerst
overlijden van de andere echtgenoot te optimaliseren, en dus zonder de
bedoeling om de andere echtgenoot te bevoordelen.
10. Meneer en mevrouw hadden (en hebben) een gelijkwaardige overlevingskans
en hebben bovendien een gelijke inleg, namelijk de onverdeelde helft van
dezelfde goederen, gedaan.
11. Deze overeenkomst werd aangegaan voor een periode van vijf jaar, welke
periode telkens automatisch wordt verlengd tenzij één van beide partijen een
andersluidende wilsuiting heeft.
12. De overeenkomst beding van aanwas voorziet bovendien in de hierna
volgende zaakvervangingsclausule:

“Alle ter vervanging aangekochte goederen zullen ten gevolge van
zaakvervanging tot het beding van aanwas behoren. Bovendien zal de
gezamenlijke beslissing om nieuwe roerende goederen te verwerven met deze
opbrengsten de uitbreiding van het aanwasbeding tot deze roerende
goederen impliceren.”
13. In 2017 werden tevens de 500 aandelen vennootschap B verkocht.
14. Voormeld beperkt gemeenschappelijk vermogen, toegevoegd bij akte d.d.
xx.xx.2012, bevat echter geen zaakvervangingsclausule.
Volgens een aantal auteurs (CH. CASTELEIN, “Scheiding van goederen met
externe correcties” in Tijdschrift Estate Planning, 2017, nr. 2, 107-108; F.
HELSEN, “Het toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen” in Notarieel en
Fiscaal Maandblad, 2015, nr. 3, 81-82) is dergelijke zaakvervanging nochtans
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de goederen die in de plaats komen
ingevolge (weder)belegging, deel zullen uitmaken van het beperkt
gemeenschappelijk vermogen. Dit is ook nodig als men wil vermijden dat het
beperkt gemeenschappelijk vermogen op toevallige wijze teniet zou gaan,
namelijk als alle goederen behorend tot dit beperkt gemeenschappelijk
vermogen vervreemd zouden worden, en de goederen die hiervoor in de plaats
komen bij gebreke aan plaatsvervanging geen deel kunnen uitmaken van dit
vermogen, waardoor dit uiteindelijk zonder voorwerp wordt.
15. In onderhavig geval zijn twee van de drie ingebrachte goederen, namelijk de
schuldvordering op de vennootschap A en de aandelen vennootschap B, intussen
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vervangen door respectievelijk het bedrag terugbetaald naar aanleiding van de
vordering en de verkoopprijs van de aandelen.
16. Gezien het gebrek aan zaakvervanging, mag worden aangenomen dat deze
in de plaats getreden goederen tot de eigen vermogens van de echtgenoten
behoren, en dus niet langer deel uitmaken van het beperkt gemeenschappelijk
vermogen.
17. Bijgevolg omvat het beperkt gemeenschappelijk vermogen vandaag enkel
nog de door mevrouw ingebrachte woning.

Verrichting 1
18. Vooreerst wensen de heer X en mevrouw Y hun huwelijkscontract te
wijzigen, waarbij ze in eerste instantie bevestigen dat de beperkte
huwgemeenschap op vandaag enkel nog de door mevrouw ingebrachte woning
omvat.
19. Bovendien zal een zaakvervangingsclausule worden toegevoegd aan deze
beperkte huwgemeenschap. Op die manier wordt vermeden dat bij een
eventuele latere vervreemding van de woning de beperkte gemeenschap zonder
voorwerp wordt.

Verrichting 2
20. Gezien de gewijzigde inzichten van de Vlaamse Belastingdienst inzake het
beding van aanwas op grond van het Standpunt nr. 17044 d.d. 8 januari
2018 (publicatie 29 januari 2018), en in het bijzonder de bepalingen omtrent de
zaakvervanging, wensen de echtgenoten hun bestaande aanwasbeding te
ontbinden en vervolgens een nieuwe overeenkomst houdende aanwasbeding af
te sluiten, waarbij een aanwas wordt overeengekomen van diverse onverdeelde
roerende goederen.
21. Het ontwerp van overeenkomst luidt als volgt :
“TUSSEN ONDERGETEKENDEN :
De heer X geboren op xx.xx.1981, wonende te […] (identiteitskaartnummer
***, rijksregisternummer ***);
en
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Mevrouw Y geboren op xx.xx.1982, wonende […] (identiteitskaartnummer
***, rijksregisternummer ***);
Hierna genoemd "de partijen";
De partijen zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen naar
Belgisch recht ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris […], notaris te
[…] op xx.xx.2008. Gewijzigd met behoud van het basisstelsel van scheiding
van goederen bij akte verleden op xx.xx.2012 voor notaris […] en bij akte
verleden op *** voor notaris ***, notaris te ***, sedertdien ongewijzigd tot op
heden volgens verklaring van de comparanten.
OVERWEGENDE DAT:
- De partijen elk voor de helft volle eigenaar zijn van:
o effectenportefeuille, ingeschreven op hun naam in volle eigendom,
geïndividualiseerd onder de nummers *** en *** en beheerd in open
bewaargeving bij ***
o…
hierna samen genoemd "de Effectenportefeuille(s)";
De Effectenportefeuille(s) een individualiseerbaar goed zijn en een feitelijke
universaliteit van goederen vormen, bestaande uit diverse bestanddelen
(effecten en/of speciën).
Deze samenstelling kan gewijzigd worden door de zakenrechtelijke
subrogatie, (weder)belegging of vervanging van de diverse elementen die deel
uitmaken van deze feitelijke universaliteit;
De samenstelling van de Effectenportefeuille(s) op dag van vandaag is
omschreven in de staat van schatting, aangehecht aan deze overeenkomst;
- De partijen elk volle eigenaar zijn van *** (***) van de in totaal *** (***)
aandelen van de naamloze vennootschap *** opgericht ingevolge akte
verleden door notaris ***, op ***, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van ***,
hierna genoemd "de Aandelen".

M&D Seminars

450

De Aandelen en de respectievelijke aanspraken hierop op dag van vandaag zijn
omschreven in het aandeelhoudersregister, waarvan een kopie aangehecht is
aan deze overeenkomst;
- De partijen elk voor de helft volle eigenaar zijn van een vordering in
rekening-courant ter waarde van *** (***) op de naamloze vennootschap ***
opgericht ingevolge akte verleden door notaris ***, op ***, met als
ondernemingsnummer,
hierna genoemd "de Vordering(en)".
De Vorderingen op dag van vandaag zijn opgenomen in het boekhoudkundig
verslag, waarvan een kopie aangehecht is aan deze overeenkomst;
- De partijen elk voor de helft volle eigenaar zijn van volgende voertuigen:
o Merk, Type, Chassisnummer, ingeschreven op naam van ***
hierna genoemd "de Voertuigen".
Een kopie van het inschrijvingsbewijs is aangehecht aan deze overeenkomst;
- De Effectenportefeuille(s), Aandelen, Vordering(en) en Voertuigen worden
hierna samen de “Goederen” genoemd.
- Partijen verklaren dezelfde levensverwachting te hebben en hebben ter
staving hiertoe een medisch verslag laten opstellen door geneesheer ***;
- Partijen zich zo goed als mogelijk wensen te voorzien voor het geval elk van
hen de langstlevende van hen zou zijn. Ze handelen in die zin "animo
speculandi".
Met betrekking tot deze Goederen:
IS OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:
Artikel 1 – Algemeen
Partijen wensen dat deze Effectenportefeuille(s), met de eraan gekoppelde
liquiditeiten, voor het geheel aan de langstlevende hunner toekomen; het
betreft hier een doelvermogen met inbegrip van meerwaarden, vruchten en
toebehoren en bij wederbelegging of zaakvervanging verkregen zaken.
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Partijen wensen dat de desbetreffende Aandelen aan de langstlevende hunner
toekomen; met inbegrip van de niet uitgekeerde/opgenomen meerwaarden, de
niet uitgekeerde/opgenomen vruchten en toebehoren en bij wederbelegging
of zaakvervanging verkregen zaken.
Partijen wensen dat deze Vorderingen, voor het geheel aan de langstlevende
hunner toekomen; met inbegrip van de niet uitgekeerde/opgenomen vruchten
en toebehoren en bij wederbelegging of zaakvervanging verkregen zaken.
Partijen wensen dat de desbetreffende Voertuigen aan de langstlevende
hunner toekomen en van de bij zaakvervanging verkregen zaken.
Dit Aanwascontract is tussen partijen overeengekomen ten titel van
kanscontract en dus onder bezwarende titel (hierna genoemd
‘Aanwascontract’). Aldus staat elk der partijen zijn aanspraken op zijn
respectievelijke Goederen af aan de andere, onder de opschortende
voorwaarde van zijn vooroverlijden. Als tegenprestatie voor deze afstand
verkrijgt degene die afstaat een gelijke kans om de aanspraken van de andere
te verwerven indien hij het langst leeft.
Ingeval van overlijden van één der partijen, zullen de respectievelijke Goederen
van de overledene in volle eigendom aangroeien bij die van de langstlevende
zonder dat de overlevende enige vergoeding, verrekening is verschuldigd ten
voordele van de erfgenamen van de vooroverledene.
Niettemin zal de langstlevende op moment van inbezitstelling op grond van
onderhavig Aanwascontract, alle kosten, intresten en directe belastingen
terugbetalen die ten laste vielen van het deel van de eerstoverledene en die
door een derde betaald zijn geweest.
Artikel 2 – Rechtskeuze
De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat uitsluitend het Belgische recht van
toepassing is op dit Aanwascontract, met betrekking tot zijn inhoud als tot
zijn vorm, hierna samen genoemd "het toepasselijke recht".
Artikel 3 – Verbod van vervreemding
A. Betreffende de daden tot beschikking:
1. Teneinde de uitvoering van dit Aanwascontract te garanderen verbinden
partijen zich ertoe, gedurende de gehele looptijd van dit Aanwascontract, geen
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daden van beschikking te stellen betreffende de Goederen zonder de
uitdrukkelijke toestemming van de andere, en dit zolang dit Aanwascontract
van kracht blijft tussen hen.
Onder daden van beschikking worden onder andere begrepen, zonder dat
deze opsomming limitatief is: het vervreemden (met uitzondering van
vervreemdingen die daden van beheer uitmaken zoals vermeld onder punt B.
van dit artikel), het verpanden of er eender welk ander recht op toe te staan,
beslissingen tot afhalingen van de rekening houdende de
Effectenportefeuille(s), kapitaalverminderingen, ontbinding van de
vennootschap,….behoudens herinvestering van de sommen voortkomend uit
de kapitaalvermindering, terugbetaling van de Vordering(en) en/of liquidatie in
de Effectenportefeuille(s)
In het algemeen komen partijen overeen dat zij geen rechtshandelingen zullen
stellen waardoor de waarde van de Goederen zou dalen.
Indien Partijen gezamenlijk beslissen om over te gaan tot verrichtingen
ingevolge waarvan de waarde van de Goederen zou dalen, komen zij overeen
om steeds over te gaan tot gelijklopende verrichtingen betreffende de door elk
van hun aangehouden Goederen teneinde de huidig bestaande gelijkheid in
waarde van de door elk van hen aangehouden Goederen te respecteren.
2. Dit Aanwascontract doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van partijen om
gezamenlijk schenkingen te doen met betrekking tot deze Goederen.
3. Vermits het uitdrukkelijk akkoord van beide titularissen vereist is voor alle
verrichtingen die daden van beschikking betreffen betreffende Goederen, is
het verlenen van een volmacht betreffende de daden van beschikking aan de
andere partij daarbij uitdrukkelijk uitgesloten. Dit zou immers betekenen dat
een partij zonder de uitdrukkelijke toestemming van de andere partij daden
van beschikking zou kunnen stellen aangaande de Goederen, hetgeen
onverenigbaar is met de aangegane verbintenissen in dit Aanwascontract.
Het verbod tot het verlenen van een volmacht vervalt enkel in het geval dat één
van de partijen handelingsonbekwaam wordt. Indien van toepassing gelden in
dergelijk geval de bepalingen van de zorgvolmacht die tussen partijen geldt.
B. Betreffende daden van beheer
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Iedere partij kan aan de andere partij een volmacht verlenen om alle daden van
het beheer van de Goederen.
Onder daden van beheer betreffende de Effectenportefeuille(s) worden onder
andere begrepen: de inning van opbrengsten (maar niet de beslissing zelf tot
uitkering van de opbrengsten die als daden beschikking kwalificeren), de aanen verkopen van onderdelen van de Effectenportefeuille(s) met het oog op
wederbelegging met respect en instandhouding van de feitelijke universaliteit
van goederen, …
C. Genot hebben van hun eigen Goederen
De partijen blijven, ook zolang dit Aanwascontract van kracht blijft tussen hen,
het genot hebben van hun eigen Goederen
Artikel 4 - Vervanging van de bestaande goederen – Zaakvervanging – geen
uitbreiding tot nieuwe goederen
a) Alle zaken die worden verkregen in vervanging van de oorspronkelijke
Goederen vallen eveneens onder dit Aanwascontract.
b) Bijgevolg heeft dit Aanwascontract niet enkel betrekking op de Goederen
aangeduid in het aangehechte
overzicht/aandeelhoudersregister/boekhoudkundig
verslag/inschrijvingsbewijs maar tevens op de Goederen, die in de plaats
zullen komen van deze Goederen.
c) Als tot zaakvervanging wordt overgegaan, moet dit nog bevestigd worden
op het moment van de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.
Partijen komen overeen om jaarlijks de Effectenportefeuilles die hieronder
vallen samen af te tekenen met de vermelding van “Goed voor aanwas”.
d) Dit Aanwascontract kan niet worden uitgebreid tot nieuwe roerende
goederen door toevoeging van aandelen aan het aandeelhoudersregister.
Nieuwe roerende goederen door toevoeging van aandelen aan het
aandeelhoudersregister zullen het voorwerp maken van een nieuwe
overeenkomst van aanwas tussen partijen.
Artikel 5 - Vruchten en meerwaarden
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Vruchten (interesten, dividenden etc., hierna genoemd: ‘Vruchten’) en
meerwaarden gegenereerd door de Goederen maken het voorwerp uit van dit
Aanwascontract op voorwaarde dat deze niet uitgekeerd worden.
Indien Partijen beslissen tot uitkering van Vruchten en meerwaarden
gegenereerd door de Goederen conform het bepaalde in artikel 3 van dit
Aanwascontract, is de volgende regeling van toepassing:
- In geval de Goederen in onverdeeldheid worden aangehouden, komen
partijen overeen dat de Vruchten en de meerwaarden, na aftrek van de kosten,
aan elk van de Partijen voor de onverdeelde helft toekomen.
- In geval de Goederen niet in onverdeeldheid worden aangehouden, komen
partijen overeen dat alle Vruchten en meerwaarden , na aftrek van de kosten,
zullen toekomen aan diens respectieve eigenaar. Conform het bepaalde in
artikel 3, komen Partijen overeen om steeds over te gaan tot gelijklopende
uitkeringen/opnames van de Vruchten en meerwaarden teneinde de huidig
bestaande gelijkheid in waarde van de door elk van hen aangehouden
Goederen te respecteren.
Artikel 6 - Duur
Dit Aanwascontract is tussen de partijen afgesloten voor een periode van vijf
jaar te rekenen vanaf heden. Ze wordt nadien automatisch verlengd met
opeenvolgende periodes van vijf jaar, tenzij één van hen zijn wil te kennen
geeft aan de andere om ze te beëindigen. Deze kennisgeving dient te
gebeuren bij aangetekend schrijven, verstuurd minstens drie maanden vóór
het einde van de lopende periode. In de hypothese dat een einde gemaakt
wordt aan de aanwas door de verzending van deze aangetekende brief, kan elk
van hen op zijn kosten het einde van dit Aanwascontract laten vaststellen bij
authentieke akte. Hierbij geven de partijen elkaar een wederzijds en
onherroepelijke volmacht teneinde deze akte te laten opstellen op basis van
deze aangetekende brief.
In voorkomend geval zal artikel 815 BW van toepassing zijn op de
onverdeeldheid die tussen partijen bestaat, wat betekent dat elke partij de uit
onverdeeldheidtreding kan vragen in hoofde van deze bepaling.
De Partijen sluiten de overeenkomst evenwel onder de uitdrukkelijk
ontbindende voorwaarde van beëindiging van hun relatie door de inleiding van
een vordering tot echtscheiding door één van hen of indien zij meer dan zes
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maanden feitelijk gescheiden leven om andere redenen dan overmacht,
gezondheidstoestand, verzorgingsbehoeften, beroepsnoodwendigheden of om
andere redenen die niet wijzen op een duurzame ontwrichting van de relatie /
of onder de uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde van het beëindigen van de
wettelijke samenwoning.
Artikel 7 – Nietigheid
Een eventuele nietigheid van een bepaling van dit Aanwascontract betreft
enkel die specifieke bepaling, die in dat geval voor niet geschreven moet
worden gehouden, maar kan, volgens de uitdrukkelijke wil van partijen, niet
de nietigheid van het volledige Aanwascontract voor gevolg hebben.
Artikel 8 -Bemiddeling en arbitrage
De partijen komen overeen om ingeval van betwisting dit Aanwascontract te
onderwerpen aan de bemiddeling en zo nodig aan de principes van de
arbitrage.
Alle geschillen die mogelijkerwijze zullen ontstaan naar aanleiding van de
toepassing van dit Aanwascontract, zullen worden voorgelegd aan een erkend
bemiddelaar, die in gezamenlijk overleg wordt aangeduid door alle partijen
binnen een termijn van één maand na het ontstaan van het geschil wat wordt
vastgesteld bij aangetekend schrijven. Indien partijen binnen deze termijn niet
tot overeenstemming komen, dan wendt de meest gerede partij zich tot de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de bevoegde rechtbank om
een bemiddelaar te laten aanstellen. De kosten verbonden aan deze
bemiddeling worden ten laste gelegd zoals bepaald door de bemiddelaar. 7
Indien na drie sessies bij deze bemiddelaar (allen vast te stellen binnen de
twee maanden na aanstelling van de bemiddelaar) geen oplossing wordt
gevonden voor het gerezen geschil, zal het geschil door iedere partij ter
arbitrage worden voorgelegd aan CEPINA.
Deze zal bindend beslissen, en zich bij zijn beslissing laten leiden door de
bepalingen van de Statuten en door het Belgische recht. De kosten verbonden
aan deze arbitrage worden ten laste gelegd zoals bepaald door de arbiter.
Artikel 9 - Slotbepalingen
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De partijen verklaren afdoende geïnformeerd te zijn aangaande hun rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit dit Aanwascontract die hen op een
onpartijdige wijze geadviseerd werd.
Opgemaakt in twee exemplaren te # op #, elk der partijen verklarende een
origineel door de twee partijen getekend exemplaar te hebben ontvangen. “
22. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur van 5 jaar met
een stilzwijgende verlenging van telkens eenzelfde periode bij het aflopen van
de bepaalde duur.
De overeenkomst wordt gesloten onder de uitdrukkelijk ontbindende
voorwaarde van beëindiging van de samenwoning tussen hen door de inleiding
van een vordering tot echtscheiding door één van hen of indien zij meer dan 6
maanden feitelijk gescheiden leven anders dan om dwingende medische redenen
of een andere oorzaak die overmacht uitmaakt.
23. In de overeenkomst wordt conventionele zaakvervanging voorzien. Indien
zaakvervanging speelt, zal dit schriftelijk bevestigd worden door de aanvragers
op het moment van verwerving van het nieuwe goed, behoudens bij een
feitelijke universaliteit (dewelke het voorwerp van de aanvraag uitmaakt), waar
zaakvervanging van rechtswege optreedt.
24. Aan het aanwascontract zal tevens een medisch attest worden toegevoegd
waarbij de goede gezondheidstoestand van beide partijen wordt bevestigd.

Verrichting 3
25. Gezien de gewijzigde inzichten van de Vlaamse Belastingdienst inzake het
beding van aanwas op grond van het Standpunt nr. 17044 d.d. 8 januari 2018
(publicatie 29 januari 2018), en in het bijzonder de bepalingen omtrent de
zaakvervanging, wensen de echtgenoten volgende verrichting te doen: een
notariële overeenkomst houdende aanwasbeding afsluiten, waarbij een aanwas
wordt overeengekomen van diverse onverdeelde onroerende goederen.
26. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur van 5 jaar met
een stilzwijgende verlenging van telkens eenzelfde periode bij het aflopen van
de bepaalde duur.
De overeenkomst wordt gesloten onder de uitdrukkelijk ontbindende
voorwaarde van beëindiging van de samenwoning tussen hen door de inleiding
van een vordering tot echtscheiding door één van hen of indien zij meer dan 6
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maanden feitelijk gescheiden leven anders dan om dwingende medische redenen
of een andere oorzaak die overmacht uitmaakt.
27. In de overeenkomst wordt conventionele zaakvervanging voorzien. Indien
zaakvervanging speelt, zal dit schriftelijk bevestigd worden door de aanvragers
op het moment van verwerving van het nieuwe goed.
28. Aan het notariële aanwascontract zal tevens een medisch attest worden
toegevoegd waarbij de goede gezondheidstoestand van beide partijen wordt
bevestigd.
29. De echtgenoten wensen op deze manier te voldoen aan alle vereisten
vooropgesteld in voornoemd Standpunt nr. 17044, namelijk:
•

een beding onder bijzondere titel, dat enkel betrekking zal hebben op
roerende en onroerende goederen, die allen zullen behoren tot de eigen
vermogens van de echtgenoten, en dus niet tot de beperkte
huwgemeenschap, waarbij evenmin een uitbreng heeft plaatsgevonden
voorafgaand aan het aanwasbeding;

•

dat ten bezwarende titel is, aangezien beide echtgenoten een evenwichtige
levensverwachting hebben, en er op heden geen specifieke factoren gekend
zijn die de levensverwachting van één van beiden zouden beïnvloeden,
hetgeen met een medisch attest als bijlage bij het aanwasbeding zal worden
bevestigd;

•

dat bovendien de heer X en mevrouw Y een gelijke inleg doen, namelijk de
onverdeelde helft van roerende en onroerende goederen;

•

in het aanwasbeding zal een zaakvervangingsclausule worden voorzien;

•

eveneens zullen ingevolge de modaliteiten van het aanwasbeding geen van
beide echtgenoten de mogelijkheid hebben om de goederen die onder het
beding van aanwas ressorteren te vervreemden, in pand te geven, te
hypothekeren,… zonder toestemming van de andere echtgenoot.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
30. De aanvragers stellen dat ook de nieuwe aanwasovereenkomsten, zoals de
bestaande overeenkomst, is ingegeven vanuit de intentie van ieder van beide
echtgenoten om bij het overlijden van de andere echtgenoot de levensstandaard
te kunnen behouden.
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Bovendien wenst iedere echtgenoot, gezien de zeer jonge leeftijd van hun
kinderen, zich te beschermen tegen een mogelijke inmenging van de kinderen
indien één van beide echtgenoten zou overlijden.
In het verlengde hiervan wenst iedere echtgenoot logischerwijze dat, indien de
andere echtgenoot overlijdt, ieder mogelijk risico op een vordering tot inkorting
tot het minimum wordt beperkt, hetgeen kan bereikt worden door middel van
een aanwasbeding dat ten bezwarende titel wordt aangegaan. Dergelijk
aanwasbeding heeft bij overlijden van de eerst stervende echtgenoot immers tot
gevolg dat de goederen die er het voorwerp van uitmaken, geen deel zullen
uitmaken van de nalatenschap, en evenmin zullen worden aangerekend op de
fictieve massa.
31. Rekening houdend met de hiervoor beschreven omstandigheden,
voorwaarden en modaliteiten, dient geconcludeerd te worden dat het een
overeenkomst ten bezwarende titel betreft, en dat de echtgenoten zich wensen
te conformeren aan de voorwaarden vooropgesteld in het Standpunt nr. 17044
in het algemeen, en de voorwaarden inzake zaakvervanging en de goede
uitvoering hiervan in het bijzonder.
[top]

IV. Beslissing
32. Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de
volgende voorafgaande beslissing:
33. 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.
34. De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de
rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak.
35. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
- Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“Overeenkomstig artikel 1, artikel 19 en artikel 31 van het federale Wetboek
van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten wordt de schenkbelasting
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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.”
- Artikel 2.8.4.1.1, §2, VCF dat luidt als volgt:

“Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”
- Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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.
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.”
- Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

“§ 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.
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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.”
- 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.
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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.”

Wat betreft het beding van aanwas voor roerende goederen
36. De echtgenoten verklaren dat zij met betrekking tot een aantal
effectenportefeuilles, aandelen, vorderingen en voertuigen op hun gezamenlijke
naam een beding van aanwas wensen af te sluiten.
37. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen in een
beding van aanwas niet zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting
(maar bij onroerende goederen wel aan het verkooprecht) mits het beding van
aanwas beperkt is via een beschikking onder bijzondere titel, en ten bezwarende
titel is.
38. Het feit dat het beding van aanwas tussen echtgenoten wordt afgesloten
maakt dit beding op zich niet ongeldig. Wanneer een dergelijk beding van
aanwas wordt afgesloten tussen echtgenoten moet het slaan op de eigen
goederen van de echtgenoten die ze in onverdeeldheid bezitten.
Het kan geen betrekking hebben op goederen die tot de huwgemeenschap
behoren.
39. In casu verklaren partijen dat zij de genoemde effectenportefeuilles,
aandelen, vorderingen en voertuigen in onverdeeldheid bezitten en bijgevolg
ieder onverdeeld eigenaar zijn voor de helft.
De partijen verklaren dat deze goederen niet behoren tot het beperkt
gemeenschappelijk vermogen dat zij hebben toegevoegd bij akte dd.
xx.xx.2012.
40. De aanvragers dienen het eigen of gemeenschappelijk karakter van hun
goederen aan te tonen. Over de bewijslevering kan geen uitspraak gedaan
worden bij voorafgaande beslissing.
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41. Voorzover de goederen die het voorwerp van het aanwasbeding uitmaken tot
het toegevoegd gemeenschappelijk vermogen behoren, dienen deze
voorafgaandelijk uitgebracht worden uit dit gemeenschappelijk vermogen.
42. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
43. De overeenkomst is in casu onder bijzondere titel aangezien het contract
betrekking heeft op roerende goederen die specifiek in de overeenkomst worden
omschreven.
44. Zaakvervanging is mogelijk binnen dergelijke contracten. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

45. Wat de effectenportefeuilles betreft heeft de aanvaarding van de kwalificatie
als feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege zaakvervanging
optreedt. De contracten zullen dus uitwerking krijgen op de effectenportefeuilles
zoals deze zijn samengesteld op het ogenblik van het overlijden van één van de
echtgenoten ongeacht de gewijzigde samenstelling hiervan ingevolge transacties
van wederbeleggingen.
46. De overeenkomst wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
47. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
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48. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
49. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er in casu sprake is van
een gelijkaardige levensverwachting. De echtgenoten hebben een gelijkaardige
leeftijd (geboortejaar respectievelijk 1981 en 1982) en zij verklaren beiden in
dezelfde goede gezondheidstoestand te verkeren.
50. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
51. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
gelijkwaardig is. De goederen die het voorwerp zijn van het beding van aanwas,
m.n. de effectenportefeuilles, aandelen, vorderingen en voertuigen behoren naar
eigen zeggen van de aanvragers aan ieder van de echtgenoten voor de
onverdeelde helft toe.
52. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat.
53. Aangezien het contract is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan het afgetoetst
worden aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal
misbruik uit indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen.
Herkwalificatie is mogelijk indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de
geviseerde verrichting(en) ook niet-fiscale doelstellingen hebben, en dat deze
niet-fiscale doelstellingen voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
54. Voor zover de aanwas slaat op de eigen goederen van de echtgenoten die ze
in onverdeeldheid bezitten en die niet voorafgaand uitgebracht werden uit het
gemeenschappelijk vermogen, maakt de voorgenomen verrichting in principe
geen fiscaal misbruik uit in de zin van art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien er ook nietfiscale motieven aan de contracten ten grondslag liggen (zie nr. 30), tenzij uit de
feiten blijkt dat de kansen uiteindelijk niet gelijkwaardig waren omdat één van
de partijen kort na het sluiten van de contracten niet onverwacht is komen te
overlijden.
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55. Voor zover het aanwasbeding betrekking heeft op goederen die werden
uitgebracht uit het gemeenschappelijk vermogen, stellen de aanvragers zich
buiten het toepassingsgebied van de artikelen 2.7.1.0.1 VCF en 2.7.1.0.4 VCF.
Het sluiten van een beding van aanwas voorafgegaan door de uitbreng uit de
gemeenschap in casu onderworpen aan de belastingheffing overeenkomstig het
doel van de VCF alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden. De
rechtshandelingen zijn m.a.w. niet-tegenstelbaar aan de Vlaamse
Belastingdienst.

Wat betreft het beding van aanwas voor onroerende goederen
56. De aanvragers kunnen geen ontwerp van aanwasbeding omtrent de
onroerende goederen voorleggen. Evenmin wordt meegedeeld welke goederen
het voorwerp zullen uitmaken van de aanwas.
57. Gelet op het voorgaande kan geen voorafgaande beslissing genomen worden
over het beding van aanwas voor onroerende goederen.
Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratiebelasting en erfbelasting
en doet geen uitspraak over andere belastingen.

-------------- publicatie op 24.09.2020
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Verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde goederen
Voorafgaande beslissing nr. 20033 dd. 28.09.2020

Artt. 2.7.1.0.2; 2.7.1.0.3; 2.7.1.0.4; 2.7.1.0.5; 2.8.4.1.1; 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 aanvragers zijn gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen met
toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen ingevolge voorhuwelijks
huwelijkscontract van xx.xx.2013, verleden voor notaris […], notaris met
standplaats te […]. In het toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen zit de
huidige gezinswoning, die zij voorafgaand aan het huwelijk
in onverdeeldheid hadden aangekocht.
2. Dit huwelijkscontract werd tot op heden niet gewijzigd.
3. Thans wensen de aanvragers hun huwelijksstelsel aan te passen. De
echtgenoten hebben immers een aantal (roerende) goederen
in onverdeeldheid en wensen voor deze onverdeelde goederen een
verblijvingsbeding aan hun stelsel toe te voegen.
4. Zij wensen momenteel bovendien een aantal roerende goederen bijkomend in
de bestaande onverdeeldheid te brengen. De echtgenoten sluiten ook niet uit
dat zij in de toekomst bijkomend goederen in onverdeeldheid zullen brengen.
5. Deze aanvraag heeft betrekking op de fiscale behandeling van het
verblijvingsbeding voor de onverdeelde goederen.
•

Partijen hebben een aantal roerende goederen in onverdeeldheid. Deze
goederen behoren hen toe in gelijke delen (50% - 50%).
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Daarnaast hebben de echtgenoten elk een ongeveer gelijkwaardige
effectenportefeuille. Zij wensen deze portefeuille onverdeeld te maken in een
50-50 verhouding.

De echtgenoten sluiten niet uit dat er vervolgens via deze gezamenlijke rekening
investeringen zouden gebeuren (bijvoorbeeld via een effectenportefeuille of
bijvoorbeeld via de aankoop van een bijkomend onroerend goed).
6. Er worden 2 aanvragen voorgelegd, die zullen verwezenlijkt worden via een
wijziging van de huwelijksovereenkomst, waarbij het stelsel van scheiding van
goederen behouden blijft:
•

toevoeging van een verdelingsbeding met betrekking tot de onverdeelde
goederen, die de echtgenoten reeds in onverdeeldheid (50-50) toebehoren;

•

toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot de goederen die de
echtgenoten, al dan niet volkomen gelijk, in een reeds bestaande
onverdeeldheid zullen brengen.

7. De aanvragers wensen, met betrekking tot de voorgenomen verrichtingen,
zekerheid over de fiscale behandeling ervan - bij leven en bij overlijden vooraleer ze deze wijzigingen doorvoeren.
Ze wensen bevestiging te krijgen dat:
•

de eerste voorgenomen verrichting niet onderworpen is aan de artikelen
2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF, 2.7.1.0.5 VCF, en dat ze ook
geen van deze bepalingen frustreren, zodat ook de algemene
antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF daarop niet toepasselijk is;

•

de tweede voorgenomen verrichting niet onderworpen is aan de artikelen
2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF, 2.7.1.0.5 VCF, noch aan art.
2.8.4.1.1 VCF, en dat ze ook geen van deze bepalingen frustreren, zodat
ook de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF daarop niet
toepasselijk is.

Ze wensen in het algemeen bevestigd te zien dat de invoeging van het
voorgenomen verdelingsbeding met betrekking tot de onverdeelde goederen bij
het overlijden van de eerste van hen niet zal leiden tot de heffing van enige
schenk- of erfbelasting, noch voor de goederen die hen nu reeds in
onverdeeldheid toebehoren, noch voor de goederen die zij via een inbreng in de
onverdeeldheid zullen brengen.
[top]
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II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
8. De aanvraag wordt ingediend door […] namens de heer X (NN […]) en
mevrouw Y (NN […]).
9. De aanvragers hebben hun woonplaats te […]. Zij wonen sedert meer dan 5
jaar in het Vlaamse Gewest.
10. Mevrouw Y heeft één (meerderjarige) dochter uit een eerdere relatie. Zij werd
recentelijk gewoon geadopteerd door de heer X.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
1) Eerste aanvraag: toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot
de goederen die in gelijke delen aan partijen toebehoren

Voorwerp van deze verrichting
11. Zoals hierboven reeds vermeld, bezitten de echtgenoten roerende goederen
in onverdeeldheid. Het betreft diverse effecten op een effectenrekening op
beider naam. Deze goederen behoren de echtgenoten toe in gelijke delen.

Toe te voegen (optioneel) verblijvingsbeding
12. De echtgenoten willen deze onverdeelde goederen echter tevens
onderwerpen aan een optioneel verdelingsbeding, zoals opgenomen in artikel 9
C van het ontwerp van wijzigingsakte.
13. Ze willen deze onverdeelde goederen in volle eigendom aan de
langstlevende van hen toebedelen. Hierdoor zullen al deze onverdeelde
goederen bij overlijden van een van de echtgenoten van rechtswege,
onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan de langstlevende toebehoren,
tenzij de langstlevende zou kiezen, overeenkomstig de modaliteiten van het
huwelijkscontract, om zich niet op dit verblijvingsbeding te beroepen.
2) Tweede aanvraag: toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking
tot de goederen die de echtgenoten - al dan niet in gelijke verhouding - in
een reeds bestaande onverdeeldheid zullen brengen

Voorwerp van deze verrichting
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14. De echtgenoten bezitten naast deze gezamenlijke effectenrekening ook elk
effecten op een effectenrekening op hun naam alleen. Deze effectenrekeningen
hebben ongeveer, maar niet volkomen, dezelfde waarde.
15. De echtgenoten wensen deze effecten over te schrijven op de gezamenlijke
effectenrekening en dus onverdeeld te maken.

Toe te voegen beding van inbreng en (optioneel) verblijvingsbeding
16. De echtgenoten willen een inbreng doen in de onverdeeldheid, zoals
opgenomen in artikel 9 A van het ontwerp van wijzigingsakte.
17. De aanvragers willen tevens het hoger vermelde optioneel verblijvingsbeding
uit artikel 9 C van het ontwerp van wijzigingsakte voor deze onverdeelde gelden
opnemen, zodat deze onverdeelde goederen, in geval van overlijden van een van
hen, in volle eigendom aan de langstlevende van hen zullen kunnen toekomen.
18. Het effect van deze wijziging van hun huwelijksovereenkomst zal dus ook
voor deze in de onverdeeldheid ingebrachte goederen zijn dat ze bij overlijden
van een van de echtgenoten van rechtswege, onmiddellijk, in volle en exclusieve
eigendom aan de langstlevende toebehoren, tenzij de langstlevende zou kiezen,
overeenkomstig de modaliteiten van het huwelijkscontract, om zich niet op dit
verblijvingsbeding te beroepen.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
1) Eerste aanvraag: toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot
de (roerende) goederen die reeds in gelijke delen aan partijen toebehoren
19. De aanvragers verzoeken met betrekking tot de eerste verrichting te
bevestigen dat het voordeel dat de langstlevende zal verkrijgen door de
toepassing van het verblijvingsbeding als gevolg van deze eerste verrichting,
niet zal worden onderworpen aan de hierna vermelde decretale bepalingen, om
de redenen die de aanvragers vermelden, dan wel om de redenen die de Vlaamse
Belastingdienst hieromtrent zal uiteenzetten.

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.2 VCF
20. Artikel 2.7.1.0.2 VCF belast met erfbelasting goederen die worden verkregen
uit de nalatenschap, via wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of
contractuele erfstelling. Het voordeel dat de langstlevende ingevolge de in deze
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aanvraag genoemde 'eerste verrichting' zal verkrijgen, wordt echter niet uit de
nalatenschap verkregen (dus niet via wettelijke devolutie, noch door uiterste
wilsbeschikking, noch door een contractuele erfstelling). Het voordeel wordt
louter huwelijksvermogensrechtelijk verkregen, als een huwelijksvoordeel, en
dus als niet-schenking, zoals door de Wet Huwelijksvermogensrecht 2018
omschreven.
Een huwelijksvoordeel wordt civielrechtelijk gedefinieerd als een voordeel dat
voor een van de echtgenoten ontstaat uit de wijze van samenstelling, werking,
vereffening of verdeling (en verrekening) van het huwelijksvermogensstelsel (H.
CASMAN, Huwelijksvoordelen, Antwerpen, Kluwer, 1976; deze definitie werd
reeds in 2012 expliciet door de wetgever overgenomen in art. 1429 bis BW).
21. Een huwelijksvoordeel wordt dus huwelijksvermogensrechtelijk verkregen,
uit hoofde van het huwelijksstelsel, waarvan de vereffening voor gaat op de
vaststelling van de omvang van de nalatenschap (Cass. 24 maart 2017). Het kan
om die reden nooit een erfrechtelijke verkrijging zijn.
Een huwelijksvoordeel is civielrechtelijk nooit een schenking en bij uitbreiding
geen contractuele erfstelling. Het wordt gekwalificeerd als een niet-schenking
(Cass. 10 december 2010). Deze kwalificatie is objectief, d.w.z. dat ze bestaat
ongeacht de intentie van partijen. Een intentie om te begiftigen (animus
donandi) kan die kwalificatie niet wijzigen, sterker nog, het bewijs dat er sprake
zou zijn van een intentie om te begiftigen mag zelfs niet geleverd worden (GwH
23 november 2005, nr. 170/2005).
22. Dat in deze de onverdeeldheid gedeeltelijk betrekking heeft op aanwinsten
en gedeeltelijk op niet-aanwinsten, en dat dus het huwelijksvoordeel zelf
onvolkomen is, doet aan het voorgaande geen afbreuk.
23. Deze kwalificatie werkt ook in een stelsel van scheiding van goederen, zoals
dit voor de aanvragers het geval is.
Echtgenoten die gehuwd zijn onder dit stelsel mogen aan dit stelsel clausules
toevoegen, met name clausules ter nadere regeling van enige onverdeeldheid die
tussen hen zou bestaan. De artikelen 1429bis, 1458, 1464 en 1465 zijn in een
stelsel van scheiding van goederen van overeenkomstige toepassing (art. 1469,
§ 1, vierde lid BW zoals ingevoerd door de Wet Huwelijksvermogensrecht 2018).
24. Dit betekent dat indien uit de samenstelling, werking, vereffening, verdeling
(of verrekening) van het stelsel van scheiding van goederen zoals in de
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huwelijksovereenkomst uitgewerkt, voor een van de echtgenoten een voordeel
kan ontstaan, dit voordeel een huwelijksvoordeel zal zijn. Is dit
huwelijksvoordeel beperkt tot aanwinsten, dan mogen deze aanwinsten integraal
aan de langstlevende worden toegekend, als volkomen huwelijksvoordeel,
vermits de grenzen zoals in artikel 1464 BW gesteld niet overschreden zijn (en
voor zover er inderdaad geen niet-gemeenschappelijke kinderen tot de
nalatenschap van de eerstoverleden echtgenoot zullen komen).
Heeft dit voordeel mede betrekking op de niet-aanwinsten van de
eerstoverleden echtgenoot, dan nog blijft het voordeel een huwelijksvoordeel (en
dus geen schenking), ook al komt het in aanmerking voor een vordering tot
inkorting indien en voor zover de reserve van de afstammeling zou geschonden
zijn.
25. De kwalificatie van een volkomen huwelijksvoordeel als niet-schenking heeft
belangrijke civiele gevolgen. Deze voordelen kunnen immers niet ingekort
worden. Ze worden zelfs niet opgenomen in de fictieve of hereditaire massa (art.
922 BW), bepalen niet mee de omvang van het beschikbaar deel van de
nalatenschap, en worden noch op dat beschikbaar deel noch op de reserve
aangerekend.
Maar zelfs wanneer het huwelijksvoordeel onvolkomen zou zijn, en dus
gedeeltelijk wel vatbaar zou zijn voor erfrechtelijke verrekening, blijft dit
voordeel een niet-schenking. Enkel voor erfrechtelijke doeleinden worden deze
onvolkomen huwelijksvoordelen met schenkingen gelijkgesteld.
26. Deze civielrechtelijke kwalificatie als niet-schenking werkt ook in het fiscaal
recht door. Dat bevestigde het Hof van Cassatie reeds bij arrest van 9 juli 1931.
Het fiscaal recht moet de kwalificatie als niet-schenking dus aanvaarden, tenzij
een specifieke en expliciete fiscale bepaling daarvan zou afwijken.
27. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
(door de eerste verrichting in de huwelijksovereenkomst in te lassen) kan dus
niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.2 VCF.

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF
28. Omwille van de kwalificatie als huwelijksvoordeel kan op het voordeel dat de
langstlevende van de echtgenoten zou verkrijgen, evenmin artikel 2.7.1.0.3, 3°
VCF worden toegepast. Dat artikel belast met erfbelasting schenkingen van
roerende goederen die de erflater zou hebben gedaan onder opschortende
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voorwaarde of termijn die vervuld wordt ingevolge het overlijden van de
schenker.
29. Het verblijvingsbeding zou weliswaar enkel uitwerking hebben bij overlijden
van een van de echtgenoten, maar er is geen sprake van een schenking, hetgeen
ook bevestigd is door het Hof van Cassatie (Cass. 5 januari 2017). Er is louter
sprake van een huwelijksvoordeel, dat als niet-schenking kwalificeert (zie ook
hierboven).
30. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
(door de eerste verrichting in de huwelijksovereenkomst in te lassen) kan dus
niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF.

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF
31. Artikel 2.7.1.0.4 VCF belast ieder huwelijksvoordeel waarbij de langstlevende
echtgenoot meer dan de helft van de gemeenschap verkrijgt. De toepassing van
artikel 2.7.1.0.4 VCF is beperkt tot situaties waarin sprake is van een stelsel met
een gemeenschap.
32. Tussen de aanvragers bestaat evenwel geen gemeenschap. Ze zijn gehuwd
onder het stelsel van scheiding van goederen, weliswaar met een toegevoegd
intern gemeenschappelijk vermogen voor hun gezinswoning.
Daaraan wordt nu een verblijvingsbeding over onverdeelde goederen
toegevoegd voor het geval van overlijden, dat louter betrekking heeft op
onverdeelde goederen, niet op gemeenschapsgoederen.
33. De voorwaarden voor de toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF zijn dus niet
vervuld. Ook eerder al bevestigde de rechtsleer en de rechtspraak dat dit artikel
niet toepasselijk is op clausules waarbij geen gemeenschappelijk vermogen is
betrokken (zie bijv. Antwerpen 5 oktober 2004).
Artikel 2.7.1.0.4 VCF kan dan ook niet worden toegepast op de overgang op
grond van het overwogen verblijvingsbeding (door de eerste verrichting in de
huwelijksovereenkomst in te lassen).

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.5 VCF
34. Voor de heffing van erfbelasting op grond van artikel 2.7.1.0.5 VCF moeten
drie cumulatieve voorwaarden zijn vervuld:
1) een kosteloze beschikking;
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2) gedurende de drie jaar voorafgaand aan het overlijden;
3) waardoor een bevoordeling ontstaat die niet onderworpen is geweest aan
schenkbelasting of aan registratierechten op schenkingen.
35. Het voorgenomen verblijvingsbeding verstrekt evenwel geen kosteloze
beschikking, zoals hierboven uitgebreid toegelicht. Een huwelijksvoordeel kan
niet gelijk gesteld worden met een kosteloze beschikking. Dat bevestigde ook
het Hof van Cassatie (Cass. 5 januari 2017), zoals eerder aangehaald.
36. Het voorgenomen verblijvingsbeding wordt weliswaar nu opgenomen, maar
of het een huwelijksvoordeel oplevert kan slechts beoordeeld worden bij de
ontbinding van het huwelijksstelsel, dus bij overlijden van de eerste van de
echtgenoten. Als het voordeel pas bij overlijden ontstaat en moest het
beschouwd worden als kosteloze beschikking, quod non, kan er geen sprake
zijn van een beschikking die tot stand komt in enige periode voor het overlijden.
Er kan dus geen sprake zijn van een schenking in een periode die het overlijden
voorafgaat.
37. Artikel 2.7.1.0.5 VCF is dus niet van toepassing op de overgang/toebedeling
op grond van het overwogen verblijvingsbeding (door de eerste verrichting in de
huwelijksovereenkomst in te lassen).

Geen beding van aanwas in de zin van het SP 17044
38. De uitwerking van het verblijvingsbeding verleent een huwelijksvoordeel, dat
beheerst wordt door de specifieke regels van het huwelijksvermogensrecht en de
kwalificatie die ze aan huwelijksvoordelen toekennen. Deze kwalificatie is dus
voorbehouden aan personen die door het huwelijk verbonden zijn en aan
voordelen die ze mekaar in hun huwelijksovereenkomst en binnen het door hen
uitgewerkt huwelijksstelsel toekennen.
39. Er is met betrekking tot het overwogen verblijvingsbeding dus geen sprake
van een beding van aanwas. Een beding van aanwas is een kanscontract dat ook
tussen niet gehuwden kan worden gesloten. Wordt het door gehuwden gesloten,
dan staat het los van hun huwelijksstelsel en wordt het niet in een
huwelijksovereenkomst opgenomen.
Naar het oordeel van de Vlaamse Belastingdienst, zoals verwoord in SP 17044, is
de uitwerking van een kanscontract niet onderworpen aan de heffing van
schenk- en erfbelasting (maar wel aan de heffing van het verkooprecht als het
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op onroerende goederen betrekking heeft) onder de voorwaarden die in dat SP
17044 zijn vermeld.
•

In de eerste plaats moet het gaan om een beding van aanwas dat slaat op
goederen die ten bijzondere titel zijn aangewezen (in de zin die hieraan
wordt gegeven in art. 1100/1 § 4 BW) zoals ingevoerd bij Wet
Huwelijksvermogensrecht van 22 juli 2018).

•

In de tweede plaats moet het gaan om een beding van aanwas dat ten
bezwarende titel is verleend, dus om een beding van aanwas dat als
kanscontract kan kwalificeren. Hiervoor is, aldus het SP 17044, vereist dat de
kansen van beide partijen (indien het contract slechts tussen twee partijen is
gesloten) evenwichtig zijn. Daarvan kan slechts sprake zijn wanneer de inleg
van beide partijen gelijkaardig is, en wanneer de levenskansen van beide
partijen gelijkwaardig zijn.

Aanvragers wijzen erop dat de inleg in hun geval wel degelijk gelijk is. Hun
levensverwachtingen zijn evenwel niet identiek dezelfde, aangezien zij
verschillen in leeftijd.
40. Aanvragers wensen evenwel geen beding van aanwas te voorzien, maar
wensen een regeling te treffen in het huwelijkscontract en op het niveau van het
huwelijksvermogensstelsel. Dit biedt immers het voordeel dat het op een
onweerlegbare wijze als een huwelijksvoordeel wordt gekwalificeerd en dus
buiten de erfrechtelijke aanspraken van de afstammelingen blijft.
Het door de aanvragers overwogen verblijvingsbeding kwalificeert immers niet
als beding van aanwas, maar als huwelijksvoordeel. Het is dus onderworpen aan
zelfstandige eisen om niet aan schenk- en erfbelasting onderworpen te zijn.
2) Tweede aanvraag: toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot
de goederen die de echtgenoten - al dan niet in gelijke verhouding - in een
reeds bestaande onverdeeldheid zullen brengen
41. De aanvragers verzoeken met betrekking tot deze tweede aanvraag te
bevestigen dat de inbreng in de onverdeeldheid niet onderworpen zal worden
aan een evenredig registratierecht, met name niet aan het verkooprecht noch
aan schenkbelasting, enerzijds, en, anderzijds, dat het voordeel dat de
langstlevende zal verkrijgen door de toepassing van het verblijvingsbeding als
gevolg van deze tweede verrichting, niet zal worden onderworpen aan de reeds
vermelde decretale bepalingen, om de redenen die de aanvragers hiervoor
vermelden, dan wel om de redenen die de Vlaamse Belastingdienst hieromtrent
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zal uiteenzetten. Dat voordeel kwalificeert immers, om dezelfde redenen als
voor de eerste verrichting uiteengezet, als een huwelijksvoordeel.

lnbreng van een roerend goed in de onverdeeldheid: geen evenredig recht,
noch vast recht
42. De aanvragers willen van een roerend goed dat exclusief aan één van hen
toebehoort, een onverdeeld goed maken dat aan hen beiden zal toebehoren.
Dit bereiken ze niet via de rechtstreekse overdracht van de helft van het
onroerend goed van de ene echtgenoot naar de andere. Dit doen ze door de
inbreng ervan in een onverdeeldheid, via een clausule van hun
huwelijksovereenkomst.
43. De inbreng van een onroerend goed in een gemeenschappelijk vermogen in
de huwelijksovereenkomst, wordt niet onderworpen aan het verkooprecht (art.
2.9.1.0.1 VCF), noch aan schenkbelasting (art. 2.8.4.1.1 VCF). Algemeen wordt
aanvaard dat het algemeen vast recht dat op de registratie van elke
huwelijksovereenkomst geheven wordt, alle bedingen van de
huwelijksovereenkomst dekt, en dus ook de inbreng in een gemeenschappelijk
vermogen van een onroerend goed. Voor de inbreng van een roerend goed is
geen enkel recht verschuldigd, noch een evenredig recht, noch een vast recht.
Dezelfde redenering en dezelfde principes gelden ook voor de inbreng van
goederen in een interne gemeenschap, toegevoegd aan het stelsel van scheiding
van goederen (ook genoemd 'toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen'
bij afkorting TIGV). Bijgevolg moet dit ook gelden voor de inbreng in een
onverdeeldheid die binnen het stelsel van scheiding van goederen nader wordt
georganiseerd zoals bepaald in art. 1469, § 1, derde lid BW, ingevoerd bij Wet
Huwelijksvermogensrecht 2018.
44. Ten overvloede wijzen de aanvragers erop dat de inbreng in een
onverdeeldheid een huwelijksvoordeel oplevert voor de mede-echtgenoot die
mede-eigenaar wordt (zie in die zin voor de inbreng in een gemeenschappelijk
vermogen, of in een gemeenschap of vennootschap van aanwinsten die aan een
scheiding van goederen wordt toegevoegd, Cass. 12 januari 2017), en dus als
een niet-schenking moet worden gekwalificeerd. Bijgevolg kunnen op deze
inbreng noch het verkooprecht noch schenkbelasting worden geheven.

Verblijvingsbeding met betrekking tot deze roerende onverdeeldheid
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45. De analyse over de fiscale kwalificatie van dit verblijvingsbeding is in
belangrijke mate identiek als hetgeen voor de eerste verrichting is uiteengezet.

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.2 VCF
46. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
(door de eerste verrichting in te lassen) kan niet worden belast op grond van
artikel 2.7.1.0.2 VCF. Het leidt immers tot een huwelijksvermogensrechtelijke,
geen erfrechtelijke verkrijging.

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF
47. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
(door de eerste verrichting in te lassen) kan dus niet worden belast op grond van
artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF. Het kwalificeert immers niet als een schenking, maar
als een huwelijksvoordeel.

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF
48. Artikel 2.7.1.0.4 VCF kan dan ook niet worden toegepast op de
overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding (door de
eerste verrichting in te lassen). Het is niet bedongen met betrekking tot een
gemeenschap die tussen de echtgenoten zou bestaan.

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.5 VCF
49. Artikel 2.7.1.0.5 VCF is dus niet van toepassing op het overwogen
verblijvingsbeding (door de eerste verrichting in te lassen). Het kwalificeert niet
als een kosteloze beschikking, maar als een huwelijksvoordeel.
Dit is net als in de eerste verrichting zo, indien het ingebrachte goed een
aanwinst is en dus valt onder de (civielrechtelijke) kwalificatie als volkomen
huwelijksvoordeel.
Maar zelfs wanneer het ingebrachte goed een niet-aanwinst zou betreffen, blijft
deze analyse overeind. Weliswaar wordt het voordeel dat daaruit voor de nietinbrengende echtgenoot voortvloeit dan voor de helft civielrechtelijk als een
schenking beschouwd (art. 1464, tweede lid BW), dit betekent niet dat het ook
een schenking is. Het voordeel blijft een huwelijksvoordeel. De omstandigheid
dat (sommige) regels van de schenkingen hierop worden toegepast, maakt van
dit huwelijksvoordeel echter nog geen schenking. De afwijkende kwalificatie
waarvan hier sprake strekt er immers enkel toe de rechten van de reservataire
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erfgenamen te vrijwaren (Cass. 5 januari 2017). Ze leidt dus niet tot een
volledige assimilatie van het huwelijksvoordeel met een schenking. Op dit
huwelijksvoordeel waarvan reservataire erfgenamen desgevallend de inkorting
zullen kunnen vragen, is art. 2.7.1.0.5 VCF dan ook niet toepasselijk.

Geen beding van aanwas in de zin van het SP 17044
50. Het verblijvingsbeding verleent een huwelijksvoordeel, dat beheerst wordt
door de specifieke regels van het huwelijksvermogensrecht en de kwalificatie die
ze aan huwelijksvoordelen toekennen, zoals eerder toegelicht.
Aanvragers wijzen erop dat de inleg in het geval van deze tweede verrichting
ongelijk zou kunnen zijn.
Niettemin worden zij beiden voor de helft eigenaar in de bijkomende
onverdeelde goederen.
51. Aan de voorwaarden opdat de uitwerking van een beding van aanwas - op
grond van SP 17044 - niet aan schenk- en erfbelasting zou onderworpen zijn,
voldoen de aanvragers dus bij deze verrichting mogelijks niet. Maar zoals reeds
bij de eerste verrichting toegelicht, is dit in hun geval irrelevant, omdat er geen
sprake is van een beding van aanwas, maar wel van een huwelijksvoordeel.
De overgang/toebedeling op grond van het verblijvingsbeding is niet
onderworpen aan schenk- en erfbelasting omdat het als een huwelijksvoordeel
kwalificeert en op grond van de bepalingen van het BW geen schenking is en niet
erfrechtelijk verkregen wordt. Dat er geen gelijkheid van inleg zou zijn, zoals dit
bij deze derde verrichting het geval is, blijft volkomen zonder uitwerking op de
civiele kwalificatie van het huwelijksvoordeel.
3) Geen misbruik
52. De algemene antimisbruikbepaling kan slechts worden toegepast indien de
gewone interpretatiemethode, de technische bepalingen van het wetboek, de
simulatieleer en de specifieke fiscale misbruikbepalingen (de zogenaamde
fictiebepalingen) geen toepassing vinden.
Ook het Grondwettelijk Hof stelt dat de algemene 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
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wel de doelstellingen van een specifieke antimisbruikmaatregel frustreren, kan
de algemene antimisbruikbepaling wel worden aangewend.
Geen van de twee door de aanvragers overwogen aanvragen frustreren echter
enige toepasselijke specifieke antimisbruikbepaling. Evenmin kan daartegen de
algemene antimisbruikbepaling worden aangewend. De aanvragers verzoeken
om dit te bevestigen, op grond van de hierna uiteengezette motieven.

3.1. Geen frustratie van specifieke antimisbruikbepalingen
53. De voorgenomen verrichtingen frustreren de doelstellingen van art.
2.7.1.0.3, 3° VCF niet, omdat de aanvragers niet overgaan tot enige schenking of
kosteloze beschikking waarvan de uitwerking artificieel tot aan het overlijden
wordt uitgesteld. Ze passen hun huwelijksovereenkomst aan om tot een regeling
te komen, enerzijds bij echtscheiding, anderzijds bij overlijden, die tot een
billijke regeling moet leiden voor goederen waarin ze beiden gerechtigd zijn.
54. De voorgenomen verrichtingen frustreren evenmin art. 2.7.1.0.5 VCF.
De aanvragers zijn destijds gehuwd onder een stelsel van scheiding van
goederen omdat ze een groot belang hechtten (en nog steeds hechten) aan de
(professionele en andere) autonomie van elk van hen, alsook aan de grotere
bescherming voor (professionele) schuldeisers van de andere echtgenoot.
Ze zijn nu tot de vaststelling gekomen dat het, als gevolg van de hervorming van
het huwelijksvermogensrecht door de wet van 22 juli 2018, mogelijk is om
huwelijksvoordelen aan mekaar toe te kennen, in het bijzonder voor het geval
van overlijden, met civielrechtelijke voordelen die testamentaire beschikkingen
of een contractuele erfstelling niet bieden.
Met betrekking tot onverdeeldheden laat de civiele wet nu immers toe dat een
verblijvingsbeding daaraan wordt gekoppeld, waardoor deze onverdeelde
goederen bij overlijden van een van de echtgenoten van rechtswege,
onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan de langstlevende toebehoren,
tenzij de langstlevende zou kiezen, overeenkomstig de modaliteiten zoals
voorzien in het huwelijkscontract, om zich niet op dit verblijvingsbeding te
beroepen. Dit is voor de langstlevende een veel comfortabelere situatie dan deze
die door een erfrechtelijke (testamentaire of contractuele) regeling wordt
geschapen.
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Bovendien vertoont het verdelingsbeding voor onverdeeldheden een voordeel op
het verrekenbeding. Voor de werking van het verrekenbeding moet immers de
samenstelling en de nettowaarde van deze verrekenmassa worden vastgesteld in
onderling overleg tussen de langstlevende echtgenoot en de rechtsopvolgers van
de overleden echtgenoot, en bij ontstentenis van akkoord, door een
deskundigencollege. Na kennisgeving van de gemaakte keuze over de
verrekensleutel moeten de rechtsopvolgers van de overleden echtgenoot tot
betaling overgaan, hetzij in geld, hetzij door afstand van goederen aan de
langstlevende. Het is voor de schuldenaars van de verrekenschuld bovendien
mogelijk om de schuld in schijven te voldoen. Door de onmiddellijke en
zakelijke werking van het verblijvingsbeding zijn al deze stappen niet nodig, en
treedt de langstlevende echtgenoot, vanaf de kennisgeving van haar keuze, maar
met uitwerking vanaf het overlijden, in het bezit en in de volle eigendom van de
onverdeelde goederen, die hem/haar in natura verblijven. Juist hierdoor is er
voor de langstlevende op civielrechtelijk vlak een veel comfortabelere positie dan
bij een verrekenbeding.

3.2. Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.2 VCF
55. De voorgenomen verrichtingen verlenen huwelijksvoordelen die
huwelijksvermogensrechtelijk worden verkregen. Ze zijn dus niet onderworpen
aan artikel 2.7.1.0.2 VCF.
De aanvragers frustreren deze bepaling niet, vermits ze enkel een
huwelijksvermogensrechtelijke regeling beogen. Ze kunnen dezelfde doelstelling
niet met dezelfde civiele gevolgen bereiken, noch door de wettelijke devolutie,
noch door een testamentaire beschikking, noch door een contractuele
erfstelling. ledere erfrechtelijke verkrijging wordt immers louter op de
nalatenschap toegekend, terwijl de echtgenoten net willen vermijden dat de
onverdeelde goederen voor de helft in de nalatenschap van de eerstoverleden
echtgenoot terecht komen. Dergelijke voordelen zouden, indien testamentair of
via contractuele erfstelling buiten huwelijksovereenkomst toegekend, eenzijdig
herroepen kunnen worden, wat de echtgenoten niet wensen. Bovendien zouden
voordelen die in omvang gelijkaardig zouden zijn, maar die ze mekaar via een
testament of een contractuele erfstelling (al of niet binnen
huwelijksovereenkomst) zouden willen toekennen, vatbaar zijn voor inkorting
indien ze de reserve van de kinderen zouden aantasten, terwijl de echtgenoten
dat risico totaal wensen uit te schakelen, zoals de civiele wet hun dat toelaat.
4) Niet-fiscale motieven

M&D Seminars

479

56. Uit wat voorafgaat blijkt dat de aanvragers de voorgenomen verrichtingen
overwegen omwille van niet fiscale motieven. Zij verzoeken dan ook te
bevestigen dat er omwille van deze niet fiscale motieven hoe dan ook geen
sprake kan zijn van fiscaal misbruik met betrekking tot de twee aanvragen die ze
u voorleggen, en dat de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2
VCF niet toepasselijk is.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
57. Het besluitvormingsorgaan spreekt zich enkel uit over op de fiscale
behandeling van het verblijvingsbeding voor de onverdeelde goederen en de
mogelijke toepassing van de door de aanvrager opgeworpen artikelen van de
VCF, met name:
Artikel 2.7.1.0.2 VCF dat luidt als volgt:

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 aan het vruchtgebruik heeft verzaakt conform paragraaf 6 van
het voormelde artikel.
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 :
1° …
2° …
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.
Het eerste lid, 3°, is niet van toepassing bij de realisatie van een beding van
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terugval die de erflater heeft bedongen in het voordeel van een derde voor een
vruchtgebruik dat de erflater zich heeft voorbehouden.
Artikel 2.7.1.0.4 VCF dat luidt als volgt:

De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die
niet aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van
de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken
van de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere
echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste
wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

§ 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.
Artikel 2.8.4.1.1 VCF dat luidt als volgt:

§ 1. De schenkbelasting voor de schenkingen van onroerende goederen wordt
berekend volgens het tarief, vermeld in de onderstaande tabellen :
TABEL I
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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

27

49.500

450.000,01

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

40

95.000

450.000,01

§ 2. Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
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1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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 5,5 % voor schenkingen, inclusief inbrengen om niet, 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 sociale huisvestingsmaatschappijen als vermeld in artikel 40 van de
Vlaamse Wooncode;
8° de coöperatieve vennootschap Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen;
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, beroepsverenigingen, internationale verenigingen zonder
winstoogmerk, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut;
11° openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
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 eerste lid, 10°, als de
schenker zelf een rechtspersoon als vermeld in het eerste lid, 10°, is.
Het tarief, vermeld in het eerste en tweede 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 statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun
hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte hebben.
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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. Er worden 2 verrichtingen voorgelegd, die zullen verwezenlijkt worden via
een wijziging van de huwelijksovereenkomst, waarbij het stelsel van scheiding
van goederen behouden blijft:
•

toevoeging van een verdelingsbeding met betrekking tot de onverdeelde
goederen, die de echtgenoten reeds in onverdeeldheid (50-50) toebehoren;

•

toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot de goederen die de
echtgenoten, al dan niet volkomen gelijk, in een reeds bestaande
onverdeeldheid zullen brengen.

59. Algemeen wordt vooreerst aanvaard dat de voorgenomen verrichtingen
welke bij huwelijksovereenkomst zouden plaatsvinden (dus zowel de
overeenkomst van inbreng als die van toebedeling), overeenkomsten onder
bezwarende titel zijn. Bovendien blijven deze overeenkomsten onder
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bezwarende titel, ook al is de inleg en/of de levensverwachting ongelijk, dit in
tegenstelling tot hetgeen geldt voor bedingen van aanwas.
60. De inbreng door de echtgenoten van een eigen roerend goed in de
bestaande onverdeeldheid is fiscaal gezien de overdracht (onder bezwarende
titel) van een onverdeeld deel. Aangezien deze verrichting betrekking heeft op
roerende goederen, is hierop geen Vlaamse registratiebelasting verschuldigd.
61. Voor wat de toebedeling betreft, is het zo dat de toebedeling van de
volledige onverdeeldheid aan de langstlevende geen erfrechtelijke verkrijging is
doch wel een verkrijging op grond van een overeenkomst onder de levenden.
62. Een conventionele overdracht onder bezwarende titel valt in principe onder
het toepassingsgebied van de registratiebelasting.
63. Voor een dergelijke overdracht in het kader van een toebedeling van meer
dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen bij overlijden maakt de fiscale
regelgeving hierop een uitzondering door de overdracht (zowel van onroerende
als van roerende goederen) onder de erfbelasting te plaatsen op grond van
artikel 2.7.1.0.4 VCF. Deze bepaling is hier echter niet van toepassing, zoals de
aanvrager aangeeft, vermits er in casu geen sprake is van een
gemeenschappelijk vermogen.
64. We vallen dus terug op de algemene regels inzake het verkoop- of het
verdeelrecht. Concreet betekent dit dat op de toebedeling van de roerende
goederen geen erf- noch registratiebelasting verschuldigd zal zijn.
65. Uit het voorgaande volgt dat de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF,
2.7.1.0.4 VCF, 2.7.1.0.5 VCF en 2.8.4.1.1 VCF geen toepassing vinden op de
voorgenomen verrichtingen.
66. Vermits het contract is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan het worden afgetoetst
aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit
indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen.
De artikelen van titel 2, hoofdstuk 7 (erfbelasting) van de VCF vormen de
rechtsgrond voor de heffing van de erfbelasting. Bij deze bepalingen wordt er
geen onderscheid gemaakt tussen specifieke en algemene bepalingen. Evenwel
is het zo dat de bepaling van art. 3.17.0.0.2 VCF voorkomt dat men zich door
gebruik van bepaalde rechtshandelingen buiten het toepassingsgebied van een
heffingsbepaling stelt enkel en alleen vanwege fiscale motieven (zie hierna).
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De fictiebepalingen ingevoegd in de VCF zijn terug te vinden in de artikelen
2.7.1.0.3 tot en met 2.7.1.0.9 VCF en betreffen regelingen waarbij de
wetgever/decreetgever het noodzakelijk vond een bepaalde verkrijging gelijk te
stellen met een legaat. De fictiebepalingen zijn geen specifieke
misbruikbepalingen. Elke fictiebepaling heeft een specifiek doel. In de
voorbereidende werken van elk van deze bepalingen kan de doelstelling worden
nagelezen aan de hand waarvan een concrete techniek kan worden geëvalueerd.
De fictiebepaling kan enkel worden toegepast als er voldaan is aan de
voorwaarden die door het overeenkomstig artikel uit de VCF worden gesteld.
Uit de structuur van de VCF kan worden afgeleid dat de decreetgever met de
artikelen 2.7.1.0.3 tot en met 2.7.1.0.9 VCF geen specifieke misbruikbepalingen
voor ogen had: de algemene misbruikbepaling is opgenomen in titel 3 (Inning en
Invordering), die algemeen de procedurebepalingen bevat terwijl de
fictiebepalingen opgenomen zijn in titel 2 (Belastingheffing), die de inhoudelijke
bepalingen bevat. Meer bepaald werden de fictiebepalingen opgenomen onder
hoofdstuk 7 (Erfbelasting), afdeling 1 (belastbaar voorwerp).
De anti-misbruikbepaling, zoals opgenomen in art. 3.17.0.0.2 VCF, is een
algemene bepaling. Het gegeven dat een artikel van titel 2, hoofdstuk 7
(erfbelasting), meer bepaald een fictiebepaling, van de VCF niet kan worden
toegepast omdat de voorwaarden niet zijn voldaan sluit de inroeping door de
Vlaamse Belastingdienst van art 3.17.0.0.2 VCF niet uit. Dit laatste artikel werd
immers in het leven geroepen om te voorkomen dat de overledene voor zijn
overlijden via bepaalde (legale) technieken zijn nalatenschap zou laten vererven
met ontwijking van de erfbelasting.
67. Uit de gegevens opgenomen in de aanvraag blijkt dat de echtgenoten
gehuwd zijn onder het Belgische stelsel van scheiding van goederen, met een
toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen (TIGV) waarin de gezinswoning
te [...] werd ingebracht. Uit het huwelijk zijn geen kinderen geboren, maar
mevrouw Y heeft wel een meerderjarige dochter uit een eerdere relatie die door
de heer X gewoon werd geadopteerd. De echtgenoten wensen thans hun
bestaande stelsel aan te vullen met de correcties zoals hoger vermeld.
68. Uit het voorgaande volgt dat partijen hun stelsel van scheiding van goederen
met een TIGV, waarin de gezinswoning werd ingebracht, zullen aanhouden. Voor
de roerende goederen behouden ze een onverdeeldheid.

M&D Seminars

486

De instandhouding van de TIGV heeft tot gevolg dat er bij overlijden van één van
de partijen zal kunnen genoten worden van de vrijstelling voor de gezinswoning
van artikel 2.7.4.1.1, §2, derde lid VCF in de erfbelasting. Daarenboven zal de
toevoeging van het verblijvingsbeding voor de onverdeelde roerende goederen
ertoe leiden dat op de toebedeling van de roerende goederen aan de
langstlevende geen erf- noch registratiebelasting verschuldigd zal zijn. Er wordt
op die manier een aanzienlijke belastingbesparing bekomen.
Aangezien er geen enkel niet-fiscaal motief wordt aangehaald om dit te
verantwoorden, is het besluitvormingsorgaan van oordeel dat de verrichting
enkel is ingegeven door fiscale motieven en dat er in casu sprake is van fiscaal
misbruik in de zin van artikel 3.17.0.0.2 VCF.
69. Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratie-en erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen. Overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1,
§2, eerste lid, 3° VCF spreekt deze beslissing zich niet uit over de mogelijke
toepassing van niet door de aanvrager opgeworpen artikelen van de VCF.
[top]
-----------------

- publicatie op 07.10.2020
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Wijziging huwelijksstelsel - Kanscontract
Voorafgaande beslissing nr. 20035 dd. 07.09.2020

Artt 2.7.1.0.3; 2.7.1.0.5; 2.8.1.0.1; 2.8.4.1.1; 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 aanvragers wensen hun huwgemeenschap te ontbinden en over te gaan
naar een stelsel van scheiding van goederen. Aan het vermogen dat zij
verkrijgen ingevolge de ontbinding van hun huwgemeenschap wensen zij een
beding van aanwas te koppelen. Vooraf wensen zij bevestiging te krijgen dat:

1.1. de overgang naar een stelsel van scheiding van goederen – voorafgaand
aan het afsluiten van een beding van aanwas – in combinatie met een beding
van aanwas geen fiscaal misbruik uitmaakt in de zin van artikel 3.17.0.0.2.
VCF;

1.2. het beding van aanwas kwalificeert als een kanscontract onder bewarende
titel;

1.3. bijgevolg het beding van aanwas geen schenking is en dus niet
onderworpen is aan de schenkbelasting overeenkomstig de artikelen 2.8.1.0.1.
VCF en 2.8.4.1.1., §2 VCF;

1.4. bijgevolg het beding van aanwas geen schenking is en dus niet
onderworpen is aan de erfbelasting overeenkomstig de artikelen 2.7.1.0.3., 3°
VCF en 2.7.1.0.5 VCF.

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 de heren […], te […] namens:

2.1. De heer X, geboren te […] op xx.xx.1969, van Belgische nationaliteit,
ingeschreven in het Belgisch rijksregister onder nummer […], wonende te
[…];

2.2. Mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1972, van Belgische nationaliteit,
ingeschreven in het Belgisch rijksregister onder nummer […], wonende te […];
3. De heer en mevrouw X-Y zijn gehuwd te […] op xx.xx.1996 onder het
wettelijk stelsel bij gebrek aan een huwelijkscontract, laatst gewijzigd bij
huwelijkscontract van xx.xx.2008, verleden voor meester […], notaris te […],
zonder dat deze wijziging de vereffening van het stelsel tot gevolg heeft gehad.
4. De heer en mevrouw X-Y hebben drie gemeenschappelijke kinderen, te weten:

4.1. kind A, geboren te […] op xx.xx.1998;
4.2. kind B, geboren te […] op xx.xx.2000;
4.3. kind C, geboren te […] op xx.xx.2003.
Daarnaast is de heer X de vader van een niet-gemeenschappelijk kind, te weten
kind D, geboren op xx.xx.2013. De juridische afstammingsband ten aanzien van
kind D werd evenwel nooit vastgesteld.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
5. De heer en mevrouw X-Y zijn ongeveer 25 jaar gehuwd. Het vermogen
waarover zij op vandaag beschikken, bestaat hoofdzakelijk uit
gemeenschappelijk vermogen dat zij hebben opgebouwd gedurende hun
huwelijk. Hun voornaamste gemeenschappelijk vermogen betreft:
•

de volle eigendom van hun gezinswoning te […];

•

de volle eigendom van een vakantiewoning te […];

•

een onverdeeld vierde deel in blote eigendom van een appartement; het
vruchtgebruik van dit appartement behoort toe aan de moeder van de heer X;
de overige onverdeelde blote eigendom aan zijn broers/zussen. Op de
hoorzitting van xx.xx.2020 werd door meester […] toegelicht dat voormeld
goed een aankoop betrof voor het gemeenschappelijk vermogen. Bij de
aankoop werd er door de broers/zussen gekocht in blote eigendom en door
de moeder in vruchtgebruik;

•

de vermogenswaarde van alle aandelen van de vennootschap Z;
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een groepsverzekering;
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Naast het gemeenschappelijk vermogen beschikt mevrouw Y zelf over diverse
spaargelden afkomstig van haar familie. De heer X heeft nagenoeg geen eigen
vermogen.
6. De aanvragers wensen vooreerst hun huwgemeenschap te ontbinden en over
te gaan naar een stelsel van scheiding van goederen. Het hierboven vermelde
vermogen dat op vandaag tot hun huwgemeenschap behoort, zullen zij na de
overgang in onverdeeldheid aanhouden, ieder van hen voor een gelijke
onverdeelde helft in volle eigendom (resp. blote eigendom wat het appartement
betreft).
7. Na de overgang wensen de aanvragers met betrekking tot de roerende
goederen, de vakantiewoning te […] en het appartement een kanscontract onder
bezwarende titel af te sluiten. Meer bepaald wensen de aanvragers dat dit
onverdeelde vermogen bij het vóóroverlijden van de eerststervende van hen in
volle eigendom (resp. blote eigendom) zal toekomen aan de langstlevende onder
hen. Elk van de aanvragers zal aldus zijn of haar voormelde aanspraak op
voormelde goederen in volle eigendom (resp. blote eigendom) afstaan aan de
andere partij, onder de opschortende voorwaarde van vóóroverlijden, en elk van
de aanvragers verkrijgt als tegenprestatie voor deze afstand een gelijke kans om
de voormelde aanspraak op voormelde goederen toebehorend aan de andere
partij, te verwerven indien hij of zij het langst leeft.
8. Met betrekking tot de vermelde onverdeelde goederen wensen de aanvragers
dus een beding van aanwas af te sluiten. Deze overeenkomst zal worden
afgesloten volgens de volgende modaliteiten:

8.1. de verwerving ten voordele van de langstlevende echtgenoot zal gebeuren
met ingang van het overlijden van de eerststervende, zonder terugwerkende
kracht;

8.2. de verwerving ten voordele van de langstlevende echtgenoot zal optioneel
zijn. De langstlevende echtgenoot heeft met andere woorden de keuze om
zich niet op de aanwas te beroepen;

8.3. de overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde duur. De partijen
sluiten de overeenkomst evenwel af onder de uitdrukkelijk ontbindende
voorwaarde van beëindiging van hun huwelijk. Gelet op de duurzaamheid van

M&D Seminars

490

hun relatie kan dit niet als een zuiver potestatieve voorwaarde worden gezien
(Antwerpen 3 juni 2009, T.Not. 2011, afl. 10, 517, noot PUELINCKX-COENE,
M.; R. BARBAIX, Handboek Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia,
2018, p. 968 e.v., 1636);

8.4. zolang het kanscontract geldt en beide partijen in leven zijn, mogen zij
hun aanspraken op de onverdeelde goederen, voorwerp van het kanscontract,
niet vervreemden (noch onder bezwarende titel, noch om niet), in pand geven,
in betaling geven of op enigerlei andere wijze (met zakelijke rechten)
bezwaren, behoudens uitdrukkelijke goedkeuring van de andere partij. Wel
kunnen zij, mits het akkoord van de andere partij, overgaan tot vervreemding
van de vermogensbestanddelen en de vervanging ervan door andere
vermogensbestanddelen die in de plaats van de vervreemde goederen zullen
treden en aan het kanscontract onderworpen zijn.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
9. Problematiek van het buitenechtelijk kind

9.1. De aanvragers zijn bijna 25 jaar gehuwd en hebben samen drie
gemeenschappelijke kinderen. De heer X is evenwel tevens de biologische
vader van een niet-gemeenschappelijk kind, te weten kind D, die werd
geboren op xx.xx.2013. Als bijlage voegen de aanvragers een kopie van het
verzoekschrift tot het bekomen van een uitkering voor levensonderhoud,
opvoeding en passende opleiding in de zin van artikel 336 e.v. BW., alsook de
akkoordconclusie die ter homologatie aan de rechtbank werd voorgelegd. De
heer X heeft met andere woorden niet betwist dat hij de biologische vader is
van kind D. De juridische afstammingsband ten aanzien van kind D werd
evenwel nooit officieel vastgesteld.

9.2. Ondanks het akkoord omtrent de bijdrage van de heer X in het
levensonderhoud van kind D (zie akkoordconclusie gevoegd bij de aanvraag)
maakt mevrouw Y zich zorgen over haar positie en de rechten die kind D zou
kunnen laten gelden in de nalatenschap van de heer X indien hij als eerste zou
overlijden. Het feit dat partijen een akkoord hebben gesloten doet geen
afbreuk aan de mogelijkheid voor kind D om een vordering tot vaststelling van
afstamming in te stellen. Van dit vorderingsrecht kan immers niet worden
afgezien (artikel 334quater BW). Bovendien verjaart het vorderingsrecht tot
vaststelling van afstamming bij gebrek aan bezit van staat pas na dertig jaar te
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rekenen vanaf de geboorte. Hoewel de heer X financieel zijn
verantwoordelijkheid heeft opgenomen (partijen waren het enkel oneens over
de omvang van de financiële bijdrage, niet over het principe), heeft hij zich
nooit gedragen als ouder ten aanzien van kind D, en de buitenwereld erkent
de heer X ook niet als de vader van kind D. Kind D heeft met andere woorden
geen bezit van staat ten aanzien van de heer X. Aangezien kind D werd
geboren op xx.xx.2013, verjaart de vordering overeenkomstig artikel 331ter
BW pas op xx.xx.2043.

9.2. De aanvragers wensen absoluut te vermijden dat mevrouw Y het
vermogen dat zij tezamen met haar echtgenoot gedurende haar huwelijk heeft
opgebouwd, moet ‘delen’ met kind D indien de heer X als eerste zou
overlijden. Zij willen dan ook iedere vorm van ‘samenloop’ tussen mevrouw Y
en kind D in de nalatenschap van de heer X vermijden. In de hypothese dat de
heer X als eerste overlijdt, wensen de aanvragers de rechten van kind D dan
ook maximaal te beperken.

9.3. Het gegeven dat de aanwas optioneel zal worden bedongen, is ingegeven
vanuit het risico dat niet de heer X maar mevrouw Y als eerste echtgenoot
overlijdt. In dat geval zal het betrokken vermogen immers via aanwas
toekomen aan de heer X. Bijgevolg zal dit vermogen dus allicht – behoudens
vertering en devaluatie – deel uitmaken van zijn fictieve massa en, in geval van
vaststelling van afstamming, van de reserve van kind D.
Het optionele karakter van de aanwasovereenkomst zal de heer X met andere
woorden de mogelijkheid bieden om het vermogen deel te laten uitmaken van
de nalatenschap van mevrouw Y en dit te laten vererven. Enkel op die manier
kan hij het vermogen van mevrouw Y vrijwaren van een eventuele
erfrechtelijke vordering van kind D.
10. Geen alternatieve planningstechniek voorhanden

10.1. De aanvragers zien de overgang naar een stelsel van scheiding van
goederen, in combinatie met een beding van aanwas als enige mogelijkheid
om hun doelstellingen te bereiken.
Indien kind D een vordering zou instellen om de juridische afstammingsband
ten aanzien van de heer X te laten vaststellen, zal zij in de nalatenschap van de
heer X immers dezelfde erfrechten kunnen laten gelden als de overige drie
gemeenschappelijke kinderen van de aanvragers. Zij zal met andere woorden
recht hebben op een vierde van de nalatenschap, maar zal bovendien ook
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reservataire rechten kunnen laten gelden. Deze reservataire rechten beknotten
de planningsmogelijkheden van de aanvragers aanzienlijk.

10.2. Zo beantwoordt een planning via schenking, contractuele erfstelling of
testament niet aan de doelstelling van de aanvragers, omdat alle
beschikkingen ‘om niet’ overeenkomstig artikel 922 BW tot de fictieve massa
moeten worden gerekend. Deze giften bepalen mee de grootte van de
reservataire rechten die kind D kan laten gelden in de nalatenschap van de
heer X, en vermijden geenszins het risico op een samenloop tussen mevrouw Y
en kind D. Een toebedeling van vermogen aan mevrouw Y onder bezwarende
titel dringt zich dan ook op om de doelstelling van de aanvragers te bereiken.

10.3. Maar ook een toebedeling via de techniek van huwelijksvoordelen biedt
mevrouw Y geen bescherming tegen een potentiële inkortingsvordering van en
dus samenloop met kind D. Hoewel het Hof van Cassatie intussen uitdrukkelijk
heeft bevestigd dat huwelijksvoordelen geen schenkingen zijn (Cassatie 5
januari 2017), bepaalt artikel 1465 BW immers dat een toebedeling van meer
dan de helft van de huwelijkse aanwinsten in geval van nietgemeenschappelijke kinderen als een schenking zal worden beschouwd. Een
dergelijke toebedeling moet worden aangerekend op het beschikbaar
gedeelte, en is bijgevolg potentieel inkortbaar. Ook de techniek van
huwelijksvoordelen biedt mevrouw Y met andere woorden geen garantie tegen
een aanspraak van kind D.

10.4. De aanvragers stellen vast dat het beding van aanwas de enige
overblijvende techniek betreft om vermogen onder bezwarende titel toe te
bedelen (dus zonder geldelijke tegenprestatie). Het beding van aanwas is
immers een overeenkomst onder bezwarende titel, op voorwaarde dat er
sprake is van een werkelijk kanscontract (zie hierna punt 11.). De Vlaamse
belastingadministratie heeft echter reeds veelvuldig gewezen op het feit dat
een aanwascontract niet kan worden afgesloten met betrekking tot vermogen
dat tot de huwgemeenschap behoort (zie o.a. standpunt nr. 17044 dd.
19.09.2018). Daarom zien de aanvragers zich genoodzaakt om hun
huwgemeenschap te ontbinden en over te gaan naar een stelsel van scheiding
van goederen. Met betrekking tot het vermogen dat zij vervolgens
in onverdeeldheid zullen bezitten, kunnen zij een beding van aanwas afsluiten.
Een toebedeling aan mevrouw Y van dit vermogen via het beding van aanwas
sluit iedere aanspraak van kind D bij het overlijden van de heer X uit.
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10.5. De gezinswoning behoeft niet noodzakelijk een contract van aanwas om
de rechten van mevrouw Y als potentieel langstlevende echtgenote te
vrijwaren. Immers, een erfrechtelijke vordering vanwege kind D zal haar
weliswaar een blote eigendomsrecht in de gezinswoning verschaffen, maar
geeft haar geenszins het recht om mevrouw Y in haar rustig genot te storen.
Het blote eigendomsrecht van kind D is immers het recht tot omzetting
ontzegd (artikel 745quater §4 BW), dit in tegenstelling tot de andere goederen
van de aanvragers.
11. Het beding van aanwas

11.1. Om een kanscontract onder bezwarende titel af te sluiten, moet er
sprake zijn van evenwichtige kansen. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn (standpunt nr.
17044 dd. 19.09.2018).

11.3. Gelijkaardige levensverwachting
De aanvragers hebben een gelijke overlevingskans. De heer X is momenteel 50
jaar; mevrouw Y is momenteel 48 jaar. Zij beschikken over eenzelfde goede
gezondheid. Het leeftijdsverschil van minder dan drie jaar kwalificeert onder
de vigerende rechtspraak als een kansengelijkheid aangezien deze moet
worden beoordeeld in de feiten en niet enkel mag gesteund worden op een
objectieve leeftijd (Antwerpen 30 juni 2015, T.Not. 2016, afl. 5, 364; Rb.
Leuven 7 december 2007, TFR 2008, afl. 338, 322; Rb. Turnhout 7 januari
2005, CABG 2006, afl. 6, 60, noot MICHIELS, D.).

11.4. Gelijkwaardige inbreng
Ingevolge de vereffening en verdeling van de huwgemeenschap en overgang
naar een stelsel van scheiding van goederen, zal het betrokken vermogen tot
de respectieve eigen vermogens van de aanvragers behoren, aan ieder van hen
voor de onverdeelde gelijke helft. De inbreng van de aanvragers is bijgevolg
gelijkwaardig want gelijk.

11.5. Kanscontract onder bijzondere titel.
Het kanscontract moet onder bijzondere titel zijn. Het beding van aanwas is
onder bijzondere titel wanneer de overeenkomst of het beding niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
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nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die een partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende, al zijn roerende goederen, of een evenredig
deel van al zijn onroerende of van al zijn roerende goederen bij zijn overlijden.
De aanvragers wensen enkel een beding van aanwas te koppelen aan de
hierboven vermelde goederen die op vandaag tot hun huwgemeenschap
behoren. Bijgevolg is het aanwasbeding onder bijzondere titel.
12. Geen fiscaal misbruik
De overgang naar een stelsel van scheiding van goederen, voorafgaand aan de
afsluiting van het beding van aanwas, maakt geen gecombineerde constructie uit
die kwalificeert als fiscaal misbruik. De combinatie van beide verrichtingen is er
immers enkel op gericht om de rechten van mevrouw Y te maximaliseren in de
hypothese dat de heer X als eerste overlijdt, en om iedere samenloop tussen
mevrouw Y en kind D in de nalatenschap van de heer X te vermijden. Omdat de
aanvragers niet kunnen uitsluiten dat kind D erfrechten zal kunnen laten gelden
in de nalatenschap van de heer X, is een planning via giften (onder de levenden
of via testament) uitgesloten. Om dezelfde reden biedt een planning via
huwelijksvoordelen geen oplossing. In aanwezigheid van nietgemeenschappelijke kinderen geldt immers de bijzondere regeling van artikel
1465 BW.
Enkel een toebedeling van vermogen via een beding van aanwas (en dus onder
bezwarende titel) kan een sluitende toebedeling vormen zonder risico op
inkorting door kind D. Omdat een aanwasbeding evenwel niet mogelijk is voor
goederen die tot de huwgemeenschap behoren (zie o.a. standpunt nr. 17044 dd.
19.09.2018), zien de aanvragers zich verplicht om eerst over te gaan naar een
stelsel van scheiding van goederen.
13. Geen verboden erfovereenkomst over een niet opengevallen nalatenschap
Overeenkomstig artikel 1100/1, § 4 BW zijn overeenkomsten of bedingen onder
bezwarende titel altijd toegelaten als ze onder bijzondere titel zijn gesloten of
gemaakt. In casu is het beding van aanwas zowel onder bezwarende titel als
onder bijzondere titel, zodat er geen sprake is van verboden erfovereenkomsten.
[top]

IV. Beslissing

M&D Seminars

495

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. De aanvraag tot voorafgaande beslissing is ontvankelijk indien één van de
aanvragers zijn fiscale woonplaats in de vijf jaren die de overeenkomst van
aanwas voorafgaan het langst in het Vlaamse Gewest had gevestigd. Hieraan is
voldaan.
16. Het te sluiten beding van aanwas zal uitwerking krijgen bij het overlijden van
één van de echtgenoten tenzij de langstlevende er van afziet.
17. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
•

Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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.”
•

Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF dat luidt als volgt:

“§ 2. Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”
•

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:
…
3° alle schenkingen van roerende goederen die de erflater heeft gedaan onder
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de opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt ingevolge het
overlijden van de schenker.”
•

Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

“§ 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.”
•

Artikel 3.17.0.02 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;
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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.”
18. Het beding van aanwas

18.1. Het feit dat een beding van aanwas tussen echtgenoten wordt afgesloten
maakt dit contract op zich niet ongeldig. Wanneer een dergelijk beding van
aanwas wordt afgesloten tussen echtgenoten, zoals in onderhavig geval, moet
het slaan op de eigen goederen van de echtgenoten die ze in onverdeeldheid
bezitten, in casu de roerende goederen, de vakantiewoning te […] en
1/4de deel van de blote eigendom van het appartement na uitbreng uit het
gemeenschappelijk vermogen. Het beding van aanwas moet in een notariële
akte zijn opgenomen indien het beding betrekking heeft op onroerende
goederen.

18.2. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen niet
zijn onderworpen aan de schenkbelasting maar voor onroerende goederen wel
aan het verkooprecht mits het contract beperkt is, via beschikking onder
bijzondere titel, en ten bezwarende titel is.

18.3. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende
goederen bij zijn overlijden.
In de aanvraag werden de goederen (vermeld onder punt 5) niet specifiek
genoeg omschreven om deel uit te maken van een beding onder bijzondere
titel. In het ontwerp van overeenkomst houdende beding van aanwas dat op
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18 augustus 2020 werd voorgelegd werden de goederen die deel uitmaken
van het beding omschreven als volgt:

“- De volle eigendom van de woning te […];
- Een onverdeeld vierde deel in blote eigendom van een appartement te […];
- De vermogenswaarde van alle 186 aandelen van de vennootschap Z, met
zetel te […], met ondernemingsnummer […]; - een groepsverzekering bij […];
- spaargelden bij […] op rekeningnummer […]; “.
Deze beschrijving zal na aanvulling specifiek genoeg zijn om het beding te
kwalificeren als beding onder bijzondere titel.

18.4. Zaakvervanging is mogelijk binnen een beding van aanwas. Het
vervanggoed volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het
vervangt. Hetzelfde geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment
van de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed

18.5. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.

18.6. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld
op basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten
die ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract
etc...
De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract.
Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er sprake is van een
gelijkaardige levensverwachting.

18.7. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed
kan in waarde stijgen of dalen).
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Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt de inleg van de aanvragers na
uitbreng (ingevolge overstap naar een stelsel van scheiding van goederen)
gelijk(waardig) is. De goederen die deel uitmaken van het contract behoren de
aanvragers na voormelde uitbreng ieder voor de onverdeelde helft toe.

18.8. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing en hetgeen uiteengezet, kan worden besloten dat het
om een kanscontract ten bezwarende titel gaat.
19. Fiscaal misbruik

19.1. Indien het contract is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan het afgetoetst
worden aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal
misbruik uit indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen.
Herkwalificatie is mogelijk indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat
de geviseerde verrichting(en) ook niet-fiscale doelstellingen hebben, en dat
deze niet-fiscale doelstellingen voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.

19.2. De aangehaalde niet-fiscale motieven wegen in casu niet op tegen de
fiscale motieven. Mevrouw Y wordt immers voldoende beschermd t.o.v.
aanspraken van (niet-)gemeenschappelijke kinderen door het wettelijk
erfrecht. Bij overlijden van de heer X zal zij het vruchtgebruik over heel de
nalatenschap bekomen. Bovendien is kind D tot op dit ogenblik niet erkend en
is het dus louter hypothetisch dat ze aanspraak zou maken op een deel van de
nalatenschap van de heer X.
Bovendien is de keuze van de echtgenoten niet consequent. Hun motief tot de
voorgenomen verrichtingen is het gezinsvermogen te beschermen. Toch wordt
de gezinswoning niet bij het beding van aanwas betrokken. De gezinswoning
primeert nochtans als familiaal (onroerend) goed bij uitstek. Ook al heeft het
niet-gemeenschappelijk kind, kind D, na erkenning, enkel recht op 1/4de blote
eigendom dan nog worden zowel mevrouw Y als de kinderen met haar bestaan
en erfrechten geconfronteerd.
Tijdens de hoorzitting van xx.xx.2020 gaf meester […] aan dat de keuze om de
gezinswoning buiten het beding van aanwas te houden ingegeven was door de
vrijstelling inzake erfbelasting. Deze vrijstelling woog voor het gezin niet op
tegen de werking van het beding van aanwas.
Uit de aanvraag blijkt bovendien dat mevrouw Y al 7 jaar op de hoogte was van
het bestaan van het buitenechtelijk kind. De echtgenoten geven geen verklaring
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waarom de voorgenomen verrichtingen nu, na 7 jaar, moeten plaatsvinden. De
bezorgdheden van mevrouw Y in verband met het bestaan van kind D zijn
immers dezelfde gebleven.
Bovendien is een regeling via een beding van aanwas voorbarig. Op dit ogenblik
heeft kind D (7 jaar) geen potentieel erfrechtelijke aanspraken in het vermogen
van de heer X, nu ze niet erkend is.
Daarenboven belet niets kind D, na erkenning, het beding van aanwas
civielrechtelijk aan te vechten, ongeacht het feit of dit beding fiscaal al dan niet
wordt aanvaard.
Evenwel kunnen de echtgenoten nu al overstappen naar een stelsel van
scheiding van goederen zonder het sluiten van het voorgenomen beding van
aanwas.
Hieruit volgt dat het tegenbewijs (d.i. niet-fiscale motieven die opwegen tegen
de fiscale motieven) niet geleverd is. Het sluiten van een beding van aanwas
voorafgegaan door een wijziging van huwelijksovereenkomst (overgang naar een
stelsel van scheiding van goederen) wordt in casu onderworpen aan de
belastingheffing overeenkomstig het doel van de VCF alsof het misbruik niet
heeft plaatsgevonden. De rechtshandelingen zijn m.a.w. niet-tegenstelbaar aan
de Vlaamse Belastingdienst.

Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie- en de erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belasting
[top]
-----------------

- publicatie op 07.10.2020
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Wijziging huwelijksstelsel - Verblijvingsbeding m.b.t.
onverdeelde goederen
Voorafgaande beslissing nr. 20037 dd. 28.09.2020

Artt 2.7.1.0.2, 2.7.1.0.3, 3°, 2.7.1.0.4, 2.7.1.0.5, 2.7.1.0.9, 2.8.1.0.1, 2.9.1.0.1,
2.9.1.0.7, 2.10.1.0.1, 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. Onderhavige rulingaanvraag strekt ertoe bevestiging te verkrijgen vanwege de
Vlaamse Belastingdienst:
•

Dat de inbreng van nagemelde (roerende) goederen door de heer X in een
nieuw te creëren onverdeeldheid niet zal onderworpen zijn aan de artikelen
2.8.1.0.1 en 2.9.1.0.1 VCF en dat de latere toebedeling van de
onverdeelde roerende goederen op grond van het verblijvingsbeding niet zal
worden geviseerd door de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF,
2.7.1.0.4. VCF, 2.7.1.0.5 VCF en 2.7.1.0.9 VCF, en dat ze ook geen van deze
bepalingen frustreren, zodat de voorgenomen verrichting geen fiscaal
misbruik uitmaakt in de zin van artikel 3.17.0.0.2 VCF;

•

Dat de ontbinding en verdeling van het TIGV in gelijke onverdeelde helften
niet zal leiden tot heffing van het verdeelrecht op grond van artikel 2.10.1.0.1
VCF, en dat de latere toebedeling aan de langstlevende echtgenoot van de
onverdeelde goederen in volle eigendom op grond van het verblijvingsbeding,
niet zal onderworpen worden aan een heffing op grond van de artikelen
2.7.1.0.2. VCF, 2.7.1.0.3,3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF, 2.7.1.0.5 VCF en 2.7.1.0.9
VCF of 2.9.1.0.7 VCF en dat ze ook geen van deze bepalingen frustreren, zo
dat de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF daarop niet
van toepassing is.
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2. De Aanvragers verzoeken uitdrukkelijk, overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1,
§4, lid 1 VCF, dat, gelet op het voorwerp van de aanvraag, de termijn waarvoor
de beslissing wordt getroffen, langer zal zijn dan vijf jaar. Meer bepaald
verzoeken zij om een geldigheidsduur van de afgeleverde beslissing tot en met
het overlijden van één van hen beiden.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
3. De aanvraag wordt ingediend door […], namens:
•

De heer X, geboren te […] op […]; en

•

Mevrouw Y, geboren te […] op […].

Zij worden hierna ook gezamenlijk “Aanvragers” genoemd.
4. Aanvragers wonen samen te […]. Aanvragers hebben hun woonplaats sedert
meer dan vijf jaar in het Vlaams Gewest gevestigd.
Zij hebben samen één zoon: jongeheer Z, geboren op […] en hebben geen nietgemeenschappelijke kinderen.
5. Zij zijn gehuwd te […] op […] onder het stelsel van zuivere scheiding van
goederen, met toevoeging van een intern gemeenschappelijk vermogen (hierna:
“TIGV”) ingevolge akte houdende huwelijkscontract, verleden op […] voor notaris
[…], welke ongewijzigd bleef tot op heden.
6. In het TIGV werd enkel de toenmalige gezinswoning, gelegen te […], door de
heer X ingebracht, onder voorbehoud van het vruchtgebruik dat was toegekend
aan de besloten vennootschap “A”, met zetel te […], en met
ondernemingsnummer […] (hierna: “A BV”) voor een termijn van twintig jaar te
rekenen vanaf […]. Het vruchtgebruik werd intussen door de heer X afgekocht bij
akte verleden op […] voor notaris […]. Het huwelijkscontract bepaalt dat de heer
X het onroerend goed kan terugnemen in geval van echtscheiding, zonder
aanrekening van de waarde van het goed ten tijde van de verdeling op zijn
aandeel in het TIGV. Er werd ook een keuzebeding opgenomen dat uitwerking
heeft bij het overlijden van de eerste van beide echtgenoten.
7. Voor het geval van overlijden van de heer X voorziet het huwelijkscontract in
een beding tot optionele verrekening van aanwinsten.
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8. Aanvragers wensen een horizontale planning te realiseren, waarbij hun […]
zoon zoveel en zolang als mogelijk wordt afgeschermd van enig
schuldeisersrisico en zo min mogelijk wordt blootgesteld aan enige
vennootschapsrechtelijke aansprakelijkheid.
9. Vanuit die optiek wensen Aanvragers hun huwelijksvermogensstelsel te
wijzigen. Deze wijzigingen zijn daarnaast ingegeven door de volgende
overwegingen:
•

Aanvragers wensen mevrouw Y een stevigere uitgangspositie toe te kennen,
zowel tijdens het huwelijk als bij overlijden van de heer X. Hiertoe zullen
bepaalde goederen onverdeeld worden gemaakt en zal met betrekking tot de
onverdeelde goederen een verblijvingsbeding worden afgesloten dat bij
overlijden van de eerste van hen beiden automatisch uitwerking krijgt.
Mevrouw Y verkrijgt op die manier een aanspraak met zakelijke werking.

•

Aanvragers wensen het TIGV, dat beperkt is tot de voormalige gezinswoning,
te ontbinden, om reden dat (1) het pand de bestemming als gezinswoning
heeft verloren en er geen reden is om het TIGV bij voortduur te behouden
(thans wordt het pand bewoond door de vader van de heer X; cfr. infra), (2) de
figuur van het TIGV geen wettelijke basis kent en de legitimiteit ervan
bovendien betwist wordt door bepaalde doctrine, terwijl artikel 1469, §1 BW
een uitdrukkelijke wettelijke basis vormt voor een onverdeeldheid tussen
echtgenoten.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
10. De voorgenomen wijzigingen van het huwelijksvermogensstelsel zijn
tweeledig.
1. EERSTE VERRICHTING: INBRENG IN ONVERDEELDHEID EN TOEBEDELING OP
GROND VAN VERBLIJVINGSBEDING
11. De heer X wenst bepaalde goederen in te brengen in een nieuw te creëren
onverdeeldheid tussen hem en zijn echtgenote, zodat deze goederen voortaan
bij gelijke delen aan hen beiden zullen toebehoren.
12. Op dit moment (zie tevens infra) behoren de volgende goederen tot het
eigen vermogen van de heer X:
•

[…] aandelen […] van de naamloze vennootschap B (afgekort: “[…]”), met
ondernemingsnummer […] en zetel te […], opgericht bij akte verleden op […]
voor notaris […], gepubliceerd in het Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op
[…] onder het nummer […],
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[…] winstbewijzen in naamloze vennootschap B, voormeld, ingevolge
inschrijvingsovereenkomst d.d. […] tussen […] NV, de heer X en de heer […].

13. Evenwel is de heer X voornemens om zijn aandelen en winstbewijzen in B te
verkopen aan een derde partij. In het kader van de verkooptransactie zal
wellicht worden voorzien dat de verkopende partij, de heer X, voor een gedeelte
(te weten ca. de helft) van de ontvangen koopsom opnieuw intreedt in het
kapitaal van de kopende partij. Deze herintrede is gebruikelijk in het kader van
dergelijke overeenkomsten. De heer X is voornemens om de participatie in het
kapitaal van de kopende partij aan te houden via de besloten vennootschap “C”,
met zetel te […] en ondernemingsnummer […], opgericht bij akte verleden op
[…] voor notaris […], gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op
[…] onder het nummer […].
14. De closing van de transactie zal wellicht gebeuren vooraleer een
voorafgaande beslissing door uw diensten zal zijn afgeleverd. Wij gaan er voor
de doeleinden van onderhavige rulingaanvraag dan ook van uit dat de verkoop
en de daaropvolgende intrede in het kapitaal van de kopende partij reeds zal
hebben plaatsgevonden.
15. Aldus zal het voorwerp van de inbreng in de onverdeeldheid immers geen
betrekking hebben op de voormelde aandelen en winstbewijzen B, doch wel op
de in de plaats daarvan getreden goederen, te weten:
•

de vermogenswaarde (“finance”) van de aandelen van de besloten
vennootschap C, voormeld (deze vennootschap zal, zoals voormeld, op haar
beurt de participatie aanhouden in het kapitaal van de kopende partij),
waarbij de heer X de lidmaatschapsrechten en het recht om zich als eigenaar
te gedragen ter zake van de aandelen van de besloten vennootschap C (“titre”)
behoudt. Deze “titre” zal dus – voorlopig – niet worden ingebracht in de
onverdeeldheid.

•

het resterende gedeelte van de ontvangen verkoopopbrengst.

16. Hierna wordt wat het voorwerp van de inbreng betreft, dan ook
onveranderlijk verwezen naar “de goederen”, waaronder dus de
verkoopopbrengst (liquide middelen) en de (vermogenswaarde van de) aandelen
in de besloten vennootschap C worden bedoeld, die in de plaats zullen zijn
getreden van de participatie van de heer X in B.
17. Aanvragers wensen een specifieke regeling te treffen met betrekking tot
deze onverdeeldheid.

M&D Seminars

505

18. Meer bepaald zal de inbreng van de goederen door de heer X gebeuren
onder ontbindende voorwaarde van echtscheiding.
19. In geval het huwelijksstelsel eindigt bij echtscheiding, zullen de onverdeelde
goederen in principe bij helften worden verdeeld, evenwel rekening houdende
met de voormelde ontbindende voorwaarde.
20. Voor het geval van overlijden van één van de Aanvragers, zal bovendien een
verblijvingsbeding worden opgenomen, zodat de onverdeelde goederen, of
hetgeen daarvoor in de plaats is gekomen ingevolge belegging, wederbelegging,
contractuele of wettelijke subrogatie, in volle eigendom aan de langstlevende
zullen toekomen.
21. Deze wijziging heeft tot gevolg dat, indien het huwelijksstelsel wordt
ontbonden door overlijden van één van de echtgenoten, de onverdeelde
goederen (of hetgeen daarvoor op enig tijdstip in de plaats zal komen) van
rechtswege zullen toekomen in volle en exclusieve eigendom aan de
langstlevende echtgenoot. Het verblijvingsbeding wordt immers niet-optioneel
bedongen.
22. Deze wijzigingen hebben tot gevolg dat de langstlevende echtgenote een
sterkere positie zal hebben tijdens het huwelijk, en bij overlijden van de eerste
echtgenoot, een voordeel met zakelijke werking verkrijgt, hetwelk niet op grond
van het verrekenbeding kan worden gewaarborgd.
23. Vermits het optioneel verrekenbeding de langstlevende echtgenote niet
toelaat om onmiddellijk bij het overlijden de volle eigendom te verkrijgen van de
aanwinsten, hebben Aanvragers het voornemen om het beding, dat op dit
moment is bedongen voor het geval van overlijden van de heer X en dat enkel
betrekking heeft op de tegenwaarde van de aanwinsten bij zijn overlijden, te
schrappen[1].
24. Het verrekenbeding is immers achterhaald, nu een verblijvingsbeding zal
worden gekoppeld aan de onverdeelde goederen, waarvan de waarde quasivolledig met de aanwinsten waarop het verblijvingsbeding toepassing zou
hebben gehad, zal overeenstemmen.
2. TWEEDE VERRICHTING: ONTBINDING TIGV EN TOEBEDELING OP GROND VAN
VERBLIJVINGSBEDING
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25. Aanvragers wensen daarnaast dat het tussen hen bestaande TIGV zal worden
ontbonden. Het onroerend goed dat destijds door de heer X in het TIGV is
ingebracht, is immers niet langer de gezinswoning. Bovendien heeft de vader
van de heer X zijn intrek genomen in dit onroerend goed. Teneinde hem enige
woonzekerheid te verschaffen, zal hem een recht van gebruik en bewoning
worden toegekend, waarover het toepasselijke registratierecht zal worden
geheven.
26. Bovendien zijn Aanvragers zich bewust van het precair karakter van een
TIGV, dat immers niet wettelijk voorzien is en bovendien betwist wordt in
bepaalde doctrine.
27. Er bestaat voor Aanvragers dan ook geen enkele reden om het TIGV verder te
behouden. Aanvragers wensen het TIGV aldus te ontbinden.
28. Ingevolge de ontbinding van het TIGV, zal het voormelde goed verder aan
Aanvragers toebehoren, in dezelfde verhouding als op heden, en meer bepaald
bij gelijke, onverdeelde helften.
29. Ook voor dit goed, dat zij verder in onverdeeldheid zullen aanhouden,
wensen zij een specifieke regeling te bedingen voor wat de toebedeling ervan
betreft in geval van ontbinding van het huwelijk. Op die manier bewerkstelligen
zij een uniforme behandeling van de onverdeelde goederen in hun
huwelijkscontract.
30. Meer bepaald wensen zij dat:
•

In geval van overlijden, het gehele onroerend goed automatisch zal toekomen
aan de langstlevende van hen beiden, op grond van een verblijvingsbeding;

•

In geval van echtscheiding, de onverdeeldheid aangaande het voormelde
onroerend goed, dan wel hetgeen daarvoor in de plaats is gekomen, bij
gelijke helften zal worden verdeeld, met dien verstande dat de heer X een
recht van toewijzing bij voorrang zal worden toegekend.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
1. EERSTE VERRICHTING: INBRENG IN ONVERDEELDHEID EN TOEBEDELING OP
GROND VAN VERBLIJVINGSBEDING
1.1. INBRENG IN ONVERDEELDHEID: GEEN HEFFING OP GROND VAN DE
ARTIKELEN 2.9.1.0.1 VCF EN 2.8.1.0.1 VCF
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31. Aanvragers zijn voornemens om (roerende) goederen die thans exclusief tot
het eigen vermogen van de heer X behoren, onverdeeld te maken, zodat deze
goederen hen beiden zullen toebehoren tijdens het huwelijk.
32. Zij beogen de bevestiging te verkrijgen dat de inbreng in onverdeeldheid
niet zal onderworpen worden aan een evenredig registratierecht: niet aan het
verkooprecht, noch aan schenkbelasting.
33. Gelet op het voorwerp van de in te brengen goederen – i.e. roerende
goederen - kan over deze inbreng in onverdeeldheid geen verkooprecht worden
geheven op grond van artikel 2.9.1.0.1 VCF.
34. Vermits de inbreng in onverdeeldheid een huwelijksvoordeel oplevert voor
de echtgenoot die mede-eigenaar wordt (cfr. infra), is er geen sprake van enige
schenking. Aldus kan hierover evenmin schenkbelasting worden geheven op
grond van artikel 2.8.1.0.1 VCF.
1.2. TOEBEDELING OP GROND VAN HET VERBLIJVINGSBEDING
1.2.1.

VOORAFGAANDELIJK: KWALIFICATIE HUWELIJKSVOORDEEL

35. Aangezien de kwalificatie van een verblijvingsbeding als huwelijksvoordeel
determinerend is voor de fiscale behandeling ervan, wensen Aanvragers hier
voorafgaandelijk enige toelichting bij te geven.
36. Een huwelijksvoordeel volgt namelijk uit de wijze van samenstelling,
werking, vereffening of verdeling van het huwelijksvermogensstelsel.
37. De theorie van de huwelijksvoordelen geldt ook in stelsels van scheiding van
goederen. Deze leer werd ingevolge de Wet huwelijksvermogensrecht 2018
wettelijk verankerd in artikel 1469, §1, in fine BW. Naar luid van deze bepaling
worden de artikelen 1429bis, 1464 en 1465 BW expliciet van toepassing
verklaard op bedingen die de echtgenoten hebben toegevoegd aan een stelsel
van scheiding van goederen, zoals een verblijvingsbeding.
38. Overeenkomstig artikel 1464, eerste lid BW wordt een verblijvingsbeding van
het gehele gemeenschappelijk vermogen bijgevolg niet beschouwd als een
schenking, maar als een huwelijksovereenkomst. Dit heeft onder meer tot gevolg
dat de regels inzake schenkingen niet van toepassing zijn: de voordelen worden
immers niet aan de fictieve massa toegevoegd in de zin van artikel 922 BW en
worden dus niet in rekening genomen voor het bepalen van de omvang van het
voorbehouden erfdeel of het beschikbaar deel van de nalatenschap. Ze worden
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niet aangerekend op het voorbehouden erfdeel en kunnen evenmin worden
ingekort. Ze zijn daarentegen reservebestendig.
39. Met betrekking tot het aandeel boven de helft dat aan de langstlevende
echtgenoot wordt toegewezen ten belope van de goederen die de vooroverleden

echtgenoot in het gemeenschappelijk vermogen heeft gebracht, voorziet artikel
1464, tweede lid BW in een zekere bescherming van de reservataire erfgenamen
van de eerstoverleden echtgenoot: voor het surplus worden de regels inzake
schenkingen immers wel toegepast.
40. Er wordt dus een onderscheid gemaakt al naargelang er gemeenschappelijke
en niet-gemeenschappelijke kinderen zijn.
41. In het eerste geval, dat in casu toepasselijk is, kunnen alle aanwinsten,
alsook de helft van de niet-aanwinsten bij overlijden van één van de
echtgenoten, worden toegekend aan de langstlevende. De kwalificatie als
huwelijksvoordeel werkt volkomen. Boven deze grenzen, geldt dat het
huwelijksvoordeel onvolkomen is.
42. Dit betekent echter niet dat het surplus ook een schenking uitmaakt. Het Hof
van Cassatie oordeelde namelijk dat de voormelde wetsbepaling er niet toe leidt
dat het surplus een schenking is, maar enkel en alleen tot gevolg heeft dat het
voordeel bij het overlijden van de echtgenoot die eigen goederen heeft
ingebracht in het gemeenschappelijk vermogen aan inkorting kan worden
onderworpen[2].
43. Aan deze burgerrechtelijke diskwalificatie als schenking dienen fiscaal
dezelfde gevolgen worden verbonden, tenzij in geval van expliciete
andersluidende fiscale bepaling. Dit werd overigens door het Hof van Cassatie
bevestigd[3].
1.2.2. GEEN HEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 2.7.1.0.2 VCF
44. De toebedeling aan de langstlevende echtgenoot van de onverdeelde
goederen op grond van het verblijvingsbeding kan volgens Aanvragers vooreerst
niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.2 VCF. Deze bepaling viseert
namelijk de overgang van goederen ingevolge de wettelijke devolutie, een
uiterste wilsbeschikking of contractuele erfstelling en belast deze met
erfbelasting.
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45. De toebedeling van de onverdeelde goederen zal in casu plaatsvinden op
grond van een verblijvingsbeding dat zal worden opgenomen in het
huwelijkscontract. De goederen zullen dus niet overgaan in toepassing van de
regels van de wettelijke devolutie, een legaat of contractuele erfstelling. De
toekenning op grond van het verblijvingsbeding valt dus niet onder de
toepassing van artikel 2.7.1.0.2 VCF.
46. Meer inhoudelijk vormt het verblijvingsbeding bovendien een
huwelijksvoordeel, dat volgt uit de wijze van samenstelling, werking, vereffening
of verdeling van het huwelijksvermogensstelsel[4]. Dit werd hierboven reeds
toegelicht.
47. De verkrijging op grond van het huwelijkscontract heeft tot gevolg dat de
uitwerking van het beding, de vereffening en verdeling van de nalatenschap
voorafgaat. Een huwelijksvoordeel valt namelijk niet in de nalatenschap, maar
behoort de langstlevende echtgenoot toe ingevolge de vereffening en verdeling
van het huwelijksvermogensstelsel[5]. De vermogensbestanddelen waarop het
beding betrekking heeft, komen dus niet in de nalatenschap van de
eerststervende terecht en kunnen om die reden niet met een erfrechtelijke
verkrijging in de zin van artikel 2.7.1.0.2 VCF worden gelijkgesteld.
48. Zulks werd overigens bevestigd door de Vlaamse Belastingdienst in de
Voorafgaande Beslissing met nummer 19053 d.d. 21 oktober 2019: “Voor wat de
toebedelingen betreft aangaande de drie onverdeeldheden (…), is het zo dat de
toebedeling van de volledige onverdeeldheid aan de langstlevende geen
erfrechtelijke verkrijging is doch wel een verkrijging op grond van een
overeenkomst onder de levenden”. In dezelfde zin: Voorafgaande Beslissingen
met nummers 20008 d.d. 19 maart 2020 en 20009 d.d. 11 mei 2020.
49. Aldus moet worden vastgesteld dat artikel 2.7.1.0.2 VCF niet van toepassing
is.
1.2.3. GEEN HEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 2.7.1.0.3, 3° VCF
50. Op grond van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF worden schenkingen van roerende
goederen die de erflater heeft gedaan onder de opschortende voorwaarde of
termijn die vervuld wordt ingevolge het overlijden van de schenker fictief als
legaten beschouwd.
51. Het verblijvingsbeding heeft inderdaad uitwerking bij het overlijden van één
van de echtgenoten.
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52. Echter, zoals hierboven werd uiteengezet, vormt de toekenning op grond
van het verblijvingsbeding, een huwelijksvoordeel en geen schenking. Dit werd
overigens ook door het Hof van Cassatie bevestigd (cfr. supra).
53. Vermits deze burgerrechtelijke kwalificatie ook fiscale doorwerking dient te
krijgen[6], kan het voordeel niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.3,3°
VCF.
1.2.4. GEEN HEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 2.7.1.0.4 VCF
54. Overeenkomstig dit artikel wordt de langstlevende echtgenoot die ingevolge
een huwelijksovereenkomst die niet aan de regels van schenkingen is
onderworpen en méér dan de helft van de gemeenschap toegekend krijgt, belast
in de erfbelasting ten belope van het surplus.
55. Het verblijvingsbeding vormt weliswaar een beding in een
huwelijksovereenkomst op grond waarvan bepaalde goederen aan de
langstlevende worden toegekend, maar wordt in casu gekoppeld aan
onverdeelde goederen. Het heeft dus geen betrekking op enig
gemeenschappelijk vermogen tussen de echtgenoten.
56. Dat een onverdeeldheid géén gemeenschappelijk vermogen vormt, werd
overigens reeds door de Vlaamse Belastingdienst bevestigd in
haar Voorafgaande Beslissing met nummer 19053 d.d. 21 oktober 2019:
“Voor een dergelijke overdracht in het kader van een toebedeling van meer
dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen bij overlijden maakt de
fiscale regelgeving hierop een uitzondering door de overdracht (zowel van
onroerende als van roerende goederen) onder de erfbelasting te plaatsen op
grond van artikel 2.7.1.0.4 VCF. Deze bepaling is hier echter niet van

toepassing, zoals de aanvrager aanstipt, vermits er in casu geen sprake is van
een gemeenschappelijk vermogen”.[7]
57. Bijgevolg is niet voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van artikel
2.7.1.0.4 VCF, zodat op grond van deze bepaling evenmin erfbelasting zal
kunnen worden geheven.
1.2.5. GEEN HEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 2.7.1.0.5 VCF
58. Naar luidt van artikel 2.7.1.0.5 VCF worden 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, geacht
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deel uit te maken van zijn nalatenschap, tenzij de bevoordeling aan
schenkbelasting of registratierecht inzake schenkingen is onderworpen.
59. Ook deze bepaling is niet van toepassing, aangezien:
1) Er geen sprake is van een kosteloze beschikking vanwege de erflater, om
redenen die hierboven reeds werden uiteengezet. Het verblijvingsbeding vormt
een huwelijksvoordeel, en wordt niet ten kosteloze titel bedongen.
2) Het beding geen uitwerking heeft in de drie jaar vóór overlijden, maar wel
door het overlijden van de eerste van de echtgenoten.
1.2.6. GEEN HEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 2.7.1.0.9 VCF
60. Artikel 2.7.1.0.9 VCF viseert de verrichtingen waarbij de erflater onder
bezwarende titel roerende of onroerende goederen heeft verkocht of afgestaan
aan één van zijn erfgenamen, legatarissen of begiftigden, of aan een
tussenpersoon van deze, en zich het vruchtgebruik op de overgedragen
goederen of op een ander goed heeft voorbehouden, ofwel eender welk ander
levenslang recht in zijn voordeel heeft bedongen als tegenprestatie voor de
overdracht.[8]
61. In zoverre voldaan is aan voormelde voorwaarden worden de overgedragen
goederen geacht in de nalatenschap van de erflater aanwezig te zijn en belast
met erfbelasting, tenzij kan worden aangetoond dat de verkoop of afstand geen
bedekte bevoordeling is van de verkrijger of van de overnemer of de erflater
langer heeft geleefd dan deze laatste of de verkrijger niet behoort tot de
personen vermeld in artikel 2.7.3.4.4, eerste, tweede en derde lid VCF.
62. De toepassingsvoorwaarden van artikel 2.7.1.0.9. VCF zijn niet voldaan
aangezien de heer X zich geen vruchtgebruik zal voorbehouden op de
overgedragen goederen.
63. Met betrekking tot hogervermelde aandelen, zal hij immers enkel de
vermogenswaarde (de zgn. ‘finance’) in onverdeeldheid brengen. De
lidmaatschapsrechten (de zgn. ‘titre’) zullen verder tot zijn eigen vermogen
blijven behoren. De heer X wenst de lidmaatschapsrechten en het recht om zich
als eigenaar te gedragen te behouden, zodat de aandelen op zijn naam blijven
staan en hij alleen kan beslissen over een eventuele overdracht ervan.
64. Voormeld onderscheid tussen “titre” en “finance” is gebaseerd op de
bepalingen van het wettelijk stelsel, meer bepaald de artikelen 1401, 5° BW en
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1405, §1, 5° BW, dat met de Wet huwelijksvermogensrecht 2018 nog kracht werd
bijgezet.[9]
65. Het onderscheid strekt ertoe de beroepsautonomie van de echtgenoot op
wiens naam de aandelen zijn ingeschreven te waarborgen. Op grond van deze
bepalingen komt de vermogenswaarde van de aandelen weliswaar toe aan het
gemeenschappelijk vermogen, maar blijven de lidmaatschapsrechten eigen. De
beroepsactieve echtgenoot hoeft op deze manier dus geen inspraak te dulden
van de mede-echtgenoot op vennootschapsniveau.
66. Er staat niets aan in de weg dat echtgenoten gehuwd onder een stelsel van
scheiding van goederen één of meer bepalingen uit het wettelijk stelsel van
toepassing verklaren. Integendeel, artikel 1390 BW bepaalt dat bij gebreke van
bijzondere overeenkomsten de regels van het wettelijk stelsel gelden. Bijgevolg
kan de vermogenswaarde van de aandelen onverdeeld worden gemaakt, terwijl
de lidmaatschapsrechten verder tot het eigen vermogen van de heer X zullen
blijven behoren, teneinde de autonomie van de beroepsactieve echtgenoot te
waarborgen.
67. Dit is exact wat hier door Aanvragers wordt beoogd.
68. Dat de heer X exclusieve eigenaar blijft van de lidmaatschapsrechten,
betekent echter niet dat hij zich een recht van vruchtgebruik in de zin van artikel
2.7.1.0.9 VCF zal voorbehouden. Voor zoveel als nodig merken Aanvragers op
dat fictiebepalingen restrictief moeten worden geïnterpreteerd.
69. Artikel 578 BW bepaalt immers dat vruchtgebruik het recht is om van een
zaak waarvan de ander de eigendom heeft, het genot te hebben, zoals de
eigenaar zelf, maar onder verplichting om de zaak zelf in stand te houden.
De vruchtgebruiker geniet de vruchten, hetzij de natuurlijke, hetzij de vruchten
van nijverheid, hetzij burgerlijke vruchten, die door de zaak waarvan hij het
vruchtgebruik heeft, kunnen worden voortgebracht.[10]
70. In casu echter, zullen de vruchten van de goederen toekomen aan het
onverdeelde vermogen dat tussen de Aanvragers tot stand zal worden gebracht.
Het onderscheid tussen “titre” en “finance” is dus van een geheel andere orde
dan de gesplitste eigendomsverhouding die desgevallend bestaat tussen blote
eigenaar en vruchtgebruiker.
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71. De Vlaamse Belastingdienst heeft in haar Standpunt met nummer 18067 d.d.
08.10.2018 (gewijzigd) overigens het onderscheid tussen de
lidmaatschapsrechten en de vermogenswaarde erkend.
72. De heer X zal ook geen last in de zin van artikel 2.7.1.0.9 VCF – klassiek
wordt het voorbeeld van een levenslange lijfrente aangehaald - in zijn voordeel
bedingen als tegenprestatie voor de overdracht van de goederen. Integendeel,
er wordt louter een splitsing doorgevoerd die door het (nieuwe)
huwelijksvermogensrecht werd mogelijk gemaakt. De ‘titre’ is in voorliggend
geval overigens evenmin de tegenprestatie voor de ‘finance’.
73. Vermits niet aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 2.7.1.0.9 VCF is
voldaan, zal geen erfbelasting kunnen worden geheven op grond van voormelde
bepaling.
1.2.7. GEEN AANWAS
74. De voorgenomen verrichting (zowel de inbreng als de latere toebedeling van
de onverdeelde goederen) zal plaatsvinden bij huwelijksovereenkomst en zal
worden afgesloten ten titel van huwelijksvoordeel.
75. Deze verrichting blijft onder bezwarende titel, ongeacht of is voldaan aan de
voorwaarden die door de Vlaamse Belastingdienst werden vooropgesteld in
het Standpunt met nummer 17044 d.d. 19 september 2018 opdat een
aanwasbeding op fiscaal vlak wordt aanvaard (zo dat geen erf- of
schenkbelasting verschuldigd zal zijn). Zulks werd overigens bevestigd door de
Vlaamse Belastingdienst in de Voorafgaande Beslissing met nummer 19053 d.d.
21 oktober 2019.
76. Of al dan niet is voldaan aan voormelde voorwaarden is dus niet relevant.
2. TWEEDE VERRICHTING: ONTBINDING TIGV EN TOEBEDELING OP GROND VAN
VERBLIJVINGSBEDING
2.1. ONTBINDING TIGV MET GELIJKE TOEBEDELING
77. Zoals voormeld, zijn Aanvragers voornemens om het tussen hen bestaande
TIGV, waartoe enkel de blote eigendom van de voormalige gezinswoning
behoort, te ontbinden.
2.1.1. GEEN HEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 2.10.1.0.1 VCF
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78. Op grond van artikel 2.10.1.0.1 VCF is het verdeelrecht verschuldigd naar
aanleiding van de registratie of de verplichting tot registratie van akten of
geschriften die als titel gelden van:
•

een overeenkomst houdende gedeeltelijke of gehele verdelingen
van onroerende goederen;

•

een afstand onder bezwarende titel onder mede-eigenaars van onverdeelde
delen in onroerende goederen;

•

een omzetting als vermeld in artikel 745quater en artikel 745quinquies van
het BW, zelfs als er geen onverdeeldheid is.

79. Opdat er sprake is van een verdeling, dient er vooreerst een onverdeeldheid
te bestaan, waaraan een einde wordt gemaakt door een overeenkomst onder
bezwarende titel, die wordt gesloten tussen de deelgenoten en die een
onroerende verrichting vaststelt tussen hen.
80. In voorliggend geval is er sprake van een onverdeeldheid in de zin van
artikel 2.10.1.0.1 VCF, vermits Aanvragers rechten bezitten van dezelfde aard op
eenzelfde zaak, met name het blote eigendomsrecht ten belope van de helft van
het voormelde onroerend goed.[11]
81. Bij huwelijkscontract zal vervolgens worden overeengekomen om het TIGV te
ontbinden.
82. Het TIGV bestaat uitsluitend uit een onroerend goed, zodat de verrichting
dus een onroerend karakter heeft.
83. Ingevolge de ontbinding van het TIGV, houdt de onverdeeldheid tussen
Aanvragers evenwel niet op te bestaan. Geen van hen doet afstand van een deel,
ze blijven daarentegen beiden eigenaar in dezelfde verhouding als voorheen, te
weten elk ten belope van 50%.
84. De ontbinding van het TIGV zal dus geen verdeelrecht opeisbaar maken op
grond van artikel 2.10.1.0.1 VCF, bij gebreke van verdeling van het in het TIGV
ingebrachte onroerend goed.
2.2. TOEBEDELING OP GROND VAN HET VERBLIJVINGSBEDING
2.2.1. VOORAFGAANDELIJK: KWALIFICATIE ALS HUWELIJKSVOORDEEL
85. Ter zake van de kwalificatie van het verblijvingsbeding als
huwelijksvoordeel, wordt verwezen naar punt 4.1.2.1 van onderhavige
rulingaanvraag, welk hier mutatis mutandis kan worden toegepast.
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2.2.2. GEEN HEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 2.7.1.0.2 VCF
86. Om redenen die hoger reeds omstandig uiteengezet werden, kan de
toebedeling op grond van het verblijvingsbeding niet worden belast op grond
van artikel 2.7.1.0.2 VCF. De toebedeling vormt immers geen erfrechtelijke
verkrijging, wat door de Vlaamse Belastingdienst in de Voorafgaande
Beslissingen met nummers 19053 d.d. 21 oktober 2019, 20008 d.d. 19 maart
2020 en 20009 d.d. 11 mei 2020 werd bevestigd.
2.2.3. GEEN HEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 2.7.1.0.3, 3° VCF
87. De toebedeling kan evenmin worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.3, 3°
VCF vermits de toekenning op grond van het verblijvingsbeding, een
huwelijksvoordeel vormt en geen schenking. Dit werd ook door het Hof van
Cassatie bevestigd (cfr. supra).
88. Bovendien heeft het verblijvingsbeding thans betrekking op een onroerend
goed.
2.2.4. GEEN HEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 2.7.1.0.4 VCF
89. Vermits het verblijvingsbeding in voorliggend geval zal worden afgesloten
met betrekking tot een onverdeeldheid en niet met betrekking tot een
gemeenschappelijk vermogen, kan dit artikel niet worden toegepast. Dit werd
eveneens bevestigd door de Vlaamse Belastingdienst in de Voorafgaande
Beslissing met nummers 19053 d.d. 21 oktober 2019, 20008 d.d. 19 maart
2020 en 20009 d.d. 11 mei 2020.
2.2.5. GEEN HEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 2.7.1.0.5 VCF
90. Evenmin kan op grond van artikel 2.7.1.0.5 VCF erfbelasting worden
geheven. De verblijving kan immers niet worden beschouwd als een schenking
(cfr. supra). Bovendien heeft het beding uitwerking bij het overlijden van de
eerste van de Aanvragers en niet in de periode van drie jaar vóór het overlijden.
2.2.6. GEEN HEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 2.7.1.0.9 VCF
91. Zoals voormeld, viseert artikel 2.7.1.0.9 VCF de verrichtingen waarbij de
erflater onder bezwarende titel roerende of onroerende goederen heeft verkocht
of afgestaan aan één van zijn erfgenamen, legatarissen of begiftigden, of aan
een tussenpersoon van deze, en zich het vruchtgebruik op de overgedragen
goederen of op een ander goed heeft voorbehouden, ofwel eender welk ander
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levenslang recht in zijn voordeel heeft bedongen als tegenprestatie voor de
overdracht.[12]
92. In casu behoort weliswaar enkel de blote eigendom van het onroerend goed
tot het TGV (en na de ontbinding ervan, tot de onverdeeldheid), maar ten tijde
van de inbreng van de blote eigendom in het TIGV, was de heer X echter geen
titularis van het recht van vruchtgebruik. Hij heeft zich dus geen vruchtgebruik
voorbehouden in de zin van artikel 2.7.1.0.9 VCF, simpelweg omdat hij het
vruchtgebruik niet bezat.
93. Het vruchtgebruik kwam immers toe aan A BV, die het had aangekocht voor
een duur van twintig jaar (cfr. supra).
94. Bij akte van […], verleden voor notaris […], werd het vruchtgebruik voor de
resterende duur tot en met […] overgedragen aan de heer X. Bijgevolg is de heer
X op dit moment als enige titularis van dit recht van vruchtgebruik. Na verloop
van deze termijn, zal het vruchtgebruik aanwassen bij de blote eigendom en zal
bijgevolg de volle eigendom tot de onverdeeldheid tussen de echtgenoten
behoren.
95. Aangezien de heer X ten tijde van de inbreng van de blote eigendom in het
TIGV ook geen last in de zin van artikel 2.7.1.0.9 VCF in zijn voordeel heeft
bedongen als tegenprestatie, is niet voldaan zijn aan de voorwaarden van artikel
2.7.1.0.9 VCF en kan er bijgevolg geen erfbelasting op deze grond worden
geheven.
2.2.7. GEEN HEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 2.9.1.0.7 VCF MAAR WEL OP
GROND VAN ARTIKEL 2.10.1.0.1 VCF
96. Onderstaande is enkel van toepassing voor zover de onverdeeldheid
betrekking heeft op een onroerend goed en niet ten aanzien van de roerende
goederen er bij wijze van zaakvervanging van in de plaats zouden zijn gekomen.
97. Overeenkomstig artikel 2.10.1.0.1 VCF is verdeelrecht o.a. van toepassing
op overeenkomsten houdende de gedeeltelijke of gehele verdelingen van
goederen en afstanden onder bezwarende titel, onder mede-eigenaars, van
onverdeelde delen in onroerende goederen.
98. In afwijking van artikel 2.10.1.0.1 VCF, bepaalt artikel 2.9.1.0.7 VCF dat
verkooprecht wordt geheven op de toebedeling bij verdeling of de afstand van
onverdeelde delen aan een derde die bij overeenkomst een onverdeeld deel
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heeft verkregen van goederen die toebehoren aan een of meerdere personen. De
bepaling krijgt uitwerking wanneer de toebedeling van goederen of de afstand
van onverdeelde delen gedaan wordt aan de erfgenamen of legatarissen van de
overleden derde verkrijger.
99. Indien voldaan is aan voormelde toepassingsvoorwaarden van artikel
2.9.1.0.7 VCF is het verdeelrecht dus niet van toepassing, maar wordt
verkooprecht geheven.
100. Derde-verkrijgers bij overeenkomst in de zin van artikel 2.9.1.0.7 VCF zijn
personen:

- “Die zijn toegetreden tot een (bestaande of nieuwe) onverdeeldheid via een
overeenkomst;
- Waarbij die overeenkomst hun enige titel van toetreding is;
- En waarbij die titel verschilt van die van hun mede-deelgenoten”.[13]
101. De bepaling geldt evenwel niet als de derde mede-eigenaar is geworden op
grond van huwelijksovereenkomst.[14]
102. Vermits mevrouw Y mede-eigenaar is geworden bij huwelijkscontract zal
zij dus niet als derde-verkrijger kunnen worden beschouwd in de zin van artikel
2.9.1.0.7 VCF.
103. Dit geldt:
•

In geval van toebedeling op grond van het verblijvingsbeding aan de
langstlevende van hen beiden, ongeacht wie van beide Aanvragers langst
leeft;

•

Alsook in geval van vermenging van het vruchtgebruik met de blote eigendom
(met betrekking tot het aandeel in blote eigendom van mevrouw Y).

104. In geen van beide gevallen kan dus het verkooprecht op grond van artikel
2.9.1.0.7 VCF worden geheven. Dit heeft tot gevolg dat artikel 2.10.1.0.1 VCF
van toepassing zal zijn en dus enkel het verdeelrecht zal kunnen worden
geheven.[15]
2.2.8. GEEN AANWAS
105. De voorgenomen verrichting (zowel de inbreng als de latere toebedeling
van de onverdeelde goederen) zal plaatsvinden bij huwelijksovereenkomst en zal
worden afgesloten ten titel van huwelijksvoordeel.
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106. Zoals bevestigd door de Vlaamse Belastingdienst in de Voorafgaande
Beslissing met nummer 19053 d.d. 21 oktober 2019 blijft deze verrichting
onder bezwarende titel, ongeacht of voldaan is aan de voorwaarden die door de
Vlaamse Belastingdienst werden vooropgesteld in het Standpunt met nummer
17044 d.d. 19 september 2018 opdat een aanwasbeding op fiscaal vlak wordt
aanvaard (zo dat geen erf- of schenkbelasting verschuldigd zal zijn).
107. Of al dan niet is voldaan aan voormelde voorwaarden is dus niet relevant.
3. GEEN FISCAAL MISBRUIK
108. De algemene antimisbruikbepaling kan enkel worden toegepast indien de
specifieke antimisbruikbepalingen (de zgn. fictiebepalingen) geen toepassing
vinden.[16]
109. Immers, indien de belastingplichtige niet gevat wordt door één van de
specifieke antimisbruikbepalingen, dan mag in principe worden aangenomen dat
de wetgever deze situatie niet viseerde. De algemene antimisbruikbepaling kan
aldus enkel spelen wanneer een belastingplichtige een rechtshandeling zou
stellen, gericht op het omzeilen van de specifieke doelstelling van een
fictiebepaling.
110. Overeenkomstig artikel 3.17.0.0.2. VCF is er sprake van “fiscaal misbruik”
wanneer de belastingplichtige door middel van de door hem gestelde
rechtshandeling(en) een verrichting tot stand brengt waarbij hij zichzelf - in
strijd met de doelstellingen van een bepaling van de VCF of de ter uitvoering
daarvan genomen besluiten - buiten het toepassingsgebied van die bepaling
plaatst.
111. Daarbij dient goed voor ogen te worden gehouden dat alleen een zuiver
fiscaal geïnspireerde planning in het vizier kan komen van de algemene
antimisbruikbepaling. In dat kader kan verwezen worden naar het antwoord van
de bevoegde staatssecretaris op een parlementaire vraag van 17 april 2012: “Het
ligt niet in de bedoeling dat de belastingplichtige verplicht wordt om voor de
fiscaal duurste oplossing te kiezen. Constructies kunnen dus nog steeds worden
ingegeven door een fiscaal voordeel, en dat impliceert niet automatisch fiscaal
misbruik”.[17]
112. Zoals hiervoor reeds uitvoerig werd aangetoond, is er geen enkele
specifieke antimisbruikbepaling van toepassing op de overwogen verrichtingen.
Daarnaast worden de doelstellingen van deze specifieke antimisbruikbepalingen
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niet gefrustreerd waardoor evenmin de algemene antimisbruikbepaling kan
worden toegepast. Dit wordt in het hiernavolgende uitgebreid toegelicht. De
aanvragers verzoeken u dan ook om dit te willen bevestigen.
3.1. GEEN FRUSTRATIE VAN ENIGE SPECIFIEKE ANTIMISBRUIKBEPALING
3.1.1. ARTIKEL 2.7.1.0.3,3° VCF
113. De aanvragers gaan niet over tot enige schenking waarvan de uitwerking
kunstmatig tot aan het overlijden wordt uitgesteld. De overwogen verrichtingen
bestaan louter uit het aanpassen van de huwelijksovereenkomst, waarbij
aanvragers de bedoeling hebben om een regeling uit te werken die, zowel bij
echtscheiding als bij overlijden, tot een billijke regeling moet leiden voor de
goederen waarin ze beiden gerechtigd zijn. Aldus worden de doelstellingen van
artikel 2.7.1.0.3,3° VCF niet gefrustreerd.
3.1.2. ARTIKEL 2.7.1.0.4 VCF
114. In het huwelijkscontract van Aanvragers werd destijds, met oog op
bescherming van de langstlevende, een TIGV toegevoegd, waarin de heer X de
toenmalige gezinswoning heeft ingebracht. Er werd een regeling voorzien in
geval van beëindiging van het huwelijkscontract, zowel door echtscheiding als
door overlijden van één van de echtgenoten.
115. Aanvragers zijn zich echter bewust van het precair karakter van een TIGV.
De mogelijkheid van een TIGV wordt immers door de wet niet expliciet voorzien
en bovendien wordt de geldigheid ervan niet unaniem aanvaard.
116. Onder andere VAN BAEL stelt de legitimiteit van een TIGV in vraag. Zo
hekelt hij het duaal karakter van een TIGV aangezien het enerzijds tussen
partijen (intern) geldt als een gemeenschapsvermogen en als dusdanig wordt
benoemd maar anderzijds tegenover derden (extern) moet worden aangezien als
een gemeenrechtelijke onverdeeldheid. Volgens VAN BAEL is het onmogelijk om
een duale bestuursregeling uit te werken waarbij de interne regeling tussen de
echtgenoten niet kan worden tegengeworpen aan derden, terwijl dit TIGV in het
huwelijkscontract zelf wordt verheven tot een integrerend bestanddeel van het
huwelijksvermogensstelsel[18]. De gevolgen van deze stelling zijn verregaand,
met name de nietigheid van het huwelijkscontract. Dit volgt uit een arrest van
het Hof van Cassatie dd. 17 september 2007, volgens hetwelk bedingen die
strijdig zijn met de essentiële kenmerken van een stelsel ongeldig zijn[19].
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117. Aanvragers wensen aan deze onzekere situatie tegemoet te komen en de
betwiste, niet-wettelijk voorziene figuur van het TIGV te verlaten. Om deze
reden wensen zij dan ook het bestaande TIGV te ontbinden.
118. Ten gevolge van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht door de
wet van 22 juli 2018, laat het Burgerlijk Wetboek thans uitdrukkelijk toe dat een
verblijvingsbeding wordt gekoppeld aan onverdeeldheden tussen echtgenoten.
Met betrekking tot de onverdeeldheid die ingevolge de ontbinding van het TIGV
tussen aanvragers zal ontstaan, wensen aanvragers zich dan ook te beroepen op
deze mogelijkheid en er aldus een verblijvingsbeding aan te koppelen. Op die
manier kan de positie van de langstlevende bij voortduur beschermd blijven. Dit
is voor de langstlevende een veel comfortabelere situatie dan het huidige TIGV,
waarvan de geldigheid betwist kan worden en zelfs kan leiden tot een
nietigverklaring van het huwelijkscontract.
119. Het verblijvingsbeding zal immers tot gevolg hebben dat de onverdeelde
goederen bij het eerste overlijden van rechtswege, onmiddellijk, in volle en
exclusieve eigendom aan de langstlevende zullen toebehoren. Dit in
tegenstelling tot een verrekenbeding, dat een omslachtige uitwerking kent. Ten
eerste moet de samenstelling en de nettowaarde van de verrekenmassa worden
vastgesteld in onderling overleg tussen de langstlevende en de rechtsopvolgers
van de overleden echtgenoot. Vervolgens moet er een kennisgeving gebeuren
van de gemaakte keuze over de verrekensleutel en moeten de rechtsopvolgers
van de overleden echtgenoot overgaan tot betaling aan de langstlevende. Daarbij
hebben de schuldenaars van de verrekenschuld bovendien de mogelijkheid om
de schuld in schijven te voldoen.
120. Aanvragers willen deze omslachtige uitwerking vermijden door een
verblijvingsbeding te koppelen aan de onverdeeldheid. Immers, door de
onmiddellijke en zakelijke werking van het verblijvingsbeding zijn al deze
voornoemde stappen niet nodig. De langstlevende echtgenoot treedt, vanaf de
kennisgeving van zijn/haar keuze, maar met uitwerking vanaf het overlijden, in
het bezit en in de volle eigendom van de onverdeelde goederen, die hem/haar in
natura verblijven. Hierdoor zal de langstlevende op civielrechtelijk vlak een veel
comfortabelere positie hebben dan bij een verrekenbeding.
121. Daarnaast wensen aanvragers dat de bescherming van de langstlevende
niet langer beperkt is tot één onroerend goed, maar wensen zij de bescherming
uit te breiden tot enkele specifieke roerende goederen (cfr. supra). Zij willen met
betrekking tot deze goederen op dezelfde manier te werk te gaan en eveneens
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een onverdeeldheid tussen hen te creëren, met daaraan gekoppeld een
verblijvingsbeding. Zij wensen voor dezelfde regeling te kiezen niet alleen
omwille van de zonet omschreven redenen, maar eveneens om een uniforme
behandeling te garanderen en aldus een nodeloos complex huwelijkscontract
met verschillende regelingen te vermijden.
3.1.3. ARTIKEL 2.7.1.0.5. VCF
122. De bepaling van artikel 2.7.1.0.5. VCF werd ingelast om de heffing van het
successierecht te verzekeren over de goederen die kort vóór het overlijden het
patrimonium van de overledene hebben verlaten. De overwogen verrichtingen
frustreren deze doelstelling niet aangezien zij enkel de bedoeling hebben om
een regeling uit te werken die speelt bij echtscheiding of bij overlijden.
Aangezien de regeling pas speelt op het ogenblik van echtscheiding of
overlijden, heeft zij dus niet tot doel om goederen kort vóór het overlijden uit
het patrimonium van de overledene te halen.
3.2. GEEN FRUSTRATIE VAN ARTIKEL 2.7.1.0.2 VCF
123. Zoals hierboven reeds besproken, is artikel 2.7.1.0.2 VCF niet van
toepassing op de overwogen verrichtingen aangezien zij huwelijksvoordelen
verlenen die huwelijksvermogensrechtelijk worden verkregen.
124. Artikel 2.7.1.0.2 VCF wordt niet gefrustreerd door Aanvragers aangezien ze
enkel een huwelijksvermogensrechtelijke regeling beogen.
125. Elke erfrechtelijke verkrijging wordt op de nalatenschap toegekend, terwijl
Aanvragers net willen vermijden dat de onverdeelde goederen voor de helft in de
nalatenschap van de eerststervende terecht zouden komen. Zij beogen immers
dat de onverdeelde goederen in geval van overlijden in eerste instantie
oordeelkundig worden beheerd door de langstlevende van hen beiden. De
samenstelling en specificiteit van de onverdeelde goederen is immers complex
en het vermogen niet van dien aard om (geheel of gedeeltelijk) door de
negenjarige zoon van Aanvragers te worden beheerd. Aanvragers willen kost wat
kost vermijden dat hun zoon aan enig schuldeisersrisico of
vennootschapsrechtelijke aansprakelijkheid zal worden blootgesteld. Deze
bezorgdheid van Aanvragers kan worden ondervangen door de langstlevende
het onverdeelde vermogen toe te kennen ten titel van (volkomen)
huwelijksvoordeel (cfr. supra).
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126. Bovendien zouden dergelijke voordelen, indien testamentair of via
contractuele erfstelling buiten huwelijksovereenkomst toegekend, eenzijdig
herroepen kunnen worden, wat de echtgenoten uiteraard niet wensen. Daarnaast
wensen de Aanvragers uitdrukkelijk het risico van inkorting, in geval van
aantasting van de reserve van hun zoon, te beperken.
127. Aanvragers kunnen dezelfde doelstelling niet met dezelfde civiele gevolgen
bereiken, noch door de wettelijke devolutie, noch door een testamentaire
beschikking, noch door een contractuele erfstelling.
3.3. BESLUIT
128. Uit het voorgaande blijkt afdoende dat Aanvragers de voorgenomen
verrichtingen overwegen omwille van niet-fiscale motieven. Zij verzoeken dan
ook te bevestigen dat er omwille van deze niet-fiscale motieven geen sprake kan
zijn van enig “fiscaal misbruik” met betrekking tot de voorgenomen
verrichtingen en dat de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2
VCF niet van toepassing is.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
129. 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.
130. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht, zoals in de aanvraag
vermeld:
•

Artikel 2.7.1.0.2 VCF dat luidt als volgt:

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
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samenwonende aan het vruchtgebruik heeft verzaakt conform paragraaf 6 van
het voormelde artikel.
•

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 :
1° …
2° …
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.
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.
•

Artikel 2.7.1.0.4 VCF dat luidt als volgt:

De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die
niet aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van
de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken
van de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere
echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste
wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
•

Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

§ 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.
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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.
•

Artikel 2.7.1.0.9 VCF dat luidt als volgt:

Als de roerende of onroerende goederen door de erflater onder bezwarende
titel zijn verkocht of afgestaan, worden ze voor de heffing van de erfbelasting
geacht deel uit te maken van zijn nalatenschap en als legaat te zijn verkregen
door de verkrijger of door de overnemer als de erflater zich volgens de
overeenkomst ofwel een vruchtgebruik heeft voorbehouden op de afgestane
goederen of op andere goederen, ofwel de afstand van om het even welk
ander levenslange recht in zijn voordeel heeft bedongen.
Het eerste lid is niet van toepassing als :
1° wordt bewezen dat de verkoop of de afstand geen bedekte bevoordeling is
van de verkrijger of van de overnemer;
2° de erflater langer heeft geleefd dan de verkrijger of de overnemer, of als de
verkrijger of de overnemer niet behoort tot de personen, vermeld in artikel
2.7.3.4.4, eerste, tweede en derde lid.
•

Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

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.
•

Artikel 2.9.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

Overeenkomstig artikel 1, artikel 19 en artikel 31 van het federale Wetboek
van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten wordt het verkooprecht
gevestigd naar aanleiding van de registratie of de verplichting tot registratie
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van akten of geschriften die als titel gelden van een overeenkomst houdende
overdracht onder bezwarende titel van eigendom of vruchtgebruik van
onroerende goederen, met uitsluiting van de inbrengen, vermeld in artikel
115bis van het federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en
Griffierechten.
•

Artikel 2.9.1.0.7 VCF dat luidt als volgt:

In afwijking van artikel 2.10.1.0.1 wordt in geval van toebedeling bij verdeling
of van afstand van onverdeelde delen aan een derde die bij overeenkomst een
onverdeeld deel heeft verkregen van goederen die toebehoren aan een of meer
personen, het verkooprecht geheven op de delen waarvan de derde ten
gevolge van de overeenkomst eigenaar wordt, met toepassing van artikel
2.9.3.0.1 en artikel 2.9.3.0.4 tot en met artikel 2.9.3.0.7.
Het eerste lid is van toepassing als de toebedeling van goederen of de afstand
van onverdeelde delen gedaan wordt aan de erfgenamen of legatarissen van
de overleden derde verkrijger.
Het eerste lid is niet van toepassing als de derde, aan wie de toebedeling of de
afstand gedaan wordt, met anderen het geheel van een of meer goederen
heeft verkregen.
•

Artikel 2.10.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

Overeenkomstig artikel 1, artikel 19 en artikel 31 van het federale Wetboek
van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten wordt het verdeelrecht
gevestigd naar aanleiding van de registratie of de verplichting tot registratie
van akten of geschriften die als titel gelden van een overeenkomst houdende :
1° gedeeltelijke of gehele verdelingen van onroerende goederen;
2° afstanden onder bezwarende titel, onder mede-eigenaars, van onverdeelde
delen in onroerende goederen;
3° omzetting als vermeld in artikel 745quater en artikel 745quinquies van het
Burgerlijk Wetboek, zelfs als er geen onverdeeldheid is.
•

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
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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.
131. Er worden 2 verrichtingen voorgelegd, die zullen worden verwezenlijkt via
een wijziging van de huwelijksovereenkomst, waarbij het stelsel van scheiding
van goederen behouden blijft:
•

toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot de roerende
goederen die de heer X in een nieuwe onverdeeldheid zal brengen;

•

ontbinding van het bestaande TIGV en toevoeging van een verblijvingsbeding
met betrekking tot het onroerend goed dat in onverdeeldheid blijft tussen de
echtgenoten.

132. Algemeen wordt vooreerst aanvaard dat de voorgenomen verrichtingen
welke bij huwelijksovereenkomst zouden plaatsvinden, namelijk de
overeenkomst van inbreng en die van toebedeling, overeenkomsten onder
bezwarende titel zijn. Bovendien blijven deze overeenkomsten onder
bezwarende titel, ook al is de inleg en/of de levensverwachting ongelijk, dit in
tegenstelling tot hetgeen geldt voor bedingen van aanwas.
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133. Ingevolge de ontbinding van het TIGV blijft de onverdeeldheid tussen
aanvragers met betrekking tot de blote eigendom van de voormalige
gezinswoning bestaan. De heer X behoudt de geheelheid vruchtgebruik, zoals
bijkomend werd verduidelijkt op de hoorzitting van 24 september 2020. Er is
aldus geen verdeelrecht op grond van artikel 2.10.1.0.1 VCF verschuldigd.
134. De inbreng door de heer X van eigen roerende goederen in de nieuwe
onverdeeldheid is fiscaal gezien de overdracht (onder bezwarende titel) van een
onverdeeld deel. Aangezien deze verrichting betrekking heeft op roerende
goederen, is hierop geen Vlaamse registratiebelasting verschuldigd.
135. Voor wat de toebedeling betreft, is het zo dat de toebedeling van de
volledige onverdeeldheid aan de langstlevende geen erfrechtelijke verkrijging is
doch wel een verkrijging op grond van een overeenkomst onder de levenden.
136. Een conventionele overdracht onder bezwarende titel valt in principe onder
het toepassingsgebied van de registratiebelasting.
137. Voor een dergelijke overdracht in het kader van een toebedeling van meer
dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen bij overlijden maakt de fiscale
regelgeving hierop een uitzondering door de overdracht (zowel van onroerende
als van roerende goederen) onder de erfbelasting te plaatsen op grond van
artikel 2.7.1.0.4 VCF. Deze bepaling is hier echter niet van toepassing, zoals de
aanvrager aangeeft, vermits er in casu geen sprake is van een
gemeenschappelijk vermogen.
138. We vallen dus terug op de algemene regels inzake het verkoop- of het
verdeelrecht.
139. Samengevat betekent dit concreet het volgende:
•

op de toebedeling van de roerende goederen is geen erf- noch
registratiebelasting verschuldigd;

•

op de toebedeling van onroerende goederen zal het verdeelrecht verschuldigd
zijn indien de echtgenoten dezelfde titel hebben in de onverdeeldheid. Is de
verkrijger echter een derde-verkrijger, dan zal op de toebedeling aan deze
verkrijger het verkooprecht van toepassing zijn op grond van artikel 2.9.1.0.7
VCF. Aangezien mevrouw Y mede-deelgenoot is geworden door de werking
van een huwelijksovereenkomst, wordt zij niet beschouwd als “derdeverkrijger bij overeenkomst”.
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140. Uit het voorgaande volgt dat de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF,
2.7.1.0.4 VCF, 2.7.1.0.5 VCF, 2.7.1.0.9 VCF, 2.8.1.0.1 VCF en 2.9.1.0.7 VCF in
principe geen toepassing vinden op de voorgenomen verrichtingen.

Onderzoek fiscaal misbruik
141. Vermits het contract is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan het evenwel worden
afgetoetst aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal
misbruik uit indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen.
Herkwalificatie is mogelijk indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de
geviseerde verrichting(en) ook niet-fiscale doelstellingen hebben, en dat deze
niet-fiscale doelstellingen voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
142. Uit de voorgenomen verrichtingen kan worden afgeleid dat deze tot doel
hebben de rechtstreekse toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF en bijgevolg finaal
de erfbelasting op de toebedeling aan de langstlevende te ontwijken en dat het
ontwijken van de erfbelasting de overwegende beweegreden is voor de keuze
van de betrokken rechtshandelingen.
143. Doordat de huidige gezinswoning van aanvragers niet betrokken wordt in
de voorgenomen verrichtingen is de keuze van de echtgenoten niet
consequent[20]. Men zou immers verwachten dat de door de aanvragers
gewenste civiele doelstellingen (o.a. niet eenzijdig te herroepen regeling en
beperking van het risico op inkorting) bij uitstek gelden voor de gezinswoning.
Precies voor de gezinswoning zou er “wellicht” gekozen worden voor een
oplossing die niet-reserveproof en wel eenzijdig herroepbaar is, namelijk via een
testament. Hieruit blijkt dat het fiscaal motief blijkbaar de overhand heeft. De
door de aanvragers aangehaalde niet-fiscale motieven – met name het niet
eenzijdig herroepbaar karakter en de beperking van het risico op inkorting
ingeval van aantasting van de reserve van de zoon – wegen niet op tegen de
fiscale motieven.
144. Bijgevolg zal bij overlijden van de heer X waarbij het verblijvingsbeding zal
worden ingeroepen door de langstlevende echtgenote, het art. 2.7.1.0.4 VCF
worden toegepast. Ingevolge het fiscaal misbruik, zal de wijziging aan het stelsel
immers niet tegenstelbaar zijn aan de Vlaamse Belastingdienst wegens
ontwijking van art. 2.7.1.0.4 VCF.
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145. Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie- en de
erfbelasting en doet geen uitspraak over andere belastingen.
[top]
-------------
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Overgang naar stelsel van scheiding van goederen en
toevoeging van een verblijvingsbeding
Voorafgaande beslissing nr. 20042 dd. 07.09.2020

Artt 2.7.1.0.2; 2.7.1.0.3; 2.7.1.0.4; 2.7.1.0.5. 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 aanvragers zijn gehuwd op xx.xx.1978. Ze zijn op heden gehuwd onder
het Belgisch wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract dd. xx.xx.1978
verleden voor Mr. […], destijds notaris te […], waarin een verblijvingsbeding ten
voordele van de langstlevende echtgenoot is opgenomen, volgens hetwelk de
volle eigendom van het volledige gemeenschappelijk vermogen aan de
langstlevende echtgenoot toekomt bij overlijden zonder afstammelingen. Hun
huwelijksvermogensstelsel is sedertdien ongewijzigd gebleven. De aanvragers
hebben geen afstammelingen, hetgeen, gezien de leeftijd van de aanvragers,
ook zo zal blijven. Zij beschikken over een omvangrijk gemeenschappelijk
vermogen, dat geheel is opgebouwd uit aanwinsten tijdens het huwelijk.
2. Thans wensen de aanvragers hun huwelijksvermogensstelsel aan te passen
naar een stelsel van scheiding van goederen, waarbij elke echtgenoot ingevolge
de ontbinding van het gemeenschappelijk vermogen de onverdeelde helft zal
verkrijgen van alle roerende en alle onroerende goederen. Aan deze
onverdeeldheden wensen de aanvragers een verblijvingsbeding toe te voegen.[1]
3. De aanvragers wensen met betrekking tot voormelde verrichtingen zekerheid
te verkrijgen over de fiscale behandeling hiervan, zowel bij leven, als bij
overlijden, vooraleer zij deze wijzigingen doorvoeren. Zij wensen bevestiging te
krijgen dat de wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel naar het stelsel van
zuivere scheiding van goederen gevolgd door de toevoeging van een
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verblijvingsbeding aan de onverdeeldheden die ingevolge deze wijziging
ontstaan, niet onderworpen is aan de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF,
2.7.1.0.4 VCF, 2.7.1.0.5 VCF en dat ze ook geen van deze bepalingen frustreert,
zodat ook de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF daarop
niet van toepassing is.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
4. De aanvraag wordt ingediend door advocaat […], geboren te […] op
xx.xx.1969, wonende te […], in naam van zijn cliënten, namelijk de
echtgenoten:
a) De heer X, geboren te […] op xx.xx.negentienhonderddrieënvijftig, houder
van een Belgische identiteitskaart met rijksregisternummer […];
b) Mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.negentienhonderdeenenvijftig, houder
van een Belgische identiteitskaart met rijksregisternummer […];
Beiden wonende te […].
5. De echtgenoten hebben geen afstammelingen.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
I. Eerste verrichting: wijziging huwelijksvermogensstelsel naar een stelsel van
zuivere scheiding van goederen
6. De aanvragers wensen hun huwelijksvermogensstelsel te wijzigen van een
stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten (wettelijk
stelsel) naar een stelsel van zuivere scheiding van goederen.
7. Door deze overgang zal het gemeenschappelijk vermogen dat tussen de
aanvragers bestaat, worden ontbonden. Ingevolge deze ontbinding zullen alle
goederen die deel uitmaakten van het gemeenschappelijk vermogen
terechtkomen in een postcommunautaire onverdeeldheid. De aanvragers zullen
niet onmiddellijk overgaan tot de verdeling van deze onverdeeldheid. Zij zullen
alle roerende en onroerende goederen uit hun voormalig gemeenschappelijk
vermogen elk voor de onverdeelde helft aanhouden.
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II. Tweede verrichting: toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking
tot de bestaande onverdeeldheid
8. De aanvragers willen de goederen die ingevolge de eerste verrichting in
exclusieve onverdeeldheid aan hen zullen toebehoren bij het overlijden van de
eerststervende onder hen, toebedelen aan de langstlevende. Zij willen daarom
een verblijvingsbeding toevoegen aan hun toekomstig stelsel van zuivere
scheiding van goederen. Hierdoor zullen alle onverdeelde goederen bij
overlijden van een van de echtgenoten, van rechtswege, onmiddellijk, in volle en
exclusieve eigendom aan de langstlevende toebehoren.
9. In geval van echtscheiding zal de onverdeeldheid volgens de verhoudingen
zoals deze bestaan op het moment van ontbinding van het
huwelijksvermogensstelsel worden verdeeld, aangezien de doelstelling om
elkaar te beschermen dan niet van toepassing is.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
I. Eerste verrichting: wijziging huwelijksvermogensstelsel naar een stelsel van
zuivere scheiding van goederen
10. De aanvragers hebben sedert het aangaan van hun huwelijk in 1978 een
omvangrijk gemeenschappelijk vermogen opgebouwd. De aanvragers willen
tijdens hun leven echter niet langer gebonden zijn door de beperkingen die een
gemeenschapsstelsel hen met betrekking tot hun eigendomsrecht oplegt. Zij
willen de mogelijkheid hebben om hun eigen aandeel in de goederen, waarvoor
zij hun ganse leven hard hebben gewerkt, vrij te beheren en hier vrij over te
beschikken. Deze wens naar zelfstandigheid is ingegeven door volgende
overwegingen.
11. Ten eerste wensen de aanvragers zelf te kunnen investeren en zelf te
kunnen inschatten welke risico's zij willen nemen, zonder afhankelijk te zijn van
de toestemming van hun echtgenoot enerzijds, maar ook zonder deze
echtgenoot aan deze risico's te onderwerpen anderzijds. In het stelsel van
scheiding van goederen zijn zij vrij om eigen keuzes te maken, zonder het risico
te lopen dat hun echtgenoot zal lijden onder de schulden die hier mogelijks uit
zouden kunnen voortkomen.
12. Ten tweede zijn de aanvragers op een leeftijd gekomen waarop zij beginnen
nadenken over de planning van hun vermogen en de bevoordeling van enkele
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familieleden. Ingevolge de overstap naar een stelsel van zuivere scheiding van
goederen verkrijgt elke echtgenoot de mogelijkheid om vrij te beschikken over
zijn of haar aandeel in het voormalig gemeenschappelijk vermogen in het
voordeel van zijn of haar eigen familie (want de aanvragers hebben geen
afstammelingen), zonder de inmenging van de andere echtgenoot.[2] Voor de
echtgenoten voelt het ook logischer aan om eigen vermogen te schenken aan
familieleden dan gemeenschappelijk vermogen, omdat de ene echtgenoot niet
noodzakelijk dezelfde mate van genegenheid voelt voor de familieleden van de
andere, en omgekeerd. Hun situatie verschilt in dat opzicht van die van een
gehuwd koppel met kinderen.
13. De aanvragers hebben uiteraard niet de bedoeling om hun eigen vermogen
onmiddellijk én integraal te gaan investeren of wegschenken na de wijziging van
hun huwelijksvermogensstelsel. Wel wil elke echtgenoot minstens de
mogelijkheid hebben om - telkens hij of zij dit opportuun acht - zelfstandig tot
belegging, wederbelegging of bevoordeling over te gaan. Zolang de echtgenoten
deze noodzaak niet ervaren, zullen zij de goederen uit hun voormalig
gemeenschappelijk vermogen samen blijven beheren. Bijgevolg zullen de
aanvragers bij de overstap naar het stelsel van scheiding van goederen in eerste
instantie nog niet tot een integrale verdeling van de postcommunautaire
onverdeeldheid overgaan. Elk goed dat deel uitmaakte van het
gemeenschappelijk vermogen zal voor de onverdeelde helft toekomen aan elke
echtgenoot. Op die manier bieden de aanvragers elkaar ook de zekerheid dat het
vermogen dat zij samen tijdens hun huwelijk hebben opgebouwd in absoluut
gelijke mate aan hen toekomt. Een verdeling is maar aan de orde wanneer een
echtgenoot zijn of haar aandeel in een bepaald goed wil gebruiken voor een
investering of bevoordeling. Hij of zij kan er dan voor kiezen om met betrekking
tot dat welbepaalde goed uit onverdeeldheid te treden.
14. De situatie van de aanvragers is vergelijkbaar met de feiten die ten
grondslag lagen aan de voorafgaande beslissing nr. 19053 dd. 21.10.2019. De
echtgenoten in kwestie hadden hun huwelijksstelsel in 2016 gewijzigd van een
gemeenschapsstelsel naar een stelsel van scheiding van goederen. Bij deze
overgang hebben zij eveneens beslist om de postcommunautaire onverdeeldheid
niet te verdelen. Alle goederen die tot het gemeenschappelijk vermogen
behoorden, bleven in onverdeeldheid tussen hen. Sommige van deze
onverdeelde goederen hebben de echtgenoten weggeschonken aan hun
kinderen. De overige onverdeeldheden wilden zij onderwerpen aan een
verblijvingsbeding, dat volgens de Vlaamse Belastingdienst geen aanleiding zou
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geven tot schenk- of erfbelasting. Ook de huidige aanvragers wensen een
dergelijk beding aan hun nieuwe huwelijksvermogensstelsel toe te voegen, zoals
hieronder wordt toegelicht.
II. Tweede verrichting: toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking
tot de bestaande onverdeeldheid
15. Hetgeen na de gewenste investeringen en bevoordelingen overblijft van de
eigen vermogens van de echtgenoten op het ogenblik van hun overlijden,
wensen zij aan de langstlevende echtgenoot te laten toekomen. Hiervoor wensen
zij een verblijvingsbeding toe te voegen aan de exclusieve onverdeeldheden die
zullen ontstaan ingevolge de wijziging van het stelsel van scheiding van
goederen met gemeenschap van aanwinsten naar een stelsel van zuivere
scheiding van goederen.
16. De aanvragers verzoeken te bevestigen dat het voordeel dat de
langstlevende zal verkrijgen door de toepassing van het verblijvingsbeding niet
zal worden onderworpen aan de hierna vermelde decretale bepalingen, om de
redenen die de aanvragers vermelden, dan wel om de redenen die de Vlaamse
Belastingdienst hieromtrent zal uiteenzetten.
Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.2 VCF
17. Artikel 2.7.1.0.2 VCF belast met erfbelasting goederen die worden verkregen
uit de nalatenschap, via wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of
contractuele erfstelling. Het voordeel dat de langstlevende ingevolge het
beoogde verblijvingsbeding zal verkrijgen, wordt echter niet uit de nalatenschap
verkregen (dus niet via wettelijke devolutie, noch door uiterste wilsbeschikking,
noch door een contractuele erfstelling). Het voordeel wordt louter
huwelijksvermogensrechtelijk verkregen, als een huwelijksvoordeel, en dus als
niet-schenking, zoals door de wet Huwelijksvermogensrecht omschreven.
18. Een huwelijksvoordeel wordt civielrechtelijk gedefinieerd als een voordeel
dat voor een van de echtgenoten ontstaat uit de wijze van samenstelling,
werking, vereffening of verdeling (en verrekening) van het
huwelijksvermogensstelsel (H. CASMAN, Huwelijksvoordelen, Antwerpen, Kluwer,
1976; deze definitie werd reeds in 2012 expliciet door de wetgever
overgenomen in artikel 1429bis BW).
19. Een huwelijksvoordeel wordt dus huwelijksvermogensrechtelijk verkregen,
uit hoofde van het huwelijksstelsel, waarvan de vereffening voor gaat op de
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vaststelling van de omvang van de nalatenschap (Cass. 24 maart 2017). Het kan
om die reden nooit een erfrechtelijke verkrijging zijn.
20. Een huwelijksvoordeel is civielrechtelijk nooit een schenking en bij
uitbreiding geen contractuele erfstelling. Het wordt gekwalificeerd als een nietschenking (Cass. 10 december 2010). Deze kwalificatie is objectief, d.w.z. dat ze
bestaat ongeacht de intentie van partijen. Een intentie om te begiftigen (animus
donandi) kan die kwalificatie niet wijzigen, sterker nog, het bewijs dat er sprake
zou zijn van een intentie om te begiftigen mag zelfs niet geleverd worden (GwH
23 november 2005, nr. 170/2005).
21. Deze kwalificatie werkt ook in een stelsel van scheiding van goederen, zoals
dit voor de aanvragers het geval is nadat de voorgenomen wijziging van hun
huwelijksvermogensstelsel is uitgevoerd (zie Eerste verrichting). Echtgenoten die
gehuwd zijn onder dit stelsel mogen aan dit stelsel clausules toevoegen, met
name clausules ter nadere regeling van enige onverdeeldheid die tussen hen zou
bestaan. De artikelen 1429bis, 1458, 1464 en 1465 BW zijn in een stelsel van
scheiding van goederen van overeenkomstige toepassing (artikel 1469, §1,
vierde lid BW zoals ingevoerd door de wet van 22 juli 2018).
22. Dit betekent dat indien uit de samenstelling, werking, vereffening, verdeling
(of verrekening) van het stelsel van scheiding van goederen zoals in de
huwelijksovereenkomst uitgewerkt, voor een van de echtgenoten een voordeel
kan ontstaan, dit voordeel een huwelijksvoordeel zal zijn. Aangezien de
aanvragers geen kinderen hebben, zal dit voordeel per definitie niet inkortbaar
zijn op grond van de artikelen 1458, 1464 of 1465 BW.
23. Deze civielrechtelijke kwalificatie van een huwelijksvoordeel als nietschenking werkt ook in het fiscaal recht door. Dat bevestigde het Hof van
Cassatie reeds bij arrest van 9 juli 1931. Het fiscaal recht moet de kwalificatie
als niet-schenking dus aanvaarden, tenzij een specifieke en expliciete fiscale
bepaling daarvan zou afwijken.
24. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
kan dus niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.2 VCF.

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF
25. Omwille van de kwalificatie als (volkomen) huwelijksvoordeel kan op het
voordeel dat de langstlevende van de echtgenoten zou verkrijgen evenmin
artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF worden toegepast. Dit artikel belast met erfbelasting

M&D Seminars

537

schenkingen van roerende goederen die de erflater zou hebben gedaan onder
opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt ingevolge het overlijden
van de schenker.
26. Het verblijvingsbeding zou weliswaar enkel uitwerking hebben bij overlijden
van een van de echtgenoten, maar van een schenking is er geen sprake, hetgeen
ook bevestigd is door het Hof van Cassatie (Cass. 5 januari 2017). Er is louter
sprake van een huwelijksvoordeel, dat als niet-schenking kwalificeert (zie ook
hierboven).
27. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
kan dus niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF.

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF
28. Artikel 2.7.1.0.4 VCF belast ieder huwelijksvoordeel waarbij de langstlevende
echtgenoot meer dan de helft van de gemeenschap verkrijgt. De toepassing van
artikel 2.7.1.0.4 VCF is beperkt tot situaties waarin sprake is van een stelsel met
een gemeenschap.
29. Tussen de aanvragers bestaat evenwel geen gemeenschap meer nadat zij
van stelsel zijn veranderd. Ze zullen vanaf dat moment gehuwd zijn onder het
stelsel van scheiding van goederen. Hun verblijvingsbeding zal louter betrekking
hebben op onverdeelde goederen, niet op gemeenschapsgoederen.
30. De voorwaarden voor de toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF zijn dus niet
vervuld. Ook eerder al bevestigden de rechtsleer en de rechtspraak dat dit artikel
niet toepasselijk is op clausules waarbij geen gemeenschappelijk vermogen is
betrokken (zie bijv. Antwerpen 5 oktober 2004).
31. Artikel 2.7.1.0.4 VCF kan dan ook niet worden toegepast op de overgang op
grond van het overwogen verblijvingsbeding.
Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.5 VCF
32. Voor de heffing van erfbelasting op grond van artikel 2.7.1.0.5 VCF moeten
drie cumulatieve voorwaarden zijn vervuld:
1)
2)

een kosteloze beschikking;
gedurende de drie jaar voorafgaand aan het overlijden;
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waardoor een bevoordeling ontstaat die niet onderworpen is geweest

aan schenkbelasting of aan registratierechten op schenkingen.
33. Het voorgenomen verblijvingsbeding verstrekt evenwel geen kosteloze
beschikking, zoals hierboven uitgebreid toegelicht. Een huwelijksvoordeel kan
niet gelijk gesteld worden met een kosteloze beschikking. Dat bevestigde ook
het Hof van Cassatie (Cass. 5 januari 2017), zoals eerder aangehaald.
34. Het voorgenomen verblijvingsbeding wordt weliswaar nu opgenomen, maar
of het een huwelijksvoordeel oplevert kan slechts beoordeeld worden bij de
ontbinding van het huwelijksstelsel, dus bij overlijden van de eerststervende
echtgenoot. Als het voordeel pas bij overlijden ontstaat en moest het beschouwd
worden als een kosteloze beschikking, quod non, kan er geen sprake zijn van
een beschikking die tot stand komt in enige periode voor het overlijden. Er kan
dus geen sprake zijn van een schenking in een periode die het overlijden
voorafgaat.
35. Artikel 2.7.1.0.5 VCF is dus niet van toepassing op de overgang/toebedeling
op grond van het overwogen verblijvingsbeding.

Geen beding van aanwas in de zin van het SP 17044
36. De uitwerking van het verblijvingsbeding verleent een huwelijksvoordeel, dat
beheerst wordt door de specifieke regels van het huwelijksvermogensrecht en de
kwalificatie die ze aan huwelijksvoordelen toekennen. Deze kwalificatie is dus
voorbehouden aan personen die door het huwelijk verbonden zijn en aan
voordelen die ze mekaar in hun huwelijksovereenkomst en binnen het door hen
uitgewerkt huwelijksstelsel toekennen.
37. Er is met betrekking tot het overwogen verblijvingsbeding dus geen sprake
van een beding van aanwas.
38. Een beding van aanwas is een kanscontract dat ook tussen niet gehuwden
kan worden gesloten. Wordt het door gehuwden gesloten, dan staat het los van
hun huwelijksstelsel en wordt het niet in een huwelijksovereenkomst
opgenomen.
39. Naar het oordeel van de Vlaamse Belastingdienst, zoals verwoord in SP
17044, is de uitwerking van een kanscontract niet onderworpen aan de heffing
van schenk- en erfbelasting (maar wel aan de heffing van het verkooprecht als
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het op onroerende goederen betrekking heeft) onder de voorwaarden die in dat
SP 17044 zijn vermeld.
40. In de eerste plaats moet het gaan om een beding van aanwas dat slaat op
goederen die ten bijzondere titel zijn aangewezen (in de zin die hieraan wordt
gegeven in artikel 1100/1§ 4 BW zoals ingevoerd bij wet van 22 juli 2018).
41. In de tweede plaats moet het gaan om een beding van aanwas dat ten
bezwarende titel is verleend, dus om een beding van aanwas dat als
kanscontract kan kwalificeren. Hiervoor is, aldus het SP 17044, vereist dat de
kansen van beide partijen (indien het contract slechts tussen twee partijen is
gesloten) evenwichtig zijn. Daarvan kan slechts sprake zijn als de inleg van
beide partijen gelijkaardig is, en als de levenskansen van beide partijen
gelijkwaardig zijn.
42. Aanvragers wijzen erop dat de inleg in hun geval wel degelijk gelijk is. De
onverdeeldheid waarop het verblijvingsbeding betrekking zal hebben, zal
afkomstig zijn van de vereffening van de gemeenschap waarin ze volkomen
gelijk gerechtigd zijn.
43. De levensverwachtingen tussen de aanvragers zijn zo goed als gelijk. Ze
verschillen nauwelijks van leeftijd en zijn beiden in goede gezondheid.
44. Hoewel ze aldus voldoen aan de strikte voorwaarden voor een aanwasbeding
conform het SP 17044, is dit in hun geval irrelevant. Het verblijvingsbeding dat
ze sluiten moet niet aan de voorwaarden voldoen die voor een beding van
aanwas gelden.
45. Het door de aanvragers overwogen verblijvingsbeding kwalificeert immers
niet als beding van aanwas, maar als huwelijksvoordeel. Het is dus onderworpen
aan zelfstandige eisen om niet aan schenk- en erfbelasting onderworpen te zijn.
Het mag daarom niet worden beoordeeld op basis van het SP 17044.
46. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding is
niet onderworpen aan schenk- en erfbelasting omdat het als een
huwelijksvoordeel kwalificeert en op grond van de bepalingen van het burgerlijk
wetboek geen schenking is, en niet erfrechtelijk verkregen wordt (zoals hoger
toegelicht).
III. De combinatie van de eerste en de tweede verrichting

M&D Seminars

540

47. Zoals uiteengezet wensen de aanvragers eerst hun
huwelijksvermogensstelsel te wijzigen van een wettelijk stelsel van scheiding van
goederen met gemeenschap van aanwinsten naar een stelsel van zuivere
scheiding van goederen. Zij wensen immers meer vrijheid en onafhankelijkheid
in het beheer over hun goederen. Tegelijk willen zij elkaar ook beschermen,
moest één van hen overlijden. Daarom willen zij het vermelde verblijvingsbeding
in hun huwelijkscontract opnemen.
48. Beide verrichtingen volgen op elkaar, maar zijn niet onderling met elkaar
verbonden. De aanvragers zijn vrij om hun huwelijksvermogensstelsel te
wijzigen als zij menen dat een ander stelsel beter aansluit bij hun noden in deze
fase van hun leven. Zij zijn tevens vrij om elkaar te beschermen, indien één van
hen zou overlijden.
49. Om beide doelstellingen te realiseren, kunnen de aanvragers niet anders dan
beide verrichtingen opeenvolgend uit te voeren. Als zij zouden kiezen voor een
stelsel van scheiding van goederen zonder onmiddellijk enige bescherming voor
de langstlevende in te bouwen, blijft de langstlevende onbeschermd achter bij
een plots overlijden. Dit willen zij uiteraard te allen tijde vermijden.
50. In het kader van de voormelde voorafgaande beslissing nr. 19053 dd.
21.10.2019 hadden de aanvragers hun stelsel enkele jaren voor de aanvraag
gewijzigd naar een stelsel van scheiding van goederen, met behoud van de
postcommunautaire onverdeeldheid. Om de langstlevende te beschermen kozen
zij toen voor een verrekenbeding. Een verblijvingsbeding over onverdeelde
goederen als huwelijksvoordeel was in de toenmalige stand van de wetgeving
immers nog niet aan de orde. Na de hervorming van het
huwelijksvermogensrecht stelden de aanvragers vast dat dit
verblijvingsbeding de langstlevende een veel comfortabelere positie zou kunnen
bieden dan het verrekenbeding.
51. Door de onmiddellijke en zakelijke werking van het verblijvingsbeding kan
de langstlevende vanaf het overlijden van de eerststervende in het bezit en in de
volle eigendom van de onverdeelde goederen treden, die hem of haar in natura
verblijven. Andere clausules in het stelsel van scheiding van goederen laten dit
niet toe (H. CASMAN en A.L. VERBEKE, "De vierde piste. De huwelijksvoordelen
met betrekking tot onverdeelde goederen in een scheiding van goederen: een
nuttig alternatief voor het verblijvingsbeding in een gemeenschapsstelsel, voor
het finaal verrekenbeding in een scheiding van goederen en voor het beding van
aanwas tussen echtgenoten", Nieuwsbrief Notariaat 2020, nr. 1).
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52. Ook voor de huidige aanvragers is de keuze voor het verblijvingsbeding door
die overwegingen ingegeven. In tegenstelling tot de aanvragers van de
voorafgaande beslissing nr. 19053, kunnen zij dit verblijvingsbeding echter
onmiddellijk implementeren in hun huwelijkscontract en hoeven zij bijgevolg
niet eerst vrede te nemen met een verrekenbeding, dat civielrechtelijk minder
aantrekkelijk is voor hen. De langstlevende is hierdoor onmiddellijk beschermd
en dit op de manier die de echtgenoten het meest aangewezen vinden.
53. De situatie van de huidige aanvragers dient bijgevolg op dezelfde manier te
worden beoordeeld als in de voorafgaande beslissing nr. 19053. De toevoeging
van een verblijvingsbeding aan onverdeeldheden die voortkomen uit de
ontbinding van een gemeenschappelijk vermogen valt niet onder het
toepassingsgebied van artikel 2.7.1.0.2 VCF, artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF, artikel
2.7.1.0.4 VCF of artikel 2.7.1.0.5 VCF, noch is er sprake van een beding van
aanwas in de zin van het SP 17044, om de redenen die hierboven reeds zijn
uiteengezet. Of deze toevoeging onmiddellijk na de wijziging van het
huwelijksvermogensstelsel naar het stelsel van scheiding van goederen gebeurt
dan enige tijd daarna, is louter afhankelijk van de civielrechtelijke context en is
vanuit fiscaal oogpunt bijgevolg irrelevant.
IV. Geen misbruik
54. De algemene antimisbruikbepaling kan slechts worden toegepast indien de
gewone interpretatiemethode, de technische bepalingen van het wetboek, de
simulatieleer en de specifieke fiscale misbruikbepalingen (de zogenaamde
fictiebepalingen) geen toepassing vinden.
55. Ook het Grondwettelijk Hof stelt dat de algemene 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.
56. Geen van de door de aanvragers overwogen verrichtingen frustreren echter
enige toepasselijke specifieke antimisbruikbepaling. Evenmin kan daartegen de
algemene antimisbruikbepaling worden aangewend. De aanvragers verzoeken
om dit te bevestigen, op grond van de hierna uiteengezette motieven.

Geen frustratie van specifieke antimisbruikbepalingen
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57. De voorgenomen verrichtingen frustreren de doelstellingen van artikel
2.7.1.0.3, 3° VCF niet, omdat de aanvragers niet overgaan tot enige schenking of
kosteloze beschikking waarvan de uitwerking artificieel tot aan het overlijden
wordt uitgesteld. Ze passen hun huwelijksovereenkomst aan om meer vrijheid te
bekomen en tot een billijke regeling te komen voor goederen waarin ze beiden
gerechtigd zijn.
58. De voorgenomen verrichtingen frustreren evenmin artikel 2.7.1.0.4 VCF en
artikel 2.7.1.0.5 VCF. De aanvragers willen overgaan van een stelsel met
gemeenschap van aanwinsten naar een stelsel van scheiding van goederen,
omdat de regels uit het gemeenschapsstelsel inzake het beheer van goederen en
het verhaal van schuldeisers hen niet meer als de meest geschikte voorkomen.
Zij willen hierbij voorzien in een bescherming voor de langstlevende onder hen.
Zij zijn tot de vaststelling gekomen dat het, als gevolg van de hervorming van
het huwelijksvermogensrecht door de wet van 22 juli 2018, mogelijk is om in
een stelsel van scheiding van goederen (dus zonder dat de bestuursbeperkingen
en schuldenregeling van het gemeenschapsstelsel van toepassing zijn)
huwelijksvoordelen aan mekaar toe te kennen, in het bijzonder voor het geval
van overlijden, met civielrechtelijke voordelen die een verrekenbeding niet biedt
(zie supra, nr. 51).
59. Met betrekking tot onverdeeldheden laat de civiele wet nu immers toe dat
een verblijvingsbeding daaraan wordt gekoppeld, waardoor deze onverdeelde
goederen bij overlijden van een van de echtgenoten van rechtswege,
onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan de langstlevende toebehoren.
Een dergelijke regeling sluit veel beter aan bij de hoger omschreven
doelstellingen van de aanvragers dan een gemeenschapsstelsel, gecombineerd
met een verblijvingsbeding, of dan een stelsel van scheiding van goederen
gecombineerd met een verrekenbeding.

Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.2 VCF
60. De voorgenomen verrichtingen verlenen huwelijksvoordelen die
huwelijksvermogensrechtelijk worden verkregen. Ze zijn dus niet onderworpen
aan artikel 2.7.1.0.2 VCF.
61. De aanvragers frustreren deze bepaling niet, vermits ze enkel een
huwelijksvermogensrechtelijke regeling beogen. Ze kunnen dezelfde doelstelling
niet met dezelfde civiele gevolgen bereiken, noch door de wettelijke devolutie,
noch door een testamentaire beschikking, noch door een contractuele
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erfstelling. Dergelijke voordelen zouden, indien testamentair of via contractuele
erfstelling buiten huwelijksovereenkomst toegekend, eenzijdig herroepen
kunnen worden, wat de echtgenoten niet wensen.
V. Niet-fiscale motieven
62. Uit wat voorafgaat blijkt dat de aanvragers de voorgenomen verrichtingen
overwegen omwille van niet-fiscale motieven. Zij verzoeken dan ook te
bevestigen dat er omwille van deze niet-fiscale motieven hoe dan ook geen
sprake kan zijn van fiscaal misbruik met betrekking tot de twee voorgenomen
verrichtingen die ze voorleggen, en dat de algemene antimisbruikbepaling van
artikel 3.17.0.0.2 VCF niet toepasselijk is.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
63. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht, zoals in de aanvraag
vermeld:
-

Artikel 2.7.1.0.2 VCF dat luidt als volgt:

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 aan het vruchtgebruik heeft verzaakt conform paragraaf 6 van
het voormelde artikel.
-

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
:
1° …
2° …
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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.
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.
-

Artikel 2.7.1.0.4 VCF dat luidt als volgt:

De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die niet
aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van de
gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken van
de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere echtgenoot
krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste wilsbeschikking
geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
-

Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

§ 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.
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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.
-

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.
64. Voorgenomen verrichtingen.
Aanvragers stellen over te willen gaan van een wettelijk stelsel van scheiding van
goederen met gemeenschap van aanwinsten naar een basisstelsel van scheiding
van goederen waarbij elke echtgenoot ingevolge de ontbinding van het
gemeenschappelijk vermogen de onverdeelde helft zal verkrijgen van alle
roerende en alle onroerende goederen. Aan deze onverdeeldheden wensen de
aanvragers een verblijvingsbeding toe te voegen.
65. Onderzoek fiscaal misbruik.
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Elk contract dat is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan afgetoetst worden aan de
antimisbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit indien er
ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is mogelijk
indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de geviseerde verrichting(en)
ook niet-fiscale doelstellingen hebben, en dat deze niet-fiscale doelstellingen
voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
In de voorgenomen verrichting wordt een overstap van een wettelijk stelsel naar
een stelsel van zuivere scheiding van goederen onmiddellijk gevolgd door de
toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot de onverdeeldheid die
ingevolge de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel is ontstaan.
Deze voorgenomen verrichting maakt fiscaal misbruik uit in de zin van artikel
3.17.0.0.2 VCF aangezien er eenheid van opzet aanwezig is. Uit de
voorgenomen verrichting kan worden afgeleid dat deze tot doel heeft de
rechtstreekse toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF en bijgevolg finaal de
erfbelasting op de toebedeling aan de langstlevende te ontwijken en dat het
ontwijken van de erfbelasting de enige/overwegende beweegreden is voor de
keuze van de betrokken rechtshandelingen.
De door partijen aangehaalde niet-fiscale motieven - met name het vrije beheer
en de vrije beschikking over hun goederen en de wederzijdse bescherming in
geval van overlijden van één van hen - wegen niet op tegen de fiscale motieven.
Uit de aanvraag (randnr. 13) blijkt dat partijen de intentie hebben om de
goederen uit hun voormalig gemeenschappelijk vermogen samen te blijven
beheren. Partijen hebben bovendien al een stelsel van gemeenschap van
goederen met een verblijvingsbeding ten voordele van de langstlevende
echtgenoot, volgens hetwelk de volle eigendom van het volledige
gemeenschappelijk vermogen aan de langstlevende echtgenoot toekomt bij
overlijden zonder afstammelingen. Wat de bescherming van de langstlevende
betreft leidt dit burgerrechtelijk tot hetzelfde resultaat.
Bijgevolg zal bij overlijden van één van de echtgenoten waarbij het
verblijvingsbeding zal worden ingeroepen door de langstlevende echtgenoot, het
art. 2.7.1.0.4 VCF worden toegepast op de toebedeling aan de langstlevende.
Ingevolge het fiscaal misbruik, zal de wijziging van het stelsel met toepassing
van het verblijvingsbeding immers niet tegenstelbaar zijn aan de Vlaamse
Belastingdienst wegens ontwijking van art. 2.7.1.0.4 VCF.
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66. De artikelen 2.7.1.0.2, 2.7.1.0.3,3° en 2.7.1.0.5 VCF zijn niet van toepassing
op de huidige verrichting.
Deze beslissing heeft alleen betrekking op erfbelasting en doet geen uitspraak
over andere belastingen. Overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1, §2, eerste lid, 3°
VCF spreekt deze beslissing zich niet uit over de mogelijke toepassing van niet
door de aanvrager opgeworpen artikelen van de VCF.

----------

- publicatie op 24.09.2020

[1] De ontwerpakte van het wijzigend huwelijkscontract wordt voorgelegd.
[2] Echter wel rekening houdende met de regels inzake het primair
huwelijksvermogensrecht.
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Overgang naar stelsel van scheiding van goederen en
toevoeging van een verblijvingsbeding + fideicommis
Voorafgaande beslissing nr. 20044 dd. 28.09.2020

Artt. 2.7.1.0.2; 2.7.1.0.3; 2.7.1.0.4; 2.7.1.0.5; 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 aanvragers hebben hun huwelijkse voorwaarden gewijzigd [1] en hebben
hun stelsel gewijzigd naar een stelsel van zuivere scheiding van goederen. Door
de wijziging van het wettelijk stelsel naar het stelsel van zuivere scheiding van
goederen werd het gehele gemeenschappelijke vermogen vereffend en verdeeld
tussen beide echtgenoten, waarbij alle gemeenschappelijke goederen
in onverdeeldheid werden toebedeeld aan ieder van de echtgenoten, voor de
onverdeelde helft.
Aan dit basisstelsel van scheiding van goederen hebben zij een beding van
toebedeling toegevoegd voor deze onverdeelde goederen. Deze onverdeelde
goederen zijn ontstaan uit de ontbinding van de toenmalige
huwelijksgemeenschap. Dit beding garandeert hen bescherming als
langstlevende echtgenoot.
Het beding van toedeling is ten slotte verbonden met een fideï-commissaire
regeling.
2. De aanvragers wensen met betrekking tot dit beding van toebedeling voor de
onverdeelde goederen zekerheid te verkrijgen over de fiscale behandeling ervan
bij overlijden.
Zij wensen met name bevestiging te krijgen dat deze verrichting niet
onderworpen is aan de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3,3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF,
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2.7.1.0.5 VCF, en dat ze ook geen van deze bepalingen frustreren, zodat ook de
algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF daarop niet
toepasselijk is.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
3. De aanvraag wordt ingediend door notaris […] te […] namens:
1/ De heer X, geboren te […] op xx.xx.1949, rijksregisternummer […], wonende
te […].
2/ Mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1953, rijksregisternummer […],
wonende te […].
4. De aanvragers hebben hun woonplaats te […], in het Vlaams Gewest, sedert
meer dan 5 jaar.
5. Zij hebben geen kinderen, ook niet uit vorige relaties.

II. B. Beschrijving van de verrichting(en)
Voorwerp van deze verrichting
6. De wijziging van het huwelijksstelsel is een wijziging die leidt tot de
vereffening van het vorig stelsel, vermits de aanvragers van een
gemeenschapsstelsel naar een stelsel van scheiding van goederen zijn
overgegaan.
Daarom hebben ze, zoals door de wet opgelegd (art. 1394, § 2 Burgerlijk
Wetboek), een boedelbeschrijving laten opmaken van al hun eigen c.q.
gemeenschappelijke roerende en onroerende goederen, en van al hun eigen c.q.
gemeenschappelijke schulden (akten van notaris […] te […] op xx.xx.2020, akte
van notaris […] te […] op xx.xx.2020 en akte van notaris […] te […] op
xx.xx.2020).
Door de overgang naar het stelsel van scheiding van goederen is het
gemeenschappelijk vermogen dat tussen hen had bestaan, ontbonden, en zijn
de gemeenschapsgoederen van rechtswege opgenomen in een
‘postcommunautaire’ onverdeeldheid. Al deze gemeenschapsgoederen waren
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aanwinsten van beide echtgenoten, zoals in de akte van wijziging van het
huwelijksstelsel bevestigd.
De echtgenoten hebben beslist om niet over te gaan tot verdeling van deze
onverdeeldheid. Alle goederen die tot dit gemeenschappelijk vermogen
behoorden, zijn dus in onverdeeldheid tussen hen gebleven. De onverdeelde
goederen die hen gezamenlijk toebehoren, willen ze onderwerpen aan nieuwe
bedingen die ze aan hun huwelijksstelsel willen toevoegen. Deze onverdeelde
goederen, allen afkomstig vanuit de ontbonden gemeenschap, vormen het
voorwerp van de verrichting waarvoor deze vraag tot voorafgaande beslissing
wordt voorgelegd.
Beding van toebedeling (optioneel) met fideï commis de residuo
7. De echtgenoten willen deze onverdeelde goederen, afkomstig van de
ontbonden gemeenschap, voor het geval van overlijden van een van hen in volle
eigendom aan de langstlevende van hen toebedelen. Daartoe hebben ze een
beding van toebedeling opgenomen in het contract. Hierdoor wordt aan elk van
de beide echtgenoten het recht toegekend aandelen in onverdeelde goederen
aan te wijzen die moeten worden toebedeeld aan de langstlevende echtgenoot.
Het toebedelingsrecht slaat op alle aandelen die de eerststervende houdt in de
onverdeelde goederen, zonder de plicht te hebben het recht voor elkeen uit te
oefenen. Een langstlevende echtgenoot zou zo er ook voor kunnen opteren om
het testament van de eerststervende reeds voor een deel onmiddellijke
uitwerking te verlenen. Dit optierecht beïnvloedt evenwel op geen enkele manier
de kwalificatie van het toebedelingsrecht.
8. Dit beding luidt als volgt (letterlijk aangehaald):

“BEDING VAN TOEDELING
1. De echtgenoten kennen elkaar bij wijze van huwelijksvoordeel
overeenkomstig artikel 1469 van het Burgerlijk Wetboek in geval van
overlijden van de eerststervende het recht toe om als langstlevende naar
aanleiding van de ontbinding van het huwelijkstelsel goederen of aandelen in
onverdeelde goederen uit het vermogen van de eerststervende aan te duiden
die aan de langstlevende moeten worden toebedeeld voorafgaandelijk aan de
afwikkeling van de nalatenschap.
2. Dit toebedelingsrecht is een huwelijksvoordeel dat slechts door de
langstlevende kan worden ingeroepen in geval van overlijden, indien partijen
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niet reeds duurzaam feitelijk gescheiden waren (anders dan
ingevolge overmacht, zoals wegens verzorging of arbeidsbetrekkingen), de
echtscheidingsprocedure niet was ingesteld, de langstlevende niet onwaardig
is om tot de nalatenschap van de eerststervende te komen of in geval van de
aanwezigheid van een ontervend testament waarbij de langstlevende het
gereserveerde erfrecht werkzaam wordt ontnomen.
3. De uitoefening van het toebedelingsrecht is optioneel. De langstlevende
bepaalt zelf in welke mate hij of zij er gebruik van wenst te maken. Het recht
kan worden uitgeoefend door de langstlevende per goed apart.
4. Op grond van de gemaakte keuze kan de langstlevende goederen in volle
eigendom aanduiden, in vruchtgebruik of in blote eigendom, dewelke zullen
toekomen aan de langstlevende, voorafgaandelijk aan de afwikkeling van de
nalatenschap. Het recht kan ook gebruikt worden om onverdeelde aandelen
over te nemen of om onverdeeldheden te doen ontstaan doordat het recht
wordt gebruikt om slechts een welbepaald aandeel (in eigendom, blote
eigendom of vruchtgebruik) zich toe te delen. Wanneer met betrekking tot een
bepaald goed een specifieke schuld werd aangegaan, dient deze mee te
worden toebedeeld aan de langstlevende in dezelfde verhouding als de
toedeling.
5. De toebedeling gebeurt eenzijdig door de langstlevende, zonder
instemming of goedkeuring vanwege de algemene rechtsopvolgers van de
overledene. Het toedelingsrecht moet worden uitgeoefend binnen de termijn
die is opgelegd voor de indiening van de aangifte van nalatenschap. De
algemene rechtsopvolgers dienen op de hoogte te worden gesteld van de
gemaakte uitoefening op schriftelijke wijze.
6. Alle taksen, rechten en erelonen ten gevolge van de uitoefening van het
recht van toedeling vallen ten laste van de langstlevende.
7. In geval van onenigheid met de algemene rechtsopvolgers van de
overledene omtrent de waardering van toebedeelde goederen, zal de meest
gerede partij de familierechtbank mogen verzoeken op gemene kost een
deskundige aan te stellen die via een bindende derdenbeslissing zal overgaan
tot de waardering van het goed op basis van de venale waarde van het goed.
Nadat een deskundige een waarde heeft bepaald volgens de regels van het
deskundigenonderzoek, met mogelijkheid voor de partijen om
voorafgaandelijk aan het definitieve verslag opmerkingen te kunnen maken,
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kunnen de beide partijen nog steeds in onderling overleg een andere waarde
nemen.
8. De goederen c.q. de aandelen in onverdeeldheid van de goederen die de
langstlevende echtenoot/echtgenote verkrijgt vanuit het vermogen van de
eerststervende echtgenoot/echtgenote worden verkregen onder de
ontbindende voorwaarde van een fideï-commis de residuo, aan de volgende
modaliteiten verbonden. Dit houdt in dat het toebedeelde goed door de
ontbinding terugkeert naar het eigen vermogen van de eerststervende
echtgenoot of echtgenote, waar het vervolgens zal worden vererfd volgens de
regels van wettelijke devolutie, tenzij de eerststervende daaromtrent
afwijkende testamentaire bepalingen over heeft vastgesteld. De ontbinding
wegens het fideï-commis de residuo treedt slechts in werking bij het
overlijden van de langstlevende echtgenoot of echtgenote, op voorwaarde dat
deze laatste, als eigenaar van het toebedeelde (aandeel van) het goed, hierover
niet heeft beschikt. Als daad van beschikking wordt aangemerkt, elke
rechtshandeling krachtens dewelke het goed verdwijnt uit diens vermogen,
uitgezonderd de uitwerking van een testament. Wanneer het goed door de
langstlevende wordt bezwaard met een beperkt zakelijk (zekerheids)recht,
treedt het beding in werking, maar gaat het goed terug naar de
eerststervende, onder gehoudenheid van de zakelijke last.
De langstlevende echtgenoot of echtgenote heeft het vrije genot en het vrije
beschikkingsrecht over het vermaakte goed. De langstlevende mag iedere
daad van beschikking uitvoeren, onder de gehoudenheid dat hij handelt
overeenkomstig de regels van de goede trouw, maar met uitzondering van een
inbreng in huwgemeenschap en een contractuele erfstellingen. De
langstlevende mag eveneens interen op de toebedeelde goederen op
voorwaarde dat de regels van de goede trouw worden gerespecteerd. De
langstlevende moet wel in gelijke mate interen op het eigen vermogen als op
het fideï-commissaire vermogen.
Op het fideï-commissaire vermogen geldt het beginsel van zaaksvervanging.
Wanneer de langstlevende het toebedeelde goed heeft vervreemd en daarvoor
in de plaats andere vermogensbestanddelen zijn gekomen, dan gaat de last
van het fideï-commis over op de goederen die daarvoor in de plaats zijn
getreden, onder dezelfde modaliteiten wat deze last betreft. Deze
conventionele zaakvervanging geldt ook op haar beurt voor de in de plaats
gestelde goederen. De conventionele zaakvervanging mag met alle
bewijsmiddelen worden aangetoond, zelfs met getuigen en vermoedens. De
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langstlevende dient wel de verbintenis aan te aan om gedegen stukken te
bewaren welke goederen in de plaats zijn getreden. Wanneer de langstlevende
het goed vervreemdt en in de plaats een geldsom ontvangt en deze geldsom
vermengt met andere gelden op een rekening waarna er op deze rekening
verrichtingen zijn gebeurd, dan geldt het onweerlegbare vermoeden dat op
deze rekening nog de destijds gestorte sommen aanwezig zijn bij het
overlijden van de langstlevende, ten belope van de dan aanwezige sommen.
De langstlevende behoudt het volledige beschikkingsrecht over alle
surrogaatgoederen en mag daarover eveneens vrij beschikken, binnen de
hierboven gemelde modaliteiten. In de mate aan de conventionele
zaakvervanging geen zakelijke werking zou toekomen, geldt er in de plaats
een verplichting tot verbintenisrechtelijke schadevergoeding waarbij de som
van de schadevergoeding gelijk is aan de waarde van de surrogaatgoederen.
9. De notaris wijst de partijen erop dat de artikelen 1429bis, 1458, 1464 en
1465 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing op deze
huwelijksvoordelen. In het bijzonder is het voor de partijen met
gemeenschappelijke afstammelingen van belang een onderscheid te maken
tussen hun (netto) aanwinsten en hun (netto) niet-aanwinsten en de
bewijsstukken daarvan te bewaren.”
9. Voor het geval van echtscheiding, geldt dat de onverdeeldheid zal worden
verdeeld, zoals bepaald in het wijzigende huwelijkscontract.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
10. Deze wijziging van stelsel werd ingegeven door verschillende motieven:

10.1. Zo is er de wens van partijen om tijdens het huwelijk meer autonomie te
verkrijgen voor de beide echtgenoten bij het beheer van het vermogen.

10.2. Een tweede motivatie is het feit dat de heer X nog steeds zeer actief is
als handelaar/ontwikkelaar voor vastgoedprojecten, waarbij hij vele transacties
moet regelen waaraan de nodige professionele risico’s verbonden zijn. Dit
blijkt o.a. uit het feit dat tot het vermogen van de echtgenoten nog
investeringsvastgoed zich bevindt en hij in verschillende vennootschappen
bestuurstaken waarneemt (met mogelijke aansprakelijkheid als bestuurder).
Ter bescherming van zijn echtgenote wensen ze daarom een scheiding van
vermogens door te voeren. Binnen het wettelijk stelsel zijn de
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beroepsschulden immers verhaalbaar op het gehele gemeenschappelijke
vermogen, en via de overgang naar een stelsel van scheiding van goederen
wordt de echtgenote tegen deze aansprakelijkheid beschermd. Bovendien is er
bij de echtgenoten minder de behoefte om nog een gezamenlijk verdienvermogen via de gemeenschap aan te houden.

10.3. Een derde motivatie is dat de echtgenoten via een wijziging van
huwelijkscontract elkaar contractuele rechten (krachtens het huwelijkscontract)
willen toekennen, waaraan bij testament geen afbreuk aan kan worden
gedaan. Op die manier hebben elk van de echtgenoten de zekerheid dat ze
zich niet hoeven te verwachten aan ontervende testamenten.

10.4. Een vierde motivatie voor deze wijziging is dat zij in eerste instantie
elkaar willen begunstigen bij overlijden maar ook daarna over de dood
heen willen bepalen dat het restvermogen van elke respectievelijke echtgenoot
zou toekomen aan zijn/haar eigen familie. Zij willen namelijk vermijden dat
het integrale vermogen zou toekomen aan de langstlevende van hen en bij
diens overlijden enkel zou vererven aan diens familie. Weliswaar kan de
langstlevende testamentair anders bepalen, maar de eerststervende heeft geen
zekerheid dat dergelijk testament wordt opgemaakt dan wel later niet wordt
herroepen. Ter vermijding daarvan hebben ze een regeling met fideï-commis
de residuo opgemaakt die werd gekoppeld aan het beding van toebedeling.
11. Om deze vier doelstellingen te realiseren hebben de echtgenoten besloten
om hun huwelijkse voorwaarden te wijzigen en het stelsel te wijzigen naar een
stelsel van zuivere scheiding van goederen. Door de wijziging van het wettelijk
stelsel naar het stelsel van zuivere scheiding van goederen werd het gehele
gemeenschappelijke vermogen vereffend en verdeeld tussen beide echtgenoten,
waarbij alle gemeenschappelijke goederen in onverdeeldheid werden toebedeeld
aan ieder van de echtgenoten, voor de onverdeelde helft. Op die manier worden
doelstellingen een en twee gerealiseerd.
12. Aan dit basisstelsel van scheiding van goederen hebben zij een beding van
toebedeling toegevoegd voor deze onverdeelde goederen. Deze onverdeelde
goederen zijn ontstaan uit de ontbinding van de toenmalige
huwelijksgemeenschap. Dit beding garandeert hen bescherming als
langstlevende echtgenoot. Daarmee wordt doelstelling drie gerealiseerd.
13. Het beding van toedeling is ten slotte verbonden met een fideï-commissaire
regeling om de vierde doelstelling te realiseren.
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14. De aanvragers wensen met betrekking tot dit beding van toebedeling voor
de onverdeelde goederen zekerheid te verkrijgen over de fiscale behandeling
ervan bij overlijden, met name verzoeken zij met betrekking tot het beding van
toebedeling te horen bevestigen dat het voordeel dat de langstlevende zal
verkrijgen door de toepassing van het beding van toebedeling als gevolg van
deze verrichting, niet zal worden onderworpen aan de hierna vermelde decretale
bepalingen, om de redenen die de aanvragers vermelden, dan wel om de
redenen die de Vlaamse Belastingdienst hieromtrent zal uiteenzetten.
•

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.2 VCF

15. Artikel 2.7.1.0.2 VCF belast met erfbelasting goederen die worden verkregen
uit de nalatenschap, via wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of
contractuele erfstelling. Het voordeel dat de langstlevende ingevolge de in deze
aanvraag genoemde verrichting zal verkrijgen, wordt echter niet uit de
nalatenschap verkregen (dus niet via wettelijke devolutie, noch door uiterste
wilsbeschikking, noch door een contractuele erfstelling). Het voordeel wordt
louter huwelijksvermogensrechtelijk verkregen, als een huwelijksvoordeel, en
dus als niet-schenking, zoals door de wet Huwelijksvermogensrecht
omschreven.
16. Een huwelijksvoordeel wordt civielrechtelijk gedefinieerd als een voordeel
dat voor een van de echtgenoten ontstaat uit de wijze van samenstelling,
werking, vereffening of verdeling (en verrekening) van het
huwelijksvermogensstelsel (H. CASMAN, Huwelijksvoordelen, Antwerpen, Kluwer,
1976; deze definitie werd reeds in 2012 expliciet door de wetgever
overgenomen in art. 1429bis BW).
Een huwelijksvoordeel wordt dus huwelijksvermogensrechtelijk verkregen, uit
hoofde van het huwelijksstelsel, waarvan de vereffening voorgaat op de
vaststelling van de omvang van de nalatenschap (Cass. 24 maart 2017). Het kan
om die reden nooit een erfrechtelijke verkrijging zijn.
Een huwelijksvoordeel is civielrechtelijk nooit een schenking en bij uitbreiding
geen contractuele erfstelling. Het wordt gekwalificeerd als een niet-schenking
(Cass. 10 december 2010). Deze kwalificatie is objectief, d.w.z. dat ze bestaat
ongeacht de intentie van partijen. Een intentie om te begiftigen (animus
donandi) kan die kwalificatie niet wijzigen, sterker nog, het bewijs dat er sprake
zou zijn van een intentie om te begiftigen mag zelfs niet worden geleverd (GwH
23 november 2005, nr. 170/2005).
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Deze kwalificatie werkt volkomen indien, zoals in het geval dat aanvragers
voorleggen, het huwelijksvoordeel wordt toegekend louter op aanwinsten, en in
een situatie waar er geen niet-gemeenschappelijke kinderen zijn die samen met
een stiefouder tot de nalatenschap van de eerst stervende echtgenoot zouden
komen (art. 1464 BW en, a contrario, art. 1465 BW).
17. Deze kwalificatie werkt ook in een stelsel van scheiding van goederen, zoals
dit voor de aanvragers het geval is. Echtgenoten die gehuwd zijn onder dit
stelsel mogen aan dit stelsel clausules toevoegen, met name clausules ter
nadere regeling van bv. enige onverdeeldheid die tussen hen zou bestaan. De
artikelen 1429bis, 1458, 1464 en 1465 zijn in een stelsel van scheiding van
goederen van overeenkomstige toepassing (art. 1469, § 1, vierde lid BW zoals
ingevoerd door de wet van 22 juli 2018).
Dit betekent dat indien uit de samenstelling, werking, vereffening, verdeling (of
verrekening) van het stelsel van scheiding van goederen zoals in de wijziging
van huwelijksovereenkomst uitgewerkt, voor een van de echtgenoten een
voordeel kan ontstaan, dit voordeel een huwelijksvoordeel zal zijn. Is dit
huwelijksvoordeel beperkt tot aanwinsten, dan mogen deze aanwinsten integraal
aan de langstlevende worden toegekend, als volkomen huwelijksvoordeel,
vermits de grenzen zoals in artikel 1464 BW gesteld niet overschreden zijn.
18. De kwalificatie van een volkomen huwelijksvoordeel als niet-schenking heeft
belangrijke civiele gevolgen. Deze voordelen kunnen immers niet ingekort
worden. Ze worden zelfs niet opgenomen in de fictieve of hereditaire massa (art.
922 BW), bepalen niet mee de omvang van het beschikbaar deel van de
nalatenschap, en worden noch op dat beschikbaar deel noch op de reserve
aangerekend.
19. Het feit dat aan het toebedelingsrecht een optionele uitoefening is
verbonden, wijzigt de kwalificatie niet. Het verbinden van een optie aan een
huwelijksvoordeel wordt civielrechtelijk overigens niet betwist, zoals blijkt uit de
praktijk van de optionele keuzebedingen in stelsels van gemeenschap of
optionele bedingen van verrekening in stelsels van scheiding van goederen.
Deze civielrechtelijke kwalificatie werkt ook in het fiscaal recht door. Dat
bevestigde het Hof van Cassatie reeds bij arrest van 9 juli 1931. Het fiscaal recht
moet de kwalificatie als niet-schenking dus aanvaarden, tenzij een specifieke en
expliciete fiscale bepaling daarvan zou afwijken.
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20. De overgang/toebedeling op grond van het beding van toebedeling (door de
verrichting in de huwelijksovereenkomst in te lassen) kan dus niet worden belast
op grond van artikel 2.7.1.0.2 VCF.
•

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.3,3° VCF

21. Wegens de kwalificatie als (volkomen) huwelijksvoordeel kan op het voordeel
dat de langstlevende van de echtgenoten zou verkrijgen, evenmin artikel
2.7.1.0.3,3° VCF worden toegepast. Dat artikel belast met erfbelasting
schenkingen van roerende goederen die de erflater zou hebben gedaan onder
opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt ingevolge het overlijden
van de schenker.
22. Het beding van toebedeling zou weliswaar enkel uitwerking hebben bij
overlijden van een van de echtgenoten, maar van een schenking is er geen
sprake, hetgeen ook bevestigd is door het Hof van Cassatie (Cass. 5 januari
2017). Er is louter sprake van een huwelijksvoordeel, dat als niet-schenking
kwalificeert (zie ook hierboven).
23. De overgang/toebedeling op grond van het beding van toebedeling (door de
verrichting in de huwelijksovereenkomst in te lassen) kan dus niet worden belast
op grond van artikel 2.7.1.0.3,3° VCF.
•

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF

24. Artikel 2.7.1.0.4 VCF belast ieder huwelijksvoordeel waarbij de langstlevende
echtgenoot meer dan de helft van de gemeenschap verkrijgt. De toepassing van
artikel 2.7.1.0.4 VCF is beperkt tot situaties waarin sprake is van een stelsel met
een gemeenschap.
25. Tussen de aanvragers bestaat evenwel geen gemeenschap meer. Ze zijn nu
gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen. Daaraan wordt nu een
beding van toebedeling toegevoegd voor het geval van overlijden, dat louter
betrekking heeft op onverdeelde goederen, niet op gemeenschapsgoederen.
26. De voorwaarden voor de toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF zijn dus niet
vervuld. Ook eerder al bevestigde de rechtsleer en de rechtspraak dat dit artikel
niet toepasselijk is op clausules waarbij geen gemeenschappelijk vermogen is
betrokken (zie bijv. Antwerpen 5 oktober 2004).
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27. Artikel 2.7.1.0.4 VCF kan dan ook niet worden toegepast op de overgang op
grond van het overwogen beding van toebedeling (door de verrichting in de
huwelijksovereenkomst in te lassen).
•

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.5 VCF

28. Voor de heffing van erfbelasting op grond van artikel 2.7.1.0.5 VCF moeten
drie cumulatieve voorwaarden zijn vervuld:
1) een kosteloze beschikking;
2) gedurende de drie jaar voorafgaand aan het overlijden;
3) waardoor een bevoordeling ontstaat die niet onderworpen is geweest aan
schenkbelasting of aan registratierechten op schenkingen.
29. Het voorgenomen beding van toebedeling verstrekt evenwel geen kosteloze
beschikking, zoals hierboven uitgebreid toegelicht. Een huwelijksvoordeel kan
niet gelijk gesteld worden met een kosteloze beschikking. Dat bevestigde ook
het Hof van Cassatie (Cass. 5 januari 2017), zoals eerder aangehaald.
30. Het voorgenomen beding van toebedeling wordt weliswaar nu opgenomen,
maar of het een huwelijksvoordeel oplevert kan slechts beoordeeld worden bij
de ontbinding van het huwelijksstelsel, dus bij overlijden van de eerst stervende
echtgenoot. Als het voordeel pas bij overlijden ontstaat en moest het beschouwd
worden als kosteloze beschikking, quod non, kan er geen sprake zijn van een
beschikking die tot stand komt in enige periode voor het overlijden. Er kan dus
geen sprake zijn van een schenking in een periode die het overlijden voorafgaat.
31. Artikel 2.7.1.0.5 VCF is dus niet van toepassing op de overgang/toebedeling
op grond van het overwogen beding van toebedeling (door de verrichting in de
huwelijksovereenkomst in te lassen).
•

Geen beding van aanwas in de zin van het SP 17044

32. De uitwerking van het beding van toebedeling verleent een
huwelijksvoordeel, dat beheerst wordt door de specifieke regels van het
huwelijksvermogensrecht en de kwalificatie die ze aan huwelijksvoordelen
toekennen. Deze kwalificatie is dus voorbehouden aan personen die door het
huwelijk verbonden zijn en aan voordelen die ze mekaar in hun
huwelijksovereenkomst en binnen het door hen uitgewerkt huwelijksstelsel
toekennen.
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Er is met betrekking tot het overwogen beding van toebedeling dus geen sprake
van een beding van aanwas.
33. Een beding van aanwas is een kanscontract dat ook tussen niet gehuwden
kan worden gesloten. Wordt het door gehuwden gesloten, dan staat het los van
hun huwelijksstelsel en wordt het niet in een huwelijksovereenkomst
opgenomen.
34. Naar het oordeel van de Vlaamse Belastingdienst, zoals verwoord in SP
17044, is de uitwerking van een kanscontract niet onderworpen aan de heffing
van schenk- en erfbelasting (maar wel aan de heffing van het verkooprecht als
het op onroerende goederen betrekking heeft) onder de voorwaarden die in dat
SP 17044 zijn vermeld.
In de eerste plaats moet het gaan om een beding van aanwas dat slaat op
goederen die ten bijzondere titel zijn aangewezen (in de zin die hieraan wordt
gegeven in art. 1100/1 § 4 BW zoals ingevoerd bij wet van 22 juli 2018).
In de tweede plaats moet het gaan om een beding van aanwas dat ten
bezwarende titel is verleend, dus om een beding van aanwas dat als
kanscontract kan kwalificeren. Hiervoor is, aldus het SP 17044, vereist dat de
kansen van beide partijen (indien het contract slechts tussen twee partijen is
gesloten) evenwichtig zijn. Daarvan kan slechts sprake zijn als de inleg van
beide partijen gelijkaardig is, en als de levenskansen van beide partijen
gelijkwaardig zijn.
In casu zijn de kansen van beide partijen evenwichtig, aangezien de inleg
gelijkaardig is, alsook de levenskansen zijn gelijkwaardig.
Dit is echter in hun geval irrelevant. Het beding van toebedeling dat de
aanvragers sluiten moet inderdaad niet aan de voorwaarden voldoen die voor
een beding van aanwas gelden, en die de Vlaamse Belastingdienst heeft
uiteengezet in haar SP 17044.
35. Het door de aanvragers overwogen beding van toebedeling kwalificeert
immers niet als beding van aanwas, maar als huwelijksvoordeel. Het is dus
onderworpen aan zelfstandige eisen om niet aan schenk- en erfbelasting
onderworpen te zijn.
Het valt dus niet onder de vereisten van SP 17044.
•

Geen misbruik
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36. De algemene antimisbruikbepaling kan slechts worden toegepast indien de
gewone interpretatiemethode, de technische bepalingen van het wetboek, de
simulatieleer en de specifieke fiscale misbruikbepalingen (de zogenaamde
fictiebepalingen) geen toepassing vinden.
Ook het Grondwettelijk Hof stelt dat de algemene 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.
De door de aanvragers overwogen verrichting frustreert geen toepasselijke
specifieke antimisbruikbepaling. Evenmin kan daartegen de algemene
antimisbruikbepaling worden aangewend. De aanvragers verzoeken om dit te
bevestigen, op grond van de hierna uiteengezette motieven.
1. Geen frustratie van specifieke antimisbruikbepalingen
37. De voorgenomen verrichtingen frustreren de doelstellingen van art.
2.7.1.0.3,3° VCF niet, omdat de aanvragers niet overgaan tot enige schenking of
kosteloze beschikking waarvan de uitwerking artificieel tot aan het overlijden
wordt uitgesteld. Ze passen hun huwelijksovereenkomst aan om tot een regeling
te komen, enerzijds bij echtscheiding, anderzijds bij overlijden, die tot een
billijke regeling moet leiden voor goederen waarin ze beiden gerechtigd zijn.
38. De voorgenomen verrichting frustreert evenmin art. 2.7.1.0.5 VCF. De
aanvragers zijn overgegaan van een stelsel met gemeenschap van aanwinsten
naar een stelsel van scheiding van goederen als basisstelsel omdat ze niet langer
onderworpen wilden zijn aan een stelsel waarin de regels inzake beheer van hun
goederen en de regels inzake verhaal van schuldeisers hun niet meer als de
meest geschikte voorkwamen, alsook omwille van de wens om een eigen
vermogen te creëren om over de dood van hun respectievelijke
echtgenoot/echtgenote een begunstigde van ieders vermogen aan te stellen.
Verder willen de echtgenoten naast hun autonomie en hun wil om begunstigden
aan te stellen, elkaar toch een vorm van vermogensrechtelijke bescherming
geven in geval van overlijden van een van de partners in plaats van een
verbintenisrechtelijke vordering in de vorm van een verrekenbeding. Zij wensen
om in geval van overlijden toch het beschikkingsrecht over het vermogen zelf te
kunnen behouden als langstlevende echtgenoot, zonder dat zij enkel een
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vordering op het vermogen van de langstlevende hebben ten aanzien van diens
naaste familie, bij toepassing van een eventueel verrekenbeding. Op die manier
willen zij niet in samenloop komen met schuldeisers van de familieleden van de
eerststervende echtgenoot, en evenmin het risico lopen dat de uitbetaling van
die verbintenisrechtelijke vordering problemen veroorzaakt in geval van onmin
met de familie van de eerststervende, in geval van handelingsonbekwaamheden,
edm. De toedeling in eigendom garandeert een soepele afwikkeling bij het
eerste overlijden.
Ze zijn nu tot de vaststelling gekomen dat het, als gevolg van de hervorming van
het huwelijksvermogensrecht door de wet van 22 juli 2018, mogelijk is om
gelijkaardige huwelijksvoordelen aan mekaar toe te kennen, in het bijzonder
voor het geval van overlijden, met civielrechtelijke voordelen die
verrekenbedingen niet bieden. Met betrekking tot onverdeeldheden laat het
burgerlijk recht nu immers toe dat een beding van toebedeling daaraan wordt
gekoppeld, waardoor deze onverdeelde goederen bij overlijden van een van de
echtgenoten zullen toehoren in volle en exclusieve eigendom aan de
langstlevende, als de langstlevende gebruik maakt van zijn recht. Dit is voor de
langstlevende een veel comfortabelere situatie dan deze die door een
verrekenbeding wordt gecreëerd. Voor de werking van het verrekenbeding moet
immers de samenstelling en de nettowaarde van deze verrekenmassa worden
vastgesteld in onderling overleg tussen de langstlevende echtgenoot en de
rechtsopvolgers van de overleden echtgenoot, en bij ontstentenis van akkoord,
door een deskundigencollege. Na kennisgeving van de gemaakte keuze over de
verrekensleutel moeten de rechtsopvolgers van de overleden echtgenoot tot
betaling overgaan, hetzij in geld, hetzij door afstand van goederen aan de
langstlevende. Het is voor de schuldenaars van de verrekenschuld bovendien
mogelijk om de schuld in schijven te voldoen. Dit is dus juist hetgeen de
echtgenoten willen voorkomen. Door de onmiddellijke en zakelijke werking van
het beding van toebedeling zijn al deze stappen niet nodig, en treedt de
langstlevende, vanaf de kennisgeving van haar keuze, maar met uitwerking
vanaf het overlijden, in het bezit en in de volle eigendom van de onverdeelde
goederen, die hem/haar in natura verblijven. Juist hierdoor is er voor de
langstlevende op civielrechtelijk vlak een veel comfortabelere positie dan bij een
verrekenbeding.
2. Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.2 VCF
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39. De voorgenomen verrichtingen verlenen huwelijksvoordelen die
huwelijksvermogensrechtelijk worden verkregen. Ze zijn dus niet onderworpen
aan artikel 2.7.1.0.2 VCF.
De aanvragers frustreren deze bepaling niet, vermits ze enkel een
huwelijksvermogensrechtelijke regeling beogen. Ze kunnen dezelfde doelstelling
niet met dezelfde civiele gevolgen bereiken, noch door de wettelijke devolutie,
noch door een testamentaire beschikking, noch door een contractuele
erfstelling. Iedere erfrechtelijke verkrijging wordt immers louter op de
nalatenschap toegekend, terwijl de echtgenoten net willen vermijden dat de
onverdeelde goederen in eerste instantie voor de helft in de nalatenschap van de
eerst stervende terecht komen. Dergelijke voordelen zouden, indien
testamentair of via contractuele erfstelling buiten huwelijksovereenkomst
toegekend, eenzijdig herroepen kunnen worden, wat de echtgenoten niet
wensen.
3. Niet-fiscale motieven
40. Uit wat voorafgaat, blijkt dat de aanvragers de verrichtingen uitvoeren
wegens niet fiscale motieven. Zij verzoeken dan ook te bevestigen dat er wegens
deze niet fiscale motieven hoe dan ook geen sprake kan zijn van fiscaal misbruik
met betrekking tot de verrichting die ze u voorleggen, en dat de algemene
antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF niet toepasselijk is.
Conclusie
41. Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF verzoeken aanvragers het
besluitvormingsorgaan tot de volgende voorafgaande beslissing.
Ze wensen bevestiging te krijgen dat de voorgenomen aanvraag niet
onderworpen is aan de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF,
2.7.1.0.5 VCF, en dat ze ook geen van deze bepalingen frustreren, zodat ook de
algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF daarop niet
toepasselijk is.
Ze wensen in het algemeen bevestigd te zien dat de invoeging van het beding
van toebedeling met betrekking tot de onverdeelde goederen bij het overlijden
van de eerste van hen niet zal leiden tot de heffing van enige schenk- of
erfbelasting.
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De aanvragers zijn zich ervan bewust dat - aangezien de aanvraag (mede)
betrekking heeft op onroerende goederen - op de toebedeling van deze
onroerende goederen het verdeelrecht van toepassing zal zijn.
[top]

IV. Beslissing
42. Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de
volgende voorafgaande beslissing:
43. Het besluitvormingsorgaan spreekt zich enkel uit over de fiscale behandeling
van het verblijvingsbeding voor de onverdeelde goederen en de mogelijke
toepassing van de door de aanvrager opgeworpen artikelen van de VCF, met
name:
•

Artikel 2.7.1.0.2 VCF dat luidt als volgt:

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 aan het vruchtgebruik heeft verzaakt conform paragraaf 6 van
het voormelde artikel.
•

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 :
1° …
2° …
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.
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.
•

Artikel 2.7.1.0.4 VCF dat luidt als volgt:
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De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die
niet aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van
de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken
van de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere
echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste
wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
•

Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

§ 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.
•

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.
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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.
44. Vermits het wijzigend huwcontract, waarin het verblijvingsbeding werd
opgenomen, is gesloten na 1 juni 2012, kan het worden afgetoetst aan de
antimisbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit indien er
ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is mogelijk
indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de geviseerde verrichting(en)
ook niet-fiscale doelstellingen hebben, en dat deze niet-fiscale doelstellingen
voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
45. In dit dossier wordt een overstap van een wettelijk stelsel naar een stelsel
van zuivere scheiding van goederen gecombineerd met de toevoeging van een
verblijvingsbeding met betrekking tot de onverdeeldheid die ingevolge de
wijziging van het huwelijksvermogensstelsel is ontstaan, met toevoeging van
een fideïcommis de residuo.
46. Deze verrichting maakt fiscaal misbruik uit in de zin van artikel 3.17.0.0.2
VCF aangezien er eenheid van opzet aanwezig is. Uit de voorgenomen
verrichting kan worden afgeleid dat deze tot doel heeft de erfbelasting op de
toebedeling aan de langstlevende te ontwijken en dat het ontwijken van de
erfbelasting de enige/overwegende beweegreden is voor de keuze van de
betrokken rechtshandelingen. De aangehaalde niet-fiscale motieven wegen niet
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op tegen de fiscale motieven zoals hierna zal worden aangetoond. Partijen
hadden bovendien al een stelsel van gemeenschap van goederen met een
afzonderlijke gift tussen echtgenoten, wat burgerrechtelijk in grote mate tot
hetzelfde resultaat leidde.
47. Partijen verklaren ook uitdrukkelijk dat zij “net willen vermijden dat de

onverdeelde goederen in eerste instantie voor de helft in de nalatenschap van de
eerst stervende terecht komen” (zie randnummer 38).
48. Om een onherroepelijke gift te bekomen, zou het volstaan hebben om een
gift tussen echtgenoten te doen bij (wijzigend) huwcontract. Of nog: een
verblijvingsbeding maken m.b.t. het gemeenschappelijk vermogen. Dus het
“onherroepelijk maken van de gift” via de huidige verrichting is geen valabel
argument.
49. Aangezien de goederen in onverdeeldheid blijven, zijn de argumenten van
het autonoom beheer en de bescherming tegen beroepsschulden evenmin
terzake dienend. Integendeel, gedurende de ruime (actievere) beroepsloopbaan
was dit “probleem” blijkbaar niet aan de orde.
50. Voor wat de koppeling van een fideïcommis de residuo aan het
verblijvingsbeding (een beding onder bezwarende titel) betreft, wordt geen
uitspraak gedaan over de burgerrechtelijke geldigheid van dergelijke
constructie. Wel kan worden opgemerkt dat aan de hogervermelde mogelijkheid
van een onherroepelijke schenking tussen echtgenoten bij wijzigend
huwcontract (zonder wijziging van het stelsel zelf) dergelijk fideï commis de
residuo evenzeer zou kunnen gekoppeld worden om hetzelfde doel te bereiken
dat nu als niet-fiscaal argument naar voor wordt geschoven voor huidige
verrichting, nl. een regeling over de dood heen. Het is dus alleszins geen valabel
argument, ongeacht de beoordeling van de burgerrechtelijke geldigheid.
51. Bijgevolg zal bij overlijden van een van de echtgenoten waarbij het
verblijvingsbeding zal worden ingeroepen door de langstlevende echtgenoot, het
art. 2.7.1.0.2 en/of 2.7.1.0.4 VCF worden toegepast. Ingevolge het fiscaal
misbruik, zal de wijziging van het stelsel met toepassing van het
verblijvingsbeding immers niet tegenstelbaar zijn aan de Vlaamse
Belastingdienst wegens ontwijking van art. 2.7.1.0.2 en/of 2.7.1.0.4 VCF.
52. De artikelen 2.7.1.0.3,3° en 2.7.1.0.5 VCF zijn niet van toepassing op de
huidige verrichting.
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53. Deze beslissing heeft alleen betrekking op erfbelasting en doet geen
uitspraak over andere belastingen.
[top]
-------------

- publicatie op 20.10.2020

[1] De akte van wijziging van huwelijkscontract van 2 juli 2020 werd voorgelegd.
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Samenlevingscontract - kanscontract - inbreng van aandelen in
overdeeldheid
Voorafgaande beslissing nr. 20045 dd. 26.10.2020

Artt. 2.7.1.0.5; 2.8.1.0.1; 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 aanvragers vragen bevestiging dat:

1.1. op het sluiten van de notariële samenlevingsovereenkomst het algemeen
vast recht zal worden geheven en;

1.2. op deze samenlevingsovereenkomst en meer in het bijzonder op de erin
vervatte clausules houdende het sluiten van een kanscontract en de inbreng
van aandelen in een onverdeeldheid door één van de samenwoners,
•

geen schenkbelasting verschuldigd is overeenkomstig artikel 2.8.1.0.1 VCF;

•

geen erfbelasting verschuldigd is op basis van de fictiebepaling
gestipuleerd in artikel 2.7.1.0.5 VCF; en

1.3. de samenlevingsovereenkomst en de erin vervatte clausules houdende het
sluiten van een kanscontract en de inbreng van aandelen in
een onverdeeldheid door één van de samenwoners geen fiscaal misbruik als
bedoeld in artikel 3.17.0.0.2 VCF uitmaakt.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
2. De aanvraag wordt ingediend door de heer […] te […], namens:
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2.1. De heer X, RR […], geboren te […] op xx.xx.1974, wettelijk samenwonend
met mevrouw Y, hierna genoemd te, […].

2.2. Mevrouw Y, RR […], geboren te […] op xx.xx.1970, wettelijk
samenwonend met de heer X, voornoemd te […].
De heer X en mevrouw Y hebben op xx.xx.2008 een verklaring van wettelijke
samenwoning afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van […].

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
3. De aanvragers wensen een notariële samenlevingsovereenkomst te sluiten
overeenkomstig artikel 1478, vierde lid van het Burgerlijk Wetboek.
In dit samenlevingscontract zal onder meer het volgende worden opgenomen:

3.1. een kanscontract tussen de samenwoners met betrekking tot hun
gezamenlijke huisraad en rekeningen, die zij bestemmen tot een
doelgebonden onverdeeldheid waarin ze gelijkgerechtigd zijn;

3.2. een inbreng door de heer X van aandelen behorend tot zijn eigen
vermogen om deze tussen hem en zijn wettelijk samenwonende partner,
mevrouw Y, te organiseren via een onverdeeldheid waarin zij gelijkgerechtigd
zijn.
4. Kanscontract
De aanvragers zullen in hun samenlevingsovereenkomst hun gezamenlijke
huisraad en rekeningen bestemmen tot een doelgebonden onverdeeldheid
waarin zij gelijkgerechtigd zijn. Het doelgebonden karakter betreft:
a) de bijdrageplicht in de gezamenlijke huishouding en;
b) een wederzijdse verzorgingsintentie voor de langstlevende onder hen.
Via een clausule in hun samenlevingsovereenkomst zullen zij een kanscontract
onder bezwarende titel koppelen aan deze doelgebonden onverdeeldheid zodat
bij overlijden van de eerststervende van hen, de volle eigendom van de
gezamenlijke huisraad en rekeningen integraal zal toekomen aan de
langstlevende onder hen. Elk van de partijen staat aldus zijn onverdeelde helft in
volle eigendom af aan de andere, onder de opschortende voorwaarde van
vóóroverlijden, en elk van de partijen verkrijgt als tegenprestatie voor deze
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afstand een gelijke kans om de onverdeelde helft toebehorend aan de andere, te
verwerven indien hij of zij het langst leeft.
De partijen zullen het kanscontract opnemen onder de uitdrukkelijk
ontbindende voorwaarde van beëindiging van hun samenwoning tijdens hun
beider leven om een andere reden dan dat één van hen verzorging behoeft
buiten de gezamenlijke woning of gedurende bepaalde tijd in het buitenland
moet verblijven omwille van beroepsredenen.
Het voorwerp van het kanscontract is beperkt tot de gezamenlijke huisraad en
rekeningen en geldt dus ten bijzondere titel.
5. Inbreng van aandelen
De heer X is eigenaar van 100% van de aandelen van de besloten vennootschap
“A”, met zetel te […] en met ondernemingsnummer […]. Deze aandelen behoren
tot zijn eigen vermogen.
Deze vennootschap is de holdingvennootschap van de naamloze vennootschap
[…] en de naamloze vennootschap […].
De aanvragers hebben de activiteit van deze vennootschappen gezamenlijk
verdergezet in opvolging van de ouders van de heer X, de vorige eigenaars.
Via hun gezamenlijke inzet hebben de aanvragers deze vennootschappengroep
uitgebouwd, enerzijds door elk rechtstreeks arbeid in het voordeel van deze
vennootschappen te leveren en anderzijds door hun wederzijdse arbeid te
faciliteren via de organisatie van hun samenwoning en gezamenlijke
huishouden. Zij beschouwen de vermogenswaarde van voornoemde
vennootschap “A” dan ook als zijnde door hen gezamenlijk opgebouwd en door
hen gezamenlijk nog verder op te bouwen.
Om tot een correcte allocatie van deze vermogenswaarde en correcte verdeling
ervan bij beëindiging van de samenwoning te komen, wensen de aanvragers
daarom tussen hen een onverdeeldheid te creëren omvattende alle zeshonderd
vijfentwintig (625) aandelen van voornoemde vennootschap “A”, waarin zij
beiden gelijkgerechtigd zullen zijn. Dit zal worden bewerkstelligd via een
clausule in de samenlevingsovereenkomst omvattende een inbreng door de heer
X ter vorming van deze onverdeeldheid.
Na inbreng zal elk van de wettelijk samenwonende partners voor 50% gerechtigd
zijn in dit onverdeeld vermogen.
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Er zal worden voorzien dat dit onverdeeld vermogen als volgt wordt verdeeld in
geval van beëindiging van de wettelijke samenwoning:
•

Indien één van de partners overlijdt: verdeling in twee gelijke helften.

•

In geval van relatiebreuk: de heer X heeft dan het recht om de onverdeelde
helft van mevrouw Y te kopen overeenkomstig een onderling tussen hen af te
spreken prijs, of een door een deskundige vastgestelde prijs in geval van
onenigheid.

6. Op xx.xx.2020 werden ook de medische attesten bij het dossier gevoegd.
Hieruit blijkt dat zowel de heer X als mevrouw Y “zich in een goede algemene
gezondheid bevindt”.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
7. Bezwarend karakter kanscontract
De clausule in de notariële samenlevingsovereenkomst die voorziet in een
kanscontract met betrekking tot de gezamenlijke huisraad en rekeningen vormt
een overeenkomst ten bezwarende titel:
•

De partijen zijn elk eigenaar van een gelijke onverdeelde helft van het
doelgebonden vermogen voorwerp van dit kanscontract. Ze onderwerpen elk
dus eenzelfde aantal goederen met eenzelfde waarde aan het kanscontract
(financiële gelijkwaardigheid).

•

Zij hebben elk een gelijke kans om het langst te leven. Er is een gering
leeftijdsverschil (geboortedatum man: xx.xx.1974; geboortedatum vrouw:
xx.xx.1970) en beide partijen verkeren in goede gezondheid te verkeren
(gelijke overlevingskans). Zij leggen daaromtrent elk een medisch attest voor
(zie hierboven onder punt 6).

8. De inbreng in onverdeeldheid maakt geen schenking uit
De inbreng van de aandelen in een onverdeeldheid door de heer X vormt geen
vrijgevigheid. Zij wordt niet animus donandi gedaan maar streeft integendeel
een correcte vermogensrechtelijke organisatie van wederzijds geleverde
inspanningen na.
9. In antwoord op de vraag naar de niet-fiscale motieven werd op xx.xx.2020
volgende informatie verstrekt:

“Hieronder tevens onze argumentatie omtrent de niet-fiscale motieven:
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- Inzake het kanscontract:
De clausule omvattende het kanscontract is ingegeven vanuit de intentie om
de langstlevende der wettelijk samenwonenden te beschermen. Het vermogen
dat ze bestemd hebben tot de bijdrageplicht in hun gezamenlijke huishouding
wordt zo onttrokken aan het erfrecht van de kinderen, waarbij de mogelijke
gevolgen van de wettelijke reserve van deze kinderen eveneens wordt
uitgesloten (aangezien ten bezwarende titel).
- Inzake de inbreng van aandelen:
De inbreng van de aandelen kadert in de correcte allocatie van het tussen de
samenwonenden gezamenlijk opgebouwde vermogen en de bescherming van
de andere partner. De aanvragers werken al meerdere jaren gezamenlijk in het
familiebedrijf en hebben dit gezamenlijk uitgebouwd, maar de inspanningen
van mevrouw Y creëren enkel aandelenmeerwaarde ten voordele van de heer X
omdat de aandelen van het familiebedrijf finaal enkel aan hem toebehoren (hij
is 100% eigenaar van de holdingvennootschap).
Zonder deze inbreng komt de vermogensaangroei dan wel -afname van de
vennootschappengroep dus enkel toe aan de heer X, ondanks het feit dat de
partners gezamenlijk hun inspanningen hiertoe leveren zowel op vlak van
arbeid als via de organisatie van hun gezamenlijke huishouden.
Ingevolge de inbreng wordt dit vermogen correct toegekend en zal het bij
beëindiging van de wettelijke samenwoning, hetzij door overlijden, hetzij
omwille van een andere reden, ook correct en billijk worden verdeeld.
Deze inbreng betreft een ‘wettelijk samenwoonvoordeel’ mutatis mutandis het
huwelijksvoordeel in geval van inbreng tussen gehuwden.”.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
10. 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
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uitwerking heeft gehad. De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen
uitspraak over de rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak.
11. De aanvraag tot voorafgaande beslissing is ontvankelijk indien één van de
aanvragers zijn fiscale woonplaats in de vijf jaren die de overeenkomst van
aanwas voorafgaan het langst in het Vlaamse Gewest had gevestigd. Hieraan is
voldaan.
12. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
•

Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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.”
•

Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

“§ 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.
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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.”
•

Artikel 3.17.0.02 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.”
13. De samenwoners wensen de huisraad en de rekeningen, vermeld in het
ontwerp van samenlevingsovereenkomst, waar zij ieder voor de onverdeelde
helft eigenaar van zijn te onderwerpen aan een beding van aanwas.
14. Wettelijke samenwoning
Voor samenwonende partners staat de mogelijkheid open om via een
conventionele regeling afwijkingen op te nemen omtrent het reeds wettelijk
vastgelegde vermogensrecht.
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Hiertoe dient men steeds beroep te doen op een notaris. Bovendien dienen de
wettelijk samenwonenden rekening te houden met de (dwingende) regels van
het primair huwelijksvermogensrecht.
De samenlevingsovereenkomst wordt geregistreerd in het Centraal
Huwelijksovereenkomstenregister.
Samenwoners beschikken dus over de mogelijkheid om hun relatie vorm te
geven door in een samenlevingsovereenkomst uitdrukkelijke bepalingen te
voorzien waarin zij diverse aspecten inzake hun vermogensrechtelijke en
alimentaire verhoudingen gaan regelen.
15. In onderhavig geval bezitten de samenwoners reeds gemeenschappelijk
huisraad (het gaat om meubels, huishoudelijk gerief, voorwerpen ter versiering
en stoffering van de woning, en dergelijke meer) en gezamenlijke geld- of
effectenrekeningen. Zij bestemmen deze goederen als een doelgebonden
onverdeeldheid.
De heer X wenst ook de aandelen van de vennootschap “A” in te brengen in een
onverdeeldheid waarin ze gelijkgerechtigd zijn.
16. Beding van aanwas m.b.t. de doelgebonden onverdeeldheid
(gemeenschappelijke huisraad en gezamenlijke geld- of effectenrekeningen)

16.1. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen niet
zijn onderworpen aan de schenkbelasting maar voor onroerende goederen wel
aan het verkooprecht mits het contract beperkt is, via beschikking onder
bijzondere titel, en ten bezwarende titel is.

16.2. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende
goederen bij zijn overlijden.

16.3. Het contract is in casu onder bijzondere titel op voorwaarde dat de
roerende goederen die tot het onverdeeld doelvermogen behoren specifiek in
de overeenkomst worden omschreven.
De eventuele effectenportefeuilles worden beschouwd als een feitelijke
universaliteit. Bijgevolg aanvaardt Vlabel dat de contracten betrekking hebben
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op de effectenportefeuilles in hun geheel, zonder dat hiermee afbreuk wordt
gedaan aan de vereiste dat het contract onder bijzondere titel moet zijn.

16.4. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.

16.5. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld
op basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten
die ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract
etc...
De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract.
Uit de medische attesten aan het besluitvormingsorgaan bezorgd op
xx.xx.2020 blijkt dat er sprake is van een gelijkaardige levensverwachting.

16.6. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed
kan in waarde stijgen of dalen).
Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt de inleg van de aanvragers
gelijk(waardig) is. De goederen die deel uitmaken van het contract behoren de
aanvragers ieder voor de onverdeelde helft toe.

16.7. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing en hetgeen uiteengezet, kan worden besloten dat het
in casu om een kanscontract ten bezwarende titel gaat.
17. De inbreng van de aandelen van de vennootschap “A” door de heer X moet
op fiscaal vlak beschouwd worden als een overdracht van de helft van de
aandelen van het vermogen van de heer X naar het vermogen van mevrouw Y.
In tegenstelling tot hetgeen in principe wordt aangenomen in het geval van
echtgenoten, is het in het geval van samenwonenden geen uitgemaakte zaak of
een dergelijke inbreng moet worden gekwalificeerd als een overdracht onder
kosteloze titel dan wel als een overdracht onder bezwarende titel. In casu
volstaat het argument dat de overdracht kadert in de correcte allocatie van het
tussen de samenwonenden gezamenlijk opgebouwde vermogen niet om de
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kwalificatie van schenking uit te sluiten. Immers, ook een vergeldende schenking
is een schenking (J. ESPEEL, in F. WERDEFROY (ed. J. ESPEEL en H. PELGROMS,
Registratierechten, 12de editie, Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, II, nr. 1122).
Om die reden kan, op basis van de gegevens die in de aanvraag zijn vermeld,
geen uitsluitsel worden gegeven over de kwalificatie van de voorgenomen
inbreng.
18. Indien het contract is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan het afgetoetst worden
aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit
indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is
mogelijk indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de geviseerde
verrichting(en) ook niet-fiscale doelstellingen hebben, en dat deze niet-fiscale
doelstellingen voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
19. De aangehaalde niet-fiscale motieven (bescherming van de langstlevende)
wegen in casu op tegen de fiscale motieven voor wat het sluiten van voornoemd
beding van aanwas i.v.m. de doelgebonden onverdeeldheid (huisraad en
rekeningen) betreft. Het sluiten van het beding van aanwas wordt niet geviseerd
door artikel 3.17.0.0.2 VCF. De vermelde artikelen 2.7.1.0.5 en 2.8.1.0.1 VCF
zullen niet worden toegepast.

Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie- en de erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.

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

- publicatie op 14.12.2020

M&D Seminars

579

Toevoeging verblijvingsbeding aan stelsel scheiding der
goederen
Voorafgaande beslissing nr. 20047 dd. 28.09.2020

Artt. 2.7.1.0.2; 2.7.1.0.3,; 2.7.1.0.4; 2.7.1.0.5 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 aanvragers wensen bevestiging te krijgen dat de voorgenomen wijziging
van hun huwelijksvermogensstelsel, ingevolge waarvan de langstlevende
echtgeno(o)t(e) een huwelijksvoordeel zal verkrijgen door de toepassing van het
verblijvingsbeding, niet valt onder de toepassing van:
•

artikel 2.7.1.0.2 VCF;

•

artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF;

•

artikel 2.7.1.0.4 VCF;

•

artikel 2.7.1.0.5 VCF;

•

de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF.

Voor zover als nodig verwijzen de aanvragers naar de Voorafgaande Beslissing
nr. 19053 van 21 oktober 2019[1].

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, geboren te […] op xx.xx.1952, rijksregisternummer […], en zijn
echtgenote mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1960, rijksregisternummer […],
samen wonende te […] (hierna genaamd “de aanvragers”).
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3. De aanvragers zijn gehuwd onder het zuiver stelsel van scheiding van
goederen krachtens huwelijkscontract verleden voor notaris […], alsdan met
standplaats te […], op xx.xx.1981, ongewijzigd tot op heden.
4. Zij hebben hun woonplaats op voormeld adres sedert meer dan vijf jaar en
hebben geen gemeenschappelijke of niet-gemeenschappelijke kinderen.
5. De aanvragers wensen elkaar, gelet op het feit dat zij geen kinderen hebben,
in geval van overlijden zoveel als mogelijk te beschermen via de hieronder
voorgenomen wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
Toelichting inzake de voorgenomen verrichtingen

Wensen van aanvragers
6. Ingevolge de hervorming van het huwelijksvermogensrecht[2] wordt in artikel
1469 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk bevestigd dat ook echtgenoten
gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen elkaar via
huwelijkscontract huwelijksvoordelen kunnen toekennen.
7. Echtgenoten, gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, kunnen
met betrekking tot hun onverdeelde goederen afspraken maken omtrent
hetgeen zal gebeuren bij het overlijden van de eerststervende echtgenoot.
8. De aanvragers willen van deze opportuniteit gebruik maken om ervoor te
zorgen dat de langstlevende onder hen hun huidige levensstandaard kan blijven
behouden, volgend op het overlijden van de eerststervende echtgeno(o)t(e).
9. De aanvragers wensen met name:
•

de langstlevende onder hen te begunstigen zodat hij/zij in hun huidige
levensstandaard kan blijven voorzien;

•

in dit raam, een specifieke regeling te voorzien met betrekking tot
de roerende goederen die door hen in onverdeeldheid worden aangehouden
en in de toekomst in onverdeeldheid zullen worden verworven, en;

•

deze regeling uit te breiden naar enkele goederen die zij op heden elk
afzonderlijk aanhouden.

Voorgenomen verrichtingen
10. Om voormelde wensen te realiseren, willen de aanvragers volgende
wijzigingen aanbrengen aan hun huidig huwelijksvermogensstelsel:
Classificatie: Corporate
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toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot de door hen in
onverdeeldheid aangehouden goederen, ingevolge waarvan alle onverdeelde
goederen bij overlijden van één van de echtgenoten van rechtswege,
onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan de langstlevende van hen
toekomen;

•

inbreng van diverse, op heden afzonderlijk aangehouden, roerende
goederen in een onverdeeld vermogen;

•

behoud van het stelsel van scheiding van goederen, doch mogelijks met een
algemene update naar aanleiding van het nieuwe huwelijksvermogensrecht.

11. Meer concreet zal het huwelijkscontract ingevolge de wijziging met
betrekking tot het onverdeeld vermogen bepalen dat:
•

ongeacht de reden van ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel de
inbrenger, geheel of gedeeltelijk kan terugnemen:
o

hetzij de ingebrachte goederen in natura met ten laste neming van de
schuld of de schulden die op dat ogenblik in verband met de verkrijging,
de instandhouding of verbetering van deze goederen nog zouden
verschuldigd zijn door het gemeenschappelijk vermogen;

o

hetzij het goed of de goederen en/of waarden die in de plaats zijn
getreden van de ingebrachte goederen door middel van wettelijke of
contractuele zaakvervanging;

o

hetzij de netto-opbrengst van de vervreemde goederen, ingeval de
ingebrachte goederen onder bezwarende titel werden vervreemd
behoudens bij vervreemding om niet van de ingebrachte goederen.

•

indien het huwelijksvermogensstelsel wordt ontbonden of vereffend door
echtscheiding iedere echtgenoot zijn onverdeelde helft in de onverdeeldheid
behoudt.

•

enkel bij ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel door overlijden en op
voorwaarde dat de echtgenoten op dat ogenblik niet van tafel en bed of
feitelijk gescheiden zijn, noch dat er door één van hen een vordering,
verzoekschrift of dagvaarding tot echtscheiding of tot afzonderlijke
verblijfplaats neergelegd is, komen, ten titel van huwelijksovereenkomst, de
echtgenoten overeen dat het gehele onverdeelde vermogen zal toekomen aan
de langstlevende onder hen.

12. Aanvragers voegen een ontwerp van de akte houdende wijziging
huwelijksvermogensstelsel toe bij deze aanvraag.

Alternatieven
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a) Wettelijke devolutie
13. Artikel 745, bis, §1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat indien de
overledene kinderloos komt te overlijden en bloedverwanten in de opgaande lijn
of broeders, zusters of afstammelingen van dezen achterlaat, dat de
langstlevende echtgeno(o)t(e) verkrijgt:
•

de volle eigendom van het deel van de eerststervende in het
gemeenschappelijk vermogen en in het vermogen dat exclusief tussen de
echtgenoten in onverdeeldheid is, en

•

het vruchtgebruik van de overige goederen van diens eigen vermogen.

14. Het wettelijk erfrecht is bijgevolg in overeenstemming met de wensen van de
echtgenoten, althans wat betreft het onverdeeld vermogen.[3]
15. Evenwel betreft dit geen reservatair erfrecht van de langstlevende
echtgeno(o)t(e), zodat ieder van hen testamentair, zonder medeweten van de
andere partner, een andere regeling zou kunnen voorzien. Het wettelijk erfrecht
verstrekt de langstlevende echtgeno(o)t(e) dan ook geen zekerheid.
b) Beding van aanwas
16. Een beding van aanwas is een kanscontract dat partijen, ook niet-gehuwden,
kunnen sluiten met betrekking tot goederen die ten bijzondere titel zijn
aangewezen. Wordt het door gehuwden gesloten, dan staat het los van hun
huwelijksstelsel en wordt het niet in een huwelijksovereenkomst opgenomen.
17. De aanvragers wensen evenwel niet enkel met betrekking tot specifiek
aangewezen goederen een regeling te treffen, maar ook met betrekking tot de
roerende goederen die zij in de toekomst in onverdeeldheid ten bezwarende titel
zouden verwerven. Daarenboven zullen de aanvragers niet gelijk bijdragen in de
onverdeeldheid. Vraag stelt zich dan ook of in casu wel een geldig beding van
aanwas zou kunnen worden gesloten.
18. Een verblijvingsbeding met betrekking tot de roerende goederen die door
hen in onverdeeldheid worden aangehouden en in de toekomst in
onverdeeldheid ten bezwarende titel zullen worden verworven zou de aanvragers
dan ook meer zekerheid bieden dan een beding van aanwas.

Onverdeeld vermogen
19. Het onverdeeld vermogen waarop de aanvragers het verblijvingsbeding van
toepassing wensen te maken bestaat uit:
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de op heden door aanvragers in onverdeeldheid aangehouden tegoeden bij
[…] en een levensverzekeringscontract;

•

de onverdeeldheid die zij wensen te creëren door de inbreng:
o

door de heer X van:
▪

zijn personenwagen;

▪

[…] aandelen in het kapitaal van de naamloze vennootschap […], met
maatschappelijke zetel gelegen te […] en met ondernemingsnummer […]
(Hierna genoemd: ‘[…]’);

o

door mevrouw Y :
▪

haar personenwagens;

▪

[…] aandelen in het kapitaal van NV […];

▪

tegoeden bij de […];

▪

tegoeden bij de […];

▪

tegoeden bij de […];

▪

een effectenrekening.

de roerende goederen die door hen in de toekomst in onverdeeldheid ten
bezwarende titel zullen worden verworven.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
a) Artikel 2.7.1.0.2 VCF
20. Artikel 2.7.1.0.2 VCF bepaalt:

“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 aan het vruchtgebruik heeft verzaakt conform paragraaf 6 van
het voormelde artikel.”
21. Artikel 2.7.1.0.2 VCF bepaalt aldus dat goederen die worden verkregen uit
een nalatenschap, via wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of
contractuele erfstelling met erfbelasting worden belast.
22. Artikel 1469 van het Burgerlijk Wetboek stelt evenwel uitdrukkelijk dat ook
echtgenoten gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen elkaar via
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huwelijkscontract huwelijksvoordelen kunnen toekennen. Ingevolge deze
bepaling kunnen echtgenoten met betrekking tot hun onverdeelde goederen, en
met betrekking tot goederen die zij in een onverdeeldheid inbrengen, afspraken
maken omtrent hetgeen zal gebeuren bij het overlijden van de eerststervende
echtgenoot.[4] Artikel 1469, § 1, vierde lid van het Burgerlijk Wetboek bepaalt
hieromtrent dat de artikelen 1429bis, 1458, 1464 en 1465 in een stelsel van
scheiding van goederen van overeenkomstige toepassing zijn.
23. Een huwelijksvoordeel wordt civielrechtelijk gedefinieerd als zijnde een
voordeel dat voor een van de echtgenoten ontstaat uit de wijze van
samenstelling, werking, vereffening of verdeling (en verrekening) van het
huwelijksvermogensstelsel.[5]
24. Ingevolge het verblijvingsbeding zullen alle daarin vermelde onverdeelde
goederen bij het overlijden van de eerststervende echtgenoot ingevolge de
vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel toekomen aan de
langstlevende echtgenoot.
25. Het voordeel dat de langstlevende echtgeno(o)t(e) ingevolge het
verblijvingsbeding zal verkrijgen, wordt bijgevolg niet uit de nalatenschap
verkregen, en dus niet via wettelijke devolutie, noch door uiterste
wilsbeschikking, noch door een contractuele erfstelling zoals opgenomen in
artikel 2.7.1.0.2 VCF. Het voordeel wordt louter huwelijksvermogensrechtelijk
verkregen, als een huwelijksvoordeel.
26. Het Hof van Cassatie heeft in haar arrest van 9 juli 1931 uitdrukkelijk
gesteld dat alle regels van het burgerlijk recht toepasselijk zijn op het fiscaal
recht, voor zover dit laatste er niet anders over heeft beschikt, en zelfs indien ze
op een fictie van het Burgerlijk Wetboek steunen.[6] Het fiscaal recht moet
bijgevolg de kwalificatie als niet-schenking aanvaarden, tenzij een specifieke en
expliciete fiscale bepaling daarvan zou afwijken. Dit laatste is niet het geval.
27. De overgang/toebedeling op grond van de overwogen verrichtingen kan dus
niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.2 VCF.
28. Dit werd tevens reeds door uw dienst bevestigd in Voorafgaande Beslissing
nr. 19053.

b) Artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF
29. Artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF bepaalt:
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“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.
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.”
30. Artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF bepaalt dat 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, worden belast met
successierechten.
31. Zoals hierboven reeds uiteengezet, betreft de voorgenomen verrichting het
toekennen van een huwelijksvoordeel en geen schenking.
32. Omwille van deze kwalificatie als huwelijksvoordeel kan op het voordeel dat
de langstlevende van de echtgenoten zou verkrijgen artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF niet
worden toegepast.
33. Het verblijvingsbeding zou weliswaar enkel uitwerking hebben bij overlijden
van een van de echtgenoten, maar van een schenking is er geen sprake.[7]
34. De overgang/toebedeling op grond van de overwogen verrichtingen kan dus
niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF.
35. Dit werd tevens reeds door uw dienst bevestigd in Voorafgaande Beslissing
nr. 19053.

c) Artikel 2.7.1.0.4 VCF
36. Artikel 2.7.1.0.4. VCF bepaalt:

“De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die
niet aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van
de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken
van de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere
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echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste
wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.”
37. Artikel 2.7.1.0.4 VCF belast ieder huwelijksvoordeel waarbij de langstlevende
echtgeno(o)t(e) meer dan de helft van de gemeenschap (sic) verkrijgt. De
toepassing van artikel 2.7.1.0.4. VCF is aldus beperkt tot stelsels met een
gemeenschappelijk vermogen.
38. In casu zijn aanvragers evenwel gehuwd onder het stelsel van scheiding van
goederen en wordt er evenmin een toegevoegd intern gemeenschappelijk
vermogen gecreëerd. Ze zijn steeds gehuwd geweest onder het stelsel van
scheiding van goederen. Daaraan wensen de aanvragers nu een
verblijvingsbeding toe te voegen voor het geval van overlijden, dat louter
betrekking heeft op onverdeelde goederen, niet op gemeenschapsgoederen.
39. De fictiebepalingen, waaronder artikel 2.7.1.0.4 VCF, zijn
uitzonderingsbepalingen die, in afwijking van een algemene regel, de heffing
van erfbelasting toelaten. Omwille van dit uitzonderingskarakter moeten zij
restrictief en strikt worden geïnterpreteerd. Deze restrictieve interpretatie geeft
aanleiding tot het ontstaan van een toepassingsgebied, waar derhalve niet mag
worden buiten gekleurd.[8]
40. Gelet op de restrictieve interpretatie van fictiebepalingen, is de toepassing
van artikel 2.7.1.0.4 VCF is aldus beperkt tot situaties waarin sprake is van een
stelsel met een gemeenschap.
41. De voorwaarden voor de toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF zijn dus niet
vervuld, zodat de overgang/toebedeling op grond van de overwogen
verrichtingen niet kan worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.4 VCF.
42. Dit werd eerder reeds bevestigd in de rechtsleer, de rechtspraak en door uw
dienst. In Voorafgaande beslissing nr. 19053 stelt uw dienst namelijk: ‘Voor een
dergelijke overdracht in het kader van een toebedeling van meer dan de helft
van het gemeenschappelijk vermogen bij overlijden maakt de fiscale regelgeving
hierop een uitzondering door de overdracht (zowel van onroerende als van
roerende goederen) onder de erfbelasting te plaatsen op grond van artikel
2.7.1.0.4 VCF. Deze bepaling is hier echter niet van toepassing, zoals de
aanvrager aanstipt, vermits er in casu geen sprake is van een gemeenschappelijk
vermogen.’

d) Artikel 2.7.1.0.5 VCF
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43. Artikel 2.7.1.0.5. VCF bepaalt:

“§ 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. (…)”
44. Artikel 2.7.1.0.5 VCF belast aldus schenkingen van roerende goederen, die
niet werden onderworpen aan schenkbelasting, gedaan binnen de drie jaar voor
het overlijden van de schenker.
45. Voor de heffing van erfbelasting op grond van artikel 2.7.1.0.5 VCF moeten
er bijgevolg drie cumulatieve voorwaarden zijn vervuld:
1. een kosteloze beschikking;
2. binnen de drie jaar voorafgaand aan het overlijden; én
3. ingevolge waarvan een bevoordeling is ontstaan, die niet werd onderworpen
aan schenkbelasting of aan registratierechten.
46. Zoals hierboven reeds uiteengezet, betreft het verblijvingsbeding geen
schenking maar een huwelijksvoordeel. Een huwelijksvoordeel kan niet
gelijkgesteld worden met een kosteloze beschikking.
47. Daarenboven is er geen sprake van enige beschikking binnen de drie jaar
voorafgaandelijk aan het overlijden[9]. Desondanks het feit dat het
verblijvingsbeding op heden wordt toegevoegd aan het huwelijkscontract, zullen
er pas goederen worden toebedeeld aan de langstlevende echtgeno(o)t(e)
volgend op het overlijden van de eerststervende echtgeno(o)t(e).
48. Er wordt niet voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 2.7.1.0.5
VCF, zodat de overgang/toebedeling op grond van de overwogen verrichtingen
niet kan worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.5 VCF.
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49. Dit werd tevens reeds door uw dienst bevestigd in Voorafgaande beslissing
nr. 19053.

e) Artikel 3.17.0.0.2 VCF
1) Geen toepassing van de algemene antimisbruikbepaling
50. Er is sprake van fiscaal misbruik in de zin van de algemene
antimisbruikbepaling indien de belastingplichtige een rechtshandeling stelt
waarmee hij zich, in strijd met de doelstellingen van een fiscale bepaling in de
wet, buiten het toepassingsgebied van die bepaling stelt terwijl er voor die
keuze geen enkele andere verklaring bestaat dan het vermijden van de
belasting.[10]
51. Belangrijk is dat de algemene antimisbruikbepaling slechts kan worden
toegepast indien de gewone interpretatiemethode, de technische bepalingen van
het wetboek, de simulatieleer en de specifieke fiscale misbruikbepalingen (zijnde
de zogenaamde fictiebepalingen) geen toepassing vinden.[11] Ook het
Grondwettelijk Hof stelt in die zin dat 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 antimisbruikbepaling worden aangewend.[12]
52. Het is dus vereist dat de gestelde verrichtingen de doelstellingen van een
bepaling van de VCF frustreren. De doelstelling betekent datgene waar de VCF
naar wil streven, welke verrichtingen zij wil belasten of vrijstellen.[13]
53. 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 de specifieke antimisbruikbepaling (artikel
2.7.1.0.2 VCF, artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF, artikel 2.7.1.0.4 VCF of artikel 2.7.1.0.5
VCF) frustreren.
54. Geen van de overwogen verrichtingen frustreren echter enige toepasselijke
specifieke antimisbruikbepaling. Evenmin kan daartegen de algemene
antimisbruikbepaling worden aangewend. De aanvragers verzoeken om dit te
bevestigen, op grond van de hierna uiteengezette motieven.
2) Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.2 VCF
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55. De voorgenomen verrichtingen frustreren artikel 2.7.1.0.2 VCF niet, vermits
aanvragers enkel een huwelijksvermogensrechtelijke regeling beogen. De
voorgenomen verrichtingen verlenen huwelijksvoordelen die
huwelijksvermogensrechtelijk worden verkregen.
56. Aanvragers kunnen dezelfde doelstelling niet met dezelfde civiele gevolgen
bereiken, noch door de wettelijke devolutie, noch door een testamentaire
beschikking, noch door een (eenzijdige) contractuele erfstelling. Iedere
erfrechtelijke verkrijging wordt immers louter op de nalatenschap toegekend,
terwijl de echtgenoten net willen vermijden dat de onverdeelde goederen voor
de helft in de nalatenschap van de eerststervende terecht komen. Dergelijke
voordelen zouden, indien testamentair of via contractuele erfstelling buiten
huwelijksovereenkomst toegekend, eenzijdig herroepen kunnen worden, wat de
echtgenoten niet wensen.
3) Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF
57. De voorgenomen verrichtingen frustreren de doelstellingen van art.
2.7.1.0.3, 3° VCF niet, omdat de aanvragers niet overgaan tot enige schenking of
kosteloze beschikking waarvan de uitwerking artificieel tot aan het overlijden
wordt uitgesteld.
58. 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.
59. Dit blijkt onder meer uit de Memorie van Toelichting[14], die stelt: “Het

verschil met de tarieven van de successierechten voor verervingen tussen
dezelfde personen is enorm. Dit kan betrokkenen ertoe aanzetten om nog
tijdens het leven, op een fiscaal voordelige manier, de roerende goederen aan de
toekomstige erfgenamen of legatarissen over te dragen. Er blijkt echter een
gemakkelijke manier te bestaan om enerzijds het voordeel van het verlaagde
Vlaamse tarief voor de schenkingen te genieten, maar toch de overdracht van de
goederen uit te stellen tot op het ogenblik van het overlijden. Een schenking van
roerende goederen onder de opschortende voorwaarde van het overlijden, geeft
immers bij registratie van de akte slechts aanleiding tot de heffing van het
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algemeen vast recht (...). Slechts op het ogenblik van het overlijden zal het
evenredige recht, met toerekening van het reeds geheven algemeen vast recht,
opeisbaar worden. En dat was eigenlijk niet de bedoeling die de decreetgever
zich met de invoering van de bijzonder verlaagde tarieven had vooropgesteld.
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 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.”
60. Aanvragers hebben niet de intentie om een dergelijke schenking te doen. Ze
passen hun huwelijksovereenkomst aan om tot een regeling te komen, enerzijds
bij echtscheiding, anderzijds bij overlijden, die tot een billijke regeling moet
leiden voor goederen waarin ze beiden gerechtigd zijn.
61. Aangezien de aanvragers a fortiori niet de intentie hebben om eender welke
schenking of kosteloze beschikking te doen en het verblijvingsbeding een
huwelijksvoordeel betreft dat geen uitwerking kan krijgen voorafgaand aan het
overlijden, frustreren de voorgenomen verrichtingen onmogelijk de
doelstellingen van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF.
4) Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.4 VCF
62. De voorgenomen verrichtingen frustreren evenmin art. 2.7.1.0.4 VCF. De
aanvragers zijn steeds gehuwd geweest onder het stelsel van zuivere scheiding
van goederen, en dit voornamelijk omdat van de regels inzake de
verhaalsrechten van schuldeisers van toepassing op dit stelsel hun het meest
geschikt voorkomen.
63. Ze zijn nu tot de vaststelling gekomen dat het, als gevolg van de hervorming
van het huwelijksvermogensrecht door de wet van 22 juli 2018, mogelijk is om
huwelijksvoordelen aan mekaar toe te kennen, in het bijzonder voor het geval
van overlijden. Met betrekking tot onverdeeldheden laat de civiele wet nu
immers toe dat een verblijvingsbeding daaraan wordt gekoppeld, waardoor deze
onverdeelde goederen bij overlijden van een van de echtgenoten van
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rechtswege, onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan de langstlevende
toebehoren.
64. Door de onmiddellijke en zakelijke werking van het verblijvingsbeding treedt
de langstlevende met uitwerking vanaf het overlijden, in het bezit en in de volle
eigendom van de onverdeelde goederen, die hem/haar in natura verblijven.
65. Dit biedt de langstlevende de maximale zekerheid dat het onverdeeld
vermogen dat aldus betrokken wordt in het voorgenomen verblijvingsbeding zal
toekomen aan de langstlevende. In tegenstelling tot een testamentaire
gelijkaardige regeling, kan één van de echtgenoten niet eenzijdig terugkomen
op het voorgenomen verblijvingsbeding.
66. Het voorgenomen verblijvingsbeding zal bovendien van rechtswege
uitwerking krijgen bij overlijden en is niet optioneel geformuleerd. Aanvragers
wensen dat de langstlevende van hen automatisch het onverdeeld vermogen
verwerft, zonder dat deze laatste nog een keuze moet uitoefenen of zijn/haar
goedkeuring hiervoor moet geven.
67. De voorgenomen verrichtingen frustreren artikel 2.7.1.0.4 VCF dan ook niet.
5) Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.5 VCF
68. De voorgenomen verrichtingen frustreren de doelstellingen van art. 2.7.1.0.5
VCF niet, omdat de aanvragers niet overgaan tot enige schenking of kosteloze
beschikking waarvan de uitwerking artificieel tot aan het overlijden wordt
uitgesteld.
69. De fictiebepaling van artikel 2.7.1.0.5 VCF viseert enkel en alleen de
vormloze schenkingen van roerende goederen, waarvan de registratie niet
verplicht is, en die in extremis gebeuren.[15]
70. Aanvragers hebben niet de intentie om een dergelijke schenking te doen. Ze
passen hun huwelijksovereenkomst aan om tot een regeling te komen, enerzijds
bij echtscheiding, anderzijds bij overlijden, die tot een billijke regeling moet
leiden voor goederen waarin ze beiden gerechtigd zijn.
71. Aangezien de aanvragers a fortiori niet de intentie hebben om eender welke
schenking of kosteloze beschikking te doen en het verblijvingsbeding een
huwelijksvoordeel betreft dat geen uitwerking kan krijgen voorafgaand aan het
overlijden, frustreren de voorgenomen verrichtingen onmogelijk de
doelstellingen van artikel 2.7.1.0.5 VCF.
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6) Besluit: geen sprake van fiscaal misbruik overeenkomstig artikel 3.17.0.0.2
VCF
72. Gelet op hetgeen hierboven uiteengezet, verzoeken aanvragers te bevestigen
dat de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF niet kan
worden toegepast wegens het frustreren van een specifieke
antimisbruikbepaling (artikel 2.7.1.0.2 VCF, artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF, 2.7.1.0.4
VCF of artikel 2.7.1.0.5 VCF).
7) Niet-fiscale motieven
73. De aanvragers stellen dat er niet-fiscale motieven aanwezig zijn, indien uw
Dienst - per hypothese - toch van oordeel zou zijn dat er sprake is van fiscaal
misbruik en de voorgenomen verrichtingen de doelstelling van één of meerdere
aangehaalde fictiebepalingen zouden frustreren.
74. Aanvragers wensen een regeling te treffen in verband met hun onverdeeld
vermogen, zowel in geval van echtscheiding als bij overlijden, waaraan geen van
hen eenzijdig afbreuk kan doen tijdens het huwelijk.
75. De voorgenomen verrichtingen zijn gebaseerd op volgende burgerrechtelijke
overwegingen:
1. Aanvragers wensen elkaar maximaal te beschermen door middel van een
niet-optioneel verblijvingsbeding, dat automatisch en van rechtswege
uitwerking zal krijgen bij overlijden;
2. Aanvragers wensen dat de langstlevende echtgenoot verder over hun
onverdeeld vermogen zal kunnen beschikken als enige volle eigenaar;
3. Aanvragers wensen aldus maximaal de continuïteit en het behoud van hun
vermogen te verzekeren in hoofde van de langstlevende van hen;
4. Aanvragers wensen dat de langstlevende van hen door middel van het
verblijvingsbeding een maximale inkomensgarantie zal behouden;
5. Aanvragers wensen dat de langstlevende echtgenoot, na het eerste
overlijden, nog steeds de mogelijkheid zal hebben om naar eigen inzicht
bepaalde schikkingen te treffen ten voordele van verre verwanten, bij gebrek
aan afstammelingen;
6. Aanvragers wensen dat de langstlevende echtgenoot, na het eerste
overlijden, daarnaast steeds de mogelijkheid zal hebben om naar eigen
inzicht een deel van het vermogen te gebruiken voor filantropie, via een
bepaalde structuur of via legaten aan diverse goede doelen, bij gebrek aan
afstammelingen.
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76. Aanvragers verzoeken uw Dienst 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
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
77. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht, zoals in de aanvraag
vermeld:
•

Artikel 2.7.1.0.2 VCF dat luidt als volgt:

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 aan het vruchtgebruik heeft verzaakt conform paragraaf 6 van
het voormelde artikel.
•

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 :
1° …
2° …
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.
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.
•

Artikel 2.7.1.0.4 VCF dat luidt als volgt:
De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die
niet aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van
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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.
•

Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

§ 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.
•

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.
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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.
78. Voorgenomen verrichtingen.
Aanvragers willen volgende wijzigingen aanbrengen aan hun huidig
huwelijksvermogensstelsel:
•

toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot de door hen in
onverdeeldheid aangehouden goederen, ingevolge waarvan alle onverdeelde
goederen bij overlijden van één van de echtgenoten van rechtswege,
onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan de langstlevende van hen
toekomen;

•

inbreng van diverse, op heden afzonderlijk aangehouden, roerende goederen
in een onverdeeld vermogen;

•

behoud van het stelsel van scheiding van goederen, doch mogelijks met een
algemene update naar aanleiding van het nieuwe huwelijksvermogensrecht.

Het onverdeeld vermogen waarop de aanvragers het verblijvingsbeding van
toepassing wensen te maken bestaat uit:
•

de op heden door aanvragers in onverdeeldheid aangehouden tegoeden bij
[…] en een levensverzekeringscontract;

•

de onverdeeldheid die zij wensen te creëren door de inbreng:
o
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zijn personenwagen;

▪

[…] aandelen in het kapitaal van de naamloze vennootschap […], met
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maatschappelijke zetel gelegen te […] en met ondernemingsnummer […]
(Hierna genoemd: ‘NV […]’);
o

•

door mevrouw Y :
▪

haar personenwagens;

▪

[…] aandelen in het kapitaal van NV […];

▪

tegoeden bij de […];

▪

tegoeden bij de […];

▪

tegoeden bij de […];

▪

een effectenrekening.

de roerende goederen die door hen in de toekomst in onverdeeldheid ten
bezwarende titel zullen worden verworven.

Er wordt algemeen aanvaard dat de voorgenomen toevoeging van een
huwelijksvoordeel welke bij huwelijksovereenkomst zal plaatsvinden, een
overeenkomst onder bezwarende titel is. De toebedeling van de goederen aan de
langstlevende op grond van het huwelijksvoordeel is geen erfrechtelijke
verkrijging, doch wel een verkrijging op grond van een overeenkomst onder de
levenden. Een conventionele overdracht onder bezwarende titel valt in principe
onder het toepassingsgebied van de registratiebelasting. Dit betekent concreet
dat op de toebedeling van de roerende goederen geen erf- noch
registratiebelasting verschuldigd is.
79. Onderzoek fiscaal misbruik.
Elk contract dat is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan afgetoetst worden aan de
antimisbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit indien er
ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is mogelijk
indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de geviseerde verrichting(en)
ook niet-fiscale doelstellingen hebben, en dat deze niet-fiscale doelstellingen
voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
De artikelen van titel 2, hoofdstuk 7 (erfbelasting) van de VCF vormen de
rechtsgrond voor de heffing van de erfbelasting. Bij deze bepalingen wordt er
geen onderscheid gemaakt tussen specifieke en algemene bepalingen. Evenwel
is het zo dat de bepaling van art. 3.17.0.0.2 VCF voorkomt dat men zich door
gebruik van bepaalde rechtshandelingen buiten het toepassingsgebied van een
heffingsbepaling stelt enkel en alleen vanwege fiscale motieven (zie hierna).

Classificatie: Corporate

M&D Seminars

597

De fictiebepalingen ingevoegd in de VCF zijn terug te vinden in de artikelen
2.7.1.0.3 tot en met 2.7.1.0.9 VCF en betreffen regelingen waarbij de
wetgever/decreetgever het noodzakelijk vond een bepaalde verkrijging gelijk te
stellen met een legaat. De fictiebepalingen zijn geen specifieke
misbruikbepalingen. Elke fictiebepaling heeft een specifiek doel. In de
voorbereidende werken van elk van deze bepalingen kan de doelstelling worden
nagelezen aan de hand waarvan een concrete techniek kan worden geëvalueerd.
De fictiebepaling kan enkel worden toegepast als er voldaan is aan de
voorwaarden die door het overeenkomstig artikel uit de VCF worden gesteld.
Uit de structuur van de VCF kan worden afgeleid dat de decreetgever met de
artikelen 2.7.1.0.3 tot en met 2.7.1.0.9 VCF geen specifieke misbruikbepalingen
voor ogen had: de algemene misbruikbepaling is opgenomen in titel 3 (Inning en
Invordering), die algemeen de procedurebepalingen bevat terwijl de
fictiebepalingen opgenomen zijn in titel 2 (Belastingheffing), die de inhoudelijke
bepalingen bevat. Meer bepaald werden de fictiebepalingen opgenomen onder
hoofdstuk 7 (Erfbelasting), afdeling 1 (belastbaar voorwerp).
De anti-misbruikbepaling, zoals opgenomen in art. 3.17.0.0.2 VCF, is een
algemene bepaling. Het gegeven dat een artikel van titel 2, hoofdstuk 7
(erfbelasting), meer bepaald een fictiebepaling, van de VCF niet kan worden
toegepast omdat de voorwaarden niet zijn voldaan sluit de inroeping door de
Vlaamse Belastingdienst van art 3.17.0.0.2 VCF niet uit. Dit laatste artikel werd
immers in het leven geroepen om te voorkomen dat de overledene voor zijn
overlijden via bepaalde (legale) technieken zijn nalatenschap zou laten vererven
met ontwijking van de erfbelasting.
In de voorgenomen verrichting wordt het stelsel van scheiding van goederen
behouden, maar wordt er een verblijvingsbeding toegevoegd met betrekking tot
de onverdeelde roerende goederen.
Deze voorgenomen verrichting maakt fiscaal misbruik uit in de zin van artikel
3.17.0.0.2 VCF. Uit de voorgenomen verrichting kan worden afgeleid dat deze
tot doel heeft de erfbelasting op de toebedeling van de roerende goederen aan
de langstlevende te ontwijken en dat het ontwijken van de erfbelasting de
enige/overwegende beweegreden is voor de keuze van de betrokken
rechtshandelingen.
Er wordt geen enkel valabel niet-fiscaal motief bijgebracht.
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Partijen wensen elkaar maximaal te beschermen. Zij erkennen dat het wettelijk
erfrecht in overeenstemming is met deze wens, althans wat betreft het
onverdeeld vermogen. Evenwel stellen zij dat dit geen reservatair erfrecht van de
langstlevende echtgeno(o)t(e) betreft, zodat ieder van hen testamentair, zonder
medeweten van de andere partner, een andere regeling zou kunnen voorzien.
Het wettelijk erfrecht verstrekt de langstlevende echtgeno(o)t(e) volgens hen dan
ook geen zekerheid.
Aangezien de wijziging van het huwelijksstelsel is ingegeven vanuit de maximale
bescherming van de langstlevende (zie randnr. 5), is het niet aannemelijk dat
een echtgeno(o)t(e) vervolgens zonder medeweten van de andere partner een
andere regeling zou treffen. Dit is dus geen overtuigend argument.
Bovendien blijkt uit de bijkomende toelichting omtrent het lot van onroerende
goederen, zoals hoger vermeld, dat partijen voor de onroerende goederen wel
genoegen nemen met het wettelijk erfrecht ter bescherming van de
langstlevende.
Het ander argument is dat een aanwasbeding niet mogelijk is. Aan de
voorwaarden voor een aanwasbeding is inderdaad niet voldaan. Maar een
aanwasbeding (of een kanscontract) zou in casu, zelfs indien wel aan de
toepassingsvoorwaarden voldaan was, ook kunnen afgetoetst worden aan de
antimisbruikbepalingen. Dit is dus een argument dat niet terzake dienend is.
80. Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratiebelasting en
erfbelasting en doet geen uitspraak over andere belastingen.
-----------------

- publicatie op 14.12.2020

Classificatie: Corporate
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(optioneel) kanscontract
Voorafgaande beslissing nr. 20050 dd. 26.10.2020

Artt 2.8.1.0.1, 2.8.4.1.1, 2.7.1.0.1, 2.7.1.0.3; 2.7.1.0.5; 3.17.0.0.2; 3.22.0.0.1
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 aanvragers wensen de bevestiging dat:

1.1. het kanscontract kwalificeert als kanscontract onder bezwarende titel;
1.2. het kanscontract geen schenking is en dus niet onderworpen is aan de
schenkbelasting overeenkomstig de artikelen 2.8.1.0.1. VCF en 2.8.4.1.1., §2,
VCF;

1.3. het kanscontract geen schenking is en dus niet onderworpen is aan de
erfbelasting overeenkomstig de artikelen 2.7.1.0.1. VCF, 2.7.1.0.3., 3°, VCF en
2.7.1.0.5. VCF;

1.4. De opgesomde bepaling van de VCF eveneens niet van toepassing zijn op
de goederen die automatisch tot het kanscontract behoren ingevolge de
clausule van zaakvervanging, zoals de vruchten en de meerwaarden;

1.5. de voorgenomen verrichtingen geen fiscaal misbruik uitmaken in de zin
van art. 3.17.0.0.2. VCF;

1.6. gelet op het voorwerp van deze Voorafgaande Beslissing deze beslissing
geldig zal zijn tot en met het overlijden van één van de partners, ongeacht
wanneer dit plaatsvindt, met dien verstande dat de voorgenomen verrichting
zelf binnen de vijf jaar wordt gesteld en dit overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1,
§4, lid 1, VCF.
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II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
3. De aanvraag wordt ingediend door notaris […], geassocieerde notarissen, te
[…], namens haar cliënten:

3.1. De heer X, geboren te […] op xx.xx.1949, rijksregisternummer […], en
zijn echtgenote

3.2. Mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1954, rijksregisternummer […],
samen wonende te […].
4. De heer en mevrouw X – Y zijn gehuwd te […] op xx.xx.1975 onder het stelsel
van zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor
notaris […] te […] op xx.xx.1975, gewijzigd met behoud van het stelsel doch
met toevoeging van een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen
ingevolge akte verleden voor notaris […] te […] op xx.xx.2012, sindsdien niet
meer gewijzigd.
5. Zij hebben samen een dochter.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
6. De heer X is eigenaar van 5 rekeningen en mevrouw Y is eigenaar van 5
rekeningen. De waarde van de respectievelijke rekeningen zijn gelijkwaardig en
evenwichtig.
7. Elke echtgenoot wenst voor zichzelf de nodige maatregelen te nemen die
hem/haar in staat stellen zijn/haar levenskwaliteit en -standaard als
langstlevende echtgenoot te garanderen en hem/haar tegelijkertijd in staat
stellen een maximale flexibiliteit te behouden. Met dat doel voor ogen wenst de
langstlevende zichzelf te beschermen, en wensen de echtgenoten ook elkaar te
beschermen.
8. Om die redenen wensen de echtgenoten met betrekking tot de eigen
goederen een kanscontract af te sluiten. Wat de eigen rekeningen betreft heeft
elke echtgenoot rekeningen ingelegd ten belope van een gelijke waarde m.o.o.
de gelijkwaardigheid van het kanscontract.
9. Ontwerp beding van aanwas/kanscontract
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“TUSSEN:
1. De heer X, geboren te […] op xx.xx.1949, rijksregisternummer […], en zijn
echtgenote
2. Mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1954, rijksregisternummer […], samen
wonende te […].
Zij verklaren gehuwd te zijn te […] op xx.xx.1975 onder het stelsel van
zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor
notaris […] te […] op xx.xx.1975, gewijzigd met behoud van het stelsel doch
met toevoeging van een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen
ingevolge akte verleden voor notaris […] te […] op xx.xx.2012, sindsdien niet
meer gewijzigd.
Hierna genoemd “de partijen”.
OVERWEGENDE DAT:
A. De heer X, voornoemd, verklaart eigenaar te zijn van de hierna
vermelde roerende goederen, die hem persoonlijk voor de geheelheid in volle
eigendom toebehoren:
1. Een rekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van € […]
2. Een rekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van € […];
3. Een rekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van € […];
4. Een rekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van € […];
5. Een rekening met nummer […]bij […] met een huidig saldo van € […].
B. Mevrouw Y, voornoemd, verklaart eigenaar te zijn van de hierna
vermelde roerende goederen, die haar persoonlijk voor de geheelheid in volle
eigendom toebehoren:
1. Een rekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van € […];
2. Een rekening met nummer […]bij […] met een huidig saldo van € […];
3. Een rekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van € […];
4. Een rekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van € […];
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5. Een rekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van € […].
De rekeningen worden hierna samen genoemd "de tegoeden".
C. Partijen verklaren dezelfde levensverwachting te hebben;
D. Partijen zich zo goed als mogelijk wensen te voorzien voor het geval elk van
hen de langstlevende van hen zou zijn. Ze handelen in die zin "animo
speculandi”.
MET BETREKKING TOT DEZE TEGOEDEN IS OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:
Artikel 1 – Algemeen
De partijen komen, met betrekking tot de eigen goederen, bij wijze van
kanscontract onder bezwarende titel overeen dat bij het overlijden van de
eerststervende van hen, de hoger beschreven aan de eerststervende
toebehorende roerende goederen in volle eigendom zullen toekomen aan de
langstlevende, zonder dat deze laatste iets zal verschuldigd zijn aan de
erfgenamen of rechtverkrijgenden van de eerstervende. Aldus staat ieder van
de partijen de hoger beschreven aan hem of haar toebehorende roerende
goederen af aan de andere, onder de opschortende voorwaarde van zijn of
haar vooroverlijden, en verkrijgt ieder van hen als tegenprestatie voor deze
afstand een gelijke kans om de hoger beschreven roerende goederen
toebehorend aan de andere te verwerven indien hij of zijn het langst leeft.
Partijen wensen dat de tegoeden, met de eraan gekoppelde liquiditeiten, aan
de langstlevende hunner toekomen; het betreft hier een doelvermogen met
inbegrip van meerwaarden, vruchten en toebehoren en bij wederbelegging of
zaakvervanging verkregen zaken.
Artikel 2 – Overeenkomst ten bezwarende titel
De echtgenoten staan de bedingen van de overeenkomst wederkerig toe. Beide
partijen schatten voor zichzelf de kans om te overleven gelijk in, rekening
houdende met hun geslacht, leeftijd en gezondheidstoestand. Mede gelet op
het feit dat beide partijen hun kans op overleven gelijk inschatten en elk
aandeel van beiden in de goederen - die het voorwerp uitmaken van dit
contract - gelijk is, is deze overeenkomst ten bezwarende titel.
Artikel 3 – Overeenkomst onder bijzondere titel
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De echtgenoten sluiten deze overeenkomst ten bijzondere titel. Het bijzonder
karakter volgt uit de nauwkeurige aanduiding van de goederen waarop deze
overeenkomst slaat.
Artikel 4 - Rechtskeuze
De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat uitsluitend het Belgische recht van
toepassing is op deze overeenkomst, met betrekking tot zijn inhoud als tot
zijn vorm, hierna samen genoemd "het toepasselijke recht”.
Artikel 5 – Optioneel karakter van het kanscontract
De langstlevende van de echtgenoten moet zijn/haar wil om het bovenvermeld
kanscontract uit te oefenen uitdrukkelijk kenbaar maken door middel van een
verklaring en dit binnen een termijn van 4 maanden na het overlijden van de
eerststervende. Deze verklaring dient te gebeuren in een notariële akte of in
een bij de notaris neergelegde onderhandse akte. In dit laatste geval moet de
handtekening van de langstlevende door de notaris te worden gelegaliseerd.
Deze termijn geldt als vervaltermijn. Bij ontstentenis van uitdrukkelijke
wilsuitdrukking op voormelde wijze en binnen voormelde termijn zal de
langstlevende geacht worden onherroepelijk te hebben verzaakt aan het
voordeel van het recht van aanwas/het kanscontract. In deze verklaring zal de
langstlevende mogen opteren om het aanwasbeding/het kanscontract te
beperken tot de blote eigendom of het levenslang vruchtgebruik van het deel
van de eerstoverleden echtgenoot in voormelde roerende goederen. In dat
geval moeten alle bepalingen van dit beding van aanwas waar sprake is van
"de volle eigendom" gelezen worden als "de blote eigendom" of "het
levenslang vruchtgebruik".
Artikel 6 - Verbod van vervreemding
Teneinde de uitvoering van onderhavige overeenkomst te garanderen
verbinden partijen zich ertoe, gedurende de gehele looptijd van deze
overeenkomst, de hoger beschreven roerende goederen, niet te vervreemden,
te verpanden of er eender welk ander recht op toe te staan, zonder de
uitdrukkelijke toestemming van de andere, en dit zolang deze overeenkomst
van kracht blijft tussen hen.
Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van partijen om
gezamenlijk schenkingen te doen met betrekking tot de effecten en gelden
zich bevindende op voormelde onverdeelde roerende goederen.
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Tevens verbinden partijen zich ertoe alle beslissingen aangaande beleggingen
en herbeleggingen met betrekking tot de onverdeeldheid gezamenlijk te
nemen. Partijen ontzeggen zich het recht elkaar wederzijdse volmachten toe te
staan.
Artikel 7 - Vervanging van de bestaande goederen – Zaakvervanging
a) Alle zaken die worden verkregen in vervanging van de oorspronkelijke
tegoeden, hun inkomsten, vruchten en meerwaarden, vallen eveneens onder
dit kanscontract.
b) Bijgevolg heeft onderhavig kanscontract niet enkel betrekking op voormelde
tegoeden, maar tevens op de goederen, vorderingen, effecten en liquiditeiten
die in de plaats zijn gekomen van deze tegoeden.
c) Telkens wanneer er zaakvervanging optreedt, dan zullen de echtgenoten dit
schriftelijk bevestigen. Deze schriftelijke bevestiging is niet nodig voor
zaakvervanging binnen een feitelijke universaliteit. Indien er binnen de
feitelijke universaliteit zaakvervanging optreedt, dan maken de nieuwe
goederen, die door zaakvervanging worden verkregen, ook integraal deel uit
van het kanscontract. De bepalingen van deze overeenkomst zijn er dan
automatisch op van toepassing.
Artikel 8 – Vruchten
8.1 Partijen komen overeen dat de vruchten (interesten) en de gerealiseerde
meerwaarden die door de hoger beschreven roerende goederen gerealiseerd
worden, mits akkoord van beide partijen mogen uitgekeerd worden aan de
partijen, elk voor de onverdeelde helft.
De meerwaarden die deel uitmaken van de hoger beschreven roerende
goederen maken integraal deel uit van de tegoeden. Bijgevolg zal onderhavig
kanscontract tevens van toepassing zijn op deze meerwaarden.
Artikel 9 – Duur
Dit contract heeft een onbepaalde duur en kan slechts ontbonden worden met
het akkoord van beide partijen. Niettemin staat het de partijen vrij om in
gemeenschappelijk overleg een einde te stellen aan het contract van aanwas.
Het kanscontract eindigt geenszins ingeval van een wijziging van het nummer
waaronder een effectenportefeuille geïndividualiseerd is of ingeval van
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bewaargeving van de desbetreffende effectenportefeuille door een andere
financiële instelling dan deze die vandaag de bewaarneming op zich neemt.
Artikel 10 – Nietigheid
Een eventuele nietigheid van een bepaling van dit beding van aanwas betreft
enkel die specifieke bepaling. die in dat geval voor niet geschreven moet
worden gehouden, maar kan, volgens de uitdrukkelijke wil van partijen, niet
de nietigheid van het volledige beding van aanwas voor gevolg hebben.
Artikel 11 - Bemiddeling en arbitrage
De partijen komen overeen om ingeval van betwisting deze overeenkomst te
onderwerpen aan de bemiddeling en zo nodig aan de principes van de
arbitrage.
Artikel 12 – Slotbepalingen
De partijen verklaren afdoende geïnformeerd te zijn aangaande hun rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze overeenkomst die hen op
een onpartijdige wijze geadviseerd werd.”.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
10. Kanscontract
De heer en mevrouw X -Y zijn van mening dat zij overeenkomsten ten
bezwarende titel hebben ondertekend in de vorm van een kanscontract.

10.1. Principe
Kanscontracten zijn wederkerige overeenkomsten waarvan de gevolgen, met
betrekking tot winst en verlies, hetzij voor alle partijen, hetzij voor één van
hen, van een onzekere gebeurtenis afhangen (art. 1964 BW). In de beschreven
verrichtingen is de onzekere gebeurtenis niet het overlijden op zich (een
overlijden is een zekere gebeurtenis), maar wel de volgorde van het overlijden.
Elke echtgenoot kan de langstlevende zijn. Ingevolge de gesloten
overeenkomsten bestaat de kans op winst in de verkrijging van het aandeel of
de inleg van de eerst overleden echtgenoot. Het verlies is dan het overlijden
als eerste van beide partij, waarbij men het eigen aandeel of de eigen inleg
moet afstaan aan de langstlevende.
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10.2. Ten bezwarende titel
Het overeengekomen kanscontract is een overeenkomst onder bezwarende
titel. Het bezwarend karakter vereist dat de kansen van beide partijen
evenwichtig zijn, en dat de inleg door de echtgenoten gelijk is.
Beide echtgenoten hebben een gelijke overlevingskans. Dit wordt enerzijds
aangetoond door de gelijkaardige leeftijd (71 jaar en 66 jaar) en anderzijds
door dezelfde goede gezondheidstoestand.
De inleg van beide echtgenoten is gelijkwaardig:
- kanscontract: de echtgenoten hebben ieder gelijkwaardige rekeningen
ingebracht in het kanscontract.
Het evenwichtig en bezwarend karakter van de overeenkomsten is aanwezig
op het moment van het afsluiten van het contract.

10.3. Ten bijzondere titel
Het kanscontract is ten bijzondere titel afgesloten aangezien de overeenkomst
betrekking heeft op goederen die nauwkeurig in de overeenkomsten werden
omschreven. De echtgenoten komen overeen dat de in de plaats getreden
goederen automatisch ook tot het kanscontract behoren. Vruchten en
meerwaarden van de betrokken maken ook automatisch deel van het
kanscontract.
De echtgenoten komen tevens overeen dat zaakvervanging schriftelijk zal
worden bevestigd, behoudens bij een feitelijke universaliteit, zoals een
effectenportefeuille.

10.4. Geen erfovereenkomst
Krachtens artikel 1100/1, §4 BW zijn overeenkomsten of bedingen onder
bezwarende titel altijd toegelaten, als ze onder bijzondere titel zijn gesloten of
gemaakt. Dergelijke overeenkomsten zijn toegelaten, zelfs als ze de
toekomstige nalatenschap van een partij betreffen en zelfs als die partij zich
het recht voorbehoudt om tijdens zijn leven over het voorwerp van die
overeenkomst of dat beding te beschikken. Dergelijke (erf)overeenkomsten of
bedingen moeten niet voldoen aan de formaliteiten van erfovereenkomsten en
dienen bijgevolg niet opgenomen te worden in een notariële akte.
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Het kanscontract is een overeenkomst zowel onder bezwarende als onder
bijzondere titel en zijn dus geldige overeenkomsten.

10.5. Kanscontract tussen echtgenoten
Het feit dat het kanscontract tussen echtgenoten wordt afgesloten maakt het
beding op zich niet ongeldig zoals ook meermaals bevestigd is door de
Vlaamse Belastingdienst (zie o.a. Standpunt nr. 17044 dd. 8 januari 2018).
Specifiek wat betreft het kanscontract van niet-onverdeelde goederen
Het is mogelijk om een kanscontract af te sluiten voor niet-onverdeelde
goederen. Dezelfde regels moeten voor het kanscontract gevolgd worden
zoals deze gelden voor het beding van aanwas (Standpunt nr. 17044 dd. 8
januari 2018).
11. Niet fiscale motieven
Indien en in de mate het besluitvormingsorgaan zou stellen dat er sprake is van
fiscaal misbruik, hetgeen volgens de aanvragers niet het geval is, dan nog
maken het beding van aanwas en het kanscontract geen fiscaal misbruik uit in
de zin van artikel 3.17.0.0.2 VCF. Er zijn immers niet-fiscale motieven die
voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
Deze overeenkomsten bieden voor de echtgenoten immers de enige goede
oplossing naar wederzijdse bescherming. Een testament biedt geen sluitende
oplossing aangezien er geen controle bestaat op een éénzijdige wijziging.
Testamentaire regelingen zijn bovendien eenzijdig herroepbaar, zodat de
langstlevende echtgenoot absoluut geen zekerheid geeft. Hetzelfde geldt voor
schenkingen tussen echtgenoten.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
12. 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
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uitwerking heeft gehad. De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen
uitspraak over de rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak.
13. 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. De voorafgaande beslissing heeft bijgevolg enkel
betrekking op die specifieke artikelen waarnaar in de aanvraag uitdrukkelijk
verwezen wordt, m.n. artt. 2.7.1.0.1, 2.7.1.0.3, 3°, 2.7.1.0.5, 2.8.1.0.1,
2.8.4.1.1., §2, en 3.17.0.0.2 VCF:
•

Artikel 2.7.1.0.1 VCF:

“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.”;
•

Artikel 2.7.1.0.3 VCF:

“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.
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.”;
•

Artikel 2.7.1.0.5 VCF:

“§ 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.
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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.”;
•

Artikel 2.8.1.0.1 VCF:

“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.”;
•

Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF:

“§ 2. Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”;
•

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.

M&D Seminars

610

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.”
14. De echtgenoten verklaren dat zij met betrekking tot de vermelde eigen
roerende goederen een kanscontract zullen afsluiten.
15. Een beding van aanwas van niet-onverdeelde goederen bestaat theoretisch
gezien niet. Wanneer het evenwel om een kanscontract (ten bezwarende en
bijzondere titel) gaat, dan valt dit contract onder dezelfde fiscale regeling als
een beding van aanwas, waarvoor onderstaande redenering kan worden gevolgd.
In casu verklaren partijen dat zij elk eigen roerende goederen onder het
kanscontract willen brengen.
16. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen in een
beding van aanwas niet zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting
(maar bij onroerende goederen wel aan het verkooprecht) mits het beding van
aanwas, beperkt is via een beschikking onder bijzondere titel, en ten
bezwarende titel is.
17. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
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evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
18. Het contract is in casu onder bijzondere titel aangezien de contracten
betrekking hebben op roerende goederen die specifiek in de overeenkomst
worden omschreven (cf. supra). De eventuele effectenportefeuilles worden
beschouwd als een feitelijke universaliteit. Bijgevolg aanvaardt Vlabel dat de
contracten betrekking hebben op de effectenportefeuilles in hun geheel, zonder
dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan de vereiste dat het contract onder
bijzondere titel moet zijn.
19. Zaakvervanging is mogelijk binnen dergelijke contract. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

Wat de eventuele effectenportefeuilles betreft heeft de aanvaarding van de
kwalificatie als feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege
zaakvervanging optreedt. De overeenkomst zal dus uitwerking krijgen op de
effectenportefeuilles zoals deze zijn samengesteld op het ogenblik van het
overlijden van één van de echtgenoten ongeacht de gewijzigde samenstelling
hiervan ingevolge transacties van wederbeleggingen.
20. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
21. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
22. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
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23. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er in casu sprake is van
een gelijkaardige levensverwachting. De echtgenoten hebben een gelijkaardige
leeftijd (71 jaar en 66 jaar) en zij verklaren beiden in dezelfde goede
gezondheidstoestand te verkeren.
24. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
25. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
op het ogenblik van het afsluiten van het contract gelijkwaardig is.
26. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat.
Enkel indien zou blijken dat de voorstelling van de feiten onjuist of onvolledig
was, zal deze kwalificatie herzien worden, rekening houdende met de werkelijke
feitelijke situatie.
27. Indien het contract is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan het afgetoetst worden
aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit
indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is
mogelijk indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de geviseerde
verrichting(en) ook niet-fiscale doelstellingen hebben, en dat deze niet-fiscale
doelstellingen voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
28. De voorgenomen verrichting maakt in principe geen fiscaal misbruik uit in
de zin van art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien er ook niet-fiscale motieven aan de
contracten ten grondslag liggen, tenzij uit de feiten blijkt dat de kansen
uiteindelijk niet gelijkwaardig waren omdat één van de partijen kort na het
sluiten van de contracten niet onverwacht is komen te overlijden.

Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie- en de erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.

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

- publicatie op 14.12.2020
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Verblijvingsbeding
Voorafgaande beslissing nr. 20054 dd. 26.10.2020

Artt 2.7.1.0.2; 2.7.1.0.3; 2.7.1.0.4; 2.7.1.0.5; 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 heer en mevrouw X-Y wensen bij wijze van huwelijksvoordeel een
verblijvingsbeding te koppelen aan:
•

bepaalde roerende en onroerende goederen die zij thans
in onverdeeldheid aanhouden; en

•

bepaalde roerende en onroerende goederen die één van hen thans exclusief
aanhoudt en onderling in onverdeeldheid zal brengen.

Dit onverdeeld vermogen zal bij het vóóroverlijden van de eerste echtgenoot
ingevolge het verblijvingsbeding aan de langstlevende van hen beiden
toekomen.
2. Voorafgaand aan deze verrichtingen wensen de heer en mevrouw X-Y evenwel
bevestiging te krijgen dat de uitwerking van dit verblijvingsbeding bij overlijden
van de eerste echtgenoot niet zal leiden tot de heffing van successierechten en
dat ze daarnaast geen fiscaal misbruik uitmaken in de zin van artikel 3.17.0.0.2
VCF.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
3. De aanvraag wordt ingediend door […] namens:
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De heer X, geboren te […] op xx.xx.1947, van […] nationaliteit, ingeschreven
in het Belgische rijksregister onder nummer […];

•

Mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1961, van […] nationaliteit, ingeschreven
in het Belgische rijksregister onder nummer […];

De heer X en mevrouw Y worden hierna gezamenlijk ook genoemd de
“aanvragers”.
4. De aanvragers zijn op xx.xx.1988 gehuwd te […] onder huwelijkse
voorwaarden per xx.xx.1988 verleden voor notaris […] te […]. Per xx.xx.2006
hebben zij voor notaris […] te […] rechtskeuze gedaan voor het Belgische recht
houdende het stelsel der scheiding van goederen met behoud van de tussen hen
geldende huwelijkse voorwaarden, voor zover deze verenigbaar waren met het
Belgische recht. Vanaf dat moment waren de aanvragers dus gehuwd onder het
Belgische stelsel van scheiding van goederen. Vervolgens hebben zij hun
huwelijkscontract gewijzigd voor notaris […] per xx.xx.2015 met behoud van
hun stelsel maar aangevuld met een optioneel finaal verrekenbeding bij
overlijden. Per xx.xx.2018 hebben zij voor diezelfde notaris aan hun stelsel de
mogelijkheid toegevoegd om ook tussentijds op huwelijksvermogensrechtelijke
wijze met elkaar te kunnen verrekenen. Geen van deze wijzigingen had de
vereffening van het bestaande huwelijksvermogensstelsel tot gevolg.
Voor het geval van overlijden hebben de aanvragers ook bedongen dat de
onverdeeldheden die tussen hen zouden bestaan vereffend en verdeeld worden
volgens de regels van het gemeen recht, met overeenkomstige toepassing van
de artikelen 1432 tot en met 1444 Burgerlijk Wetboek (hierna “BW”), (oud) artikel
1446 BW (toewijzing bij voorrang van de gezinswoning) en (oud) artikel 1448 BW
(heling).
5. De aanvragers hebben geen gemeenschappelijke kinderen. De heer X heeft
één dochter uit een vorige relatie.
6. De aanvragers woonden van xx.xx.2009 tot xx.xx.2017 te […], en sinds
xx.xx.2017 in het Vlaamse Gewest.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
7. Zoals voormeld, zijn de aanvragers sinds 1988 gehuwd onder het stelsel van
scheiding van goederen. Het vermogen dat zij samen tijdens hun huwelijk
hebben opgebouwd bestaat uitsluitend uit aanwinsten. Die aanwinsten behoren
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tot hun respectieve eigen vermogens, deels in onverdeeldheid tussen de
echtgenoten, deels exclusief tot het eigen vermogen van één echtgenoot.
8. De echtgenoten willen er absoluut over waken dat de toegang tot, het
gebruiksrecht en de zeggenschap over en het comfort van hun vermogen voor
de langstlevende echtgenoot maximaal gevrijwaard blijft. In lijn met deze idee
hebben de aanvragers op xx.xx.2015 reeds een verrekenbeding bij overlijden
toegevoegd aan hun stelsel. Hierop bouwden ze verder door op xx.xx.2018 de
mogelijkheid te voorzien om ook tussentijds (i.t.t. ‘finaal’ bij overlijden) een
bepaald vermogen te verrekenen.
9. De aanvragers willen opnieuw verder gaan in deze verzorgingsgedachte en
willen bepaalde van de tussen hen bestaande onverdeelde goederen, zowel
roerend als onroerend, onderwerpen aan nieuwe bedingen die ze aan hun
huwelijksstelsel willen toevoegen. Zij wensen immers dat deze onverdeelde
goederen voor het geval van overlijden van een van hen niet langer onderworpen
zijn aan hun huidig finaal verrekenbeding. Ze willen deze onverdeelde goederen
onmiddellijk in volle eigendom en in natura aan de langstlevende van hen
toebedelen via een verblijvingsbeding. Daardoor zullen al de onverdeelde
goederen bij overlijden van rechtswege, onmiddellijk, in volle en exclusieve
eigendom aan de langstlevende toebehoren, tenzij de langstlevende zou kiezen,
overeenkomstig de nader in de nieuwe huwelijksovereenkomst te specifiëren
modaliteiten, om zich niet op dit verblijvingsbeding te beroepen. Deze
zakenrechtelijke toekenning impliceert dat de langstlevende directe
zeggenschap over die bepaalde zaak zal verkrijgen. In geval van echtscheiding,
blijft de regel gelden dat de onverdeeldheid bij gelijke delen zal worden
verdeeld.
10. Voor goederen die op het moment van overlijden niet onverdeeld zijn maar
exclusief aan één echtgenoot toebehoren, of goederen waarop het
verblijvingsbeding geen betrekking heeft, blijft de regel gelden dat ze
onderworpen worden aan het optioneel finaal verrekenbeding bij overlijden.
11. Daarnaast wensen de aanvragers door middel van een beding in hun
huwelijksovereenkomst een aantal roerende en/of onroerende goederen die
exclusief tot hun respectieve eigen vermogens behoren in onverdeeldheid te
brengen met elkaar. Aan die onverdeeldheid wensen de aanvragers opnieuw een
verblijvingsbeding te koppelen, zodat ook deze onverdeelde goederen in geval
van overlijden van één van hen, aan de langstlevende zullen toekomen.
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III. Motivering van de aanvraag
12. Hierna laten de aanvragers gelden dat zij zich op geen enkele manier in een
toestand plaatsen die strijdig is met de doelstellingen van de fiscale wetgeving
door implementatie van de voorgenomen verrichtingen (objectief element).
Daarnaast schetsen zij de diverse planningsopties die zij hebben overwogen, en
verantwoorden zij waarom enkel de voorgenomen verrichtingen aansluiten bij
hun uitgangspunt, en die keuze geenszins strekt tot het verkrijgen van een
belastingvoordeel (subjectief element).

a. Objectief element: geen frustratie doelstellingen van fiscale wetgeving
13. De aanvragers verzoeken te bevestigen dat het voordeel dat de
langstlevende zal verkrijgen door de toepassing van hogervermeld
verblijvingsbeding niet zal worden onderworpen aan de hierna vermelde
decretale bepalingen, om de redenen die de aanvragers vermelden. Zij laten ten
eerste gelden dat zij zich op geen enkele manier in een toestand plaatsen die
strijdig is met de doelstellingen van de fiscale wetgeving (objectief element). De
argumentatie gaat op voor alle tussen de aanvragers bestaande
onverdeeldheden.

1) Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.2 VCF
14. Artikel 2.7.1.0.2 VCF belast met erfbelasting goederen die worden verkregen
uit de nalatenschap, via wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of
contractuele erfstelling. Het voordeel dat de langstlevende ingevolge het
verblijvingsbeding zal verkrijgen, wordt echter niet uit de nalatenschap
verkregen (dus niet via wettelijke devolutie, noch door uiterste wilsbeschikking,
noch door een contractuele erfstelling). Het voordeel wordt louter
huwelijksvermogensrechtelijk verkregen, als een huwelijksvoordeel, en dus als
niet-schenking, zoals door de wet van 22 juli 2018 bij de invoering van het
nieuwe huwelijksvermogensrecht omschreven.
Een huwelijksvoordeel wordt civielrechtelijk gedefinieerd als een voordeel dat
voor een van de echtgenoten ontstaat uit de wijze van samenstelling, werking,
vereffening of verdeling (en verrekening) van het huwelijksvermogensstelsel (H.
CASMAN, Huwelijksvoordelen, Antwerpen, Kluwer, 1976; deze definitie werd
reeds in 2012 expliciet door de wetgever overgenomen in art. 1429bis BW).
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15. Een huwelijksvoordeel wordt dus huwelijksvermogensrechtelijk verkregen,
uit hoofde van het huwelijksstelsel, waarvan de vereffening voor gaat op de
vaststelling van de omvang van de nalatenschap (Cass. 24 maart 2017). Het kan
om die reden nooit een erfrechtelijke verkrijging zijn.
16. Een huwelijksvoordeel is civielrechtelijk nooit een schenking en bij
uitbreiding geen contractuele erfstelling. Het wordt gekwalificeerd als een nietschenking (Cass. 10 december 2010). Deze kwalificatie is objectief, d.w.z. dat ze
bestaat ongeacht de intentie van partijen. Een intentie om te begiftigen (animus
donandi) kan die kwalificatie niet wijzigen, sterker nog, het bewijs dat er sprake
zou zijn van een intentie om te begiftigen mag zelfs niet geleverd worden (GwH
23 november 2005, nr. 170/2005).
17. Deze kwalificatie werkt ook in een stelsel van scheiding van goederen, zoals
dit voor de aanvragers het geval is. Echtgenoten die gehuwd zijn onder dit
stelsel mogen aan dit stelsel clausules toevoegen, met name clausules ter
nadere regeling van enige onverdeeldheid die tussen hen zou bestaan. De
artikelen 1429bis, 1458, 1464 en 1465 zijn in een stelsel van scheiding van
goederen van overeenkomstige toepassing (art. 1469, § 1, vierde lid BW zoals
ingevoerd door de wet van 22 juli 2018).
18. Dit betekent dat indien uit de samenstelling, werking, vereffening, verdeling
(of verrekening) van het stelsel van scheiding van goederen zoals in de
huwelijksovereenkomst uitgewerkt, voor een van de echtgenoten een voordeel
kan ontstaan, dit voordeel een huwelijksvoordeel zal zijn.
19. Deze civielrechtelijke kwalificatie werkt ook in het fiscaal recht door. Dat
bevestigde het Hof van Cassatie reeds bij arrest van 9 juli 1931. Het fiscaal recht
moet de kwalificatie als niet-schenking dus aanvaarden, tenzij een specifieke en
expliciete fiscale bepaling daarvan zou afwijken.
20. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
kan dus niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.2 VCF.

2) Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.3.,3° VCF
21. De aanvragers frustreren dit artikel niet omdat zij niet overgaan tot een
schenking onder een opschortende voorwaarde of termijn die wordt vervuld
door het overlijden van de eerste echtgenoot. Een verblijvingsbeding is zoals
vermeld een huwelijksvoordeel en geen schenking, zoals bevestigd door het Hof
van Cassatie (Cass. 10 december 2010 en Cass. 5 januari 2017).

Classificatie: Corporate

M&D Seminars

618

3) Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.4 VCF
22. De aanvragers frustreren dit artikel niet omdat het vermogen dat zij laten
verblijven niet tot een huwgemeenschap behoort, maar tot hun eigen vermogen
(zie bijv. Antwerpen 5 oktober 2004). Zoals voormeld, zijn de aanvragers
gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen waaraan zij een
verblijvingsbeding wensen toe te voegen voor het geval van overlijden, dat
louter betrekking heeft op onverdeelde goederen, niet op
gemeenschapsgoederen.

4) Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.5 VCF
23. De aanvragers frustreren dit artikel niet omdat zij niet overgaan tot een
kosteloze beschikking. Een verblijvingsbeding is zoals voormeld een
huwelijksvoordeel, en dus een overeenkomst onder bezwarende titel en geen
schenking, zoals bevestigd door het Hof van Cassatie (Cass. 10 december 2010
en Cass. 5 januari 2017).
24. Ook de inbreng in onverdeeldheid via huwelijkscontract van eigen roerend
vermogen levert een huwelijksvoordeel op voor de echtgenoot die medeeigenaar wordt van die goederen (cf. de inbreng in een gemeenschappelijk
vermogen, of in een gemeenschap of vennootschap van aanwinsten die aan een
scheiding van goederen wordt toegevoegd, Cass. 12 januari 2017). De inbreng
moet dus als een niet-schenking worden gekwalificeerd. Bijgevolg kan op deze
inbreng ook geen schenkbelasting worden geheven, noch het verkooprecht in
geval van inbreng van onroerende goederen.
25. De civielrechtelijke kwalificatie van de toekenning boven de helft aan de
langstlevende echtgenoot van de aanwinsten en de integrale niet-aanwinsten
worden op grond van art. 1465 BW in geval van samenloop met een nietgemeenschappelijk kind wel als een schenking beschouwd. Echter, dit maakt van
dit huwelijksvoordeel nog geen schenking. De afwijkende kwalificatie strekt er
immers enkel toe de rechten van de reservataire erfgenamen te vrijwaren (Cass.
5 januari 2017). Ze leidt dus niet tot een volledige assimilatie van het
huwelijksvoordeel met een schenking. Op dit huwelijksvoordeel waarvan de
reservataire erfgenaam desgevallend de inkorting zal kunnen vragen, is art.
2.7.1.0.5 VCF dan ook niet van toepassing.

5) Tussentijdse samenvatting
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26. De voorgenomen verrichtingen frustreren de doelstellingen van art. 2.7.1.0.2
VCF, art. 2.7.1.0.3, 3° VCF, art. 2.7.1.0.4 VCF en art. 2.7.1.0.5 VCF niet. Die
verrichtingen verlenen immers huwelijksvoordelen die
huwelijksvermogensrechtelijk worden verkregen, en de aanvragers gaan niet
over tot enige schenking of kosteloze beschikking, a fortiori niet waarvan de
uitwerking artificieel tot aan het overlijden wordt uitgesteld, noch kwalificeren
als een erfrechtelijke verkrijging. Dit impliceert dat de overgang/toebedeling op
grond van het overwogen verblijvingsbeding niet onderworpen is aan schenk- of
erfbelasting. Voormelde overgang/toebedeling valt dus niet onder de hierboven
vermelde decretale bepalingen. Aangezien de voorgenomen planning geen
enkele fiscale bepaling frustreert, kan er ook geen sprake zijn van fiscaal
misbruik.

b. Subjectief element: civielrechtelijk oogmerk dat niet strekt tot verkrijgen
belastingvoordeel
1) De huidige planning beantwoordt niet volkomen aan de wensen
27. De aanvragers laten gelden dat hun keuze voor de voorgenomen
verrichtingen geenszins strekt tot het verkrijgen van een belastingvoordeel. Dit
lichten zij hieronder nader toe.
28. Als gevolg van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht door de wet
van 22 juli 2018 zijn zij tot de vaststelling gekomen dat het mogelijk is om
huwelijksvoordelen aan mekaar toe te kennen met civielrechtelijke voordelen die
hun huidige verrekenbedingen niet kunnen bieden. Het BW laat op vandaag
immers toe om een verblijvingsbeding aan onverdeeldheden te koppelen
waardoor onverdeelde goederen bij overlijden van een van de echtgenoten van
rechtswege, onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan de langstlevende
zullen toekomen, tenzij de langstlevende zou kiezen om zich niet op dit
verblijvingsbeding te beroepen overeenkomstig de nader in de nieuwe
huwelijksovereenkomst te specifiëren modaliteiten (cf. art. 1469, §1 BW). De
voorgenomen verrichtingen bieden de langstlevende dan ook een veel
comfortabelere positie dan deze die door het finaal dan wel tussentijds
verrekenbeding wordt geschapen:
•

Wat het verrekenbeding bij overlijden betreft:
o

De samenstelling en de nettowaarde van de verrekenmassa moet worden
vastgesteld in onderling overleg tussen de langstlevende echtgenoot en de
rechtsopvolgers van de overleden echtgenoot;
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Bij ontstentenis van akkoord wordt de samenstelling en de nettowaarde van
de verrekenmassa door een deskundigencollege vastgelegd; en

o

Na kennisgeving van de gemaakte keuze over de verrekensleutel moeten
de rechtsopvolgers van de overleden echtgenoot tot betaling overgaan,
hetzij in geld, hetzij door afstand van goederen aan de langstlevende. Het
is voor de schuldenaars van de verrekenschuld bovendien mogelijk om de
schuld in schijven te voldoen.

29. Door de onmiddellijke en zakelijke werking van het verblijvingsbeding zijn al
de stappen voor de toepassing van het verrekenbeding bij overlijden niet nodig,
en treedt de langstlevende, vanaf de kennisgeving van zijn/haar keuze, maar
met uitwerking vanaf het overlijden, in het bezit en in de volle eigendom van de
onverdeelde goederen, die hem/haar in natura verblijven. Juist hierdoor is er
voor de langstlevende op civielrechtelijk vlak een veel comfortabelere positie dan
bij een verrekenbeding.
•

Wat de tussentijdse verrekening betreft:
o

De verrekenmassa op basis waarvan de verrekenvordering wordt
vastgesteld, bestaat enkel uit de gehele of gedeeltelijke nettowaarde van
roerende aanwinsten of roerende niet-aanwinsten; en

o

De verrekening verleent geen enkele zakenrechtelijke aanspraak op elkaars
goederen. Zij verleent de echtgenoten enkel een verbintenisrechtelijk
vorderingsrecht. Indien dit vorderingsrecht tijdens het huwelijk toch wordt
uitgeoefend, impacteert dit de eigendomsaanspraak van de echtgenoot die
de vordering moet aflossen.

30. Het voorgenomen verblijvingsbeding kan zowel betrekking hebben op het
roerend als onroerend vermogen van de aanvragers. In tegenstelling tot een
eventuele tussentijdse verrekening, biedt dat de langstlevende zakenrechtelijke
gemoedsrust en comfort. Daardoor sluit de verblijving veel beter aan op het
beoogde uitgangspunt van de aanvragers.

2) Tussentijdse conclusie
31. Uit wat voorafgaat blijkt dat de aanvragers de voorgenomen verrichtingen
duidelijk overwegen omwille van niet-fiscale motieven. Er kan maar sprake zijn
van fiscaal misbruik indien ook het vereiste subjectieve element is vervuld, met
name het feit dat een belastingplichtige een rechtshandeling (of het geheel van
rechtshandelingen) alleen kiest met als wezenlijk doel het verkrijgen van een
belastingvoordeel. De aanvragers verzoeken dan ook te bevestigen dat er
omwille van deze niet-fiscale motieven er hoe dan ook geen sprake kan zijn van
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fiscaal misbruik met betrekking tot de voorgenomen verrichtingen die ze u
voorleggen, en dat de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF
niet toepasselijk is.

c. Conclusie
32. De aanvragers hebben op basis van een goed overwogen uitgangspunt een
planningstraject uitgewerkt waarin zij de toekenning van bestaande
onverdeeldheden alsook bepaalde goederen die in onverdeeldheid zullen worden
gebracht via een verblijvingsbeding aan de langstlevende echtgenoot
waarborgen.
33. De motieven zijn duidelijk aangehaald en zijn niet-fiscaal van aard. Om die
reden menen de aanvragers dat de voorgenomen verrichtingen bij overlijden van
de eerste echtgenoot niet leiden tot de heffing van successierechten en dat deze
verrichtingen geen fiscaal misbruik uitmaken in de zin van artikel 3.17.0.0.2.
Vlaamse Codex Fiscaliteit.
34. Een verblijving van de volledige onverdeeldheid toegevoegd via het
huwelijkscontract kan niet worden belast in de erfbelasting. Erfbelasting kan
immers maar verschuldigd zijn op basis van een decreet (artikel 170 van de
Grondwet). Bij gebrek aan decretale bepaling in die zin, kan de verblijving van
eigen onverdeeld vermogen tussen echtgenoten niet worden belast (zie in dat
verband ook Voorafgaande Beslissing nr. 19053 per 21 oktober 2019).
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
35. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht, zoals in de aanvraag
vermeld:
•

Artikel 2.7.1.0.2 VCF dat luidt als volgt:

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
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samenwonende aan het vruchtgebruik heeft verzaakt conform paragraaf 6 van
het voormelde artikel.
•

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 :
1° …
2° …
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.
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.
•

Artikel 2.7.1.0.4 VCF dat luidt als volgt:

De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die
niet aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van
de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken
van de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere
echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste
wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
•

Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

§ 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.
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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.
•

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.
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36. De aanvragers wensen bij wijze van huwelijksvoordeel een
verblijvingsbeding te koppelen aan:
•

bepaalde roerende en onroerende goederen die zij thans in onverdeeldheid
aanhouden; en

•

bepaalde roerende en onroerende goederen die één van hen thans exclusief
aanhoudt en onderling in onverdeeldheid zal brengen.[1]

37. Voor goederen die op het moment van overlijden niet onverdeeld zijn maar
exclusief aan één echtgenoot toebehoren, of goederen waarop het
verblijvingsbeding geen betrekking heeft, blijft de regel gelden dat ze
onderworpen worden aan het optioneel finaal verrekenbeding bij overlijden.
38. Algemeen wordt vooreerst aanvaard dat de voorgenomen verrichtingen
welke bij huwelijksovereenkomst zouden plaatsvinden, namelijk de
overeenkomst van inbreng en die van toebedeling via een verblijvingsbeding,
overeenkomsten onder bezwarende titel zijn. Bovendien blijven deze
overeenkomsten onder bezwarende titel, ook al is de inleg en/of de
levensverwachting ongelijk, dit in tegenstelling tot hetgeen geldt voor bedingen
van aanwas.
39. De inbreng door de aanvragers van eigen goederen in de nieuwe
onverdeeldheid is fiscaal gezien de overdracht (onder bezwarende titel) van een
onverdeeld deel. Voor zover deze verrichting betrekking heeft op roerende
goederen, is hierop geen Vlaamse registratiebelasting verschuldigd.
40. Voor wat de toebedeling via het verblijvingsbeding betreft, is het zo dat de
toebedeling van de volledige onverdeeldheid aan de langstlevende geen
erfrechtelijke verkrijging is doch wel een verkrijging op grond van een
overeenkomst onder de levenden.
41. Een conventionele overdracht onder bezwarende titel van onroerende
goederen valt in principe onder het toepassingsgebied van de
registratiebelasting.
42. Voor een dergelijke overdracht in het kader van een toebedeling van meer
dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen bij overlijden maakt de fiscale
regelgeving hierop een uitzondering door de overdracht (zowel van onroerende
als van roerende goederen) onder de erfbelasting te plaatsen op grond van
artikel 2.7.1.0.4 VCF. Deze bepaling is hier echter niet van toepassing, zoals de
aanvrager aangeeft, vermits er in casu geen sprake is van een
gemeenschappelijk vermogen.
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43. We vallen dus terug op de algemene regels inzake het verkoop- of het
verdeelrecht.
44. Samengevat betekent dit concreet het volgende:
•

op de toebedeling van de roerende goederen is geen erf- noch
registratiebelasting verschuldigd;

•

op de toebedeling van onroerende goederen zal het verdeelrecht verschuldigd
zijn indien de echtgenoten dezelfde titel hebben in de onverdeeldheid. Is de
verkrijger echter een derde-verkrijger, dan zal op de toebedeling aan deze
verkrijger het verkooprecht van toepassing zijn op grond van artikel 2.9.1.0.7
VCF.

45. Elk contract dat is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan afgetoetst worden aan de
antimisbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit indien er
ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is mogelijk
indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de geviseerde verrichting(en)
ook niet-fiscale doelstellingen hebben, en dat deze niet-fiscale doelstellingen
voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
De artikelen van titel 2, hoofdstuk 7 (erfbelasting) van de VCF vormen de
rechtsgrond voor de heffing van de erfbelasting. Bij deze bepalingen wordt er
geen onderscheid gemaakt tussen specifieke en algemene bepalingen. Evenwel
is het zo dat de bepaling van art. 3.17.0.0.2 VCF voorkomt dat men zich door
gebruik van bepaalde rechtshandelingen buiten het toepassingsgebied van een
heffingsbepaling stelt enkel en alleen vanwege fiscale motieven (zie hierna).
De fictiebepalingen ingevoegd in de VCF zijn terug te vinden in de artikelen
2.7.1.0.3 tot en met 2.7.1.0.9 VCF en betreffen regelingen waarbij de
wetgever/decreetgever het noodzakelijk vond een bepaalde verkrijging gelijk te
stellen met een legaat. De fictiebepalingen zijn geen specifieke
misbruikbepalingen. Elke fictiebepaling heeft een specifiek doel. In de
voorbereidende werken van elk van deze bepalingen kan de doelstelling worden
nagelezen aan de hand waarvan een concrete techniek kan worden geëvalueerd.
De fictiebepaling kan enkel worden toegepast als er voldaan is aan de
voorwaarden die door het overeenkomstig artikel uit de VCF worden gesteld.
Uit de structuur van de VCF kan worden afgeleid dat de decreetgever met de
artikelen 2.7.1.0.3 tot en met 2.7.1.0.9 VCF geen specifieke misbruikbepalingen
voor ogen had: de algemene misbruikbepaling is opgenomen in titel 3 (Inning en
Invordering), die algemeen de procedurebepalingen bevat terwijl de
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fictiebepalingen opgenomen zijn in titel 2 (Belastingheffing), die de inhoudelijke
bepalingen bevat. Meer bepaald werden de fictiebepalingen opgenomen onder
hoofdstuk 7 (Erfbelasting), afdeling 1 (belastbaar voorwerp).
De anti-misbruikbepaling, zoals opgenomen in art. 3.17.0.0.2 VCF, is een
algemene bepaling. Het gegeven dat een artikel van titel 2, hoofdstuk 7
(erfbelasting), meer bepaald een fictiebepaling, van de VCF niet kan worden
toegepast omdat de voorwaarden niet zijn voldaan sluit de inroeping door de
Vlaamse Belastingdienst van art 3.17.0.0.2 VCF niet uit. Dit laatste artikel werd
immers in het leven geroepen om te voorkomen dat de overledene voor zijn
overlijden via bepaalde (legale) technieken zijn nalatenschap zou laten vererven
met ontwijking van de erfbelasting.
46. Gelet op de concrete feitenconstellatie en de voorgelegde niet-fiscale
motieven is het besluitvormingsorgaan van oordeel dat de voorgenomen
verrichting geen fiscaal misbruik uitmaakt in de zin van artikel 3.17.0.0.2 VCF.
De artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF en 2.7.1.0.5 VCF zijn
evenmin van toepassing op de voorgenomen verrichtingen.
47. Deze beslissing heeft alleen betrekking op erfbelasting en doet geen
uitspraak over andere belastingen.

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

- publicatie op 14.12.2020
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Kanscontract
Voorafgaande beslissing nr. 20055 dd. 09.11.2020

Artt 2.8.1.0.1, 2.8.4.1.1; 2.7.1.0.3; 2.7.1.0.5; 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 bevestiging te krijgen dat:
•

het voorgelegde kanscontract (in bijlage 2 van de aanvraag) tussen de
echtgenoten rechtsgeldig is en kwalificeert als een kanscontract onder
bezwarende titel;

•

de voorgenomen verrichting niet onderworpen zal worden aan
schenkbelasting en dat aldus de artikelen 2.8.1.0.1 VCF en 2.8.4.1.1, §2, VCF
niet van toepassing zullen zijn;

•

de voorgenomen verrichting niet onderworpen zal worden aan erfbelasting en
dat aldus de fictiebepalingen van artikel 2.7.1.0.3 VCF en 2.7.1.0.5 VCF niet
van toepassing zullen zijn;

•

de voorgenomen verrichting geen fiscaal misbruik uitmaakt in de zin van
artikel 3.17.0.0.2 VCF.

De aanvragers verzoeken uitdrukkelijk, overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1, §4,
lid 1, VCF, dat, gelet op het voorwerp van de aanvraag, de termijn waarvoor de
beslissing wordt getroffen langer zal zijn dan vijf jaar. Meer bepaald verzoeken
zij om een geldigheidsduur van de afgeleverde beslissing tot en met het
overlijden van een van hen beiden

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 […], namens:

2.1. de heer X, geboren te […] op xx.xx.1957, met rijksregisternummer […];
en zijn echtgenote

2.2. mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1963 en
met rijksregisternummer […],
samenwonende te […].
Zij hebben hun woonplaats reeds meer dan vijf jaar in het Vlaams Gewest
gevestigd.
3. De echtgenoten X - Y zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van
goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris […] te […] op
xx.xx.1987, zoals gewijzigd bij akte op xx.xx.2009 verleden door notaris […] te
Leuven (zie bijlage 1 van de aanvraag), sedertdien niet gewijzigd.
4. De echtgenoten X - Y hebben geen kinderen, noch heeft een van hen kinderen
uit een vorige relatie.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
5. De aanvragers wensen de volgende beleggingsportefeuille, die tot hun
respectievelijke eigen vermogens behoort, ieder van hen voor de helft
in onverdeeldheid, onder hetzelfde kanscontract te brengen:
- de beleggingsportefeuille met nummer […] bij […] (hierna genoemd: de
"beleggingsportefeuille”.
6. Het voorgenomen kanscontract is ingegeven vanuit de intentie van de
aanvragers om de langstlevende onder hen te beschermen bij het overlijden van
de eerststervende. De aanvragers wensen vandaag zekerheid te bekomen dat de
langstlevende van hen de voornoemde roerende goederen zal verwerven. Deze
zekerheid kan niet gerealiseerd worden door middel van een testament
aangezien een testament steeds herroepbaar is. Bovendien wordt een eventuele
samenloop met andere erfgenamen ingevolge de wettelijke devolutie uitgesloten
door het kanscontract.
Het is tevens de wil van de aanvragers om gebonden te zijn door het
kanscontract. Zulks kan opnieuw niet worden bereikt door middel van een
testament.
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Het voorgenomen kanscontract ten bezwarende titel kan slechts worden
gewijzigd of opgeheven mits toestemming van alle partijen en vormt aldus het
meest geschikte instrument om bovengenoemde doelstellingen van de
aanvragers te bereiken.
7. De aanvragers zullen de beleggingsportefeuille eveneens inbrengen in een
huwelijksvermogensrechtelijke onverdeeldheid met daaraan gekoppeld een
keuzebeding. Gelet op het feit dat het kanscontract geen uitwerking dient te
krijgen, in zoverre voornoemde beleggingsportefeuille (ofwel de goederen die
door zaakvervanging hiervoor in de plaats zijn gekomen), toebedeeld zou
worden aan de langstlevende op basis van het huwelijkscontract gesloten tussen
de aanvragers, werd het kanscontract optioneel geformuleerd.
8. Een kopie van het voorgenomen kanscontract wordt als bijlage bij deze
rulingaanvraag gevoegd (zie bijlage 2 van de aanvraag).
[top]

III. Motivering van de aanvraag
9. In haar standpunt nr. 17044 dd. 19 september 2018 (oorspronkelijk
gepubliceerd op 29 januari 2018) zette de Vlaamse Belastingdienst de
voorwaarden uiteen waaraan een aanwasbeding moet voldoen opdat het op
fiscaal vlak aanvaard zou kunnen worden (i.e. dat de betrokken goederen niet
onderworpen zullen worden aan de erfbelasting of de schenkbelasting).
Overeenkomstig het standpunt moet het aanwasbeding (1) opgenomen zijn in
een notariële akte indien het betrekking heeft op onroerende goederen, (2)
beperkt zijn via een beschikking onder bijzondere titel en (3) ten bezwarende
titel zijn.
Het feit dat een aanwasbeding tussen echtgenoten wordt afgesloten, maakt dit
beding op zich niet ongeldig, zoals bevestigd wordt door de Vlaamse
Belastingdienst in voormeld standpunt. Wanneer een aanwasbeding wordt
afgesloten tussen echtgenoten moet het slaan op de goederen die behoren tot
de eigen vermogens van de echtgenoten (zoals dat in casu het geval is).
In casu voldoet het kanscontract aan alle voorwaarden, zoals uiteengezet door
de Vlaamse Belastingdienst in haar standpunt nr. 17044 dd. 19 september 2018,
zodat het moet worden beschouwd als een kanscontract ten bezwarende titel.
Dit wordt hieronder nader toegelicht.
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9.1. ONDERHANDSE OVEREENKOMST
De beschreven overeenkomst zal onderhands (niet-notarieel) worden afgesloten.
In haar standpunt nummer 17044 dd. 19 september 2018 stelt de Vlaamse
Belastingdienst uitdrukkelijk dat het aanwasbeding(/kanscontract) enkel in
een notariële akte moet worden opgenomen indien het betrekking heeft
op onroerende goederen.
Aangezien het kanscontract in casu enkel betrekking heeft op roerende
goederen (i.e. een beleggingsportefeuille) belet niets de aanvragers om het
kanscontract onderhands af te sluiten.

9.2. HET KANSCONTRACT IS TEN BIJZONDERE TITEL
In haar standpunt nummer 17044 dd. 19 september 2018 stelt de Vlaamse
Belastingdienst dat de overeenkomst van aanwas onder bijzondere titel is
"wanneer de overeenkomst niet de algemeenheid van de goederen betreft die de
partij bij zijn overlijden zal nalaten, en evenmin een evenredig deel van de
goederen die de partij zal nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zij
roerende goederen, of een evenredig deel van al zijn onroerende goederen of
van al zijn roerende goederen bij zijn overlijden".
Dat is in casu het geval aangezien het kanscontract enkel betrekking heeft op
specifiek omschreven roerende goederen (cfr. supra) en de goederen die er - bij
wijze van zaakvervanging - van in de plaats zullen komen (zulks
overeenkomstig het standpunt nummer 17044).
Bovendien voorziet het kanscontract in casu uitdrukkelijk dat inbrengen van
nieuwe goederen niet toegelaten zijn (cfr artikel 6 kanscontract).
Voor zoveel als nodig, bevestigen de aanvragers nog dat het onverdeeld aandeel
van elke echtgenoot in de beleggingsportefeuille tot het eigen vermogen van de
respectievelijke echtgenoten behoort.
Gelet op het voorgaande kwalificeert het kanscontract in casu aldus als een
kanscontract ten bijzondere titel.

9.3. KANSCONTRACT IS TEN BEZWARENDE TITEL
9.3.1. PRINCIPE
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Een kanscontract wordt traditioneel gekwalificeerd als een overeenkomst onder
bezwarende titel. Het bezwarende karakter volgt uit het feit dat de partijen
gelijke kansen bezitten om het goed in totaliteit te verkrijgen. Het is hierbij
evenwel van belang dat er een effectieve kansengelijkheid tussen de partijen
bestaat. De gelijkheid van kansen wordt beoordeeld op het moment van het
sluiten van de overeenkomst.[1]
De Vlaamse Belastingdienst stelt in haar standpunt 17044 dd. 19 september
2018 dat het aanwasbeding(/kanscontract) wordt aanzien als een overeenkomst
ten bezwarende titel wanneer de kansen evenwichtig zijn. De Vlaamse
Belastingdienst vereist daarbij niet dat de kansen gelijk zijn. Er dient wel sprake
te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de betrokken partijen en er
dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
De rechtspraak stelt zich soepel op bij de concrete beoordeling van de gelijke
kansen. Een groot leeftijdsverschil vormt voor de hoven en rechtbanken geen
beletsel voor de gelijkwaardigheid van kansen.[2] Zo oordeelde de rechtbank van
eerste aanleg te Turnhout dat een groot leeftijdsverschil van 16 jaar niet
problematisch is.[3] Ook het hof van beroep te Antwerpen oordeelde in die zin
over een leeftijdsverschil van 14 jaar[4] en een leeftijdsverschil van 10 jaar[5].
9.3.2. IN CASU
Dat partijen voornemens zijn om een evenwichtig kanscontract met gelijkheid
van kansen te sluiten, blijkt uit de volgende concrete omstandigheden.
9.3.2.1. GELIJKAARDIGE LEVENSVERWACHTING
Ten eerste hebben de aanvragers een gelijkaardige levensverwachting.
Zo hebben de aanvragers een gelijkaardige leeftijd, te weten de heer X 63 jaar (°
xx.xx.1957) en mevrouw Y wordt later dit jaar 57 jaar (° xx.xx.1963). De
aanvragers zijn nog relatief jong.
Daarnaast verkeren de aanvragers in eenzelfde goede gezondheid. Zulks werd
voor elk van de aanvragers bevestigd door een geneesheer in een medisch attest
(zie bijlage 3 van de aanvraag).
Het leeftijdsverschil van 6 jaar kwalificeert onder de thans geldende rechtspraak
als een kansengelijkheid aangezien deze in concreto moet worden beoordeeld
en niet enkel mag worden gesteund op een objectieve leeftijd. De aanvragers
verwijzen in dat kader naar:
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•

Antwerpen 10 februari 1988, T.Not. 1989, 320: verschil van 20 jaar;

•

Rb. Turnhout 7 januari 2005, RAGB 2006, nr. 6, 60: verschil van 16 jaar;

•

Antwerpen 4 juni 2012, rolnr. 2010/R/3289, onuitg.: verschil van 14 jaar;

•

Antwerpen 30 juni 2015, T.Not. 2016, afl. 5, 364: verschil van 10 jaar.
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Voor zoveel als nodig verwijzen de aanvragers nog naar enkele voorafgaande
beslissingen waarin er sprake was van een gelijkaardig (of zelfs groter)
leeftijdsverschil en waar de Vlaamse Belastingdienst van oordeel was dat dit
leeftijdsverschil geen afbreuk doet aan de kansengelijkheid en dus dat er sprake
was van een kanscontract onder bezwarende titel:
•

Voorafgaande beslissing nr. 20014 dd. 25 mei 2020: verschil van 7 jaar;

•

Voorafgaande beslissing nr. 18013 dd. 19 maart 2018: verschil van 15 jaar;

•

Voorafgaande beslissing nr. 17058 dd. 19 maart 2018: verschil van 6 jaar;

•

Voorafgaande beslissing nr. 17046 dd. 19 februari 2018: verschil van 15 jaar;

•

Voorafgaande beslissing nr. 17025 dd. 4 september 2017: verschil van 8 jaar.
9.3.2.2. GELIJKE INLEG

Ten tweede doen de aanvragers elk een gelijke inleg in het kanscontract.
De beleggingsportefeuille behoort hen elk voor een gelijk deel toe, zodat hun
respectievelijke inbrengen per definitie een gelijke waarde hebben.
9.3.2.3. BEWOORDINGEN VAN HET KANSCONTRACT
Ook uit de bewoordingen van het kanscontract zelf blijkt dat partijen een
evenwichtig kanscontract wensen te sluiten:
- Een strikt vervreemdingsverbod (cfr. artikel 3 kanscontract).
Het is partijen niet toegestaan eenzijdig het contract stop te zetten, te wijzigen,
de goederen in pand te geven, te vervreemden etc. Aanvullend, ter versterking
van dit vervreemdingsverbod hebben partijen zich het verbod opgelegd om aan
elkaar volmachten toe te staan. Elke daad van beheer of beschikking die gesteld
wordt, zal met andere woorden de expliciete en persoonlijke handeling van elke
partij vereisen.
- Het kanscontract kan slechts worden beëindigd ofwel met wederzijds
schriftelijk akkoord van alle partijen ofwel in geval de ontbindende voorwaarde
uitwerking krijgt.
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Het kanscontract zal bijgevolg onverkort gelden tussen partijen tenzij ze er, in
gezamenlijk overleg, een einde aan stellen (cfr. artikel 7 kanscontract) of er een
einde komt aan hun huwelijk dan wel dat zij meer dan zes maanden feitelijk
gescheiden leven (cfr artikel 8 kanscontract).
9.3.2.4. BESLUIT
Uit al deze elementen samen, dient aldus te worden besloten dat het
voorgenomen kanscontract ten bezwarende titel is.

9.4. INTENTIE VAN DE PARTIJEN: ANDERE DAN FISCALE MOTIEVEN
Tot slot wensen de aanvragers te wijzen op de niet-fiscale motieven die zij
wensen te bewerkstelligen door het kanscontract af te sluiten.
De aanvragers wensen met name dat de omschreven goederen zullen toekomen
aan de langstlevende van hen. Zij hebben daarbij de intentie om de
langstlevende onder hen te beschermen bij het overlijden van de eerststervende
en tegen de mogelijke aanspraken van ieders familie.
Deze doelstellingen kunnen niet op een andere wijze, bijvoorbeeld bij wijze van
testament, bereikt worden (cfr. supra). Uit het herroepelijk karakter van een
testament, vloeit immers voort dat elke aanvrager geen enkele zekerheid heeft
dat de anderen de beschikkingen opgenomen in de hun testament zouden
handhaven. Bovendien wordt een eventuele samenloop met andere erfgenamen
- indien de wettelijke devolutie zou spelen - uitgesloten door het kanscontract.
De aanvragers wensen echter vandaag zekerheid te bekomen dat de
langstlevende van hen de beleggingsportefeuille zou verwerven op voorwaarde
dat ieder van hen de kans heeft om effectief de beleggingsportefeuille te
verwerven. Deze zekerheid kan geenszins gerealiseerd worden door middel van
een testament. Deze zekerheid kan wel worden bekomen door middel van een
kanscontract aangezien dat slechts wijzigbaar is mits toestemming van beide
partijen. Bovendien vermijden de echtgenoten dat de langstlevende in een
eventuele samenloop komt met andere erfgenamen.
Voor zover als nodig verwijzen de aanvragers nog naar enkele voorafgaande
beslissingen waarin eveneens een kanscontract werd gesloten tussen
echtgenoten die gehuwd waren zonder kinderen en waar de Vlaamse
Belastingdienst van oordeel was dat er voldoende andere dan fiscale motieven
aan de grondslag lagen van het aanwasbeding/kanscontract:
•

Voorafgaande beslissing nr. 18010 dd. 19 maart 2018;
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•

Voorafgaande beslissing nr. 19032 dd. 19 augustus 2019;

•

Voorafgaande beslissing nr. 19040 dd. 19 augustus 2019;

•

Voorafgaande beslissing nr. 20012 dd. 25 mei 2020.

634

Gelet op het voorgaande, moet worden besloten dat er voldoende niet-fiscale
motieven in casu aanwezig zijn en dat de vooropgestelde verrichting geen fiscaal
misbruik uitmaakt in de zin van artikel 3.17.0.0.2. VCF.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
10. 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.
11. 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. De voorafgaande beslissing heeft bijgevolg enkel
betrekking op die specifieke artikelen waarnaar in de aanvraag uitdrukkelijk
verwezen wordt, m.n. artt. 2.7.1.0.3, 2.7.1.0.5, 2.8.1.0.1, 2.8.4.1.1., §2, en
3.17.0.0.2 VCF:
- Artikel 2.7.1.0.3 VCF:

“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.
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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.”;
- Artikel 2.7.1.0.5 VCF:

“§ 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.”;
- Artikel 2.8.1.0.1 VCF:

“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.”;
- Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF:
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“§ 2. Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”;
- 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.
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.”.
12. De echtgenoten verklaren dat zij met betrekking tot de vermelde
effectenportefeuille een kanscontract wensen af te sluiten.
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13. Een beding van aanwas van niet-onverdeelde goederen bestaat theoretisch
gezien niet. Wanneer het evenwel om een kanscontract (ten bezwarende en
bijzondere titel) gaat, dan valt dit contract onder dezelfde fiscale regeling als
een beding van aanwas, waarvoor onderstaande redenering kan worden gevolgd.
In casu verklaren partijen dat zij voormelde effectenportefeuille onder het
kanscontract te willen brengen.
14. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen in een
beding van aanwas niet zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting
(maar bij onroerende goederen wel aan het verkooprecht) mits het beding van
aanwas, beperkt is via een beschikking onder bijzondere titel, en ten
bezwarende titel is.
15. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
16. Het contract is in casu onder bijzondere titel aangezien de overeenkomst
betrekking heeft op de effectenportefeuille die specifiek in de overeenkomst
wordt omschreven (cf. supra). De effectenportefeuille wordt beschouwd als een
feitelijke universaliteit. Bijgevolg aanvaardt Vlabel dat het contract betrekking
heeft op de effectenportefeuille in zijn geheel, zonder dat hiermee afbreuk
wordt gedaan aan de vereiste dat het contract onder bijzondere titel moet zijn.
17. Zaakvervanging is mogelijk binnen dergelijke contract. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

Wat de effectenportefeuille betreft heeft de aanvaarding van de kwalificatie als
feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege zaakvervanging
optreedt. De overeenkomst zal dus uitwerking krijgen op de effectenportefeuille
zoals deze zijn samengesteld op het ogenblik van het overlijden van één van de
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echtgenoten ongeacht de gewijzigde samenstelling hiervan ingevolge transacties
van wederbeleggingen.
18. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
19. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
20. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
21. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er in casu sprake is van
een gelijkaardige levensverwachting. De echtgenoten hebben een gelijkaardige
leeftijd (63 jaar en 57 jaar) en zij verklaren beiden in dezelfde goede
gezondheidstoestand te verkeren., wat wordt bevestigd door het bij de aanvraag
gevoegd medisch attest.
22. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
23. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
op het ogenblik van het afsluiten van het contract gelijkwaardig is.
24. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat.
Enkel indien zou blijken dat de voorstelling van de feiten onjuist of onvolledig
was, zal deze kwalificatie herzien worden, rekening houdende met de werkelijke
feitelijke situatie.
25. Indien het contract is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan het afgetoetst worden
aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit
indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is

M&D Seminars

639

mogelijk indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de geviseerde
verrichting(en) ook niet-fiscale doelstellingen hebben, en dat deze niet-fiscale
doelstellingen voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
26. De voorgenomen verrichting maakt in principe geen fiscaal misbruik uit in
de zin van art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien er ook niet-fiscale motieven aan het
kanscontract ten grondslag liggen, tenzij uit de feiten blijkt dat de kansen
uiteindelijk niet gelijkwaardig waren omdat één van de partijen kort na het
sluiten van het contract niet onverwacht is komen te overlijden.

Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie- en de erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.
[top]
----------- publicatie op 08.01.2021

[1] R. BARBAIX, Handboek familiaal vermogensrecht, Antwerpen-Cambridge,
Intersentia, 344; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN,
Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers Leuven,
415 e.v.; Antwerpen 30 juni 2015, T.Not 2016, afl. 5, 364.
[2] Antwerpen 10 februari 1988, T.Not.1989, 320; Rb. Turnhout 7 januari 2005,
RAGB 2006, nr. 6, 60, noot D. MICHIELS.
[3] Rb. Turnhout 7 januari 2005, RAGB 2006, nr. 6, 60, noot D. MICHIELS.
[4] Antwerpen 4 juni 2012, rolnr. 2010/R/3289, onuitgegeven.
[5] Antwerpen 30 juni 2015, T.Not 2016, afl 5, 364: "Louter het feit dat
appellante (°1967) tien jaar jonger was dan de heer V. (°1957) houdt niet in dat
bij het aangaan van de overeenkomst in 2000 er een ongelijkheid van kansen
bestond. Partijen hadden op dat moment een leeftijd van 33 resp. 43 jaar, die
niet toeliet te voorspellen dat de ene meer kansen op vooroverlijden had dan de
andere, gelet op de onzekerheden van het leven".
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Verblijvingsbeding
Voorafgaande beslissing nr. 20056 dd. 23.11.2020

Artt 2.7.1.0.2; 2.7.1.0.3; 2.7.1.0.4; 2.7.1.0.5; 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. Bij het uittekenen van hun vermogensplanning is bij de echtgenoten X-Y
doorheen de tijd een groeiende bezorgdheid ontstaan omtrent de positie van de
langstlevende echtgenoot. Zij hebben immers in belangrijke mate samen hun
vermogen opgebouwd, en willen er absoluut over waken dat de toegang tot, het
gebruiksrecht en de zeggenschap over en het comfort van hun vermogen voor
de langstlevende echtgenoot maximaal gevrijwaard blijft.
Zoals verder zal worden toegelicht, loopt deze bezorgdheid als een rode draad
doorheen de planning die de echtgenoten van hun vermogen hebben gedaan,
wensen te doen en allicht in de toekomst ook nog zullen beogen.
De heer en mevrouw X-Y wensen bij wijze van huwelijksvoordeel een
verblijvingsbeding te koppelen aan:
•

bepaalde roerende goederen die zij thans in onverdeeldheid aanhouden; en

•

bepaalde roerende goederen die de heer X thans exclusief aanhoudt en
onderling in onverdeeldheid wenst te brengen met mevrouw Y.

Dit onverdeeld vermogen zal bij het vóóroverlijden van de eerste echtgenoot
ingevolge het verblijvingsbeding aan de langstlevende van hen beiden
toekomen.
De aanvragers hebben per email van xx.xx.2020 bijkomende toelichting
bezorgd met een overzicht van het deel van het vermogen van de echtgenoten
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dat zij voor zoveel als nodig en mogelijk onverdeeld willen maken en vervolgens
aan het verblijvingsbeding willen onderwerpen.
Het gaat hierbij enerzijds voor het eigen vermogen van de heer X om a) een
privéwoning, b) de onverdeelde helft van de inboedel van voormelde woning, c)
participaties in diverse familiale vennootschappen en d) gelden en liquiditeiten;
en anderzijds voor het eigen vermogen van mevrouw Y om a) de overige
onverdeelde helft van voormelde inboedel en b) gelden en liquiditeiten.
De langstlevende van de heer en mevrouw X-Y zal het verblijvingsbeding kunnen
toepassen op al het onverdeeld vermogen, zowel roerend als onroerend.
Voorafgaand aan deze verrichtingen wensen de heer en mevrouw X-Y evenwel
bevestiging te krijgen dat de uitwerking van dit verblijvingsbeding bij overlijden
van de eerste echtgenoot niet zal leiden tot de heffing van successierechten en
dat ze daarnaast geen fiscaal misbruik uitmaken in de zin van 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, geboren te […] op xx.xx.1975, van Belgische nationaliteit,
ingeschreven in het Belgische rijksregister onder nummer […];

Hiervoor en hierna genoemd de “X”.
•

Mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1974, van Belgische nationaliteit,
ingeschreven in het Belgische rijksregister onder nummer […];

Hiervoor en hierna genoemd “mevrouw Y”.
De heer X en mevrouw Y worden hierna gezamenlijk ook genoemd de
“aanvragers”.
3. De aanvragers zijn op xx.xx.1999 gehuwd te […] onder het stelsel van
scheiding van goederen met toevoeging van een beperkte gemeenschap van
aanwinsten blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris […] te […] op
xx.xx.1999. Die beperkte gemeenschap van aanwinsten werd op xx.xx.2018
opgeheven krachtens een wijzigingsakte verleden voor notaris […], en vormt op
vandaag een post-communautaire onverdeeldheid die de aanvragers elk voor
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een gelijk onverdeeld deel aanhouden. Daarnaast hebben zij op diezelfde datum
voor diezelfde notaris aan hun stelsel van scheiding van goederen een beding
tot verplichte verrekening van aanwinsten toegevoegd voor het geval van
echtscheiding, en een beding tot optionele verrekening van aanwinsten en nietaanwinsten voor het geval van overlijden.
Voor het geval van overlijden hebben de aanvragers ook bedongen dat de
onverdeeldheden die tussen hen zouden bestaan vereffend en verdeeld zullen
worden volgens de regels van het gemeen recht, met overeenkomstige
toepassing van de artikelen 1432 tot en met 1444 Burgerlijk Wetboek (hierna
“BW”), (oud) artikel 1446 BW (toewijzing bij voorrang van de gezinswoning),
(oud) artikel 1448 BW (heling) en artikel 1449 BW.
4. De aanvragers hebben twee gemeenschappelijke kinderen. Er zijn geen nietgemeenschappelijke kinderen.
5. De echtgenoten X-Y hebben hun fiscale woonplaats in het Vlaamse Gewest,
met name te […]. De aanvragers wonen sedert meer dan vijf jaar in het Vlaamse
Gewest.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
6. Zoals voormeld, zijn de aanvragers sinds 1999 gehuwd onder het stelsel van
scheiding van goederen. Het vermogen dat zij samen tijdens hun huwelijk
hebben opgebouwd bestaat uitsluitend uit aanwinsten. Die aanwinsten behoren
tot hun respectieve eigen vermogens, deels in onverdeeldheid tussen de
echtgenoten (en meer specifiek onder andere tot de tussen hen bestaande postcommunautaire onverdeeldheid), deels exclusief tot het eigen vermogen van één
echtgenoot. De heer X beschikt daarnaast over een belangrijk eigen vermogen
dat bestaat uit niet-aanwinsten, aangezien hij diverse giften van zijn ouders
heeft verkregen.
7. Zoals voormeld, werd de tussen hen bestaande beperkte gemeenschap van
aanwinsten per xx.xx.2018 ontbonden. Het vermogen betrokken in die beperkte
gemeenschap van aanwinsten houden de echtgenoten op vandaag onverdeeld
aan. De aanvragers hebben op het moment van ontbinding beslist om niet over
te gaan tot verdeling van de in die onverdeeldheid opgenomen goederen. Alle
goederen die dus tot dit gemeenschappelijk vermogen behoorden, zijn alzo
tussen hen in onverdeeldheid gebleven.
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8. Daarnaast hebben de echtgenoten ook ‘gewone’ onverdeeldheden gecreëerd,
door bepaalde roerende vermogensbestanddelen die in hun stelsel eigen
zijn niet volledig gescheiden te houden. Ook die vermogensbestanddelen
vormen tussen de aanvragers een onverdeeldheid waarin ze geacht worden voor
gelijke delen gerechtigd te zijn.
9. Zoals hierboven reeds aangestipt, willen de echtgenoten er absoluut over
waken dat de toegang tot, het gebruiksrecht en de zeggenschap over en het
comfort van hun vermogen voor de langstlevende echtgenoot maximaal
gevrijwaard blijft. Geheel in lijn met deze idee hebben de aanvragers op
xx.xx.2018 reeds een verrekenbeding (bij overlijden) toegevoegd aan hun
stelsel.
10. Echter, de aanvragers willen opnieuw verder gaan in deze
verzorgingsgedachte en willen bepaalde van de tussen hen bestaande
onverdeelde goederen onderwerpen aan nieuwe bedingen die ze aan hun
huwelijksstelsel willen toevoegen. De aanvragers wensen immers dat deze
onverdeelde goederen voor het geval van overlijden van een van hen niet langer
onderworpen zijn aan hun huidig verrekenbeding. Ze willen deze onverdeelde
goederen onmiddellijk in volle eigendom en in natura aan de langstlevende van
hen toebedelen via een verblijvingsbeding. Daardoor zullen al de onverdeelde
goederen bij overlijden van rechtswege, onmiddellijk, in volle en exclusieve
eigendom aan de langstlevende toebehoren, tenzij de langstlevende zou kiezen,
overeenkomstig de nader in de nieuwe huwelijksovereenkomst te specifiëren
modaliteiten, om zich niet op dit verblijvingsbeding te beroepen. In geval van
echtscheiding, blijft de regel gelden dat de onverdeeldheid bij gelijke delen zal
worden verdeeld.
11. Voor goederen die niet onverdeeld zijn, maar exclusief aan één echtgenoot
toebehoren, blijft de regel gelden dat ze in geval van echtscheiding opgenomen
worden in een dwingend verrekenbeding, voor zover het om aanwinsten van de
echtgenoten gaat. In geval van overlijden blijft de regel gelden dat die goederen
of goederen waarop het verblijvingsbeding geen betrekking heeft, onderworpen
worden aan het optioneel verrekenbeding, ongeacht of het om aanwinsten of
niet aanwinsten gaat.
12. Zoals voormeld, wenst de heer X echter ook dat zijn echtgenote een
belangrijk deel van zijn eigen vermogen in volle eigendom kan verkrijgen indien
hij als eerste zou overlijden. Daarom wenst hij door middel van een beding in
hun huwelijksovereenkomst een aantal roerende goederen die exclusief tot zijn
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eigen vermogen behoren in onverdeeldheid te brengen met haar. Aan deze
onverdeeldheid wensen de aanvragers opnieuw een verblijvingsbeding te
koppelen, zodat deze onverdeeldheid in geval van overlijden van één van hen,
aan de langstlevende van hen zal toekomen.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
13. Hierna laten de aanvragers gelden dat zij zich op geen enkele manier in een
toestand plaatsen die strijdig is met de doelstellingen van de fiscale wetgeving
door implementatie van de voorgenomen verrichtingen (objectief element).
Daarnaast verantwoorden zij waarom enkel de voorgenomen verrichtingen
aansluiten bij hun uitgangspunt, en die keuze geenszins strekt tot het verkrijgen
van een belastingvoordeel (subjectief element).
a. Objectief element: geen frustratie doelstellingen van fiscale wetgeving
14. De aanvragers verzoeken te bevestigen dat het voordeel dat de
langstlevende zal verkrijgen door de toepassing van hogervermeld
verblijvingsbeding niet zal worden onderworpen aan de hierna vermelde
decretale bepalingen, om de redenen die de aanvragers vermelden. Zij laten ten
eerste gelden dat zij zich op geen enkele manier in een toestand plaatsen die
strijdig is met de doelstellingen van de fiscale wetgeving (objectief element). De
argumentatie gaat op voor alle tussen de aanvragers bestaande
onverdeeldheden alsook voor de in onverdeeldheid te brengen roerende
goederen die op vandaag tot het eigen vermogen van de heer X behoren.
I. Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.2. VCF
15. Artikel 2.7.1.0.2 VCF belast met erfbelasting goederen die worden verkregen
uit de nalatenschap, via wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of
contractuele erfstelling. Het voordeel dat de langstlevende ingevolge de het
verblijvingsbeding zal verkrijgen, wordt echter niet uit de nalatenschap
verkregen (dus niet via wettelijke devolutie, noch door uiterste wilsbeschikking,
noch door een contractuele erfstelling). Het voordeel wordt louter
huwelijksvermogensrechtelijk verkregen, als een huwelijksvoordeel, en dus als
niet-schenking, zoals door de wet van 22 juli 2018 bij de invoering van het
nieuwe huwelijksvermogensrecht omschreven.
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Een huwelijksvoordeel wordt civielrechtelijk gedefinieerd als een voordeel dat
voor een van de echtgenoten ontstaat uit de wijze van samenstelling, werking,
vereffening of verdeling (en verrekening) van het huwelijksvermogensstelsel (H.
CASMAN, Huwelijksvoordelen, Antwerpen, Kluwer, 1976; deze definitie werd
reeds in 2012 expliciet door de wetgever overgenomen in art. 1429bis BW).
Een huwelijksvoordeel wordt dus huwelijksvermogensrechtelijk verkregen, uit
hoofde van het huwelijksstelsel, waarvan de vereffening voor gaat op de
vaststelling van de omvang van de nalatenschap (Cass. 24 maart 2017). Het kan
om die reden nooit een erfrechtelijke verkrijging zijn.
Een huwelijksvoordeel is civielrechtelijk nooit een schenking en bij uitbreiding
geen contractuele erfstelling. Het wordt gekwalificeerd als een niet-schenking
(Cass. 10 december 2010). Deze kwalificatie is objectief, d.w.z. dat ze bestaat
ongeacht de intentie van partijen. Een intentie om te begiftigen (animus
donandi) kan die kwalificatie niet wijzigen, sterker nog, het bewijs dat er sprake
zou zijn van een intentie om te begiftigen mag zelfs niet geleverd worden (GwH
23 november 2005, nr. 170/2005).
Deze kwalificatie werkt ook in een stelsel van scheiding van goederen, zoals dit
voor de aanvragers het geval is. Echtgenoten die gehuwd zijn onder dit stelsel
mogen aan dit stelsel clausules toevoegen, met name clausules ter nadere
regeling van enige onverdeeldheid die tussen hen zou bestaan. De artikelen
1429bis, 1458, 1464 en 1465 zijn in een stelsel van scheiding van goederen van
overeenkomstige toepassing (art. 1469, § 1, vierde lid BW zoals ingevoerd door
de wet van 22 juli 2018).
Dit betekent dat indien uit de samenstelling, werking, vereffening, verdeling (of
verrekening) van het stelsel van scheiding van goederen zoals in de
huwelijksovereenkomst uitgewerkt, voor een van de echtgenoten een voordeel
kan ontstaan, dit voordeel een huwelijksvoordeel zal zijn.
Deze civielrechtelijke kwalificatie werkt ook in het fiscaal recht door. Dat
bevestigde het Hof van Cassatie reeds bij arrest van 9 juli 1931. Het fiscaal recht
moet de kwalificatie als niet-schenking dus aanvaarden, tenzij een specifieke en
expliciete fiscale bepaling daarvan zou afwijken.
De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding kan
dus niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.2 VCF.
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16. Civielrechtelijk maakt het verkregen huwelijksvoordeel over aanwinsten een
volkomen huwelijksvoordeel uit, vermits de grenzen van artikel 1464 BW (in casu
van toepassing aangezien er gemeenschappelijke kinderen zijn) niet worden
overschreden. Die kwalificatie van volkomen huwelijksvoordeel heeft belangrijke
civiele gevolgen. De aanwinsten zullen immers integraal aan de langstlevende
worden toegekend zonder dat deze voordelen kunnen worden ingekort. Ze
worden niet opgenomen in de fictieve of hereditaire massa (art. 922 BW),
bepalen de omvang van het beschikbaar deel van de nalatenschap niet mee, en
worden noch op dat beschikbaar deel noch op de reserve aangerekend.
17. De toekenning boven de helft aan de langstlevende echtgenoot van de nietaanwinsten wordt civielrechtelijk en louter met het oog op de erfrechtelijke
verrekening ervan wel met een schenking gelijkgesteld. Echter, dit maakt van dit
huwelijksvoordeel nog geen schenking. De afwijkende kwalificatie strekt er
immers enkel toe de rechten van de reservataire erfgenamen te vrijwaren (Cass.
5 januari 2017). Ze leidt dus niet tot een volledige assimilatie van het
huwelijksvoordeel met een schenking. Op dit huwelijksvoordeel waarvan de
reservataire erfgenaam desgevallend de inkorting zal kunnen vragen, is art.
2.7.1.0.2 VCF dan ook niet van toepassing.
II. Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.3.,3° VCF
18. De aanvragers frustreren dit artikel niet omdat zij niet overgaan tot een
schenking onder een opschortende voorwaarde of termijn die wordt vervuld
door het overlijden van de eerste echtgenoot. Een verblijvingsbeding is zoals
vermeld een huwelijksvoordeel en geen schenking, zoals bevestigd door het Hof
van Cassatie (Cass. 10 december 2010 en Cass. 5 januari 2017).
III. Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.4. VCF
19. De aanvragers frustreren dit artikel niet omdat het vermogen dat zij laten
verblijven niet tot een huwgemeenschap behoort, maar tot hun eigen vermogen
(zie bijv. Antwerpen 5 oktober 2004). Zoals voormeld, zijn de aanvragers
gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen waaraan zij een
verblijvingsbeding wensen toe te voegen voor het geval van overlijden, dat
louter betrekking heeft op onverdeelde goederen, niet op
gemeenschapsgoederen.
IV. Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.5. VCF
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20. De aanvragers frustreren dit artikel niet omdat zij niet overgaan tot
een kosteloze beschikking. Een verblijvingsbeding is zoals voormeld een
huwelijksvoordeel, en dus een overeenkomst onder bezwarende titel en geen
schenking, zoals bevestigd door het Hof van Cassatie (Cass. 10 december 2010
en Cass. 5 januari 2017).
21. Ook de inbreng in onverdeeldheid via huwelijkscontract van exclusief eigen
roerend vermogen (wat dus, gezien de post-communautaire onverdeeldheid
essentieel een niet-aanwinst is) door de heer X met zijn echtgenote levert een
huwelijksvoordeel op voor de echtgenoot die mede-eigenaar wordt van die
goederen (cf. de inbreng in een gemeenschappelijk vermogen, of in een
gemeenschap of vennootschap van aanwinsten die aan een scheiding van
goederen wordt toegevoegd, Cass. 12 januari 2017). De inbreng moet dus zoals
voormeld als een niet-schenking worden gekwalificeerd. Bijgevolg kan op deze
inbreng ook geen schenkbelasting worden geheven.
Door het uitdrukkelijk beding van deze huwelijksovereenkomst zal mevrouw Y
meer verkrijgen dan de helft van het door de heer X verkregen geschonken
vermogen dat hij in de onverdeeldheid wenst te brengen. Zoals voormeld, wordt
dit voordeel op grond van art. 1464, tweede lid BW louter voor de erfrechtelijke
verrekening met een schenking gelijkgesteld in geval van samenloop met
gemeenschappelijke kinderen. De afwijkende kwalificatie strekt er enkel toe de
rechten van de reservataire erfgenamen te vrijwaren (Cass. 5 januari 2017). Ze
leidt dus niet tot een volledige assimilatie van het huwelijksvoordeel met een
schenking. Op dit huwelijksvoordeel waarvan reservataire erfgenamen
desgevallend de inkorting zullen kunnen vragen, is ook art. 2.7.1.0.5 VCF dan
ook niet van toepassing.
V. Tussentijdse samenvatting
22. De voorgenomen verrichtingen frustreren de doelstellingen van art. 2.7.1.0.2
VCF, art. 2.7.1.0.3,3° VCF, art. 2.7.1.0.4. VCF en art. 2.7.1.0.5 VCF niet. Die
verrichtingen verlenen immers huwelijksvoordelen die
huwelijksvermogensrechtelijk worden verkregen, en de aanvragers gaan niet
over tot enige schenking of kosteloze beschikking onder een opschortende
voorwaarde of termijn die wordt vervuld ingevolge het overlijden van de
schenker, noch kwalificeren de verrichtingen als een erfrechtelijke verkrijging.
Dit impliceert dat de overgang/toebedeling op grond van het overwogen
verblijvingsbeding niet onderworpen is aan schenk- of erfbelasting. Zelfs in
geval van ongelijkheid van inleg impacteert dit de civiele kwalificatie van het
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huwelijksvoordeel niet. Voormelde overgang/toebedeling valt dus niet onder de
hierboven vermelde decretale bepalingen. Aangezien de voorgenomen planning
geen enkele fiscale bepaling frustreert, kan er ook geen sprake zijn van fiscaal
misbruik.
b. Subjectief element: civielrechtelijk oogmerk dat niet strekt tot verkrijgen
belastingvoordeel
I. De huidige planning beantwoordt niet volkomen aan de wensen
23. De aanvragers laten gelden dat hun keuze voor de voorgenomen
verrichtingen geenszins strekt tot het verkrijgen van een belastingvoordeel. Dit
lichten zij hieronder nader toe.
24. Als gevolg van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht door de wet
van 22 juli 2018 zijn zij tot de vaststelling gekomen dat het mogelijk is om
huwelijksvoordelen aan mekaar toe te kennen met civielrechtelijke voordelen die
hun huidige verrekenbedingen niet kunnen bieden. Het BW laat op vandaag
immers toe om een verblijvingsbeding aan onverdeeldheden te koppelen
waardoor onverdeelde goederen bij overlijden van een van de echtgenoten van
rechtswege, onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan de langstlevende
zullen toekomen, tenzij de langstlevende zou kiezen om zich niet op dit
verblijvingsbeding te beroepen overeenkomstig de nader in de nieuwe
huwelijksovereenkomst te specifiëren modaliteiten (cf. art. 1469, §1 BW). De
voorgenomen verrichtingen bieden de langstlevende dan ook een veel
comfortabelere positie dan deze die door een verrekenbeding wordt geschapen:
•

Voor de werking van het verrekenbeding moet de samenstelling en de
nettowaarde van de verrekenmassa worden vastgesteld in onderling overleg
tussen de langstlevende echtgenoot en de rechtsopvolgers van de overleden
echtgenoot;

•

Bij ontstentenis van akkoord wordt de samenstelling en de nettowaarde van
de verrekenmassa door een deskundigencollege vastgelegd;

•

Na kennisgeving van de gemaakte keuze over de verrekensleutel moeten de
rechtsopvolgers van de overleden echtgenoot tot betaling overgaan, hetzij in
geld, hetzij door afstand van goederen aan de langstlevende. Het is voor de
schuldenaars van de verrekenschuld bovendien mogelijk om de schuld in
schijven te voldoen.

25. Door de onmiddellijke en zakelijke werking van het verblijvingsbeding zijn al
deze stappen niet nodig, en treedt de langstlevende, vanaf de kennisgeving van
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zijn/haar keuze, maar met uitwerking vanaf het overlijden, in het bezit en in de
volle eigendom van de onverdeelde goederen, die hem/haar in natura verblijven.
Juist hierdoor is er voor de langstlevende op civielrechtelijk vlak een veel
comfortabelere positie dan bij een verrekenbeding.
26. Zoals hierboven reeds werd toegelicht behoort het leeuwendeel van het
vermogen van de aanvragers op vandaag tot het eigen vermogen van de heer X.
De beoogde doelstellingen maken het de heer X mogelijk om een belangrijk deel
van zijn eigen vermogen toe te bedelen aan zijn echtgenote indien zij de
langstlevende is, op een manier die onherroepelijk is. Hiermee wenst hij zijn
echtgenote gemoedsrust te geven, en wenst hij haar verzorgd achter te laten
indien zij het langst zou leven. Daarnaast kan hij op grond van de inbreng via
huwelijkscontract autonoom blijven beschikken over zijn aandeel in de
onverdeeldheid overeenkomstig artikel 577-2, §4 BW.
II. Tussentijdse conclusie
27. Uit wat voorafgaat blijkt dat de aanvragers de voorgenomen verrichtingen
duidelijk overwegen omwille van niet-fiscale motieven. Er kan maar sprake zijn
van fiscaal misbruik indien ook het vereiste subjectieve element is vervuld, met
name het feit dat een belastingplichtige een rechtshandeling (of het geheel van
rechtshandelingen) alleen kiest met als wezenlijk doel het verkrijgen van een
belastingvoordeel. De aanvragers verzoeken dan ook te bevestigen dat er
omwille van deze niet-fiscale motieven er hoe dan ook geen sprake kan zijn van
fiscaal misbruik met betrekking tot de voorgenomen verrichtingen die ze u
voorleggen, en dat de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF
niet toepasselijk is.
Conclusie
28. De aanvragers hebben op basis van goed overwogen uitgangspunten een
planningstraject uitgewerkt waarin zij de toekenning van bestaande
onverdeeldheden alsook bepaalde goederen die de heer X via huwelijkscontract
in onverdeeldheid zal brengen, via een verblijvingsbeding aan de langstlevende
echtgenoot waarborgen.
29. De motieven zijn duidelijk aangehaald en zijn niet-fiscaal van aard. Om die
reden menen de aanvragers dat de voorgenomen verrichtingen bij overlijden van
de eerste echtgenoot niet leiden tot de heffing van successierechten en dat de
voorgenomen verrichtingen geen fiscaal misbruik uitmaken in de zin van artikel
3.17.0.0.2. Vlaamse Codex Fiscaliteit.
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30. Een verblijving van de volledige onverdeeldheid toegevoegd via het
huwelijkscontract kan niet worden belast in de erfbelasting. Erfbelasting kan
immers maar verschuldigd zijn op basis van een decreet (artikel 170 van de
Grondwet). Bij gebrek aan decretale bepaling in die zin, kan de verblijving van
eigen onverdeeld vermogen tussen echtgenoten niet worden belast (zie in dat
verband ook Voorafgaande Beslissing nr. 19053 per 21 oktober 2019).
31. Graag vragen wij uw dienst om bevestiging hiervan.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
32. 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.
33. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht, zoals in de aanvraag
vermeld:
- Artikel 2.7.1.0.2 VCF dat luidt als volgt:

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 aan het vruchtgebruik heeft verzaakt conform paragraaf 6 van
het voormelde artikel.
- 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 :
1° …
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2° …
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.
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.
- Artikel 2.7.1.0.4 VCF dat luidt als volgt:

De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die
niet aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van
de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken
van de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere
echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste
wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
- Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

§ 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.
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§ 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.
- 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.
34. Er worden 2 verrichtingen voorgelegd, die zullen worden verwezenlijkt via
een wijziging van de huwelijksovereenkomst, waarbij het stelsel van scheiding
van goederen behouden blijft:
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toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot de roerende
goederen die zij thans in onverdeeldheid aanhouden;

•

toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot de roerende en
de onroerende goederen die één van hen thans exclusief aanhoudt en
onderling in onverdeeldheid zal brengen[1].

Uit de bijkomende toelichting per email blijkt dat de langstlevende echtgenoot
het verblijvingsbeding zal kunnen toepassen op al het onverdeeld vermogen,
zowel roerend als onroerend (supra randnummer 1).
35. Voor goederen die op het moment van overlijden niet onverdeeld zijn maar
exclusief aan één echtgenoot toebehoren, of goederen waarop het
verblijvingsbeding geen betrekking heeft, blijft de regel gelden dat ze
onderworpen worden aan het optioneel finaal verrekenbeding bij overlijden.
36. Algemeen wordt vooreerst aanvaard dat de voorgenomen verrichtingen
welke bij huwelijksovereenkomst zouden plaatsvinden, namelijk de
overeenkomst van inbreng en die van toebedeling via een verblijvingsbeding,
overeenkomsten onder bezwarende titel zijn. Bovendien blijven deze
overeenkomsten onder bezwarende titel, ook al is de inleg en/of de
levensverwachting ongelijk, dit in tegenstelling tot hetgeen geldt voor bedingen
van aanwas.
37. De inbreng door de aanvragers van eigen goederen in de onverdeeldheid is
fiscaal gezien de overdracht (onder bezwarende titel) van een onverdeeld deel.
Voor zover deze verrichting betrekking heeft op roerende goederen, is hierop
geen Vlaamse registratiebelasting verschuldigd.
38. Voor wat de toebedeling via het verblijvingsbeding betreft, is het zo dat de
toebedeling van de volledige onverdeeldheid aan de langstlevende geen
erfrechtelijke verkrijging is doch wel een verkrijging op grond van een
overeenkomst onder de levenden.
39. Een conventionele overdracht onder bezwarende titel van onroerende
goederen valt in principe onder het toepassingsgebied van de
registratiebelasting.
40. Voor een dergelijke overdracht in het kader van een toebedeling van meer
dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen bij overlijden maakt de fiscale
regelgeving hierop een uitzondering door de overdracht (zowel van onroerende
als van roerende goederen) onder de erfbelasting te plaatsen op grond van

Classificatie: Corporate

M&D Seminars

655

artikel 2.7.1.0.4 VCF. Deze bepaling is hier echter niet van toepassing, zoals de
aanvrager aangeeft, vermits er in casu geen sprake is van een
gemeenschappelijk vermogen.
41. We vallen dus terug op de algemene regels inzake het verkoop- of het
verdeelrecht.
42. Samengevat betekent dit concreet het volgende:
•

op de toebedeling van de roerende goederen is geen erf- noch
registratiebelasting verschuldigd;

•

op de toebedeling van onroerende goederen zal het verdeelrecht verschuldigd
zijn indien de echtgenoten dezelfde titel hebben in de onverdeeldheid. Is de
verkrijger echter een derde-verkrijger, dan zal op de toebedeling aan deze
verkrijger het verkooprecht van toepassing zijn op grond van artikel 2.9.1.0.7
VCF.

43. Uit het voorgaande volgt dat de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF,
2.7.1.0.4 VCF en 2.7.1.0.5 VCF in principe geen toepassing vinden op de
voorgenomen verrichtingen.
44. Elk contract dat is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan evenwel worden afgetoetst
aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit
indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is
mogelijk indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de geviseerde
verrichting(en) ook niet-fiscale doelstellingen hebben, en dat deze niet-fiscale
doelstellingen voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
45. De artikelen van titel 2, hoofdstuk 7 (erfbelasting) van de VCF vormen de
rechtsgrond voor de heffing van de erfbelasting. Bij deze bepalingen wordt er
geen onderscheid gemaakt tussen specifieke en algemene bepalingen. Evenwel
is het zo dat de bepaling van art. 3.17.0.0.2 VCF voorkomt dat men zich door
gebruik van bepaalde rechtshandelingen buiten het toepassingsgebied van een
heffingsbepaling stelt enkel en alleen vanwege fiscale motieven.
De fictiebepalingen ingevoegd in de VCF zijn terug te vinden in de artikelen
2.7.1.0.3 tot en met 2.7.1.0.9 VCF en betreffen regelingen waarbij de
wetgever/decreetgever het noodzakelijk vond een bepaalde verkrijging gelijk te
stellen met een legaat. De fictiebepalingen zijn geen specifieke
misbruikbepalingen. Elke fictiebepaling heeft een specifiek doel. In de
voorbereidende werken van elk van deze bepalingen kan de doelstelling worden
nagelezen aan de hand waarvan een concrete techniek kan worden geëvalueerd.
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De fictiebepaling kan enkel worden toegepast als er voldaan is aan de
voorwaarden die door het overeenkomstig artikel uit de VCF worden gesteld.
Uit de structuur van de VCF kan worden afgeleid dat de decreetgever met de
artikelen 2.7.1.0.3 tot en met 2.7.1.0.9 VCF geen specifieke misbruikbepalingen
voor ogen had: de algemene misbruikbepaling is opgenomen in titel 3 (Inning en
Invordering), die algemeen de procedurebepalingen bevat terwijl de
fictiebepalingen opgenomen zijn in titel 2 (Belastingheffing), die de inhoudelijke
bepalingen bevat. Meer bepaald werden de fictiebepalingen opgenomen onder
hoofdstuk 7 (Erfbelasting), afdeling 1 (belastbaar voorwerp).
De anti-misbruikbepaling, zoals opgenomen in art. 3.17.0.0.2 VCF, is een
algemene bepaling. Het gegeven dat een artikel van titel 2, hoofdstuk 7
(erfbelasting), meer bepaald een fictiebepaling, van de VCF niet kan worden
toegepast omdat de voorwaarden niet zijn voldaan sluit de inroeping door de
Vlaamse Belastingdienst van art 3.17.0.0.2 VCF niet uit. Dit laatste artikel werd
immers in het leven geroepen om te voorkomen dat de overledene voor zijn
overlijden via bepaalde (legale) technieken zijn nalatenschap zou laten vererven
met ontwijking van de erfbelasting.
46. Uit de gegevens opgenomen in de aanvraag blijkt dat de echtgenoten sedert
1999 gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen met toevoeging
van een beperkte gemeenschap van aanwinsten ingevolge voorhuwelijks
huwelijkscontract. Die beperkte gemeenschap van aanwinsten werd in 2018
opgeheven krachtens een wijzigingsakte en vormt op vandaag een postcommunautaire onverdeeldheid die de aanvragers elk voor een gelijk onverdeeld
deel aanhouden. Eveneens werd op hetzelfde moment in 2018 een
verrekenbeding toegevoegd aan hun stelsel van scheiding van goederen. Zij
hebben twee gemeenschappelijke kinderen.
Thans wensen zij een verblijvingsbeding toe te voegen dat de langstlevende
echtgenoot zal kunnen toepassen op al het onverdeeld vermogen, zowel roerend
als onroerend.
47. Gelet op de concrete feitenconstellatie in de aanvraag en zoals aangevuld
per email van xx.xx.2020 en de voorgelegde niet-fiscale motieven in de
randnummers 23-26 is het besluitvormingsorgaan van oordeel dat de
voorgenomen verrichting geen fiscaal misbruik uitmaakt in de zin van artikel
3.17.0.0.2 VCF.
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48. Deze beslissing heeft alleen betrekking op de erf- en de registratiebelasting
en doet geen uitspraak over andere belastingen.

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

- publicatie op 12.01.2021
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Kanscontract
Voorafgaande beslissing nr. 20057 dd. 26.10.2020

Artt 2.8.3.0.1; 2.8.4.1.1; 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 aanvragers wensen onderling een kanscontract te sluiten onder
bezwarende titel en daarover het volgende bevestigd te zien:

1.1. Dat de Vlaamse Belastingdienst deze transactie niet zal belasten met
schenkbelasting (art. 2.8.1.0.1 VCF).

1.2. Dat de Vlaamse Belastingdienst deze transactie niet zal belasten met
erfbelasting op basis van de fictiebepaling gestipuleerd in artikel 2.7.1.0.3, 3°,
VCF.

1.3. Dat deze transactie voor de Vlaamse Belastingdienst geen fiscaal misbruik
vormt in de zin van 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 de heren […],van […], te […], namens hun
cliënten:

2.1. De heer X, ongehuwd, geboren te […] op xx.xx.1987, RR […], wonende te
[…]; en zijn zus

2.2. Mevrouw Y, gehuwd met de heer […], geboren te […] op xx.xx.1985, RR
[…], wonende te […].
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II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
3. De aanvragers bezitten samen zevenhonderdvijftig (750) aandelen van de
besloten vennootschap "A", met zetel te […] en met BTW-nummer […], in de
volgende verhouding:
•

de heer X: driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen in volle eigendom,
behorend tot zijn eigen vermogen;

•

mevrouw Y: driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen in volle eigendom,
behorend tot haar eigen vermogen.

Daarnaast bezitten de aanvragers samen vierentwintigduizend tweehonderd en
twee (24.202) aandelen van de besloten vennootschap "B", met zetel te […] en
met BTW-nummer […], in de volgende verhouding:
•

de heer X: twaalfduizend honderd en één (12.101) aandelen in volle
eigendom, behorend tot zijn eigen vermogen;

•

mevrouw Y: twaalfduizend honderd en één (12.101) aandelen in volle
eigendom, behorend tot haar eigen vermogen.

4. De aanvragers wensen onderling een kanscontract te sluiten betreffende de
voormelde aandelen waarbij zij bij wijze van kanscontract onder bezwarende
titel overeenkomen dat bij het overlijden van de eerststervende van hen,
zijn/haar aandelenpakket (375 aandelen van de vennootschap A en 12.101
aandelen van de vennootschap B) in volle eigendom zal toekomen aan de
langstlevende onder hen. Elk van de partijen staat aldus zijn/haar 375 aandelen
van de vennootschap A en zijn/haar 12.101 aandelen van de vennootschap B in
volle eigendom af aan de andere, onder de opschortende voorwaarde van
vooroverlijden, en elk van de partijen verkrijgt als tegenprestatie voor deze
afstand een gelijke kans om de 375 aandelen van de vennootschap A en de
12.101 aandelen van de vennootschap B toebehorend aan de andere te
verwerven indien hij of zij het langst leeft.
5. Dit kanscontract zal worden gesloten onder de volgende modaliteiten en
voorwaarden (zie ontwerp van de overeenkomst in bijlage bij de aanvraag):
•

De verwerving ten voordele van de langstlevende van de partijen zal
gebeuren met ingang van het overlijden van de eerststervende, zonder
terugwerkende kracht.

•

De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn die eindigt na het
overlijden van de eerststervende van de partijen, behoudens andersluidend
akkoord tussen de partijen.
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Zolang het kanscontract geldt en beide partijen in leven zijn, mogen zij de
375 aandelen van de vennootschap A en de 12.101 aandelen van de
vennootschap B, voorwerp van het kanscontract, niet vervreemden (noch ten
bezwarende titel, noch om niet), in pand geven, in betaling geven of op
enigerlei andere wijze (met zakelijke rechten) bezwaren, behoudens
uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de andere partij. Wel kunnen
zij, mits het akkoord van de andere partij, overgaan tot de vervreemding van
de aandelen en de vervanging ervan door andere vermogensbestanddelen die
in de plaats van de vervreemde aandelen zullen treden en aan het
kanscontract zullen onderworpen zijn (= zaakvervangingsclausuIe).
[top]

III. Motivering van de aanvraag
6. Dit kanscontract is ingegeven vanuit de intentie om de langstlevende van de
partijen zo veel mogelijk te beveiligen tegen een mogelijke inmenging van
derden in de familiale vennootschap. Vandaar dat geopteerd wordt voor een
kanscontract, waarmee de mogelijke gevolgen van een vererving (wettelijke
opvolging of eventueel met legaten aan derden), die zullen leiden tot
versnippering van het aandeelhouderschap, kunnen worden uitgesloten.
7. Rekening houdend met de beschreven modaliteiten en voorwaarden enerzijds
en onderstaande feitelijke gegevens anderzijds, dient geconcludeerd te worden
dat het kanscontract een overeenkomst ten bezwarende titel betreft:
•

Het bezwarend karakter wordt duidelijk in de overeenkomst weergegeven en
beide partijen verklaren hun kansen gelijkwaardig te achten om het deel van
de andere te verwerven.

•

Beide partijen zijn financieel gelijkwaardig (ze onderwerpen beiden eenzelfde
aantal aandelen van dezelfde vennootschappen met eenzelfde waarde) en zij
hebben elk een gelijke kans om het langst te leven, zoals dit ook blijkt uit hun
medisch getuigschrift van xx.xx.2020, gevoegd bij de aanvraag en hun
geboortedatum.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
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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. 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. De voorafgaande beslissing heeft bijgevolg enkel
betrekking op die specifieke artikelen waarnaar in de aanvraag uitdrukkelijk
verwezen wordt, m.n. artt. 2.8.1.0.1, 2.7.1.0.3, 3°, en 3.17.0.0.2 VCF.
- Artikel 2.7.1.0.3 VCF:

“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.
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.”;
- Artikel 2.8.1.0.1 VCF:

“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.”;
- Artikel 3.17.0.0.2 VCF:
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“Aan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie kan niet worden
tegengeworpen, de rechtshandeling noch het geheel van rechtshandelingen
dat een zelfde verrichting tot stand brengt, wanneer die entiteit door
vermoedens of door andere bewijsmiddelen, vermeld in artikel 3.17.0.0.1, en
aan de hand van objectieve omstandigheden aantoont dat er sprake is van
fiscaal misbruik.
Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige door middel
van de door hem gestelde rechtshandeling of het geheel van
rechtshandelingen één van de volgende verrichtingen tot stand brengt :
1° hetzij een verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met de doelstellingen van
een bepaling van deze codex of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten
buiten het toepassingsgebied van die bepaling plaatst;
2° hetzij een verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt op een
belastingvoordeel, voorzien door een bepaling van deze codex of de ter
uitvoering daarvan genomen besluiten, en de toekenning van dit voordeel in
strijd zou zijn met de doelstellingen van die bepaling en die in wezen het
verkrijgen van dit voordeel tot doel heeft.
Het komt aan de belastingplichtige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn
rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen door andere motieven
verantwoord is dan het ontwijken van de belasting. Als de belastingplichtige
het tegenbewijs niet levert, dan wordt de verrichting aan een belastingheffing
overeenkomstig het doel van deze codex onderworpen alsof het misbruik niet
heeft plaatsgevonden.”
10. De aanvragers verklaren dat zij met betrekking tot de vermelde
eigen roerende goederen een kanscontract zullen afsluiten.
11. Een beding van aanwas van niet-onverdeelde goederen bestaat theoretisch
gezien niet. Wanneer het evenwel om een kanscontract (ten bezwarende en
bijzondere titel) gaat, dan valt dit contract onder dezelfde fiscale regeling als
een beding van aanwas, waarvoor onderstaande redenering kan worden gevolgd.
In casu verklaren partijen dat zij elk eigen roerende goederen onder het
kanscontract willen brengen.
12. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen in een
beding van aanwas niet zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting
(maar bij onroerende goederen wel aan het verkooprecht) mits het beding van
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aanwas, beperkt is via een beschikking onder bijzondere titel, en ten
bezwarende titel is.
13. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
14. Het contract is in casu onder bijzondere titel aangezien de contracten
betrekking hebben op roerende goederen die specifiek in de overeenkomst
worden omschreven (cf. supra).
15. Zaakvervanging is mogelijk binnen dergelijke contract. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

16. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
17. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
18. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
18. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er in casu sprake is van
een gelijkaardige levensverwachting. De aanvragers hebben een gelijkaardige
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leeftijd (33 jaar en 35 jaar) en zij verklaren beiden in dezelfde goede
gezondheidstoestand te verkeren.
19. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
20. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
op het ogenblik van het afsluiten van het contract gelijkwaardig is.
21. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat.
Enkel indien zou blijken dat de voorstelling van de feiten onjuist of onvolledig
was, zal deze kwalificatie herzien worden, rekening houdende met de werkelijke
feitelijke situatie.
22. Indien het contract is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan het afgetoetst worden
aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit
indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is
mogelijk indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de geviseerde
verrichting(en) ook niet-fiscale doelstellingen hebben, en dat deze niet-fiscale
doelstellingen voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
23. De voorgenomen verrichting maakt in principe geen fiscaal misbruik uit in
de zin van art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien er ook niet-fiscale motieven aan de
contracten ten grondslag liggen, tenzij uit de feiten blijkt dat de kansen
uiteindelijk niet gelijkwaardig waren omdat één van de partijen kort na het
sluiten van de contracten niet onverwacht is komen te overlijden.

Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie- en de erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.

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

- publicatie op 07.01.2021
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Kanscontract
Voorafgaande beslissing nr. 20058 dd. 23.11.2020

Artt 2.8.1.0.1; 2.8.4.1.1; 2.7.1.0.3; 2.7.1.0.5; 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 aanvragers vragen om volgende bevestiging:

1.1. Zowel het voorgenomen kanscontract als het beding van aanwas tussen
echtgenoten is rechtsgeldig en kwalificeert als kanscontract ten bezwarende
titel;

1.2. Bijgevolg zijn zowel het kanscontract als het beding van aanwas geen
schenking en dus niet onderworpen aan de schenkbelasting en zijn de
artikelen 2.8.1.0.1 VCF en 2.8.4.1.1, §2, VCF niet van toepassing;

1.3. Aangezien het kanscontract en het beding van aanwas geen schenking
uitmaken, zijn zij dus ook niet onderworpen aan de erfbelasting
overeenkomstig de artikelen 2.7.1.0.3, 3°, VCF en 2.7.1.0.5 VCF;

1.4. De combinatie van de wijziging van het huwelijkscontract en afsluiten van
het kanscontract en beding van aanwas, geeft geen aanleiding tot toepassing
van de algemene antimisbruikbepaling opgenomen in 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 de heer […], namens hun cliënten:
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2.1. De heer X, geboren te […] op xx.xx.1967, rijksregisternummer […], en
zijn echtgenote

2.2. Mevrouw Y (geboren […]), geboren te […] op
xx.xx.1976, rijksregisternummer […],
samen wonende te […].
3. De heer en mevrouw X-Y zijn gehuwd, oorspronkelijk onder het wettelijk
stelsel naar Belgisch recht, bij gebrek aan huwelijkscontract. Een eerste
wijziging, doch met behoud van het stelsel, vond plaats ingevolge
huwelijkscontract verleden op xx.xx.2010. Het huwelijkscontract werd een
tweede maal gewijzigd ingevolge akte verleden op xx.xx.2019, waarbij de
echtgenoten hun huwelijksvermogensstelsel gewijzigd hebben naar een stelsel
van scheiding van goederen en waarvoor de motieven hierna
worden uiteengezet.
Het wijzigend huwelijkscontract van xx.xx.2010 en het wijzigend
huwelijkscontract van xx.xx.2019 werd door de aanvragers op xx.xx.2020 aan
het dossier toegevoegd.
4. De echtgenoten X-Y. hebben samen twee gemeenschappelijke kinderen.
5. De echtgenoten X-Y hebben hun fiscale woonplaats sedert meer dan vijf jaar
in het Vlaamse Gewest.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
6. Reeds meer dan één jaar geleden hebben de heer en mevrouw X-Y hun
huwelijksvermogensstelsel gewijzigd naar het stelsel van zuivere scheiding van
goederen.
Ingevolge deze overstap naar het stelsel van zuivere scheiding van goederen
werd het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten, waartoe onder
andere diverse financiële tegoeden, een vordering in rekening-courant op de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “vennootschap A”
(ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer […])
en enkele onroerende goederen behoorden, vereffend en verdeeld.
Initieel bleven de goederen die tot het voormalige gemeenschappelijk vermogen
behoorden, in onverdeeldheid tussen de echtgenoten, ieder voor de onverdeelde
helft. Vervolgens zijn de echtgenoten overgegaan tot de effectieve verdeling van
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het roerend onverdeeld vermogen tussen de eigen vermogens van de
echtgenoten, met uitzondering van een aantal roerende goederen die omwille
van hun specifieke aard niet verdeeld konden worden.
Onverdeeldheden tussen echtgenoten bleven bestaan voor wat betreft
de onroerende goederen, alsook voormelde roerende goederen die omwille van
hun specifieke aard niet verdeeld konden worden.
7. Voor wat betreft de roerende goederen, die ingevolge de verdeling van het
roerend onverdeeld vermogen exclusief tot het eigen vermogen van de ene en
de andere echtgenoot behoren, zullen de heer en mevrouw X-Y een
kanscontract afsluiten. Meer specifiek zullen volgende goederen, die momenteel
nog tot het roerend onverdeeld vermogen behoren, bij helften verdeeld worden
tussen de exclusieve eigen vermogens van de echtgenoten om vervolgens het
voorwerp van het kanscontract uit te maken:
•

Een rekening bij […] met nummer […];

•

Een rekening bij […] met nummer […];

•

Een rekening bij […] met nummer […];

•

Een rekening bij […] met nummer […];

•

Een rekening bij […] met nummer […];

•

Een rekening bij […] met nummer […];

•

Een rekening bij […] met nummer […];

•

Een rekening bij […] met nummer […];

•

Een rekening bij […] met nummer […];

•

Een rekening bij […] met nummer […];

•

Een rekening bij […] met nummer […];

•

Een rekening bij […] met nummer […];

•

Een rekening bij […] met nummer […];

•

Een rekening bij […] met nummer […];

•

Een rekening bij […] met nummer […];

•

Een rekening bij […] met nummer […];

•

Een rekening bij […] met nummer […];

•

Een rekening bij […] met nummer […];

•

Een vordering in rekening-courant op de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid vennootschap A’ (ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer […]).

8. Voor de onverdeelde roerende goederen, die omwille van hun specifieke aard
niet verdeeld konden worden tussen de eigen vermogens van de echtgenoten,
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sluiten zij een beding van aanwas. Meer specifiek gaat het om financiële
tegoeden bij:
•

[…];

•

[…];

•

[…];

•

[…];

•

[…];

•

[…];

•

[…];

•

[…].

9. De bepalingen van het kanscontract en het beding van aanwas zijn identiek,
met uitzondering van het voorwerp. Om die reden wordt hieronder enkel het
ontwerp van het kanscontract voorgelegd. De bepalingen van het kanscontract
zijn mutatis mutandis ook van toepassing op het beding van aanwas.
10. Ontwerp kanscontract

“Artikel 1 - Bekwaamheid en bevoegdheid van de echtgenoten
De echtgenoten bevestigen dat zij bekwaam en bevoegd zijn om een
kanscontract te sluiten met betrekking tot de roerende goederen die het
voorwerp van deze overeenkomst uitmaken.
Artikel 2 - Rechtskeuze
De echtgenoten komen uitdrukkelijk overeen dat uitsluitend het Belgische
recht van toepassing is op deze overeenkomst, met betrekking tot zowel de
inhoud als de vorm.
Artikel 3 – Kanscontract
De echtgenoten komen overeen dat, bij het overlijden van de eerststervende
onder hen en zonder terugwerkende kracht, de volle eigendom (of het
vruchtgebruik of de blote eigendom, zoals bepaald in artikel 6) van de
roerende goederen op naam van de eerststervende, zoals hierna verder
beschreven, zal toekomen aan de langstlevende onder hen.
Deze overeenkomst is tussen partijen overeengekomen ten titel van
kanscontract, en dus ten bezwarende titel.
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Aldus staat X de roerende goederen die exclusief op zijn naam staan, zoals
hierna vermeld, in volle eigendom (of in vruchtgebruik of blote eigendom,
zoals bepaald in artikel 6) en ten bezwarende titel af aan Y, onder
opschortende voorwaarde van zijn vooroverlijden. Als tegenprestatie voor
deze afstand verkrijgt X een gelijke kans om de roerende goederen die
exclusief op naam staan van Y in volle eigendom (of in vruchtgebruik of blote
eigendom, zoals bepaald in artikel 6) te verwerven, indien hij het langst leeft.
Hetzelfde geldt voor Y. Zij staat de roerende goederen die exclusief op haar
naam staan, zoals hierna vermeld, af in volle eigendom (of in vruchtgebruik of
blote eigendom, zoals bepaald in artikel 6) en ten bezwarende titel af aan X,
onder opschortende voorwaarde van haar vooroverlijden. Als tegenprestatie
voor deze afstand verkrijgt Y een gelijke kans om de roerende goederen die
exclusief op naam staan van X in volle eigendom (of in vruchtgebruik of in
blote eigendom, zoals bepaald in artikel 6) te verwerven, indien zij het langst
leeft.
Artikel 4 - Zaakvervanging
De bepalingen van dit kanscontract zijn ook van toepassing op alle goederen
die worden verkregen in vervanging van (een deel van) de roerende goederen
die het voorwerp van deze overeenkomst uitmaken ingevolge het principe van
zaakvervanging. Dit principe wordt hierna beschreven. Telkens wanneer er
zaakvervanging optreedt, dan zullen de echtgenoten dit schriftelijk
bevestigen. Deze schriftelijke bevestiging is niet nodig voor de zaakvervanging
die van rechtswege optreedt binnen een feitelijke universaliteit.
Onder zaakvervanging wordt in het algemeen begrepen: de zakenrechtelijke
subrogatie, de belegging en de wederbelegging, de vermogensverwisseling en
-vervanging in de meest uitgebreide zin van het woord. Daartoe horen niet
alleen de interne zaakvervanging (binnen een feitelijke of juridische
algemeenheid van goederen), maar eveneens de externe zaakvervanging
(vervanging van een niet-vervangbaar goed door een ander al dan nietvervangbaar goed, al dan niet met eenzelfde functie of bestemming in het
vermogen), niet alleen de rechtstreekse zaakvervanging (de zaakvervanging in
de strikte zin van het woord, zoals onder meer de ruiling), maar ook de
onrechtstreekse zaakvervanging (vervreemding van een goed en herbelegging
van de opbrengst ervan bij de verkrijging van een ander goed).
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Zaakvervanging is steeds van toepassing, ook al wordt het niet uitdrukkelijk
vermeld.
Artikel 5 - Vruchten en meerwaarden
Partijen komen overeen dat dit kanscontract automatisch ook betrekking heeft
op alle vruchten en meerwaarden van de roerende goederen die het voorwerp
van deze overeenkomst uitmaken.
Partijen komen overeen dat dit kanscontract ook betrekking heeft op alle
vruchten en meerwaarden die voortgebracht worden door de goederen die in
de plaats getreden zijn van (een deel van) de roerende goederen die het
voorwerp van deze overeenkomst uitmaken. Ook met betrekking tot deze
vruchten en meerwaarden geldt de zaakvervanging zoals voorzien onder
artikel 4.
De bepalingen van dit kanscontract zijn ook van toepassing op die goederen
die in de plaats komen van deze vruchten en meerwaarden.
Artikel 6 - Optioneel karakter van het kanscontract
De langstlevende echtgenoot moet zijn/haar wil om het kanscontract uit te
oefenen uitdrukkelijk kenbaar maken door middel van een verklaring en dit
binnen een termijn van 4 maanden na het overlijden van de eerststervende.
Deze verklaring dient te gebeuren in een notariële akte of in een onderhandse
akte. In dit laatste geval moet de handtekening van de langstlevende door de
notaris te worden gelegaliseerd. Deze termijn geldt als vervaltermijn.
Bij ontstentenis van uitdrukkelijke wilsuitdrukking op voormelde wijze en
binnen voormelde termijn zal de langstlevende geacht worden onherroepelijk
te hebben verzaakt aan het voordeel van het kanscontract.
In deze verklaring zal de langstlevende mogen opteren om het kanscontract te
beperken tot de blote eigendom of het levenslang vruchtgebruik van het deel
van de eerstoverleden echtgenoot in voormelde roerende goederen op naam
van de eerstoverleden echtgenoot. In dat geval moeten alle bepalingen van dit
kanscontract waar sprake is van "de volle eigendom" gelezen worden als "de
blote eigendom" of "het levenslang vruchtgebruik".
Artikel 7 - Overeenkomst ten bezwarende titel
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De echtgenoten staan de bedingen van de overeenkomst wederkerig toe. Beide
partijen schatten voor zichzelf de kans om te overleven gelijk(aardig) in,
rekening houdende met hun geslacht, leeftijd, leeftijdsverwachting en
gezondheidstoestand. Deze gelijkaardige levensverwachting wordt ook
gestaafd door medische attesten, als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.
Uit deze medische attesten blijkt dat partijen in goede fysische en psychische
gezondheid verkeren. Gelet op het feit dat beide partijen hun kans op
overleven gelijk(aardig) inschatten en de inleg van beide echtgenoten
gelijkwaardig is, is deze overeenkomst ten bezwarende titel.
Artikel 8 - Overeenkomst onder bijzondere titel
De echtgenoten sluiten deze overeenkomst ten bijzondere titel. Het bijzonder
karakter volgt uit de nauwkeurige aanduiding van de roerende goederen
waarop deze overeenkomst slaat.
Artikel 9 - Vervreemdingsverbod
Teneinde de uitvoering van deze overeenkomst te garanderen, verbinden
partijen zich ertoe om op geen enkele wijze over de goederen die deel
uitmaken van dit kanscontract te beschikken en dit noch ten kosteloze titel
noch ten bezwarende titel, zonder de uitdrukkelijke instemming van de
andere, zolang deze overeenkomst van kracht blijft. Het akkoord van beide
partijen is derhalve vereist voor alle verrichtingen met betrekking tot het
voorwerp van deze overeenkomst.
Artikel 10 - Geen vergoeding
De langstlevende echtgenoot in wiens voordeel de uitwerking van het
kanscontract tot stand komt, zal aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van de
eerstoverleden echtgenoot geen enkele vergoeding verschuldigd zijn uit
hoofde van deze overeenkomst, daar dit een kanscontract ten bezwarende titel
is.
Artikel 11 - Duur
Deze overeenkomst is tussen de partijen afgesloten voor een periode van 2
jaar te rekenen vanaf de ondertekening van deze overeenkomst. Ze wordt
nadien automatisch, uit hoofde van de wilsuiting van partijen vandaag
vastgesteld, verlengd met opeenvolgende periodes van 2 jaar, tenzij een der
partijen zijn wil te kennen geeft aan de andere om ze niet te verlengen,
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hetgeen dient te gebeuren bij aangetekend schrijven of elektronisch schrijven
met ontvangstbevestiging minstens 3 maanden vóór het einde van de lopende
tweejarige periode. Partijen kunnen evenwel op elk ogenblik gezamenlijk deze
overeenkomst wijzigen of het einde van deze overeenkomst vaststellen in
een onderhandse akte.
Deze overeenkomst eindigt evenwel van rechtswege vanaf het inleiden van een
echtscheidingseis conform artikel 1254, dan wel artikel 1288bis Gerechtelijk
Wetboek.
Artikel 12 – Vertrouwelijkheid
De overeenkomst is strikt vertrouwelijk, tenzij anders bepaald. De echtgenoten
kunnen ze niet aan derden meedelen, noch geheel noch gedeeltelijk,
behoudens mits voorafgaande en schriftelijke instemming van beide
echtgenoten en met uitzondering van de wettelijke vereiste
openbaarmakingen en de mededeling aan hun raadslieden, die tot een
geheimhoudingsplicht zijn gehouden.
Artikel 13 - Nietigheid
Een eventuele nietigheid van een bepaling van dit kanscontract betreft enkel
die specifieke bepaling, die in dat geval voor niet geschreven moet worden
gehouden, maar kan, volgens de uitdrukkelijke wil van partijen, niet de
nietigheid van het volledige kanscontract tot gevolg hebben.”.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
11. De heer en mevrouw X-Y wensen de bevestiging te krijgen dat het
voorgenomen kanscontract en het beding van aanwas evenwichtige
overeenkomsten ten bezwarende titel uitmaken, waarop noch schenkbelasting,
noch erfbelasting verschuldigd is. Tevens wensen zij de bevestiging te krijgen
dat de combinatie van (voorgenomen) verrichtingen - wijziging
huwelijkscontract en kanscontract en beding van aanwas - geen fiscaal misbruik
uitmaakt in de zin van artikel 3.17.0.0.2 VCF.

11.1. Het kanscontract en beding van aanwas zijn overeenkomsten ten
bezwarende titel.
De heer en mevrouw X-Y zijn van mening dat zij overeenkomsten ten
bezwarende titel zullen ondertekenen in de vorm van een kanscontract en een
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beding van aanwas. Zij motiveren hierna waarom dat zo is. Om die reden
vragen zij - samengevat - enerzijds dat het kanscontract en beding van
aanwas geen aanleiding geven tot de heffing van schenkbelasting (indien de
overeenkomsten zouden worden geregistreerd in België). Anderzijds vragen zij
de bevestiging dat er bij de uitwerking van deze overeenkomsten geen
erfbelasting verschuldigd is.
11.1.1. Principe
Kanscontracten en dus ook bedingen van aanwas (die een specifiek type van
kanscontracten zijn) zijn wederkerige overeenkomsten waarvan de gevolgen,
met betrekking tot winst en verlies, hetzij voor alle partijen, hetzij voor één
van hen, van een onzekere gebeurtenis afhangen (artikel 1964 Burgerlijk
Wetboek). De onzekere gebeurtenis is in dit geval niet het overlijden op zich
(een overlijden is een zekere gebeurtenis), maar wel de volgorde van het
overlijden. Elke echtgenoot kan de langstlevende van hen beiden zijn. De
kans op winst bestaat in de verkrijging van de eigen goederen (of het
aandeel) van de andere echtgenoot (in de onverdeelde goederen). Het verlies
is bijgevolg het overlijden als eerste van beide partijen, waarbij men zijn
eigen goederen (of eigen aandeel in de onverdeelde goederen) moet afstaan
aan de langstlevende.
11.1.2. Ten bezwarende titel
Het voorgenomen kanscontract en beding van aanwas zijn overeenkomsten
ten bezwarende titel. Het bezwarend karakter vereist dat de kansen van
beide partijen evenwichtig zijn.
In casu zijn de kansen tussen beide echtgenoten evenwichtig:
- Beide echtgenoten hebben een gelijke overlevingskans, wat aangetoond
wordt door hun huidige leeftijd en levensverwachting. De heer X heeft een
levensverwachting van 82,7 jaar en mevrouw Y een levensverwachting van
84,9 jaar. De echtgenoten zijn nog ver verwijderd van hun respectieve
levensverwachting, waardoor het in casu gerechtvaardigd is te verdedigen dat
hun levensverwachting gelijkaardig is. De jonge leeftijd van de echtgenoten
laat immers niet toe te voorspellen wie van hen het meeste kans heeft om de
langstlevende te zijn, mede gelet op de onzekerheden van het leven. Ook
onder de vigerende rechtspraak kwalificeert een leeftijdsverschil van 9 jaar
als een kansengelijkheid (Rb. Turnhout 7 januari 2005, RABG 2006, nr. 6, 60:
leeftijdsverschil van 16 jaar; Antwerpen 4 juni 2012, rolnr. 2010/R/3289,
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onuitgegeven: leeftijdsverschil van 14 jaar; Antwerpen 30 juni 2015, T. Not.
2016, afl. 5, 364: leeftijdsverschil van 10 jaar).
- Daarnaast verkeren de echtgenoten in eenzelfde goede
gezondheidstoestand, hetgeen ook kan gestaafd worden aan de hand van
medische attesten.
- De inleg van beide echtgenoten is op het moment van het afsluiten van het
kanscontract gelijkwaardig, hetgeen gestaafd kan worden met
waarderingsverslagen. De goederen die het voorwerp zullen zijn van het
beding van aanwas, behoren ieder van de echtgenoten toe voor de
onverdeelde helft, zodat de inleg daarvoor ook gelijkwaardig is.
Het bezwarend karakter en dus het evenwicht van de overeenkomsten zal
bijgevolg aanwezig zijn op het moment van het afsluiten ervan.
11.1.3. Ten bijzondere titel
Zowel het kanscontract als het beding van aanwas zullen in casu ten
bijzondere titel afgesloten worden, daar de overeenkomsten betrekking
hebben op goederen die er nauwkeurig in worden omschreven .
De echtgenoten anticiperen expliciet op een situatie waarbij goederen in de
plaats zouden treden van de goederen waarover zij het kanscontract of
beding van aanwas zullen sluiten. De echtgenoten komen immers overeen
dat de in de plaats getreden goederen automatisch ook tot het kanscontract
of beding van aanwas behoren ingevolge zaakvervanging. De echtgenoten
komen tevens overeen dat zaakvervanging schriftelijk zal worden bevestigd,
behoudens bij een feitelijke universaliteit, zoals een effectenportefeuille.
11.1.4. Kanscontract en beding van aanwas tussen echtgenoten
Het feit dat het kanscontract en beding van aanwas tussen echtgenoten
worden afgesloten, maken deze overeenkomsten op zich niet ongeldig,
zoals ook is bevestigd door uw Dienst (Standpunt nr. 17044 dd. 8 januari
2018).
Het is mogelijk om een kanscontract af te sluiten voor niet-onverdeelde
goederen. Dezelfde regels moeten voor het kanscontract gevolgd worden als
degene die gelden voor een beding van aanwas (Standpunt nr. 17044 dd. 8
januari 2018).
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11.2. De wijziging van het huwelijkscontract in combinatie met een
kanscontract en beding van aanwas is geen fiscaal misbruik
De wijziging van het huwelijksvermogensstelsel, gevolgd door het sluiten van
een kanscontract en een beding van aanwas, is geen fiscaal misbruik in de zin
van artikel 3.17.0.0.2 VCF. Er is geen eenheid van opzet tussen beide
verrichtingen. Partijen plaatsen zich met de combinatie dus niet binnen het
toepassingsgebied van een belastingverminderende bepaling, noch buiten het
toepassingsgebied van een belastingvermeerderende bepaling op een manier
die strijdig is met de doelstellingen van de fiscale wetgeving (geen objectief
element).
Zelfs indien uw Dienst hierover anders zou oordelen, dan nog zijn er
overtuigende niet-fiscale motieven, zodat deze combinatie van
rechtshandelingen niet het wezenlijk doel heeft om een belastingvoordeel te
bewerkstellingen (geen subjectief element). (A. SPRUYT, Handboek Estate
Planning. Bijzonder deel 8. Anti-misbruik in registratie- en successierechten .
Een kritische analyse, Gent, Larcier, 2012, 12-13.)
11.2.1. Geen eenheid van opzet
De heer en mevrouw X-Y hebben hun huwelijksvermogensstelsel op
xx.xx.2019 gewijzigd door over te stappen van het wettelijk stelsel naar een
stelsel van zuivere scheiding van goederen. Nu wensen zij een kanscontract
en een beding van aanwas af te sluiten ter bescherming van de langstlevende
onder hen, mede gelet op de vele onzekerheden die COVID-19 met zich
meebrengt.
Aangezien er reeds meer dan één jaar verstreken is sinds de wijziging van
het huwelijksvermogensstelsel kan er geen sprake zijn van eenheid van opzet
tussen beide rechtshandelingen, die niet afhankelijk zijn van elkaar.
11.2.2. Niet-fiscale motieven wijziging huwelijksvermogensstelsel
De keuze van de heer en mevrouw X-Y om hun huwelijksvermogensstelsel te
wijzigen door over te stappen van het wettelijk stelsel naar een stelsel van
zuivere scheiding van goederen, werd ingegeven door volgende (nietfiscale) motieven:
a) Geen vermenging eigen vermogen met gemeenschappelijk vermogen.
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De heer X beschikt over een omvangrijk eigen vermogen, dat hij dankzij
jarenlange professionele inspanningen en investeringen opgebouwd heeft en
dit reeds vóór zijn huwelijk met mevrouw Y.
Door middel van een overstap naar een stelsel van zuivere scheiding van
goederen, wilden de echtgenoten duidelijkheid verschaffen aan elkaar
omtrent de eigendomsaanspraken op de goederen die aan hen toebehoren,
mede gelet op de vermogensverschuivingen en vermenging die in het
verleden hadden plaats gevonden. De heer en mevrouw X-Y hebben dit ook
uitdrukkelijk zo verwoord in de intentieverklaring van de akte houdende
wijziging huwelijkscontract : "De echtgenoten verklaren dat zij deze wijziging
willen doen om onder elkaar duidelijkheid te verschaffen over de eigendomsen vergoedingsaanspraken op de goederen die aan hen toebehoren, gelet op
vermogensverschuivingen en transacties die in het verleden hebben
plaatsgevonden. Bepaalde goederen zijn immers eigen aan een echtgenoot,
en andere gemeenschappelijk. (".) Een stelsel van scheiding van goederen
biedt voor de echtgenoten ook het voordeel dat eigendomsrechten- en
verhoudingen eenvoudig traceerbaar zijn.".
Daarom hebben zij ervoor gekozen om over te schakelen naar een stelsel van
zuivere scheiding van goederen, waarbij het gemeenschappelijk vermogen
initieel in onverdeeldheid aangehouden werd door de echtgenoten.
Vervolgens hebben zij het roerend onverdeeld vermogen verdeeld tussen
beider eigen vermogens, met uitzondering van bepaalde roerende goederen
die omwille van hun specifieke aard niet verdeeld konden worden.
Enkel de onroerende goederen en voormelde roerende goederen, die omwille
van hun specifieke aard niet verdeeld konden worden, houden zij verder in
onverdeeldheid aan.
b) Veilig stellen van het vermogen van mevrouw Y
De overgang naar een stelsel van scheiding van goederen was daarnaast ook
ingegeven vanuit de wens tot bescherming van mevrouw Y tegen het
beroepsrisico en eventuele toekomstige beroepsschulden van de heer X.
De heer X heeft - samen met zijn broer - immers de leiding over een zeer
grote onderneming, zodat er sprake is van een risico op (zeer) grote
beroepsschulden voortvloeiend uit een beroepsaansprakelijkheidsvordering.
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Daarnaast wilden de echtgenoten het vermogen van mevrouw Y (voor de
toekomst) niet alleen veiligstellen voor voormelde beroepsschuldeisers, maar
er tevens voor zorgen dat haar (onverdeeld) vermogen niet kan lijden onder
een eventueel bewarend of uitvoerend beslag op het vermogen van de heer
X. Het is daarom dat de echtgenoten verkiezen om de roerende goederen toe
te bedelen aan hun exclusieve eigen vermogens, met uitzondering van
voormelde roerende goederen die omwille van hun specifieke aard niet
verdeeld konden worden.
c) Bestuur van het eigen vermogen
Ten slotte wilden de echtgenoten hun vermogen voor de toekomst autonoom
besturen. De heer en mevrouw X-Y hebben dit ook uitdrukkelijk
zo opgenomen in de intentieverklaring van de akte houdende wijziging
huwelijkscontract: "De echtgenoten hebben ervoor gekozen hun
huwelijksvermogensstelsel te wijzigen naar dat van een zuivere scheiding van
goederen. De scheiding van goederen biedt het voordeel van de autonomie."
Om die reden kozen zij ervoor dat het roerend gemeenschappelijk vermogen,
na de vereffening en verdeling ervan, en nadat het initieel in onverdeeldheid
aangehouden werd door de echtgenoten, toebedeeld werd aan de exclusieve
eigen vermogens van beide echtgenoten, met uitzondering van voormelde
roerende goederen die omwille van hun specifieke aard niet verdeeld konden
worden.
11.2.3. Motieven: kanscontract en beding van aanwas
Zoals supra uiteengezet, was volgens de aanvragers de overschakeling naar
een stelsel van zuivere scheiding van goederen de enige manier om tegemoet
te komen aan de huidige huwelijksvermogensrechtelijke wensen van de heer
en mevrouw X-Y.
Dit doet echter geen afbreuk aan het feit dat zij nu ook de langstlevende
onder hen willen beschermen, mede gelet op de vele onzekerheden die
COVID-19 met zich meebrengt. Zij wensen meer bepaald de nodige
maatregelen te nemen ter garantie van de levenskwaliteit en levensstandaard
van de langstlevende, zonder aan flexibiliteit in te boeten.
Daartoe beogen de heer en mevrouw X-Y een kanscontract te sluiten met
betrekking tot de roerende goederen die ingevolge de verdeling van het
roerend onverdeeld vermogen exclusief tot hun respectieve eigen vermogens
behoren, met name de zichtrekeningen, spaarrekeningen en een vordering in
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rekening courant op de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid vennootschap A '. Tevens beogen zij een beding van
aanwas te sluiten met betrekking tot de roerende goederen die tussen hen in
onverdeeldheid worden aangehouden, omdat deze omwille van hun
specifieke aard niet verdeeld konden worden. De inhoud van het
kanscontract - waarvan de bepalingen mutatis mutandis ook gelden voor het
beding van aanwas - werd supra opgenomen.
a) Wettelijke devolutie en reserve van de kinderen
Sinds de wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel zijn de heer en
mevrouw X-Y de exclusieve en enige eigenaar van hun roerende goederen,
met uitzondering van voormelde roerende goederen die niet verdeeld konden
worden.
Dit heeft tot gevolg dat bij het overlijden van één van beide echtgenoten
artikel 745bis, § 1, eerste lid toepassing vindt. Dit artikel bepaalt dat indien
één van de echtgenoten overlijdt en deze echtgenoot afstammelingen nalaat,
aan de langstlevende slechts het vruchtgebruik van de nalatenschap toekomt.
De heer en mevrouw X-Y vinden een dergelijk erfrecht voor de langstlevende
echtgenoot te beperkt en wensen een bijkomende bescherming in te bouwen.
Zij wensen er met name uitdrukkelijk voor te zorgen dat de langstlevende
onder hen altijd aanspraak maakt op de volle eigendom van de roerende
goederen die voorwerp uitmaken van het kanscontract en het beding van
aanwas.
De echtgenoten wensen om die reden een kanscontract en een beding van
aanwas te sluiten opdat de betrokken goederen geen deel uitmaken van de
nalatenschap en zodoende niet onderworpen worden aan de regels van de
wettelijke devolutie en de reservataire rechten van de kinderen.
b) Zekerheid voor de langstlevende echtgenoot
De heer en mevrouw X-Y verkiezen een kanscontract en een beding van
aanwas met de nodige beschermingsmodaliteiten boven een schenking of
testament, omwille van het precair karakter van deze technieken. Door de
eenzijdige ad nutum herroepbaarheid van zowel testamenten (artikel 895
Burgerlijk Wetboek) als van schenkingen tussen echtgenoten (artikel 1096
Burgerlijk Wetboek), bieden zij de langstlevende echtgenoot geen enkele
zekerheid tot bescherming.

Classificatie: Corporate

M&D Seminars

681

Bovendien biedt een schenking noch een testament de garantie dat deze
niet zullen worden aangevochten door één van de kinderen wegens
schending van hun reserve.
c) Eigen bestuur en bescherming in natura van de echtgenoten
Ook een bescherming via het huwelijkscontract biedt de echtgenoten niet de
gewenste uitkomst. Zij willen elkaar immers een bescherming in natura
verschaffen (het recht op goederen zelf), terwijl bijvoorbeeld een finaal
verrekenbeding slechts een verbintenisrechtelijke vordering doet ontstaan
tussen de echtgenoten. Ook een toegevoegd intern gemeenschappelijk
vermogen (TIGV) beschouwen zij als suboptimaal, nu in de interne
verhouding tussen echtgenoten met betrekking tot dit TIGV de regels uit het
wettelijk stelsel naar analogie van toepassing zijn (bijvoorbeeld inzake
bestuursregeling, hetgeen zij net wensen te vermijden). Bovendien aanvaardt
een deel van de rechtsleer niet dat het TIGV in de externe verhouding
'schuldeiserproof' is, zodat in die opvatting helemaal aan de doelstelling van
de overstap naar een scheidingsstelsel zou worden voorbijgegaan.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
12. 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.
13. 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. De voorafgaande beslissing heeft bijgevolg enkel
betrekking op die specifieke artikelen waarnaar in de aanvraag uitdrukkelijk
verwezen wordt, m.n. artt. 2.7.1.0.3, 3°, 2.7.1.0.5, 2.8.1.0.1, 2.8.4.1.1., §2, en
3.17.0.0.2 VCF:
- Artikel 2.7.1.0.3 VCF:
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“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.
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.”;
- Artikel 2.7.1.0.5 VCF:

“§ 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.”;
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- Artikel 2.8.1.0.1 VCF:

“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.”;
- Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF:

“§ 2. Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”;
- 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.”
14. De echtgenoten verklaren dat zij met betrekking tot de vermelde eigen
roerende goederen een kanscontract zullen afsluiten en met betrekking tot de
roerende goederen die zij in onverdeeldheid aanhouden een beding van aanwas
zullen overeenkomen.
15. Een beding van aanwas van niet-onverdeelde goederen bestaat theoretisch
gezien niet. Wanneer het evenwel om een kanscontract (ten bezwarende en
bijzondere titel) gaat, dan valt dit contract onder dezelfde fiscale regeling als
een beding van aanwas, waarvoor onderstaande redenering kan worden gevolgd.
In casu verklaren partijen dat zij elk eigen roerende goederen onder het
kanscontract willen brengen en met betrekking tot de niet-verdeelde roerende
goederen een beding van aanwas willen overeenkomen.
16. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen in een
beding van aanwas niet zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting
(maar bij onroerende goederen wel aan het verkooprecht) mits het beding van
aanwas, beperkt is via een beschikking onder bijzondere titel, en ten
bezwarende titel is.
17. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
18. Het contract is in casu onder bijzondere titel aangezien de contracten
betrekking hebben op roerende goederen die specifiek in de overeenkomst
worden omschreven (cf. supra). M.b.t. de goederen vermeld onder punt 7 wordt
opgemerkt dat deze op het ogenblik van het sluiten van het kanscontract
verdeeld moeten zijn.
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De eventuele effectenportefeuilles worden beschouwd als een feitelijke
universaliteit. Bijgevolg aanvaardt Vlabel dat de contracten betrekking hebben
op de effectenportefeuilles in hun geheel, zonder dat hiermee afbreuk wordt
gedaan aan de vereiste dat het contract onder bijzondere titel moet zijn.
19. Zaakvervanging is mogelijk binnen dergelijke contract. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

Wat de eventuele effectenportefeuilles betreft heeft de aanvaarding van de
kwalificatie als feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege
zaakvervanging optreedt. De overeenkomst zal dus uitwerking krijgen op de
effectenportefeuilles zoals deze zijn samengesteld op het ogenblik van het
overlijden van één van de echtgenoten ongeacht de gewijzigde samenstelling
hiervan ingevolge transacties van wederbeleggingen.
20. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
21. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
22. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
23. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er in casu sprake is van
een gelijkaardige levensverwachting. De echtgenoten hebben een (relatief) jonge
leeftijd van respectievelijk 53 jaar en 44 jaar en zij verklaren beiden in dezelfde
goede gezondheidstoestand te verkeren.
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24. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
25. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
op het ogenblik van het afsluiten van het contract gelijkwaardig zal zijn.
Ingevolge het wijzigend huwelijkscontract van 19 juli 2019 (overstap naar het
stelsel van scheiding van goederen) werden de roerende goederen die tot het
gemeenschappelijk vermogen verdeeld ieder voor de helft. Deze verdeling moet
nog effectief worden uitgevoerd. Het voorgenomen kanscontract slaat op deze
goederen en kan slechts worden gesloten van zodra deze goederen zijn
verdeeld. De roerende goederen die wegens hun aard niet konden verdeeld
worden, worden door de echtgenoten in onverdeeldheid, ieder voor de
onverdeelde helft, aangehouden. Het voorgenomen beding van aanwas slaat op
deze goederen.
26. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract/beding van aanwas ten bezwarende titel gaat.
Enkel indien zou blijken dat de voorstelling van de feiten onjuist of onvolledig
was, zal deze kwalificatie herzien worden, rekening houdende met de werkelijke
feitelijke situatie.
27. Indien de contracten (kanscontract en beding van aanwas) zijn gesloten
vanaf 1 juni 2012 kunnen ze afgetoetst worden aan de anti-misbruikbepalingen.
In casu wordt het afsluiten van de contracten voorafgegaan door een wijziging
van huwelijksvermogenstelsel (gecombineerde verrichting), in casu overgang
naar een stelsel van scheiding van goederen, onderzocht.
De contracten maken geen fiscaal misbruik uit indien er ook niet-fiscale
motieven aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is mogelijk indien de
belastingplichtige niet kan aantonen dat de geviseerde verrichting(en) ook nietfiscale doelstellingen hebben, en dat deze niet-fiscale doelstellingen voldoende
opwegen tegen de fiscale motieven.
28. De voorgenomen verrichting maakt fiscaal misbruik uit in de zin van art.
3.17.0.0.2 VCF aangezien de vermelde niet-fiscale motieven die aan de
contracten ten grondslag liggen niet opwegen tegen de fiscale motieven.
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29. De echtgenoten zijn gehuwd op xx.xx.2002. De beroepsactiviteiten van de
heer X in […] dateren reeds van eind 1994, lang voor het huwelijk van de heer en
mevrouw X-Y. De heer X had op de dag van zijn huwelijk al een eigen vermogen
opgebouwd. Toch wordt gekozen voor het wettelijk stelsel waar de kans bestaat
dat de eigen goederen vermengd worden met de gemeenschapsgoederen.
Vermenging heeft aldus al plaats kunnen vinden. De verdeling van 2019 stemt
niet noodzakelijk overeen met het eigen vermogen van de echtgenoten zonder
vermenging.
Het risico op een beroepsaansprakelijkheidsvordering bestond eveneens al op
het moment van het huwelijk.
Het motief van de bescherming van de langstlevende overtuigt niet. In het
wijzigend huwelijkscontract van xx.xx.2010 werd reeds een verblijvingsbeding
opgenomen wat de langstlevende (financieel) voldoende beschermd.
Ook de verwijzing naar COVID 19 overtuigt niet. De aanvragers behoren niet tot
de risicogroep. Ze hebben nog een relatief jonge leeftijd en verklaren zich allebei
in goede gezondheid te bevinden
Het feit dat de overgang naar een stelsel van scheiding van goederen slechts
korte tijdspanne voorafgaat aan de contracten leidt samen met de voorgaande
argumenten ertoe dat fiscaal misbruik wordt weerhouden wegens eenheid van
opzet.
Met het afsluiten van de contracten zal geen rekening worden gehouden.

Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie- en de erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.
------------

- publicatie op 13.01.2021
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Kanscontract voorafgegaan door een schenking van broer aan
zus
Voorafgaande beslissing nr. 20059 dd. 09.11.2020

Artt 2.8.1.0.1, 2.8.4.1.1, 2.7.1.0.3; 2.7.1.0.5; 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 bevestiging te verkrijgen dat het afsluiten van het
voorgelegde kanscontract tussen de heer en mevrouw X-Y (broer en zus)
voorafgegaan door de schenking door de heer Z aan mevrouw Y (echtgenoten)
rechtsgeldig is en kwalificeert als een contract onder bezwarende titel
(kanscontract) en dat - indien de overeenkomst in België wordt geregistreerd de artikelen 2.8.1.0.1 VCF en artikel 2.8.4.1.1 §2 VCF niet van toepassing zullen
zijn en er derhalve geen schenkbelasting zal verschuldigd zijn, alsook dat de
artikelen 2.7.1.0.3, 3° VCF, 2.7.1.0.5 VCF afzonderlijk of in combinatie met art.
3.17.0.0.2 VCF niet van toepassing zullen zijn bij het overlijden van een partij
zodat er geen erfbelasting verschuldigd zal zijn.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
2. De aanvraag wordt ingediend door de heer […] en mevrouw […], te […],
namens hun cliënten:

2.1. De heer X, ongehuwd, geboren te […] op xx.xx.1958, van Belgische
nationaliteit, ingeschreven in het Belgisch rijksregister onder nummer […],
wonende te […].
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Hierna genoemd de "heer X".
en zijn zus,

2.2. mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1963, van Belgische nationaliteit,
ingeschreven in het Belgisch rijksregister onder nummer […], gehuwd met de
heer Z onder het stelsel van scheiding van goederen, ingevolge
huwelijkscontract verleden voor notaris […] te […] op xx.xx.1986, wonende te
[…].
Hierna genoemd "mevrouw Y".
De heer X en mevrouw Y worden hierna samen genoemd de "partijen".
3. Mevrouw Y heeft drie gemeenschappelijke kinderen met haar echtgenoot, de
heer Z, voornoemd.
De heer X heeft geen kinderen.
4. De partijen hebben hun fiscale woonplaats meer dan vijf jaar in het Vlaamse
Gewest.
5. De partijen baten samen een handelszaak uit, met name "[…]", te […]. De
uitbating gebeurt onder de vorm van een vereniging zonder
rechtspersoonlijkheid "[…]", gevestigd te […], ingeschreven in de Kruispuntbank
der Ondernemingen onder nummer […].

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
6. Schenking door de heer Z aan mevrouw Y
De heer Z en mevrouw Y zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van
goederen. De heer Z wenst aan zijn echtgenote een schenking te doen van een
aantal roerende vermogensbestanddelen. Op die manier beschikt mevrouw Y
over een vermogen dat zij vervolgens kan aanwenden om een kanscontract af te
sluiten met haar broer, om het voortbestaan van hun gemeenschappelijke
handelszaak te garanderen.
Partijen stellen namelijk de uitbating van de handelszaak voorop en willen
ervoor zorgen dat de langstlevende van hen over voldoende middelen zal
beschikken om de handelszaak te kunnen verderzetten.
7. Kanscontract tussen de heer en mevrouw X-Y
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7.1. De heer en mevrouw X-Y wensen een kanscontract af te sluiten,
voornamelijk met betrekking tot het vermogen dat behoort tot hun
handelszaak. Elke partij wenst voor zichzelf de nodige maatregelen te nemen
die hem/haar in staat stellen de verdere uitbating van de handelszaak te
garanderen en hem/haar tegelijkertijd in staat stellen een maximale
flexibiliteit te behouden. Met dat doel voor ogen wensen zij elk voor zich als
langstlevende de nodige zekerheid en bescherming te bekomen en hun
bedrijfseconomische en zakelijke positie te beschermen. Aangezien zij hun
handelszaak uitbaten onder de vorm van een feitelijke vereniging, wenden zij
ook hun privévermogen aan in het belang van de handelszaak. Zij wensen dan
ook met betrekking tot dit privévermogen de nodige maatregelen te nemen in
het belang van het voortbestaan van de handelszaak. Aangezien de
handelszaak tussen partijen wordt uitgebaat als een feitelijke vereniging,
zouden de erfgenamen van mevrouw Y bij haar overlijden hun deel kunnen
opeisen op het vermogen dat nodig is voor de uitbating van de handelszaak.
Partijen kunnen enkel via dit kanscontract de nodige zekerheid en
bescherming bekomen.

7.2. De heer X beschikt over de volgende vermogensbestanddelen:
•

een effectenportefeuille, ingeschreven op zijn naam,
geïndividualiseerd onder nummer […] en beheerd in open bewaargeving
bij de bank […];

•

een bankrekening met nummer […], ingeschreven op zijn naam, bij de
bank […].

Mevrouw Y beschikt over de volgende vermogensbestanddelen, na schenking
door haar echtgenoot:
•

een effectenportefeuille, ingeschreven op haar naam, geïndividualiseerd
onder nummer […] en beheerd in open bewaargeving bij de bank […];

•

een bankrekening met nummer […], ingeschreven op haar naam, bij de
bank […].

De heer en mevrouw X-Y zullen de hiervoor genoemde tegoeden nog
overmaken naar gemeenschappelijke rekeningen voorafgaand aan het sluiten
van het kanscontract.

7.3. De partijen zijn beiden uitbater van de handelszaak en oefenen derhalve
een gezamenlijk bestuur uit. Daden van beheer en beschikking met betrekking
tot investeringen in verband met de feitelijke vereniging worden in gemeen
overleg genomen, wat zij wensen te bekrachtigen door het aangaan van een
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kanscontract ten bijzondere titel, met betrekking tot de hogervermelde
goederen.

7.4. De partijen kiezen bewust voor dergelijke wederzijdse overeenkomst die
hen beiden bindt en bijgevolg niet eenzijdig kan opgezegd worden. Het
kanscontract bindt hen bovendien voor onbepaalde duur en vervult zowel de
doelstelling van de financiële bescherming van de langstlevende en de
mogelijkheid tot verderzetting van de handelszaak, als deze van een
gezamenlijk handelen.

7.5. Dit doel kan niet bereikt worden met een schenking aangezien beide
partijen enerzijds ook in de toekomst gezamenlijk willen blijven beslissen over
de handelszaak en anderzijds een schenking niet belet dat de kinderen van
mevrouw Y hun reservatair erfdeel zouden opeisen.
Dit doel kan eveneens niet bereikt worden met een testament aangezien dit
een eenzijdige en herroepbare rechtshandeling betreft en bovendien wederom
niet belet dat de kinderen van mevrouw Y hun reservatair erfdeel zouden
opeisen.

7.6. Het kanscontract zal als volgt luiden:
"OVERWEGENDE DAT:
1. De heer X eigenaar is van:
- een effectenportefeuille, ingeschreven op zijn naam, geïndividualiseerd
onder nummer […] en beheerd in open bewaargeving bij de bank […];
- een bankrekening met nummer […], ingeschreven op zijn naam, bij de
bank […].
Mevrouw Y eigenaar is van:
- een effectenportefeuille, ingeschreven op haar naam, geïndividualiseerd
onder nummer […] en beheerd in open bewaargeving bij de bank […];
- een bankrekening met nummer […], ingeschreven op haar naam, bij de
bank […].
De effectenportefeuille en de tegoeden op de bankrekeningen worden hierna
samen genoemd de "tegoeden".
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2. De effectenportefeuille een individualiseerbaar goed is en een feitelijke
universaliteit van goederen vormt, bestaande uit diverse bestanddelen
(effecten en/of speciën). Deze samenstelling kan gewijzigd worden door de
zakenrechtelijke subrogatie, (weder)belegging of vervanging van de diverse
elementen die deel uitmaken van deze universaliteit;
3. De samenstelling van de effectenportefeuille op dag van vandaag is
omschreven in een staat, aangehecht aan deze.;
4. Partijen verklaren dezelfde levensverwachting te hebben en tot staving
hiervan een medisch verslag bijvoegen;
5. Partijen zich zo goed als mogelijk wensen te voorzien voor het geval elk
van hen de langstlevende van hen zou zijn. Ze handelen in die zin "animo
speculandi";
6. Partijen samen een handelszaak uitbaten, met name "[…]" te […]. De
uitbating gebeurt onder de vorm van een vereniging zonder
rechtspersoonlijkheid "[…]", gevestigd te […], ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer […].
Partijen de uitbating van de speelgoedwinkel vooropstellen en ervoor willen
zorgen dat de langstlevende van hen over voldoende middelen zal
beschikken om de winkel verder te kunnen zetten. Deze winkel wordt
uitgebaat tussen partijen als een feitelijke vereniging. Bij een overlijden van
mevrouw Y zouden haar erfgenamen aldus hun deel kunnen opeisen op het
vermogen dat nodig is voor de uitbating van de zaak. Partijen kunnen enkel
via dit kanscontract de nodige zekerheid en bescherming bekomen;
7. Partijen dit doel niet kunnen bereiken met een schenking tussen broer en
zus of een testament aangezien een testament een eenzijdige en
herroepbare rechtshandeling betreft en een schenking door mevrouw Y aan
de heer X niet reserveproof is.
Met betrekking tot de tegoeden;
IS OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:
Artikel 1 - Algemeen
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Partijen wensen dat de tegoeden aan de langstlevende hunner toekomen; het
betreft hier een doelvermogen met inbegrip van meerwaarden, vruchten en
toebehoren en bij wederbelegging of zaakvervanging verkregen zaken.
Ingeval van het overlijden van één der partijen, zullen de tegoeden die
toebehoorden aan de overledene in volle eigendom toekomen aan de
langstlevende.
Deze overdracht is tussen partijen overeengekomen ten titel van
kanscontract en dus onder bezwarende titel. Aldus staat elk der partijen zijn
niet-onverdeelde tegoeden af aan de andere, onder de opschortende
voorwaarde van zijn vooroverlijden. Als tegenprestatie voor deze afstand
verkrijgt degene die afstaat een gelijke kans om de niet-onverdeelde
tegoeden van de andere te verwerven indien hij het langst leeft.
Artikel 2 - Rechtskeuze
De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat uitsluitend het Belgische recht
van toepassing is op deze overeenkomst, zowel met betrekking tot zijn
inhoud als tot zijn vorm, hierna samen genoemd "het toepasselijke recht".
Artikel 3 - Verbod van vervreemding
Teneinde de uitvoering van onderhavige overeenkomst te garanderen
verbinden partijen zich ertoe, gedurende de gehele looptijd van deze
overeenkomst, de voorschreven tegoeden, niet te vervreemden, te verpanden
of er eender welk ander recht op toe te staan, zonder de uitdrukkelijke
toestemming van de andere partij, en dit zolang deze overeenkomst van
kracht blijft tussen hen.
Tevens verbinden partijen zich ertoe alle beslissingen aangaande
beleggingen en herbeleggingen met betrekking tot de tegoeden gezamenlijk
te nemen. Alle beslissingen dienaangaande werden geacht na gezamenlijk
overleg te zijn genomen.
Partijen ontzeggen zich het recht elkaar wederzijdse volmachten toe te staan,
met uitzondering voor het geval één van de partijen wilsonbekwaam wordt.
Artikel 4 - Vervanging van de bestaande goederen - Zaakvervanging
a) Alle zaken die worden verkregen in vervanging van de oorspronkelijke
tegoeden en alle interesten, dividenden of andere opbrengsten die nog niet
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werden uitgekeerd ingevolge hetgeen bepaald werd sub artikel 5, vallen
eveneens onder dit kanscontract.
b) De wijzigingen in de samenstelling van de effectenportefeuille (mits
akkoord van beide partijen), in hoofde van de vervanging, belegging of
herbelegging van deze goederen, heeft geen invloed op onderhavige
overeenkomst die ongewijzigd blijft. De principes van zaakvervanging zijn
onverkort van toepassing op deze effectenportefeuille.
c) Bijgevolg heeft onderhavig kanscontract niet enkel betrekking op de
effecten en liquiditeiten aangeduid in de aangehechte staat, maar tevens op
de effecten en liquiditeiten die in de plaats zijn gekomen van deze tegoeden
zoals aangegeven in de staat gehecht aan deze overeenkomst. Het principe
van de zaakvervanging is van toepassing op de effectenportefeuille,
aangezien de effectenportefeuille een feitelijke universaliteit van goederen
uitmaakt die de zaakvervanging veronderstelt.
d) Indien een portefeuille als dusdanig met toepassing van artikel 3 werd
vervreemd, zal evenzeer zaakvervanging plaatsvinden met betrekking tot de
vervreemde portefeuille als dusdanig, zodat onderhavige overeenkomst
evenzeer betrekking heeft op de in de plaats van de portefeuille gekomen
goederen of gelden.
e) Als tot zaakvervanging van de effectenportefeuille als zodanig wordt
overgegaan, moet dit nog bevestigd worden op het moment van de
verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed. Hetzelfde geldt voor de
vervanging van de tegoeden op de bankrekeningen door andere tegoeden.
Artikel 5 - Vruchten en meerwaarden
Partijen komen overeen dat de vruchten (interesten, dividenden etc.) die door
de tegoeden gegenereerd worden, na aftrek van de bancaire kosten (bewaaren beheerskosten en andere kosten) wel of niet mogen uitgekeerd worden
aan de partijen, net zoals de meerwaarden die door de tegoeden gerealiseerd
worden (mits akkoord van beide partijen). In geval de vruchten en
meerwaarden niet uitgekeerd worden zal onderhavig contract tevens van
toepassing zijn op de vruchten en meerwaarden.
Artikel 6 - Traceerbaarheidsverplichting
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Partijen komen overeen om ervoor te zorgen dat de tegoeden die betrokken
zijn in dit kanscontract te allen tijde traceerbaar blijven, zodat te allen tijde
het verband kan worden gelegd tussen de tegoeden op de dag van het
sluiten van het contract en de tegoeden op de dag van het overlijden van één
van de partijen.
Artikel 7 - Duur
Deze overeenkomst is tussen de partijen afgesloten voor een periode van
twee jaar te rekenen vanaf de ondertekening van de overeenkomst. Ze wordt
nadien automatisch, uit hoofde van de wilsuiting van partijen vandaag
vastgesteld, verlengd met opeenvolgende periodes van twee jaar, tenzij één
der partijen zijn wil te kennen geeft aan de andere om ze niet te verlengen,
hetgeen dient te gebeuren bij aangetekend schrijven of elektronisch schrijven
met ontvangstbevestiging minstens drie maanden vóór het einde van de
lopende tweejarige periode. Partijen kunnen evenwel op elk ogenblik
gezamenlijk deze overeenkomst wijzigen of het einde van deze
overeenkomst vaststellen in een onderhandse akte.
Indien er een einde komt aan deze overeenkomst, verklaren partijen artikel
815 Burgerlijk Wetboek van toepassing en kan iedere partij de
uitonverdeeldheidtreding vorderen overeenkomstig artikel 1207 Gerechtelijk
Wetboek.
Het kanscontract eindigt geenszins ingeval van een wijziging van het
nummer waaronder de tegoeden geïndividualiseerd zijn of ingeval van
bewaargeving van de desbetreffende tegoeden door een andere financiële
instelling dan deze die vandaag de bewaarneming op zich neemt.
Artikel 8 - Nietigheid
Een eventuele nietigheid van een bepaling van dit kanscontract betreft enkel
die specifieke bepaling, die in dat geval voor niet geschreven moet worden
gehouden, maar kan, volgens de uitdrukkelijke wil van partijen, niet de
nietigheid van het volledige kanscontract tot gevolg hebben.
Artikel 9 - Bemiddeling en arbitrage
De partijen komen overeen om ingeval van betwisting deze overeenkomst te
onderwerpen aan de bemiddeling en zo nodig aan de principes van de
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arbitrage. De arbitrage wordt opgestart en verloopt volgens de regels van
CEPANI (www.cepani.be).
Artikel 10 - Slotbepalingen
De partijen verklaren afdoende geïnformeerd te zijn aangaande hun rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze overeenkomst die hen op
een onpartijdige wijze geadviseerd werd.".
[top]

III. Motivering van de aanvraag
8. Principe
De overeenkomst betreft een kanscontract ten bezwarende titel dat wordt
afgesloten tussen twee contractanten met betrekking tot één of meerdere
goederen.
Een kanscontract heeft een wederkerig karakter. Beide contractanten zullen
gezamenlijk tot een besluitvorming moeten komen teneinde hun rechten van
beheer en beschikking uit te oefenen. Een wijziging, noch opzegging kan
bijgevolg eenzijdig geschieden.
Als compensatie van deze beperking aan hun beheers- en
beschikkingsbevoegdheid die de partijen zich vrijwillig opleggen, bekomt elke
contractant onder opschortende voorwaarde het recht op het aandeel van de
medecontractant in zijn aanspraken op het goed waar het kanscontract over
gesloten wordt zo deze komt te overlijden. Het al dan niet uitwerking verkrijgen
van het kanscontract is verbonden aan de onzekere gebeurtenis van het tijdstip
van overlijden van een contractant. De onzekerheid van tijdstip en identiteit van
de eerstoverleden contractant maakt dat beide partijen eenzelfde kans hebben
op het verkrijgen van een vermogensbestanddeel.
9. Kanscontract tussen broer en zus
Dat een kanscontract mogelijk is tussen broer en zus wordt door de Vlaamse
Belastingadministratie zelf bevestigd.[1]
10. Een evenwichtig kanscontract
Het kanscontract betreft een contract ten bezwarende titel, wat verklaard wordt
door het gegeven dat beide partijen een gelijke kans hebben om
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eigendomsaanspraken op het gehele goed te verkrijgen door de aangroei in
volle eigendom van het aandeel van de overleden contractant. Deze gelijkheid
van kansen wordt beoordeeld op het moment van het sluiten van de
overeenkomst.
De kwalificatie "kanscontract" tussen partijen wordt aangetoond door de gelijke
overlevingskans, een gezamenlijk optreden in de vorm van een strikt
vervreemdingsverbod en de afwezigheid van een einddatum. Het bezwarende
karakter sluit de taxatie in de erf- of registratiebelasting in hoofde van de
artikelen 2.7.1.0.3, 3°, art. 2.7.1.0.5, art. 2.8.1.0.1 jo 2.8.4.1.1, §2, VCF al dan
niet in combinatie met art. 3.17.0.0.2 VCF uit. Wij verwijzen dienaangaande naar
de beslissingen door u genomen.[2]
11. Met betrekking tot artikel 1130 BW en artikel 1100/1 e.v. nieuw BW
De overeenkomst betreft een kanscontract ten bezwarende titel onder de
opschortende voorwaarde van vooroverlijden van een contractant en ten
bijzondere titel. Het is derhalve geen verboden erfovereenkomst. De beperking
van de duurtijd van het kanscontract en het beding van aanwas tot een periode
van twee jaar doet daaraan geen afbreuk. Partijen verbinden zich immers
definitief onder opschortende voorwaarde van hun overlijden gedurende de
beperkte geldingsduur van het beding. De toegekende rechten gedurende deze
periode zijn actueel en niet louter eventueel. Een verbintenis die in tijd beperkt
is, blijft een zekere verbintenis.
12. In casu
Het kanscontract dat de heer en mevrouw X-Y wensen af te sluiten, kwalificeert
als een kanscontract ten bezwarende titel. Het bezwarende karakter wordt
ondersteund door de volgende feitelijke gegevens, waaruit blijkt dat de partijen
een evenwaardig kanscontract voor ogen hebben en animo speculandi wensen te
handelen:
•

Een gelijke overlevingskans bij het afsluiten van de overeenkomst, wat
aangetoond wordt door de gelijkaardige leeftijd, in casu 62 jaar voor de heer
X en 57 jaar voor mevrouw Y en eenzelfde goede gezondheidstoestand, wat
aangetoond wordt door een medisch attest.

•

Het leeftijdsverschil van 4,5 jaar kwalificeert onder de vigerende
rechtspraak[3] als een kansengelijkheid aangezien deze moet beoordeeld
worden in de feiten en niet enkel mag gesteund worden op een objectieve
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leeftijd. Daarenboven werd in recente voorafgaande beslissingen een
leeftijdsverschil 4 jaar of meer reeds aanvaard.[4]
•

De financiële gelijkwaardigheid: beide partijen zijn elk volle eigenaar van de
voornoemde tegoeden.

•

Het kanscontract bevat een strikt vervreemdingsverbod. Het is de partijen niet
toegestaan eenzijdig het contract stop te zetten, te wijzigen, de goederen in
pand te geven, te vervreemden etc. Aanvullend, ter versterking van dit
vervreemdingsverbod, hebben de partijen zich het verbod opgelegd om
wederzijdse volmachten toe te staan. Elke daad van beheer of beschikking die
gesteld wordt, zal met andere woorden de expliciete en persoonlijke
handeling van elk der partijen noodzaken.

Het kanscontract kwalificeert tevens als een overeenkomst ten bijzondere titel
aangezien het kanscontract enkel van toepassing is op voornoemde tegoeden.
13. Al deze elementen in acht genomen, dient men te concluderen dat het
kanscontract dat de heer en mevrouw X-Y voornemens zijn af te sluiten,
voorafgegaan door de schenking door de heer Z aan mevrouw Y, rechtsgeldig is
en kwalificeert als een evenwichtig kanscontract ten bezwarende titel en ten
gevolge hiervan art. 2.7.1.0.3, 3°, art. 2.7.1.0.5 en art. 2.8.1.0.1 jo 2.8.4.1.1, §2,
VCF al dan niet in combinatie met art. 3.17.0.0.2 VCF geen toepassing kunnen
vinden.
14. De verzoekers vragen dat de geldigheid van de voorafgaande beslissing zich
in de tijd zou uitstrekken tot aan het overlijden van één van de partijen.
15. Op de vraag van het besluitvormingsorgaan betreffende de band tussen de
effectenportefeuille en de continuïteit van de handelszaak antwoordde de
aanvragers op 28 oktober 2020 het volgende:

“De heer en mevrouw X-Y wensen elk voor zichzelf de nodige maatregelen te
nemen die hem/haar in staat stellen de verdere uitbating van de handelszaak
te garanderen na een overlijden van één van hen. Daarnaast wensen ze ervoor
te zorgen dat de langstlevende een maximale flexibiliteit kan behouden met
betrekking tot het beheer van de handelszaak. Aangezien zij hun handelszaak
uitbaten onder de vorm van een feitelijke vereniging, wenden zij ook hun
privévermogen aan in het belang van de handelszaak. Zij wensen dan ook met
betrekking tot dit privévermogen, zijnde de effectenportefeuilles, de nodige
maatregelen te nemen in het belang van het voortbestaan van de handelszaak.
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De feitelijke vereniging bezit geen eigen verantwoordelijkheid. De leden en
bestuurders van de feitelijke vereniging staan hoofdelijk en onbeperkt in met
hun persoonlijk vermogen voor de schulden van de vereniging. Daarnaast
dienen zij ook hun privévermogen aan te wenden om eventuele investeringen
te doen binnen de handelszaak. De heer en mevrouw X-Y wensen via het
beding van aanwas dus een buffer aan te leggen om dergelijke kosten te
kunnen blijven betalen, ook na overlijden van één van hen.
Daarnaast zouden de erfgenamen van mevrouw Y bij haar overlijden hun deel
kunnen opeisen op het vermogen dat nodig is voor de uitbating van de
handelszaak. De verdere uitbating van de handelszaak door de langstlevende
kan dan in het gedrang komen. Partijen kunnen enkel via dit kanscontract de
nodige zekerheid en bescherming bekomen.”.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
16. 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.
17. 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. De voorafgaande beslissing heeft bijgevolg enkel
betrekking op die specifieke artikelen waarnaar in de aanvraag uitdrukkelijk
verwezen wordt, m.n. artt. 2.7.1.0.3, 3°, 2.7.1.0.5, 2.8.1.0.1, 2.8.4.1.1., §2, en
3.17.0.0.2 VCF:
- Artikel 2.7.1.0.3 VCF:

“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
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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.
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.”;
- Artikel 2.7.1.0.5 VCF:

“§ 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.”;
- Artikel 2.8.1.0.1 VCF:
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“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.”;
- Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF:
“§ 2. Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”;
- 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.
Het komt aan de belastingplichtige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn
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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.”
18. De schenking van roerende vermogensbestanddelen tussen de echtgenoten
Z-Y maakt in se geen deel uit van de aanvraag. De schenking zal getaxeerd
worden aan de schenkbelasting van 3% (schenking van roerende goederen
tussen echtgenoten).
Deze schenking maakt wel deel uit van een gecombineerde verrichting
aangezien de schenking de afsluiting van het kanscontract voorafgaat. Hieronder
wordt bijgevolg onderzocht of er sprake is van fiscaal misbruik.
19. De partijen verklaren dat zij met betrekking tot de vermelde eigen roerende
goederen (voor mevrouw Y na schenking door haar echtgenoot) een
kanscontract zullen afsluiten.
20. Een beding van aanwas van niet-onverdeelde goederen bestaat theoretisch
gezien niet. Wanneer het evenwel om een kanscontract (ten bezwarende en
bijzondere titel) gaat, dan valt dit contract onder dezelfde fiscale regeling als
een beding van aanwas, waarvoor onderstaande redenering kan worden gevolgd.
In casu verklaren partijen dat zij elk eigen roerende goederen onder het
kanscontract willen brengen.
21. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen in een
beding van aanwas niet zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting
(maar bij onroerende goederen wel aan het verkooprecht) mits het beding van
aanwas, beperkt is via een beschikking onder bijzondere titel, en ten
bezwarende titel is.
22. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
23. Het contract is in casu onder bijzondere titel aangezien het contract
betrekking heeft op roerende goederen die specifiek in de overeenkomst worden
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omschreven (cf. supra). De eventuele effectenportefeuilles worden beschouwd
als een feitelijke universaliteit. Bijgevolg aanvaardt Vlabel dat het contract
betrekking heeft op de effectenportefeuilles in hun geheel, zonder dat hiermee
afbreuk wordt gedaan aan de vereiste dat het contract onder bijzondere titel
moet zijn.
24. Zaakvervanging is mogelijk binnen dergelijke contract. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

Wat de effectenportefeuilles betreft heeft de aanvaarding van de kwalificatie als
feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege zaakvervanging
optreedt. De overeenkomst zal dus uitwerking krijgen op de
effectenportefeuilles zoals deze zijn samengesteld op het ogenblik van het
overlijden van één van de partijen ongeacht de gewijzigde samenstelling hiervan
ingevolge transacties van wederbeleggingen.
25. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
26. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
27. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
28. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er in casu sprake is van
een gelijkaardige levensverwachting. De heer en mevrouw X-Y hebben een
gelijkaardige leeftijd (62 jaar en 57 jaar) en zij verklaren beiden in dezelfde
goede gezondheidstoestand te verkeren.
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29. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
30. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
op het ogenblik van het afsluiten van het contract gelijkwaardig is.
31. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat.
Enkel indien zou blijken dat de voorstelling van de feiten onjuist of onvolledig
was, zal deze kwalificatie herzien worden, rekening houdende met de werkelijke
feitelijke situatie.
32. Indien het contract is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan het afgetoetst worden
aan de anti-misbruikbepalingen.
Het contract voorafgegaan door de schenking (tussen echtgenoten) maakt geen
fiscaal misbruik uit indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen.
Herkwalificatie is mogelijk indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de
geviseerde verrichting(en) ook niet-fiscale doelstellingen hebben, en dat deze
niet-fiscale doelstellingen voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
33. De voorgenomen verrichting maakt in principe fiscaal misbruik uit in de zin
van art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien de opgegeven niet-fiscale motieven niet
opwegen tegen de fiscale motieven. Het is duidelijk dat de partijen de
erfbelasting tussen broer en zus willen vermijden. Er is sprake van eenheid van
opzet. Met het kanscontract dat zal gesloten worden zal geen rekening worden
gehouden
Het besluitvormingsorgaan komt tot deze conclusie ingevolge volgende
overwegingen:
- bij het overlijden van mevrouw Y zal de zaak worden verder gezet door haar
broer die zelf reeds over voldoende liquide middelen beschikt, zoals blijkt uit de
aanvraag, om de handelszaak verder te zetten. Bovendien zijn schenkingen
tussen echtgenoten steeds herroepbaar. De heer X heeft dus geen zekerheid de
vermogensbestanddelen bij overlijden van mevrouw Y te bekomen.
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- Zonder de voorafgaande schenking door de heer Z kon het kanscontract niet
eens worden gesloten. Bovendien wordt er geen redelijke termijn gerespecteerd
tussen de schenking en het kanscontract;
- bij het overlijden van de heer X erft zijn zus, bij gebreke aan testament, in elk
geval van haar broer en is de continuïteit van de handelszaak nu ook reeds
gegarandeerd.
- de continuïteit van de handelszaak kan veilig gesteld worden door de inbreng
van tegoeden in een (op te richten) vennootschap met de heer en mevrouw X-Y
als zaakvoerders/bestuurders.
- het besluitvormingsorgaan stelt zich vragen bij het verband tussen de
effectenportefeuilles en de uitbating van de handelszaak. Men zou eerder
verwachten dat de goederen die behoren tot de handelszaak en de partijen
in onverdeeldheid aanhouden deel zouden uitmaken van een beding van aanwas
om de continuïteit van de handelszaak te garanderen. Bovendien wordt op dit
ogenblik de handelszaak uitgebaat door de heer en mevrouw X-Y met eigen
liquide middelen zonder dat er een schenking van de heer Z nodig is.

Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie- en de erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.
[top]
------------

- publicatie op 08.01.2020
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Toevoeging verblijvingsbeding aan stelsel scheiding der
goederen
Voorafgaande beslissing nr. 20060 dd. 26.10.2020

Artt 2.7.1.0.2; 2.7.1.0.3; 2.7.1.0.4; 2.7.1.0.5 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. Op xx.xx.2020 werd een verzoek tot een voorafgaande beslissing ingediend
in de zin van artikel 3.22.0.0.1 VCF. Op xx.xx.2020 heeft het
besluitvormingsorgaan een beslissing genomen (gekend onder nummer […]).
2. Aanvragers leggen een uitbreiding van de vorige aanvraag tot voorafgaande
beslissing voor aangaande de toepassing van de artikelen 2.7.1.0.2, 2.7.1.0.3,
3°, 2.7.1.0.4, 2.7.1.0.5 VCF en de algemene antimisbruikbepaling van artikel
3.17.0.0.2 VCF.
3. De aanvragers wensen bevestiging te krijgen dat de voorgenomen wijziging
van hun huwelijksvermogensstelsel, ingevolge waarvan de langstlevende
echtgeno(o)t(e) een huwelijksvoordeel zal verkrijgen door de toepassing van het
verblijvingsbeding, niet valt onder de toepassing van:
•

artikel 2.7.1.0.2 VCF;

•

artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF;

•

artikel 2.7.1.0.4 VCF;

•

artikel 2.7.1.0.5 VCF;

•

de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF.

4. Voor zover als nodig verwijzen de aanvragers naar de Voorafgaande
Beslissing nr. 19053 van 21 oktober 2019[1] en naar de eveneens in dit dossier
afgeleverde Voorafgaande Beslissing nr. 20047 van 28 september 2020.
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II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
5. De aanvraag wordt ingediend door […] namens:
De heer X, geboren te […] op xx.xx.1952, rijksregisternummer […], en zijn
echtgenote mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1960, rijksregisternummer […],
samen wonende te […] (hierna genaamd “de aanvragers”).
6. De aanvragers zijn gehuwd onder het zuiver stelsel van scheiding van
goederen krachtens huwelijkscontract verleden voor notaris […], alsdan met
standplaats te […], op xx.xx.1981, ongewijzigd tot op heden.
7. Zij hebben hun woonplaats op voormeld adres sedert meer dan vijf jaar en
hebben geen gemeenschappelijke of niet-gemeenschappelijke kinderen.
8. De aanvragers wensen elkaar, gelet op het feit dat zij geen kinderen hebben,
in geval van overlijden zoveel als mogelijk te beschermen via de hieronder
voorgenomen wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
Toelichting inzake de voorgenomen verrichtingen

Wensen van aanvragers
9. Ingevolge de hervorming van het huwelijksvermogensrecht[2] wordt in artikel
1469 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk bevestigd dat ook echtgenoten
gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen elkaar via
huwelijkscontract huwelijksvoordelen kunnen toekennen.
10. Echtgenoten, gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, kunnen
met betrekking tot hun onverdeelde goederen afspraken maken omtrent
hetgeen zal gebeuren bij het overlijden van de eerststervende echtgenoot.
11. De aanvragers willen van deze opportuniteit gebruik maken om ervoor te
zorgen dat de langstlevende onder hen hun huidige levensstandaard kan blijven
behouden, volgend op het overlijden van de eerststervende echtgeno(o)t(e).
12. De aanvragers wensen met name:
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de langstlevende onder hen te begunstigen zodat hij/zij in hun huidige
levensstandaard kan blijven voorzien;

•

in dit raam, een specifieke regeling te voorzien met betrekking tot de
roerende én onroerende goederen die door hen in onverdeeldheid worden
aangehouden en in de toekomst in onverdeeldheid zullen worden verworven,
en;

•

deze regeling uit te breiden naar enkele goederen die zij op heden elk
afzonderlijk aanhouden.

Voorgenomen verrichtingen
13. Om voormelde wensen te realiseren, willen de aanvragers volgende
wijzigingen aanbrengen aan hun huidig huwelijksvermogensstelsel:
•

toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot de door hen in
onverdeeldheid aangehouden goederen, ingevolge waarvan alle onverdeelde
roerende én onroerende goederen bij overlijden van één van de echtgenoten
van rechtswege, onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan de
langstlevende van hen toekomen;

•

inbreng van diverse, op heden afzonderlijk aangehouden, roerende
goederen in een onverdeeld vermogen;

•

behoud van het stelsel van scheiding van goederen, doch mogelijks met een
algemene update naar aanleiding van het nieuwe huwelijksvermogensrecht.

14. Meer concreet zal het huwelijkscontract ingevolge de wijziging met
betrekking tot het onverdeeld vermogen bepalen dat:
•

ongeacht de reden van ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel de
inbrenger, geheel of gedeeltelijk kan terugnemen:
o

hetzij de ingebrachte goederen in natura met ten laste neming van de
schuld of de schulden die op dat ogenblik in verband met de verkrijging,
de instandhouding of verbetering van deze goederen nog zouden
verschuldigd zijn door het gemeenschappelijk vermogen;

o

hetzij het goed of de goederen en/of waarden die in de plaats zijn
getreden van de ingebrachte goederen door middel van wettelijke of
contractuele zaakvervanging;

o

hetzij de netto-opbrengst van de vervreemde goederen, ingeval de
ingebrachte goederen onder bezwarende titel werden vervreemd
behoudens bij vervreemding om niet van de ingebrachte goederen.

•

indien het huwelijksvermogensstelsel wordt ontbonden of vereffend door
echtscheiding iedere echtgenoot zijn onverdeelde helft in de onverdeeldheid
behoudt.
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enkel bij ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel door overlijden en op
voorwaarde dat de echtgenoten op dat ogenblik niet van tafel en bed of
feitelijk gescheiden zijn, noch dat er door één van hen een vordering,
verzoekschrift of dagvaarding tot echtscheiding of tot afzonderlijke
verblijfplaats neergelegd is, komen, ten titel van huwelijksovereenkomst, de
echtgenoten overeen dat het gehele onverdeelde vermogen zal toekomen aan
de langstlevende onder hen.

15. Aanvragers verwijzen naar het ontwerp van de akte houdende wijziging
huwelijksvermogensstelsel dat werd toegevoegd aan de vorige aanvraag op
basis waarvan de Voorafgaande Beslissing nr. 20047 werd genomen.

Alternatieven
a) Wettelijke devolutie
16. Artikel 745bis §1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat indien de
overledene kinderloos komt te overlijden en bloedverwanten in de opgaande lijn
of broeders, zusters of afstammelingen van dezen achterlaat, dat de
langstlevende echtgeno(o)t(e) verkrijgt:
•

de volle eigendom van het deel van de eerststervende in het
gemeenschappelijk vermogen en in het vermogen dat exclusief tussen de
echtgenoten in onverdeeldheid is, en

•

het vruchtgebruik van de overige goederen van diens eigen vermogen.

17. Het wettelijk erfrecht is bijgevolg in overeenstemming met de wensen van de
echtgenoten, althans wat betreft het onverdeeld vermogen.
18. Evenwel betreft dit geen volledig reservatair erfrecht van de langstlevende
echtgeno(o)t(e), zodat ieder van hen testamentair, zonder medeweten van de
andere partner, een andere regeling zou kunnen voorzien. Het wettelijk erfrecht
verstrekt de langstlevende echtgeno(o)t(e) dan ook geen absolute zekerheid.
19. De aanvragers bezitten thans enkel hun gezinswoning in exclusieve
onverdeeldheid. Ondanks de bescherming die het reservatair erfrecht de
langstlevende van hen reeds biedt (vruchtgebruik op de gezinswoning), wensen
de aanvragers toch ook de gezinswoning te betrekken in het verblijvingsbeding,
zodat ook de blote eigendom onherroepelijk en definitief zal toekomen aan de
langstlevende van hen. Hierdoor zal in casu het volledig roerend én onroerend
onverdeeld vermogen onder de toepassing vallen van dit verblijvingsbeding.
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b) Beding van aanwas
20. Een beding van aanwas is een kanscontract dat partijen, ook niet-gehuwden,
kunnen sluiten met betrekking tot goederen die ten bijzondere titel zijn
aangewezen. Wordt het door gehuwden gesloten, dan staat het los van hun
huwelijksstelsel en wordt het niet in een huwelijksovereenkomst opgenomen.
21. De aanvragers wensen evenwel niet enkel met betrekking tot specifiek
aangewezen goederen een regeling te treffen, maar ook met betrekking tot
de roerende goederen die zij in de toekomst in onverdeeldheid ten bezwarende
titel zouden verwerven. Daarenboven zullen de aanvragers niet gelijk bijdragen
in de onverdeeldheid. Vraag stelt zich dan ook of in casu wel een geldig beding
van aanwas zou kunnen worden gesloten.
22. Een verblijvingsbeding met betrekking tot de roerende goederen die door
hen in onverdeeldheid worden aangehouden en in de toekomst in
onverdeeldheid ten bezwarende titel zullen worden verworven zou de aanvragers
dan ook meer zekerheid bieden dan een beding van aanwas.

Onverdeeld vermogen
23. Het onverdeeld vermogen waarop de aanvragers het verblijvingsbeding van
toepassing wensen te maken bestaat uit:
•

het op heden door aanvragers in onverdeeldheid aangehouden onroerend
vermogen, bestaande enkel uit de gezinswoning;

•

de op heden door aanvragers in onverdeeldheid aangehouden tegoeden bij
KBC en een levensverzekeringscontract;

•

de onverdeeldheid die zij wensen te creëren door de inbreng:
o

door de heer X van:
▪

zijn personenwagen;

▪

vierduizend (4.000) aandelen in het kapitaal van de naamloze
vennootschap A, met maatschappelijke zetel gelegen te […] en met
ondernemingsnummer […] (Hierna genoemd: vennootschap A);

o

door mevrouw Y:
▪

haar personenwagens;

▪

duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen in het kapitaal van
vennootschap A;

Classificatie: Corporate

▪

tegoeden bij de […];

▪

tegoeden bij de […];

▪

tegoeden bij de […];

M&D Seminars

▪
•

712

een effectenrekening.

de roerende goederen die door hen in de toekomst in onverdeeldheid ten
bezwarende titel zullen worden verworven.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
a) Artikel 2.7.1.0.2 VCF
24. Artikel 2.7.1.0.2 VCF bepaalt:

“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 aan het vruchtgebruik heeft verzaakt conform paragraaf 6 van
het voormelde artikel.”
25. Artikel 2.7.1.0.2 VCF bepaalt aldus dat goederen die worden verkregen uit
een nalatenschap, via wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of
contractuele erfstelling met erfbelasting worden belast.
26. Artikel 1469 van het Burgerlijk Wetboek stelt evenwel uitdrukkelijk dat ook
echtgenoten gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen elkaar via
huwelijkscontract huwelijksvoordelen kunnen toekennen. Ingevolge deze
bepaling kunnen echtgenoten met betrekking tot hun onverdeelde goederen, en
met betrekking tot goederen die zij in een onverdeeldheid inbrengen, afspraken
maken omtrent hetgeen zal gebeuren bij het overlijden van de eerststervende
echtgenoot.[3] Artikel 1469, § 1, vierde lid van het Burgerlijk Wetboek bepaalt
hieromtrent dat de artikelen 1429bis, 1458, 1464 en 1465 in een stelsel van
scheiding van goederen van overeenkomstige toepassing zijn.
27. Een huwelijksvoordeel wordt civielrechtelijk gedefinieerd als zijnde een
voordeel dat voor een van de echtgenoten ontstaat uit de wijze van
samenstelling, werking, vereffening of verdeling (en verrekening) van het
huwelijksvermogensstelsel.[4]
28. Ingevolge het verblijvingsbeding zullen alle daarin vermelde onverdeelde
goederen bij het overlijden van de eerststervende echtgenoot ingevolge de
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vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel toekomen aan de
langstlevende echtgenoot.
29. Het voordeel dat de langstlevende echtgeno(o)t(e) ingevolge het
verblijvingsbeding zal verkrijgen, wordt bijgevolg niet uit de nalatenschap
verkregen, en dus niet via wettelijke devolutie, noch door uiterste
wilsbeschikking, noch door een contractuele erfstelling zoals opgenomen in
artikel 2.7.1.0.2 VCF. Het voordeel wordt louter huwelijksvermogensrechtelijk
verkregen, als een huwelijksvoordeel.
30. Het Hof van Cassatie heeft in haar arrest van 9 juli 1931 uitdrukkelijk
gesteld dat alle regels van het burgerlijk recht toepasselijk zijn op het fiscaal
recht, voor zover dit laatste er niet anders over heeft beschikt, en zelfs indien ze
op een fictie van het Burgerlijk Wetboek steunen.[5] Het fiscaal recht moet
bijgevolg de kwalificatie als niet-schenking aanvaarden, tenzij een specifieke en
expliciete fiscale bepaling daarvan zou afwijken. Dit laatste is niet het geval.
31. De overgang/toebedeling op grond van de overwogen verrichtingen kan dus
niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.2 VCF.
32. Dit werd tevens reeds door uw Dienst bevestigd in Voorafgaande Beslissing
nr. 19053.

b) Artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF
33. Artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF bepaalt:

“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.
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.”
34. Artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF bepaalt dat alle schenkingen van roerende goederen
die de erflater heeft gedaan onder de opschortende voorwaarde of termijn die
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vervuld wordt ingevolge het overlijden van de schenker, worden belast met
successierechten.
35. Zoals hierboven reeds uiteengezet, betreft de voorgenomen verrichting het
toekennen van een huwelijksvoordeel en geen schenking.
36. Omwille van deze kwalificatie als huwelijksvoordeel kan op het voordeel dat
de langstlevende van de echtgenoten zou verkrijgen artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF niet
worden toegepast.
37. Het verblijvingsbeding zou weliswaar enkel uitwerking hebben bij overlijden
van een van de echtgenoten, maar van een schenking is er geen sprake.[6]
38. De overgang/toebedeling op grond van de overwogen verrichtingen kan dus
niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF, en al zeker niet voor
wat betreft het onverdeeld onroerend vermogen dat in dit verblijvingsbeding
wordt betrokken.
39. Dit werd tevens reeds door uw Dienst bevestigd in Voorafgaande Beslissing
nr. 19053.

c) Artikel 2.7.1.0.4 VCF
40. Artikel 2.7.1.0.4 VCF bepaalt:

“De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die
niet aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van
de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken
van de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere
echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste
wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.”
41. Artikel 2.7.1.0.4 VCF belast ieder huwelijksvoordeel waarbij de langstlevende
echtgeno(o)t(e) meer dan de helft van de gemeenschap (sic) verkrijgt. De
toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF is aldus beperkt tot stelsels met een
gemeenschappelijk vermogen.
42. In casu zijn aanvragers evenwel gehuwd onder het stelsel van scheiding van
goederen en wordt er evenmin een toegevoegd intern gemeenschappelijk
vermogen gecreëerd. Ze zijn steeds gehuwd geweest onder het stelsel van
scheiding van goederen. Daaraan wensen de aanvragers nu een
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verblijvingsbeding toe te voegen voor het geval van overlijden, dat louter
betrekking heeft op onverdeelde goederen, niet op gemeenschapsgoederen.
43. De fictiebepalingen, waaronder artikel 2.7.1.0.4 VCF, zijn
uitzonderingsbepalingen die, in afwijking van een algemene regel, de heffing
van erfbelasting toelaten. Omwille van dit uitzonderingskarakter moeten zij
restrictief en strikt worden geïnterpreteerd. Deze restrictieve interpretatie geeft
aanleiding tot het ontstaan van een toepassingsgebied, waar derhalve niet mag
worden buiten gekleurd.[7]
44. Gelet op de restrictieve interpretatie van fictiebepalingen, is de toepassing
van artikel 2.7.1.0.4 VCF is aldus beperkt tot situaties waarin sprake is van een
stelsel met een gemeenschap.
45. De voorwaarden voor de toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF zijn dus niet
vervuld, zodat de overgang/toebedeling op grond van de overwogen
verrichtingen niet kan worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.4 VCF.
46. Dit werd eerder reeds bevestigd in de rechtsleer, de rechtspraak en door uw
Dienst. In Voorafgaande beslissing nr. 19053 stelt uw Dienst namelijk: ‘Voor een
dergelijke overdracht in het kader van een toebedeling van meer dan de helft
van het gemeenschappelijk vermogen bij overlijden maakt de fiscale regelgeving
hierop een uitzondering door de overdracht (zowel van onroerende als van
roerende goederen) onder de erfbelasting te plaatsen op grond van artikel
2.7.1.0.4 VCF. Deze bepaling is hier echter niet van toepassing, zoals de
aanvrager aanstipt, vermits er in casu geen sprake is van een gemeenschappelijk
vermogen.’

d) Artikel 2.7.1.0.5 VCF
47. Artikel 2.7.1.0.5 VCF bepaalt:

“§ 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.
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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. (…)”
48. Artikel 2.7.1.0.5 VCF belast aldus schenkingen van roerende goederen, die
niet werden onderworpen aan schenkbelasting, gedaan binnen de drie jaar voor
het overlijden van de schenker.
49. Voor de heffing van erfbelasting op grond van artikel 2.7.1.0.5 VCF moeten
er bijgevolg drie cumulatieve voorwaarden zijn vervuld:
1. een kosteloze beschikking;
2. binnen de drie jaar voorafgaand aan het overlijden; én
3. ingevolge waarvan een bevoordeling is ontstaan, die niet werd onderworpen
aan schenkbelasting of aan registratierechten.
50. Zoals hierboven reeds uiteengezet, betreft het verblijvingsbeding geen
schenking maar een huwelijksvoordeel. Een huwelijksvoordeel kan niet
gelijkgesteld worden met een kosteloze beschikking.
51. Daarenboven is er geen sprake van enige beschikking binnen de drie jaar
voorafgaandelijk aan het overlijden[8]. Desondanks het feit dat het
verblijvingsbeding op heden wordt toegevoegd aan het huwelijkscontract, zullen
er pas goederen worden toebedeeld aan de langstlevende echtgeno(o)t(e)
volgend op het overlijden van de eerststervende echtgeno(o)t(e).
52. Er wordt niet voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 2.7.1.0.5
VCF, zodat de overgang/toebedeling op grond van de overwogen verrichtingen
niet kan worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.5 VCF, en al zeker niet voor
wat betreft het onverdeeld onroerend vermogen dat in dit verblijvingsbeding
wordt betrokken.
53. Dit werd tevens reeds door uw Dienst bevestigd in Voorafgaande beslissing
nr. 19053.

e) Artikel 3.17.0.0.2 VCF
1) Geen toepassing van de algemene antimisbruikbepaling
54. Er is sprake van fiscaal misbruik in de zin van de algemene
antimisbruikbepaling indien de belastingplichtige een rechtshandeling stelt
waarmee hij zich, in strijd met de doelstellingen van een fiscale bepaling in de
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wet, buiten het toepassingsgebied van die bepaling stelt terwijl er voor die
keuze geen enkele andere verklaring bestaat dan het vermijden van de
belasting.[9]
55. Belangrijk is dat de algemene antimisbruikbepaling slechts kan worden
toegepast indien de gewone interpretatiemethode, de technische bepalingen van
het wetboek, de simulatieleer en de specifieke fiscale misbruikbepalingen (zijnde
de zogenaamde fictiebepalingen) geen toepassing vinden.[10] Ook het
Grondwettelijk Hof stelt in die zin dat 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 antimisbruikbepaling worden aangewend.[11]
56. Het is dus vereist dat de gestelde verrichtingen de doelstellingen van een
bepaling van de VCF frustreren. De doelstelling betekent datgene waar de VCF
naar wil streven, welke verrichtingen zij wil belasten of vrijstellen.[12]
57. 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 de specifieke antimisbruikbepaling (artikel
2.7.1.0.2 VCF, artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF, artikel 2.7.1.0.4 VCF of artikel 2.7.1.0.5
VCF) frustreren.
58. Geen van de overwogen verrichtingen frustreren echter enige toepasselijke
specifieke antimisbruikbepaling. Evenmin kan daartegen de algemene
antimisbruikbepaling worden aangewend. De aanvragers verzoeken om dit te
bevestigen, op grond van de hierna uiteengezette motieven.

2) Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.2 VCF
59. De voorgenomen verrichtingen frustreren artikel 2.7.1.0.2 VCF niet, vermits
aanvragers enkel een huwelijksvermogensrechtelijke regeling beogen. De
voorgenomen verrichtingen verlenen huwelijksvoordelen die
huwelijksvermogensrechtelijk worden verkregen.
60. Aanvragers verkiezen een sluitende, eenmalige, wederkerige, niet eenzijdig
herroepbare, niet-optionele, automatische en volledig rechtszekere regeling
voor hun roerend én onroerend onverdeeld vermogen te treffen in hun
huwelijkscontract waarbij ze elkaar maximaal beschermen, onder de vorm van
het voorgestelde verblijvingsbeding.
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61. Aanvragers kunnen dezelfde doelstelling niet met identiek dezelfde civiele
gevolgen bereiken, noch door de wettelijke devolutie, noch door een
testamentaire beschikking, noch door een (eenzijdige) contractuele erfstelling.
Iedere erfrechtelijke verkrijging wordt immers louter op de nalatenschap
toegekend, terwijl de echtgenoten net willen vermijden dat de onverdeelde
goederen voor de helft in de nalatenschap van de eerststervende terecht komen.
Dergelijke voordelen zouden, indien testamentair of via contractuele erfstelling
buiten huwelijksovereenkomst toegekend, eenzijdig herroepen kunnen worden,
wat de echtgenoten uitdrukkelijk niet wensen.

3) Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF
62. De voorgenomen verrichtingen frustreren de doelstellingen van art.
2.7.1.0.3, 3° VCF niet, omdat de aanvragers niet overgaan tot enige schenking of
kosteloze beschikking waarvan de uitwerking artificieel tot aan het overlijden
wordt uitgesteld.
63. 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.
64. Dit blijkt onder meer uit de Memorie van Toelichting[13], die stelt: “Het

verschil met de tarieven van de successierechten voor verervingen tussen
dezelfde personen is enorm. Dit kan betrokkenen ertoe aanzetten om nog
tijdens het leven, op een fiscaal voordelige manier, de roerende goederen aan de
toekomstige erfgenamen of legatarissen over te dragen. Er blijkt echter een
gemakkelijke manier te bestaan om enerzijds het voordeel van het verlaagde
Vlaamse tarief voor de schenkingen te genieten, maar toch de overdracht van de
goederen uit te stellen tot op het ogenblik van het overlijden. Een schenking van
roerende goederen onder de opschortende voorwaarde van het overlijden, geeft
immers bij registratie van de akte slechts aanleiding tot de heffing van het
algemeen vast recht (...). Slechts op het ogenblik van het overlijden zal het
evenredige recht, met toerekening van het reeds geheven algemeen vast recht,
opeisbaar worden. En dat was eigenlijk niet de bedoeling die de decreetgever
zich met de invoering van de bijzonder verlaagde tarieven had vooropgesteld.
Een schenking van roerende goederen onder opschortende voorwaarde van het
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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 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.”
65. Aanvragers hebben niet de intentie om een dergelijke schenking te doen. Ze
passen hun huwelijksovereenkomst aan om tot een regeling te komen, enerzijds
bij echtscheiding, anderzijds bij overlijden, die tot een billijke regeling moet
leiden voor goederen waarin ze beiden gerechtigd zijn.
66. Aangezien de aanvragers a fortiori niet de intentie hebben om eender welke
schenking of kosteloze beschikking te doen en het verblijvingsbeding een
huwelijksvoordeel betreft dat geen uitwerking kan krijgen voorafgaand aan het
overlijden, frustreren de voorgenomen verrichtingen onmogelijk de
doelstellingen van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF.

4) Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.4 VCF
67. De voorgenomen verrichtingen frustreren evenmin art. 2.7.1.0.4 VCF. De
aanvragers zijn steeds gehuwd geweest onder het stelsel van zuivere scheiding
van goederen, en dit voornamelijk omdat de regels inzake de verhaalsrechten
van schuldeisers van toepassing op dit stelsel hun het meest geschikt
voorkomen.
68. Ze zijn nu tot de vaststelling gekomen dat het, als gevolg van de hervorming
van het huwelijksvermogensrecht door de wet van 22 juli 2018, mogelijk is om
huwelijksvoordelen aan mekaar toe te kennen, in het bijzonder voor het geval
van overlijden. Met betrekking tot onverdeeldheden laat de civiele wet nu
immers toe dat een verblijvingsbeding daaraan wordt gekoppeld, waardoor deze
onverdeelde goederen bij overlijden van een van de echtgenoten van
rechtswege, onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan de langstlevende
toebehoren.
69. Door de onmiddellijke en zakelijke werking van het verblijvingsbeding treedt
de langstlevende met uitwerking vanaf het overlijden, in het bezit en in de volle
eigendom van de onverdeelde goederen, die hem/haar in natura verblijven.
Zoals reeds aangehaald, wensen de aanvragers een sluitende, eenmalige,
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wederkerige, niet eenzijdig herroepbare, niet-optionele, automatische en
volledig rechtszekere regeling voor hun roerend én onroerend onverdeeld
vermogen te treffen in hun huwelijkscontract waarbij ze elkaar maximaal
beschermen.
70. Het voorgestelde verblijvingsbeding biedt de langstlevende op de enige
mogelijke manier de maximale zekerheid dat het onverdeeld vermogen dat aldus
betrokken wordt in het voorgenomen verblijvingsbeding zal toekomen aan de
langstlevende. In tegenstelling tot een testamentaire gelijkaardige regeling, kan
één van de echtgenoten niet eenzijdig terugkomen op het voorgenomen
verblijvingsbeding.
71. Het voorgenomen verblijvingsbeding zal bovendien van rechtswege
uitwerking krijgen bij overlijden en is niet optioneel geformuleerd. Aanvragers
wensen dat de langstlevende van hen automatisch het onverdeeld roerend én
onroerend vermogen verwerft, zonder dat deze laatste nog een keuze moet
uitoefenen of zijn/haar goedkeuring hiervoor moet geven.
72. De voorgenomen verrichtingen frustreren artikel 2.7.1.0.4 VCF dan ook niet.

5) Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.5 VCF
73. De voorgenomen verrichtingen frustreren de doelstellingen van art. 2.7.1.0.5
VCF niet, omdat de aanvragers niet overgaan tot enige schenking of kosteloze
beschikking waarvan de uitwerking artificieel tot aan het overlijden wordt
uitgesteld.
74. De fictiebepaling van artikel 2.7.1.0.5 VCF viseert enkel en alleen de
vormloze schenkingen van roerende goederen, waarvan de registratie niet
verplicht is, en die in extremis gebeuren.[14]
75. Aanvragers hebben niet de intentie om een dergelijke schenking te doen. Ze
passen hun huwelijksovereenkomst aan om tot een regeling te komen, enerzijds
bij echtscheiding, anderzijds bij overlijden, die tot een billijke regeling moet
leiden voor goederen waarin ze beiden gerechtigd zijn.
76. Aangezien de aanvragers a fortiori niet de intentie hebben om eender welke
schenking of kosteloze beschikking te doen en het verblijvingsbeding een
huwelijksvoordeel betreft dat geen uitwerking kan krijgen voorafgaand aan het
overlijden, frustreren de voorgenomen verrichtingen onmogelijk de
doelstellingen van artikel 2.7.1.0.5 VCF.
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6) Besluit: geen sprake van fiscaal misbruik overeenkomstig artikel 3.17.0.0.2
VCF
77. Gelet op hetgeen hierboven uiteengezet, verzoeken aanvragers te bevestigen
dat de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF niet kan
worden toegepast wegens het frustreren van een specifieke
antimisbruikbepaling (artikel 2.7.1.0.2 VCF, artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF, 2.7.1.0.4
VCF of artikel 2.7.1.0.5 VCF).
78. De aanvragers verzoeken uw Dienst uitdrukkelijk om in uw beslissing te
antwoorden met betrekking tot elk aangehaalde fictiebepaling.

7) Niet-fiscale motieven
79. De aanvragers stellen dat er niet-fiscale motieven aanwezig zijn, indien uw
Dienst - per hypothese - toch van oordeel zou zijn dat er sprake is van fiscaal
misbruik en de voorgenomen verrichtingen de doelstelling van één of meerdere
aangehaalde fictiebepalingen zouden frustreren.
80. Aanvragers wensen een regeling te treffen in verband met hun onverdeeld
roerend én onroerend vermogen, zowel in geval van echtscheiding als bij
overlijden, waaraan geen van hen eenzijdig afbreuk kan doen tijdens het
huwelijk. Zoals reeds meermaals aangehaald, wensen de aanvragers een
sluitende, eenmalige, wederkerige, niet eenzijdig herroepbare, niet-optionele,
automatische en volledig rechtszekere regeling voor hun roerend én onroerend
onverdeeld vermogen te treffen in hun huwelijkscontract waarbij ze elkaar
maximaal beschermen.
81. De voorgenomen verrichtingen zijn gebaseerd op volgende valabele nietfiscale motieven:
1. Aanvragers wensen dat hun volledig roerend én onroerend onverdeeld
vermogen definitief en onherroepelijk toekomt aan de langstlevende (“langst
leeft al heeft”);
2. Aanvragers wensen elkaar maximaal te beschermen door middel van een
niet-optioneel verblijvingsbeding, dat automatisch en van rechtswege
uitwerking zal krijgen bij overlijden;
3. Aanvragers wensen dat de langstlevende echtgenoot verder over hun
onverdeeld vermogen zal kunnen beschikken als enige volle eigenaar;
4. Aanvragers wensen aldus maximaal de continuïteit en het behoud van hun
vermogen te verzekeren in hoofde van de langstlevende van hen;
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5. Aanvragers wensen dat de langstlevende van hen door middel van het
verblijvingsbeding een maximale inkomensgarantie zal behouden;
6. Aanvragers wensen dat de langstlevende echtgenoot, na het eerste
overlijden, nog steeds de mogelijkheid zal hebben om naar eigen inzicht
bepaalde schikkingen te treffen ten voordele van verre verwanten, bij gebrek
aan afstammelingen;
7. Aanvragers wensen dat de langstlevende echtgenoot, na het eerste
overlijden, daarnaast steeds de mogelijkheid zal hebben om naar eigen
inzicht een deel van het vermogen te gebruiken voor filantropie, via een
bepaalde structuur of via legaten aan diverse goede doelen, bij gebrek aan
afstammelingen.
82. Aanvragers verzoeken uw Dienst te bevestigen dat er valabele 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
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
83. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht, zoals in de aanvraag
vermeld:
•

Artikel 2.7.1.0.2 VCF dat luidt als volgt:

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 aan het vruchtgebruik heeft verzaakt conform paragraaf 6 van
het voormelde artikel.
•

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 :
1° …
2° …
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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.
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.
•

Artikel 2.7.1.0.4 VCF dat luidt als volgt:

De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die
niet aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van
de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken
van de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere
echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste
wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
•

Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

§ 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.
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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.
•

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.
84. De aanvragers willen volgende wijzigingen aanbrengen aan hun huidig
huwelijksvermogensstelsel:
•

toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot de door hen in
onverdeeldheid aangehouden goederen, ingevolge waarvan alle onverdeelde
roerende én onroerende goederen bij overlijden van één van de echtgenoten
van rechtswege, onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan de
langstlevende van hen toekomen;

•

inbreng van diverse, op heden afzonderlijk aangehouden, roerende goederen
in een onverdeeld vermogen;
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behoud van het stelsel van scheiding van goederen, doch mogelijks met een
algemene update naar aanleiding van het nieuwe huwelijksvermogensrecht.

85. Het onverdeeld vermogen waarop de aanvragers het verblijvingsbeding van
toepassing wensen te maken bestaat uit:
•

het op heden door aanvragers in onverdeeldheid aangehouden onroerend
vermogen, bestaande enkel uit de gezinswoning;

•

de op heden door aanvragers in onverdeeldheid aangehouden tegoeden bij
[…] en een levensverzekeringscontract;

•

de onverdeeldheid die zij wensen te creëren door de inbreng:
o

door de heer X van:
▪

zijn personenwagen;

▪

vierduizend (4.000) aandelen in het kapitaal van de vennootschap A, met
maatschappelijke zetel gelegen te […] en met ondernemingsnummer […]
(Hierna genoemd: ‘vennootschap A);

o

door mevrouw Y:
▪

haar personenwagens;

▪

duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen in het kapitaal van
vennootschap A;

•

▪

tegoeden bij de […];

▪

tegoeden bij de […];

▪

tegoeden bij de […];

▪

een effectenrekening.

de roerende goederen die door hen in de toekomst in onverdeeldheid ten
bezwarende titel zullen worden verworven.

86. Algemeen wordt vooreerst aanvaard dat de voorgenomen verrichtingen
welke bij huwelijksovereenkomst zouden plaatsvinden, namelijk de
overeenkomst van inbreng en die van toebedeling, overeenkomsten onder
bezwarende titel zijn. Bovendien blijven deze overeenkomsten onder
bezwarende titel, ook al is de inleg en/of de levensverwachting ongelijk, dit in
tegenstelling tot hetgeen geldt voor bedingen van aanwas.
87. De inbreng door de aanvragers van eigen roerende goederen in de nieuwe
onverdeeldheid is fiscaal gezien de overdracht (onder bezwarende titel) van een
onverdeeld deel. Aangezien deze verrichting betrekking heeft op roerende
goederen, is hierop geen Vlaamse registratiebelasting verschuldigd.
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88. Voor wat de toebedeling betreft, is het zo dat de toebedeling van de
volledige onverdeeldheid aan de langstlevende geen erfrechtelijke verkrijging is
doch wel een verkrijging op grond van een overeenkomst onder de levenden.
89. Een conventionele overdracht onder bezwarende titel van onroerende
goederen valt in principe onder het toepassingsgebied van de
registratiebelasting.
90. Voor een dergelijke overdracht in het kader van een toebedeling van meer
dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen bij overlijden maakt de fiscale
regelgeving hierop een uitzondering door de overdracht (zowel van onroerende
als van roerende goederen) onder de erfbelasting te plaatsen op grond van
artikel 2.7.1.0.4 VCF. Deze bepaling is hier echter niet van toepassing, zoals de
aanvrager aangeeft, vermits er in casu geen sprake is van een
gemeenschappelijk vermogen.
91. We vallen dus terug op de algemene regels inzake het verkoop- of het
verdeelrecht.
92. Samengevat betekent dit concreet het volgende:
•

op de toebedeling van de roerende goederen is geen erf- noch
registratiebelasting verschuldigd;

•

op de toebedeling van onroerende goederen zal het verdeelrecht verschuldigd
zijn indien de echtgenoten dezelfde titel hebben in de onverdeeldheid. Is de
verkrijger echter een derde-verkrijger, dan zal op de toebedeling aan deze
verkrijger het verkooprecht van toepassing zijn op grond van artikel 2.9.1.0.7
VCF.

93. Elk contract dat is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan afgetoetst worden aan de
antimisbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit indien er
ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is mogelijk
indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de geviseerde verrichting(en)
ook niet-fiscale doelstellingen hebben, en dat deze niet-fiscale doelstellingen
voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
De artikelen van titel 2, hoofdstuk 7 (erfbelasting) van de VCF vormen de
rechtsgrond voor de heffing van de erfbelasting. Bij deze bepalingen wordt er
geen onderscheid gemaakt tussen specifieke en algemene bepalingen. Evenwel
is het zo dat de bepaling van art. 3.17.0.0.2 VCF voorkomt dat men zich door
gebruik van bepaalde rechtshandelingen buiten het toepassingsgebied van een
heffingsbepaling stelt enkel en alleen vanwege fiscale motieven.
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De fictiebepalingen ingevoegd in de VCF zijn terug te vinden in de artikelen
2.7.1.0.3 tot en met 2.7.1.0.9 VCF en betreffen regelingen waarbij de
wetgever/decreetgever het noodzakelijk vond een bepaalde verkrijging gelijk te
stellen met een legaat. De fictiebepalingen zijn geen specifieke
misbruikbepalingen. Elke fictiebepaling heeft een specifiek doel. In de
voorbereidende werken van elk van deze bepalingen kan de doelstelling worden
nagelezen aan de hand waarvan een concrete techniek kan worden geëvalueerd.
De fictiebepaling kan enkel worden toegepast als er voldaan is aan de
voorwaarden die door het overeenkomstig artikel uit de VCF worden gesteld.
Uit de structuur van de VCF kan worden afgeleid dat de decreetgever met de
artikelen 2.7.1.0.3 tot en met 2.7.1.0.9 VCF geen specifieke misbruikbepalingen
voor ogen had: de algemene misbruikbepaling is opgenomen in titel 3 (Inning en
Invordering), die algemeen de procedurebepalingen bevat terwijl de
fictiebepalingen opgenomen zijn in titel 2 (Belastingheffing), die de inhoudelijke
bepalingen bevat. Meer bepaald werden de fictiebepalingen opgenomen onder
hoofdstuk 7 (Erfbelasting), afdeling 1 (belastbaar voorwerp).
De anti-misbruikbepaling, zoals opgenomen in art. 3.17.0.0.2 VCF, is een
algemene bepaling. Het gegeven dat een artikel van titel 2, hoofdstuk 7
(erfbelasting), meer bepaald een fictiebepaling, van de VCF niet kan worden
toegepast omdat de voorwaarden niet zijn voldaan sluit de inroeping door de
Vlaamse Belastingdienst van art 3.17.0.0.2 VCF niet uit. Dit laatste artikel werd
immers in het leven geroepen om te voorkomen dat de overledene voor zijn
overlijden via bepaalde (legale) technieken zijn nalatenschap zou laten vererven
met ontwijking van de erfbelasting.
94. Uit de gegevens opgenomen in de aanvraag blijkt dat de echtgenoten reeds
sedert 1981 gehuwd zijn onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen.
Tot op heden werd er geen enkele wijziging aangebracht aan dit
huwelijkscontract. Zij hebben noch gemeenschappelijke kinderen, noch nietgemeenschappelijke kinderen.
95. Thans wensen zij een verblijvingsbeding toe te voegen met betrekking tot:
•

het op heden door aanvragers in onverdeeldheid aangehouden onroerend
vermogen, bestaande uit enkel de gezinswoning;

•

de op heden door aanvragers in onverdeeldheid aangehouden tegoeden bij
KBC en een levensverzekeringscontract;

•

de onverdeeldheid die zij wensen te creëren door de inbreng van hoger
vermelde roerende goederen;
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de roerende goederen die door hen in de toekomst in onverdeeldheid ten
bezwarende titel zullen worden verworven.

96. Gelet op de concrete feitenconstellatie, de voorgelegde niet-fiscale motieven
in randnummers 79 tot en met 81 en de hogervermelde mogelijke toepassing
van de registratiebelasting wordt de antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2
VCF in casu niet aangewend. Evenmin vinden de artikelen 2.7.1.0.2, 2.7.1.0.3,
3°, 2.7.1.0.4 en 2.7.1.0.5 VCF in casu toepassing.
97. Deze beslissing heeft alleen betrekking op erfbelasting en doet geen
uitspraak over andere belastingen.

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

- publicatie op 14.12.2020
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Wijziging huwelijksstelsel - verblijvingsbeding mbt
onverdeelde goederen
Voorafgaande beslissing nr. 20066 dd. 07.12.2020

Art 2.7.1.0.2, 2.7.1.0.3, 2.7.1.0.4, 2.7.1.0.5, 2.7.1.0.9, 2.8.1.0.1, 2.9.1.0.1,
2.9.1.0.7, 2.10.1.0.1, 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. Onderhavige rulingaanvraag strekt ertoe bevestiging te verkrijgen vanwege de
Vlaamse Belastingdienst:
- dat de inbreng van nagemelde roerende goederen door de heer X in een nieuw
te creëren onverdeeldheid niet zal onderworpen zijn aan de artikelen 2.8.1.0.1
en 2.9.1.0.1 VCF en dat de latere toebedeling van de onverdeelde roerende
goederen op grond van het verblijvingsbeding niet zal worden geviseerd door de
artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF, 2.7.1.0.4. VCF, 2.7.1.0.5 VCF en
2.7.1.0.9 VCF, en dat ze ook geen van deze bepalingen frustreren, zodat de
voorgenomen verrichting geen fiscaal misbruik uitmaakt in de zin van artikel
3.17.0.0.2 VCF;
- dat de inbreng van de huidige gezinswoning door de heer X in een nieuw te
creëren onverdeeldheid aan artikel 2.9.1.0.1 VCF zal worden onderworpen en
dat de latere toebedeling van het onroerend goed op grond van het
verblijvingsbeding niet zal worden geviseerd door de artikelen 2.7.1.0.2 VCF,
2.7.1.0.3, 3° VCF, 2.7.1.0.4. VCF, 2.7.1.0.5 VCF en 2.7.1.0.9 VCF, maar wel
onderhevig zal zijn aan verdeelrecht overeenkomstig artikel 2.10.1.0.1 VCF, en
dat deze verrichting bovendien geen van voormelde bepalingen frustreert, zodat
de voorgenomen verrichting geen fiscaal misbruik uitmaakt in de zin van artikel
3.17.0.0.2 VCF.

Classificatie: Corporate

M&D Seminars

730

- dat de ontbinding en verdeling van het TIGV in gelijke onverdeelde helften niet
zal leiden tot heffing van het verdeelrecht op grond van artikel 2.10.1.0.1 VCF,
en dat de latere toebedeling aan de langstlevende echtgenoot van de
onverdeelde goederen in volle eigendom op grond van het verblijvingsbeding,
niet zal onderworpen worden aan een heffing op grond van de artikelen
2.7.1.0.2. VCF, 2.7.1.0.3,3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF, 2.7.1.0.5 VCF en 2.7.1.0.9 VCF
of 2.9.1.0.7 VCF en dat ze ook geen van deze bepalingen frustreren, zo dat de
algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF daarop niet van
toepassing is.
2. De Aanvragers verzoeken uitdrukkelijk, overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1,
§4, lid 1 VCF, dat, gelet op het voorwerp van de aanvraag, de termijn waarvoor
de beslissing wordt getroffen, langer zal zijn dan vijf jaar. Meer bepaald
verzoeken zij om een geldigheidsduur van de afgeleverde beslissing tot en met
het overlijden van één van hen beiden.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
3. De aanvraag wordt ingediend door […], namens:
- De heer X, geboren te […] op […]; en
- Mevrouw Y, geboren te […] op […].
Zij worden hierna ook gezamenlijk “Aanvragers” genoemd.
4. Aanvragers wonen samen te […]. Aanvragers hebben hun woonplaats sedert
meer dan vijf jaar in het Vlaams Gewest gevestigd.
Zij hebben samen één zoon: jongeheer Z, geboren op […] en hebben geen nietgemeenschappelijke kinderen.
5. Zij zijn gehuwd te […] op […] onder het stelsel van zuivere scheiding van
goederen, met toevoeging van een intern gemeenschappelijk vermogen (hierna:
“TIGV”) ingevolge akte houdende huwelijkscontract, verleden op […] voor notaris
[…], welke ongewijzigd bleef tot op heden.
6. In het TIGV werd enkel de toenmalige gezinswoning, gelegen te […], door de
heer X ingebracht, onder voorbehoud van het vruchtgebruik dat was toegekend
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aan de besloten vennootschap “A”, met zetel te […], en met
ondernemingsnummer […] (hierna: “A BV”) voor een termijn van twintig jaar te
rekenen vanaf […]. Het vruchtgebruik werd intussen door de heer X afgekocht bij
akte verleden op […] voor notaris […]. Dit vruchtgebruik wordt thans door de
heer X alleen uitgeoefend voor de resterende duurtijd tot […], waarna het
vruchtgebruik van rechtswege bij de blote eigendom zal aanwassen. Het
huwelijkscontract bepaalt dat de heer X het onroerend goed kan terugnemen in
geval van echtscheiding, zonder aanrekening van de waarde van het goed ten
tijde van de verdeling op zijn aandeel in het TIGV. Er werd ook een keuzebeding
opgenomen dat uitwerking heeft bij het overlijden van de eerste van beide
echtgenoten.
7. Voor het geval van overlijden van de heer X voorziet het huwelijkscontract in
een beding tot optionele verrekening van aanwinsten.
8. Aanvragers wensen een horizontale planning te realiseren, waarbij hun […]
zoon zoveel en zo lang als mogelijk wordt afgeschermd van enig
schuldeisersrisico en zo min mogelijk wordt blootgesteld aan enige
vennootschapsrechtelijke aansprakelijkheid.
9. Vanuit die optiek wensen Aanvragers hun huwelijksvermogensstelsel te
wijzigen. Deze wijzigingen zijn daarnaast ingegeven door de volgende
overwegingen:
- Aanvragers wensen mevrouw Y een stevigere uitgangspositie toe te kennen,
zowel tijdens het huwelijk als bij overlijden van de heer X. Hiertoe zal quasi het
gehele eigen vermogen van de heer X onverdeeld worden gemaakt en zal met
betrekking tot de onverdeelde goederen een verblijvingsbeding worden
afgesloten dat bij overlijden van de eerste van hen beiden automatisch
uitwerking krijgt. Mevrouw Y verkrijgt op die manier een aanspraak met
zakelijke werking.
- Aanvragers wensen het TIGV, dat beperkt is tot de voormalige gezinswoning,
te ontbinden, om reden dat (1) het pand de bestemming als gezinswoning heeft
verloren en er geen reden is om het TIGV bij voortduur te behouden (thans
wordt het pand bewoond door de […] van de heer X; cfr. infra), (2) de figuur van
het TIGV geen wettelijke basis kent en de legitimiteit ervan bovendien betwist
wordt door bepaalde doctrine, terwijl artikel 1469, §1 BW een uitdrukkelijke
wettelijke basis vormt voor een onverdeeldheid tussen echtgenoten

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
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10. De voorgenomen wijzigingen van het huwelijksvermogensstelsel zijn
tweeledig.
1. EERSTE VERRICHTING: INBRENG IN ONVERDEELDHEID EN TOEBEDELING OP
GROND VAN VERBLIJVINGSBEDING
11. De heer X wenst bepaalde goederen in te brengen in een nieuw te creëren
onverdeeldheid tussen hem en zijn echtgenote, zodat deze goederen voortaan
bij gelijke delen aan hen beiden zullen toebehoren.
12. Tot het eigen vermogen van de heer X behoorden tot voor kort de volgende
goederen:
- […] aandelen […] van de naamloze vennootschap B (afgekort: “[…]”), met
ondernemingsnummer […]en zetel te […], opgericht bij akte verleden op […]
voor notaris […], gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op […]
onder het nummer […],
- […] winstbewijzen in naamloze vennootschap B, voormeld, ingevolge
inschrijvingsovereenkomst d.d. […] tussen […] NV, de heer X en de heer […].
13. De heer X heeft deze aandelen en winstbewijzen recent verkocht aan een
derde partij. In het kader van de verkooptransactie werd voorzien dat de
verkopende partij, de heer X, voor een gedeelte (te weten ca. de helft) van de
ontvangen koopsom opnieuw zou intreden in het kapitaal van de kopende partij.
Deze herintrede is gebruikelijk in het kader van dergelijke overeenkomsten. De
heer X houdt deze participatie in het kapitaal van de kopende partij aan via de
besloten vennootschap “C”, met zetel te […] en ondernemingsnummer […],
opgericht bij akte verleden op […] voor notaris […], gepubliceerd in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad op […] onder het nummer […].
14. Het voorwerp van de inbreng in de onverdeeldheid zal aldus betrekking
hebben op de volgende goederen:
- De vermogenswaarde (“finance”) van […] aandelen van de besloten
vennootschap “C”, met zetel te […] en ondernemingsnummer […], opgericht bij
akte verleden op […] voor notaris […], gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op […] onder het nummer […]. De heer X behoudt de
lidmaatschapsrechten en het recht om zich als eigenaar te gedragen ter zake
van de aandelen van de besloten vennootschap C (“titre”). Deze “titre” zal dus –
voorlopig – niet worden ingebracht in de onverdeeldheid.
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Wat het lot van de lidmaatschapsrechten bij overlijden van de heer X betreft, zal
er in het huwelijkscontract worden bepaald dat de lidmaatschapsrechten bij
ontbinding van het huwelijk door overlijden van de heer X, ten titel van
huwelijksvoordeel, zullen aanwassen bij de vermogenswaarde, waarvan zij
overigens accessoir zijn. De titularis van de vermogenswaarde bekomt aldus op
dat ogenblik tevens de lidmaatschapsrechten. Door de vereniging van de
vermogenswaarde en de lidmaatschapsrechten in één hoofd, zal deze
echtgenoot voortaan als enige en volwaardige aandeelhouder beschouwd
worden. De Aanvragers sluiten zich terzake aan bij de in de rechtsleer
ontwikkelde stelling dat de tweedeling tussen de “titre” en de “finance” zijn
functie verliest bij het overlijden van de titularis van de “titre”. [1] Verder geldt
dat, vermits enkel de vermogenswaarde in de onverdeeldheid wordt gebracht, de
heer X als enige aandeelhouder van de vennootschap staat geregistreerd tijdens
zijn leven (en bv. ook zo in het aandeelhoudersregister wordt vermeld). [2]
- Het resterende gedeelte van de door de heer X verkregen verkoopprijs;
- De huidige gezinswoning gelegen te […].
Hierna wordt wat het voorwerp van de inbreng betreft, onveranderlijk verwezen
naar “de goederen”.
15. Aanvragers wensen een specifieke regeling te treffen met betrekking tot
deze onverdeelde goederen.
16. Meer bepaald zal de inbreng van de goederen door de heer X gebeuren
onder ontbindende voorwaarde van echtscheiding.
In geval het huwelijksstelsel eindigt bij echtscheiding, zullen de onverdeelde
goederen in principe bij helften worden verdeeld, evenwel rekening houdende
met de voormelde ontbindende voorwaarde.
17. Voor het geval van overlijden van één van de Aanvragers, zal bovendien een
verblijvingsbeding worden opgenomen, zodat de onverdeelde goederen, of
hetgeen daarvoor in de plaats is gekomen ingevolge belegging, wederbelegging,
contractuele of wettelijke subrogatie, in volle eigendom aan de langstlevende
zullen toekomen.
Deze wijziging heeft tot gevolg dat, indien het huwelijksstelsel wordt ontbonden
door overlijden van één van de echtgenoten, de onverdeelde goederen (of
hetgeen daarvoor op enig tijdstip in de plaats zal komen) van rechtswege zullen
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toekomen in volle en exclusieve eigendom aan de langstlevende echtgenoot. Het
verblijvingsbeding wordt immers niet-optioneel bedongen.
18. Op deze manier zal de langstlevende echtgenote een sterkere positie hebben
tijdens het huwelijk, en verkrijgt de langstlevende bij overlijden van de eerste
echtgenoot, een voordeel met zakelijke werking, hetwelk niet op grond van het
verrekenbeding kan worden gewaarborgd.
19. Vermits het optioneel verrekenbeding de langstlevende echtgenote niet
toelaat om onmiddellijk bij het overlijden de volle eigendom te verkrijgen van de
aanwinsten, hebben Aanvragers het voornemen om het beding, dat op dit
moment is bedongen voor het geval van overlijden van de heer X en dat enkel
betrekking heeft op de tegenwaarde van de aanwinsten bij zijn overlijden, te
schrappen.[3]
Het verrekenbeding is immers achterhaald, nu een verblijvingsbeding zal worden
gekoppeld aan de onverdeelde goederen, waarvan de waarde quasi-volledig met
de aanwinsten waarop het verblijvingsbeding toepassing zou hebben gehad, zal
overeenstemmen.
2. TWEEDE VERRICHTING: ONTBINDING TIGV EN TOEBEDELING OP GROND VAN
VERBLIJVINGSBEDING
20. Aanvragers wensen daarnaast dat het tussen hen bestaande TIGV zal worden
ontbonden. Het onroerend goed dat destijds door de heer X in het TIGV is
ingebracht, is immers niet langer de gezinswoning. Bovendien heeft de […] van
de heer X zijn intrek genomen in dit onroerend goed. Teneinde hem enige
woonzekerheid te verschaffen, zal hem een recht van gebruik en bewoning
worden toegekend, waarover het toepasselijke registratierecht zal worden
geheven.
21. Bovendien zijn Aanvragers zich bewust van het precair karakter van een
TIGV, dat immers op zich niet wettelijk voorzien is en bovendien betwist wordt
in bepaalde doctrine.
22. Er bestaat voor Aanvragers dan ook geen enkele reden om het TIGV verder te
behouden. Aanvragers wensen het TIGV aldus te ontbinden.
23. Ingevolge de ontbinding van het TIGV, zal het voormelde goed verder aan
Aanvragers toebehoren, in dezelfde verhouding als op heden, en meer bepaald
bij gelijke, onverdeelde helften in blote eigendom. Het vruchtgebruik rust
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immers op het hoofd van de heer X, die het bij akte verleden op […] heeft
afgekocht van A BV, voor de resterende duurtijd tot […].
24. Ook voor dit goed, dat zij verder in onverdeeldheid zullen aanhouden,
wensen zij een specifieke regeling te bedingen voor wat de toebedeling ervan
betreft in geval van ontbinding van het huwelijk. Op die manier bewerkstelligen
zij een uniforme behandeling van de onverdeelde goederen in hun
huwelijkscontract.
25. Meer bepaald wensen zij dat:
- In geval van overlijden, het gehele onroerend goed automatisch zal toekomen
aan de langstlevende van hen beiden, op grond van een verblijvingsbeding;
- In geval van echtscheiding, de onverdeeldheid aangaande het voormelde
onroerend goed, dan wel hetgeen daarvoor in de plaats is gekomen, bij gelijke
helften zal worden verdeeld, met dien verstande dat de heer X een recht van
toewijzing bij voorrang zal worden toegekend.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
1. EERSTE VERRICHTING: INBRENG IN ONVERDEELDHEID EN TOEBEDELING OP
GROND VAN VERBLIJVINGSBEDING
1.1. INBRENG IN ONVERDEELDHEID: GEEN HEFFING OP GROND VAN DE
ARTIKELEN 2.9.1.0.1 VCF EN 2.8.1.0.1 VCF
26. Aanvragers zijn voornemens om de hierboven vermelde goederen die thans
exclusief tot het eigen vermogen van de heer X behoren, onverdeeld te maken,
zodat deze goederen hen beiden zullen toebehoren tijdens het huwelijk[4].
27. Zij beogen de bevestiging te verkrijgen dat de inbreng van deze goederen in
onverdeeldheid niet zal onderworpen worden aan schenkbelasting.
Vermits de inbreng in onverdeeldheid een huwelijksvoordeel oplevert voor de
echtgenoot die mede-eigenaar wordt (cfr. infra), is er geen sprake van enige
schenking. Aldus kan hierover geen schenkbelasting worden geheven op grond
van artikel 2.8.1.0.1 VCF.
28. Voor zover het voorwerp van de in te brengen goederen betrekking heeft op
roerende goederen - kan over deze inbreng in onverdeeldheid bovendien geen
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verkooprecht worden geheven op grond van artikel 2.9.1.0.1 VCF. De inbreng in
onverdeeldheid van de gezinswoning vormt de overdracht (onder bezwarende
titel) van een onverdeeld deel. Hierover zal dus verkooprecht verschuldigd zijn
overeenkomstig artikel 2.9.1.0.1 VCF.[5]
1.2. TOEBEDELING OP GROND VAN HET VERBLIJVINGSBEDING
1.2.1. VOORAFGAANDELIJK: KWALIFICATIE HUWELIJKSVOORDEEL
29. Aangezien de kwalificatie van een verblijvingsbeding als huwelijksvoordeel
determinerend is voor de fiscale behandeling ervan, wensen Aanvragers hier
voorafgaandelijk enige toelichting bij te geven.
30. Een huwelijksvoordeel volgt namelijk uit de wijze van samenstelling,
werking, vereffening of verdeling van het huwelijksvermogensstelsel.
31. De theorie van de huwelijksvoordelen geldt ook in stelsels van scheiding van
goederen. Deze leer werd ingevolge de Wet huwelijksvermogensrecht 2018
wettelijk verankerd in artikel 1469, §1, in fine BW. Naar luid van deze bepaling
worden de artikelen 1429bis, 1464 en 1465 BW expliciet van toepassing
verklaard op bedingen die de echtgenoten hebben toegevoegd aan een stelsel
van scheiding van goederen, zoals een verblijvingsbeding.
32. Overeenkomstig artikel 1464, eerste lid BW wordt een verblijvingsbeding van
het gehele gemeenschappelijk vermogen bijgevolg niet beschouwd als een
schenking, maar als een huwelijksovereenkomst. Dit heeft onder meer tot gevolg
dat de regels inzake schenkingen niet van toepassing zijn: de voordelen worden
immers niet aan de fictieve massa toegevoegd in de zin van artikel 922 BW en
worden dus niet in rekening genomen voor het bepalen van de omvang van het
voorbehouden erfdeel of het beschikbaar deel van de nalatenschap. Ze worden
niet aangerekend op het voorbehouden erfdeel en kunnen evenmin worden
ingekort. Ze zijn daarentegen reservebestendig.
33. Met betrekking tot het aandeel boven de helft dat aan de langstlevende
echtgenoot wordt toegewezen ten belope van de goederen die de vooroverleden
echtgenoot in het gemeenschappelijk vermogen heeft gebracht, voorziet artikel
1464, tweede lid BW in een zekere bescherming van de reservataire erfgenamen
van de eerstoverleden echtgenoot: voor het surplus worden de regels inzake
schenkingen immers wel toegepast.
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34. Er wordt dus een onderscheid gemaakt al naargelang er gemeenschappelijke
en niet-gemeenschappelijke kinderen zijn.
35. In het eerste geval, dat in casu toepasselijk is, kunnen alle aanwinsten,
alsook de helft van de niet-aanwinsten bij overlijden van één van de
echtgenoten, worden toegekend aan de langstlevende. De kwalificatie als
huwelijksvoordeel werkt volkomen. Boven deze grenzen, geldt dat het
huwelijksvoordeel onvolkomen is.
36. Dit betekent echter niet dat het surplus ook een schenking uitmaakt. Het Hof
van Cassatie oordeelde namelijk dat de voormelde wetsbepaling er niet toe leidt
dat het surplus een schenking is, maar enkel en alleen tot gevolg heeft dat het
voordeel bij het overlijden van de echtgenoot die eigen goederen heeft
ingebracht in het gemeenschappelijk vermogen aan inkorting kan worden
onderworpen.[6]
1.2.2. GEEN HEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 2.7.1.0.2 VCF
37. De toebedeling aan de langstlevende echtgenoot van de onverdeelde
goederen op grond van het verblijvingsbeding kan volgens Aanvragers vooreerst
niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.2 VCF. Deze bepaling viseert
namelijk de overgang van goederen ingevolge de wettelijke devolutie, een
uiterste wilsbeschikking of contractuele erfstelling en belast deze met
erfbelasting.
38. De toebedeling van de onverdeelde goederen zal in casu plaatsvinden op
grond van een verblijvingsbeding dat zal worden opgenomen in het
huwelijkscontract. De goederen zullen dus niet overgaan in toepassing van de
regels van de wettelijke devolutie, een legaat of contractuele erfstelling. De
toekenning op grond van het verblijvingsbeding valt dus niet onder de
toepassing van artikel 2.7.1.0.2 VCF.
39. Meer inhoudelijk vormt het verblijvingsbeding bovendien een
huwelijksvoordeel, dat volgt uit de wijze van samenstelling, werking, vereffening
of verdeling van het huwelijksvermogensstelsel.[7] Dit werd hierboven reeds
toegelicht.
40. De verkrijging op grond van het huwelijkscontract heeft tot gevolg dat de
uitwerking van het beding, de vereffening en verdeling van de nalatenschap
voorafgaat. Een huwelijksvoordeel valt namelijk niet in de nalatenschap, maar
behoort de langstlevende echtgenoot toe ingevolge de vereffening en verdeling
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van het huwelijksvermogensstelsel.[8] De vermogensbestanddelen waarop het
beding betrekking heeft, komen dus niet in de nalatenschap van de
eerststervende terecht en kunnen om die reden niet met een erfrechtelijke
verkrijging in de zin van artikel 2.7.1.0.2 VCF worden gelijkgesteld.
41. Zulks werd overigens bevestigd door de Vlaamse Belastingdienst in de
Voorafgaande Beslissing met nummer 19053 d.d. 21 oktober 2019: “Voor wat de
toebedelingen betreft aangaande de drie onverdeeldheden (…), is het zo dat de
toebedeling van de volledige onverdeeldheid aan de langstlevende geen
erfrechtelijke verkrijging is doch wel een verkrijging op grond van een
overeenkomst onder de levenden”. In dezelfde zin: Voorafgaande Beslissingen
met nummers 20008 d.d. 19 maart 2020 en 20009 d.d. 11 mei 2020.
42. Aldus moet worden vastgesteld dat artikel 2.7.1.0.2 VCF niet van toepassing
is.
1.2.3. GEEN HEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 2.7.1.0.3, 3° VCF
43. Op grond van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF worden schenkingen van roerende
goederen die de erflater heeft gedaan onder de opschortende voorwaarde of
termijn die vervuld wordt ingevolge het overlijden van de schenker fictief als
legaten beschouwd.
44. Het verblijvingsbeding heeft inderdaad uitwerking bij het overlijden van één
van de echtgenoten.
45. Echter, zoals hierboven werd uiteengezet, vormt de toekenning op grond
van het verblijvingsbeding, een huwelijksvoordeel en geen schenking. Dit werd
overigens ook door het Hof van Cassatie bevestigd (cfr. supra).
46. Vermits deze burgerrechtelijke kwalificatie ook fiscale doorwerking dient te
krijgen[9], kan het voordeel (voor zover het al betrekking heeft op roerende
goederen) niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.3,3° VCF.
1.2.4. GEEN HEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 2.7.1.0.4 VCF
47. Overeenkomstig dit artikel wordt de langstlevende echtgenoot die ingevolge
een huwelijksovereenkomst die niet aan de regels van schenkingen is
onderworpen en méér dan de helft van de gemeenschap toegekend krijgt, belast
in de erfbelasting ten belope van het surplus.
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48. Het verblijvingsbeding vormt weliswaar een beding in een
huwelijksovereenkomst op grond waarvan bepaalde goederen aan de
langstlevende worden toegekend, maar wordt in casu gekoppeld aan
onverdeelde goederen. Het heeft dus geen betrekking op enig
gemeenschappelijk vermogen tussen de echtgenoten.
49. Dat een onverdeeldheid géén gemeenschappelijk vermogen vormt, werd
overigens reeds door de Vlaamse Belastingdienst bevestigd in haar
Voorafgaande Beslissing met nummer 19053 d.d. 21 oktober 2019:

“Voor een dergelijke overdracht in het kader van een toebedeling van meer dan
de helft van het gemeenschappelijk vermogen bij overlijden maakt de fiscale
regelgeving hierop een uitzondering door de overdracht (zowel van onroerende
als van roerende goederen) onder de erfbelasting te plaatsen op grond van
artikel 2.7.1.0.4 VCF. Deze bepaling is hier echter niet van toepassing, zoals de
aanvrager aanstipt, vermits er in casu geen sprake is van een gemeenschappelijk
vermogen”. [10]
50. Bijgevolg is niet voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van artikel
2.7.1.0.4 VCF, zodat op grond van deze bepaling evenmin erfbelasting zal
kunnen worden geheven.
1.2.5. GEEN HEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 2.7.1.0.5 VCF
51. Naar luidt van artikel 2.7.1.0.5 VCF worden 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, geacht
deel uit te maken van zijn nalatenschap, tenzij de bevoordeling aan
schenkbelasting of registratierecht inzake schenkingen is onderworpen.
52. Ook deze bepaling is niet van toepassing, aangezien:
1) Er geen sprake is van een kosteloze beschikking vanwege de erflater, om
redenen die hierboven reeds werden uiteengezet. Het verblijvingsbeding vormt
een huwelijksvoordeel, en wordt niet ten kosteloze titel bedongen.
2) Het beding geen uitwerking heeft in de drie jaar vóór overlijden, maar wel
door het overlijden van de eerste van de echtgenoten.
1.2.6. GEEN HEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 2.7.1.0.9 VCF
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53. Artikel 2.7.1.0.9 VCF viseert de verrichtingen waarbij de erflater onder
bezwarende titel roerende of onroerende goederen heeft verkocht of afgestaan
aan één van zijn erfgenamen, legatarissen of begiftigden, of aan een
tussenpersoon van deze, en zich het vruchtgebruik op de overgedragen
goederen of op een ander goed heeft voorbehouden, ofwel eender welk ander
levenslang recht in zijn voordeel heeft bedongen als tegenprestatie voor de
overdracht.[11]
54. In zoverre voldaan is aan voormelde voorwaarden worden de overgedragen
goederen geacht in de nalatenschap van de erflater aanwezig te zijn en belast
met erfbelasting, tenzij kan worden aangetoond dat de verkoop of afstand geen
bedekte bevoordeling is van de verkrijger of van de overnemer of de erflater
langer heeft geleefd dan deze laatste of de verkrijger niet behoort tot de
personen vermeld in artikel 2.7.3.4.4, eerste, tweede en derde lid VCF.
55. De toepassingsvoorwaarden van artikel 2.7.1.0.9. VCF zijn niet voldaan
aangezien de heer X zich geen vruchtgebruik zal voorbehouden op de
overgedragen goederen: noch op de gezinswoning en evenmin op de in te
brengen roerende goederen.
56. Met betrekking tot hogervermelde aandelen van de besloten vennootschap
C, zal hij immers enkel de vermogenswaarde (de zgn. ‘finance’) in
onverdeeldheid brengen. De lidmaatschapsrechten (de zgn. ‘titre’) zullen verder
tot zijn eigen vermogen blijven behoren. De heer X wenst de
lidmaatschapsrechten en het recht om zich als eigenaar te gedragen te
behouden, zodat de aandelen op zijn naam blijven staan en hij alleen kan
beslissen over een eventuele overdracht ervan.
57. Voormeld onderscheid tussen “titre” en “finance” is gebaseerd op de
bepalingen van het wettelijk stelsel, meer bepaald de artikelen 1401, 5° BW en
1405, §1, 5° BW, dat met de Wet huwelijksvermogensrecht 2018 nog kracht werd
bijgezet.[12]
58. Het onderscheid strekt ertoe de beroepsautonomie van de echtgenoot op
wiens naam de aandelen zijn ingeschreven te waarborgen. Op grond van deze
bepalingen komt de vermogenswaarde van de aandelen weliswaar toe aan het
gemeenschappelijk vermogen, maar blijven de lidmaatschapsrechten eigen. De
beroepsactieve echtgenoot hoeft op deze manier dus geen inspraak te dulden
van de mede-echtgenoot op vennootschapsniveau.
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59. Er staat niets aan in de weg dat echtgenoten gehuwd onder een stelsel van
scheiding van goederen één of meer bepalingen uit het wettelijk stelsel van
toepassing verklaren. Integendeel, artikel 1390 BW bepaalt dat bij gebreke van
bijzondere overeenkomsten de regels van het wettelijk stelsel gelden. Bijgevolg
kan de vermogenswaarde van de aandelen onverdeeld worden gemaakt, terwijl
de lidmaatschapsrechten verder tot het eigen vermogen van de heer X zullen
blijven behoren, teneinde de autonomie van de beroepsactieve echtgenoot te
waarborgen.
60. Dit is exact wat hier door Aanvragers wordt beoogd.
61. Dat de heer X exclusieve eigenaar blijft van de lidmaatschapsrechten,
betekent echter niet dat hij zich een recht van vruchtgebruik in de zin van artikel
2.7.1.0.9 VCF zal voorbehouden. Voor zoveel als nodig merken Aanvragers op
dat fictiebepalingen restrictief moeten worden geïnterpreteerd.
62. Artikel 578 BW bepaalt immers dat vruchtgebruik het recht is om van een
zaak waarvan de ander de eigendom heeft, het genot te hebben, zoals de
eigenaar zelf, maar onder verplichting om de zaak zelf in stand te houden.
De vruchtgebruiker geniet de vruchten, hetzij de natuurlijke, hetzij de vruchten
van nijverheid, hetzij burgerlijke vruchten, die door de zaak waarvan hij het
vruchtgebruik heeft, kunnen worden voortgebracht.[13]
63. In casu echter, zullen de vruchten van de goederen dienen te worden
doorgestort aan en aldus toekomen aan het onverdeelde vermogen, dat tussen
de Aanvragers tot stand zal worden gebracht.
Het onderscheid tussen “titre” en “finance” is dus van een geheel andere orde
dan de gesplitste eigendomsverhouding die desgevallend bestaat tussen blote
eigenaar en vruchtgebruiker. De rechtspositie van de titularis van de “titre” is
niet te vergelijken met de rechtspositie van een vruchtgebruiker.
64. De Vlaamse Belastingdienst heeft in haar Standpunt met nummer 18067 d.d.
08.10.2018 (gewijzigd) overigens het onderscheid tussen de
lidmaatschapsrechten en de vermogenswaarde erkend.
65. De heer X zal ook geen last in de zin van artikel 2.7.1.0.9 VCF – klassiek
wordt het voorbeeld van een levenslange lijfrente aangehaald - in zijn voordeel
bedingen als tegenprestatie voor de overdracht van de goederen. Integendeel,
er wordt louter een splitsing doorgevoerd die door het (nieuwe)
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huwelijksvermogensrecht werd mogelijk gemaakt. De ‘titre’ is in voorliggend
geval overigens evenmin de tegenprestatie voor de ‘finance’.
66. Vermits niet aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 2.7.1.0.9 VCF is
voldaan, zal geen erfbelasting kunnen worden geheven op grond van voormelde
bepaling.
1.2.7. GEEN HEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 2.9.1.0.7 VCF MAAR WEL OP
GROND VAN ARTIKEL 2.10.1.0.1 VCF VOOR ZOVER DE TOEBEDELING
BETREKKING HEEFT OP EEN ONROEREND GOED
67. Onderstaande is enkel van toepassing voor zover de onverdeeldheid
betrekking heeft op een onroerend goed en niet ten aanzien van de roerende
goederen die er bij wijze van zaakvervanging voor in de plaats zouden zijn
gekomen.
68. Overeenkomstig artikel 2.10.1.0.1 VCF is verdeelrecht o.a. van toepassing
op overeenkomsten houdende de gedeeltelijke of gehele verdeling van goederen
en afstanden onder bezwarende titel, onder mede-eigenaars, van onverdeelde
delen in onroerende goederen.
69. In afwijking van artikel 2.10.1.0.1 VCF, bepaalt artikel 2.9.1.0.7 VCF dat
verkooprecht wordt geheven op de toebedeling bij verdeling of de afstand van
onverdeelde delen aan een derde die bij overeenkomst een onverdeeld deel
heeft verkregen van goederen die toebehoren aan een of meerdere personen. De
bepaling krijgt uitwerking wanneer de toebedeling van goederen of de afstand
van onverdeelde delen gedaan wordt aan de erfgenamen of legatarissen van de
overleden derde verkrijger.
Indien voldaan is aan voormelde toepassingsvoorwaarden van artikel 2.9.1.0.7
VCF is het verdeelrecht dus niet van toepassing, maar wordt verkooprecht
geheven.
70. Derde-verkrijgers bij overeenkomst in de zin van artikel 2.9.1.0.7 VCF zijn
personen:
- “Die zijn toegetreden tot een (bestaande of nieuwe) onverdeeldheid via een
overeenkomst;
- Waarbij die overeenkomst hun enige titel van toetreding is;
- En waarbij die titel verschilt van die van hun mede-deelgenoten”.[14]
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71. De bepaling geldt evenwel niet als de derde mede-eigenaar is geworden op
grond van huwelijksovereenkomst.[15]
Vermits mevrouw Y mede-eigenaar zal zijn geworden bij huwelijkscontract zal
zij dus niet als derde-verkrijger kunnen worden beschouwd in de zin van artikel
2.9.1.0.7 VCF.
72. In geval van toebedeling op grond van het verblijvingsbeding aan de
langstlevende van hen beiden, ongeacht wie van beide Aanvragers langst leeft,
kan het verkooprecht op grond van artikel 2.9.1.0.7 VCF niet worden geheven.
Dit heeft tot gevolg dat artikel 2.10.1.0.1 VCF van toepassing zal zijn en dus
enkel het verdeelrecht zal kunnen worden geheven.[16] Dit werd overigens door
uw Dienst bevestigd in de Voorafgaande Beslissing met nummer 20037 d.d. 28
september 2020.
1.2.8. GEEN AANWAS
73. De voorgenomen verrichting (zowel de inbreng als de latere toebedeling van
de onverdeelde goederen) zal plaatsvinden bij huwelijksovereenkomst en zal
worden afgesloten ten titel van huwelijksvoordeel.
74. Deze verrichting blijft onder bezwarende titel, ongeacht of is voldaan aan de
voorwaarden die door de Vlaamse Belastingdienst werden vooropgesteld in het
Standpunt met nummer 17044 d.d. 19 september 2018 opdat een
aanwasbeding op fiscaal vlak wordt aanvaard (zo dat geen erf- of
schenkbelasting verschuldigd zal zijn). Zulks werd overigens bevestigd door de
Vlaamse Belastingdienst in de Voorafgaande Beslissing met nummer 19053 d.d.
21 oktober 2019.
Of al dan niet is voldaan aan voormelde voorwaarden is dus niet relevant.
2. TWEEDE VERRICHTING: ONTBINDING TIGV EN TOEBEDELING OP GROND VAN
VERBLIJVINGSBEDING
2.1. ONTBINDING TIGV MET GELIJKE TOEBEDELING
75. Zoals voormeld, zijn Aanvragers voornemens om het tussen hen bestaande
TIGV, waartoe enkel de blote eigendom van de voormalige gezinswoning
behoort, te ontbinden.
2.1.1. GEEN HEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 2.10.1.0.1 VCF
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76. Op grond van artikel 2.10.1.0.1 VCF is het verdeelrecht verschuldigd naar
aanleiding van de registratie of de verplichting tot registratie van akten of
geschriften die als titel gelden van:
- een overeenkomst houdende gedeeltelijke of gehele verdelingen van
onroerende goederen;
- een afstand onder bezwarende titel onder mede-eigenaars van onverdeelde
delen in onroerende goederen;
- een omzetting als vermeld in artikel 745quater en artikel 745quinquies van
het BW, zelfs als er geen onverdeeldheid is.
77. Opdat er sprake is van een verdeling, dient er vooreerst een onverdeeldheid
te bestaan, waaraan een einde wordt gemaakt door een overeenkomst onder
bezwarende titel, die wordt gesloten tussen de deelgenoten en die een
onroerende verrichting vaststelt tussen hen.
78. In voorliggend geval is er sprake van een onverdeeldheid in de zin van
artikel 2.10.1.0.1 VCF, vermits Aanvragers rechten bezitten van dezelfde aard op
eenzelfde zaak, met name het blote eigendomsrecht ten belope van de helft van
het voormelde onroerend goed.[17]
79. Bij huwelijkscontract zal vervolgens worden overeengekomen om het TIGV te
ontbinden.
Het TIGV bestaat uitsluitend uit een onroerend goed, zodat de verrichting dus
een onroerend karakter heeft.
80. Ingevolge de ontbinding van het TIGV, houdt de onverdeeldheid tussen
Aanvragers evenwel niet op te bestaan. Geen van hen doet afstand van een deel,
ze blijven daarentegen beiden eigenaar in dezelfde verhouding als voorheen, te
weten elk ten belope van 50% in blote eigendom. Het vruchtgebruik behoort,
zoals gezegd, tijdelijk nog tot het vermogen van de heer X.
81. De ontbinding van het TIGV zal dus geen verdeelrecht opeisbaar maken op
grond van artikel 2.10.1.0.1 VCF, bij gebreke van verdeling van het in het TIGV
ingebrachte onroerend goed.
2.2. TOEBEDELING OP GROND VAN HET VERBLIJVINGSBEDING
2.2.1. VOORAFGAANDELIJK: KWALIFICATIE ALS HUWELIJKSVOORDEEL
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82. Ter zake van de kwalificatie van het verblijvingsbeding als
huwelijksvoordeel, wordt verwezen naar punt 4.1.2.1 van onderhavige
rulingaanvraag, welk hier mutatis mutandis kan worden toegepast.
2.2.2. GEEN HEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 2.7.1.0.2 VCF
83. Om redenen die hoger reeds omstandig uiteengezet werden, kan de
toebedeling op grond van het verblijvingsbeding niet worden belast op grond
van artikel 2.7.1.0.2 VCF. De toebedeling vormt immers geen erfrechtelijke
verkrijging, wat door de Vlaamse Belastingdienst in de Voorafgaande
Beslissingen met nummers 19053 d.d. 21 oktober 2019, 20008 d.d. 19 maart
2020 en 20009 d.d. 11 mei 2020 werd bevestigd.
2.2.3. GEEN HEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 2.7.1.0.3, 3° VCF
84. De toebedeling kan evenmin worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.3, 3°
VCF vermits de toekenning op grond van het verblijvingsbeding, een
huwelijksvoordeel vormt en geen schenking. Dit werd ook door het Hof van
Cassatie bevestigd (cfr. supra).
85. Bovendien heeft het verblijvingsbeding thans betrekking op een onroerend
goed.
2.2.4. GEEN HEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 2.7.1.0.4 VCF
86. Vermits het verblijvingsbeding in voorliggend geval zal worden afgesloten
met betrekking tot een onverdeeldheid en niet met betrekking tot een
gemeenschappelijk vermogen, kan dit artikel niet worden toegepast. Dit werd
eveneens bevestigd door de Vlaamse Belastingdienst in de Voorafgaande
Beslissing met nummers 19053 d.d. 21 oktober 2019, 20008 d.d. 19 maart
2020 en 20009 d.d. 11 mei 2020.
2.2.5. GEEN HEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 2.7.1.0.5 VCF
87. Evenmin kan op grond van artikel 2.7.1.0.5 VCF erfbelasting worden
geheven. De verblijving kan immers niet worden beschouwd als een schenking
(cfr. supra). Bovendien heeft het beding uitwerking bij het overlijden van de
eerste van de Aanvragers en niet in de periode van drie jaar vóór het overlijden.
2.2.6. GEEN HEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 2.7.1.0.9 VCF
88. Zoals voormeld, viseert artikel 2.7.1.0.9 VCF de verrichtingen waarbij de
erflater onder bezwarende titel roerende of onroerende goederen heeft verkocht
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of afgestaan aan één van zijn erfgenamen, legatarissen of begiftigden, of aan
een tussenpersoon van deze, en zich het vruchtgebruik op de overgedragen
goederen of op een ander goed heeft voorbehouden, ofwel eender welk ander
levenslang recht in zijn voordeel heeft bedongen als tegenprestatie voor de
overdracht.[18]
89. In casu behoort weliswaar enkel de blote eigendom van het onroerend goed
tot het TIGV (en na de ontbinding ervan, tot de onverdeeldheid), maar ten tijde
van de inbreng van de blote eigendom in het TIGV, was de heer X echter geen
titularis van het recht van vruchtgebruik. Hij heeft zich dus geen vruchtgebruik
voorbehouden in de zin van artikel 2.7.1.0.9 VCF, simpelweg omdat hij het
vruchtgebruik niet bezat.
90. Het vruchtgebruik kwam immers toe aan A BV, die het had aangekocht voor
een duur van twintig jaar (cfr. supra).
Bij akte van […], verleden voor notaris […], werd het vruchtgebruik voor de
resterende duur tot en met […] overgedragen aan de heer X. Bijgevolg is de heer
X op dit moment als enige titularis van dit recht van vruchtgebruik. Na verloop
van deze termijn, zal het vruchtgebruik van rechtswege aanwassen bij de blote
eigendom en zal bijgevolg de volle eigendom tot de onverdeeldheid tussen de
echtgenoten behoren.
91. Aangezien de heer X ten tijde van de inbreng van de blote eigendom in het
TIGV ook geen last in de zin van artikel 2.7.1.0.9 VCF in zijn voordeel heeft
bedongen als tegenprestatie, is niet voldaan zijn aan de voorwaarden van artikel
2.7.1.0.9 VCF en kan er bijgevolg geen erfbelasting op deze grond worden
geheven.
2.2.7. GEEN HEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 2.9.1.0.7 VCF MAAR WEL OP
GROND VAN ARTIKEL 2.10.1.0.1 VCF
92. Er wordt verwezen naar de argumentatie onder punt 4.1.2.7, welke mutatis
mutandis hier van toepassing is.
93. Vermits mevrouw Y mede-eigenaar is geworden bij huwelijkscontract zal er
geen verkooprecht kunnen worden geheven, aangezien zij niet als derdeverkrijger kan worden beschouwd in de zin van artikel 2.9.1.0.7 VCF.[19]
94. Dit geldt zowel ter zake van de toebedeling op grond van het
verblijvingsbeding aan de langstlevende van hen beiden, ongeacht wie van beide
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Aanvragers langst leeft, als in geval van vermenging van het vruchtgebruik met
de blote eigendom (met betrekking tot het aandeel in blote eigendom van
mevrouw Y).
In geen van beide gevallen kan het verkooprecht op grond van artikel 2.9.1.0.7
VCF worden geheven. Dit heeft tot gevolg dat artikel 2.10.1.0.1 VCF van
toepassing zal zijn en dus enkel het verdeelrecht zal kunnen worden geheven
hetgeen overigens door uw Dienst werd bevestigd in de Voorafgaande Beslissing
met nummer 20037 d.d. 28 september 2020.[20]
2.2.8. GEEN AANWAS
95. De voorgenomen verrichting (zowel de inbreng als de latere toebedeling van
de onverdeelde goederen) zal plaatsvinden bij huwelijksovereenkomst en zal
worden afgesloten ten titel van huwelijksvoordeel.
96. Zoals bevestigd door de Vlaamse Belastingdienst in de Voorafgaande
Beslissing met nummer 19053 d.d. 21 oktober 2019 blijft deze verrichting
onder bezwarende titel, ongeacht of voldaan is aan de voorwaarden die door de
Vlaamse Belastingdienst werden vooropgesteld in het Standpunt met nummer
17044 d.d. 19 september 2018 opdat een aanwasbeding op fiscaal vlak wordt
aanvaard (zo dat geen erf- of schenkbelasting verschuldigd zal zijn).
Of al dan niet is voldaan aan voormelde voorwaarden is dus niet relevant.
3. GEEN FISCAAL MISBRUIK
97. De algemene antimisbruikbepaling kan enkel worden toegepast indien de
specifieke antimisbruikbepalingen (de zgn. fictiebepalingen) geen toepassing
vinden.[21]
Immers, indien de belastingplichtige niet gevat wordt door één van de specifieke
antimisbruikbepalingen, dan mag in principe worden aangenomen dat de
wetgever deze situatie niet viseerde. De algemene antimisbruikbepaling kan
aldus enkel spelen wanneer een belastingplichtige een rechtshandeling zou
stellen, gericht op het omzeilen van de specifieke doelstelling van een
fictiebepaling.
98. Overeenkomstig artikel 3.17.0.0.2. VCF is er sprake van “fiscaal misbruik”
wanneer de belastingplichtige door middel van de door hem gestelde
rechtshandeling(en) een verrichting tot stand brengt waarbij hij zichzelf - in
strijd met de doelstellingen van een bepaling van de VCF of de ter uitvoering
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daarvan genomen besluiten - buiten het toepassingsgebied van die bepaling
plaatst.
Daarbij dient goed voor ogen te worden gehouden dat alleen een zuiver fiscaal
geïnspireerde planning in het vizier kan komen van de algemene
antimisbruikbepaling. In dat kader kan verwezen worden naar het antwoord van
de bevoegde staatssecretaris op een parlementaire vraag van 17 april 2012: “Het
ligt niet in de bedoeling dat de belastingplichtige verplicht wordt om voor de
fiscaal duurste oplossing te kiezen. Constructies kunnen dus nog steeds worden
ingegeven door een fiscaal voordeel, en dat impliceert niet automatisch fiscaal
misbruik”.[22]
99. Zoals hiervoor reeds uitvoerig werd aangetoond, is er geen enkele specifieke
antimisbruikbepaling van toepassing op de overwogen verrichtingen. Daarnaast
worden de doelstellingen van deze specifieke antimisbruikbepalingen niet
gefrustreerd waardoor evenmin de algemene antimisbruikbepaling kan worden
toegepast. Dit wordt in het hiernavolgende uitgebreid toegelicht. De aanvragers
verzoeken u dan ook om dit te willen bevestigen.
3.1. GEEN FRUSTRATIE VAN ENIGE SPECIFIEKE ANTIMISBRUIKBEPALING
3.1.1. ARTIKEL 2.7.1.0.3,3° VCF
100. De aanvragers gaan niet over tot enige schenking waarvan de uitwerking
kunstmatig tot aan het overlijden wordt uitgesteld. De overwogen verrichtingen
bestaan louter uit het aanpassen van de huwelijksovereenkomst, waarbij
aanvragers de bedoeling hebben om een regeling uit te werken die, zowel bij
echtscheiding als bij overlijden, tot een billijke regeling moet leiden voor de
goederen waarin ze beiden gerechtigd zijn. Aldus worden de doelstellingen van
artikel 2.7.1.0.3,3° VCF niet gefrustreerd.
3.1.2. ARTIKEL 2.7.1.0.4 VCF
101. In het huwelijkscontract van Aanvragers werd destijds, met oog op
bescherming van de langstlevende, een TIGV toegevoegd, waarin de heer X de
toenmalige gezinswoning heeft ingebracht. Er werd een regeling voorzien in
geval van beëindiging van het huwelijkscontract, zowel door echtscheiding als
door overlijden van één van de echtgenoten.
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102. Aanvragers zijn zich echter bewust van het precair karakter van een TIGV.
De mogelijkheid van een TIGV wordt immers door de wet niet expliciet voorzien
en bovendien wordt de geldigheid ervan niet unaniem aanvaard.
Onder andere VAN BAEL stelt de legitimiteit van een TIGV in vraag. Zo hekelt hij
het duaal karakter van een TIGV aangezien het enerzijds tussen partijen (intern)
geldt als een gemeenschapsvermogen en als dusdanig wordt benoemd maar
anderzijds tegenover derden (extern) moet worden aangezien als een
gemeenrechtelijke onverdeeldheid. Volgens VAN BAEL is het onmogelijk om een
duale bestuursregeling uit te werken waarbij de interne regeling tussen de
echtgenoten niet kan worden tegengeworpen aan derden, terwijl dit TIGV in het
huwelijkscontract zelf wordt verheven tot een integrerend bestanddeel van het
huwelijksvermogensstelsel.[23] De gevolgen van deze stelling zijn verregaand,
met name de nietigheid van het huwelijkscontract. Dit volgt uit een arrest van
het Hof van Cassatie dd. 17 september 2007, volgens hetwelk bedingen die
strijdig zijn met de essentiële kenmerken van een stelsel ongeldig zijn.[24]
103. Aanvragers wensen aan deze onzekere situatie tegemoet te komen en de
niet-wettelijk voorziene figuur van het TIGV te verlaten. Om deze reden wensen
zij dan ook het bestaande TIGV te ontbinden.
104. Ten gevolge van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht door de
wet van 22 juli 2018, laat het Burgerlijk Wetboek thans uitdrukkelijk toe dat een
verblijvingsbeding wordt gekoppeld aan onverdeeldheden tussen echtgenoten.
Met betrekking tot de onverdeeldheid die ingevolge de ontbinding van het TIGV
tussen aanvragers zal ontstaan, wensen aanvragers zich dan ook te beroepen op
deze mogelijkheid en er aldus een verblijvingsbeding aan te koppelen. Op die
manier kan de positie van de langstlevende bij voortduur beschermd blijven. Dit
is voor de langstlevende een veel comfortabelere situatie dan het huidige TIGV,
waarvan de geldigheid betwist kan worden en zelfs kan leiden tot een
nietigverklaring van het huwelijkscontract.
Het verblijvingsbeding zal immers tot gevolg hebben dat de onverdeelde
goederen bij het eerste overlijden van rechtswege, onmiddellijk, in volle en
exclusieve eigendom aan de langstlevende zullen toebehoren. Dit in
tegenstelling tot een verrekenbeding, dat een omslachtige uitwerking kent. Ten
eerste moet de samenstelling en de nettowaarde van de verrekenmassa worden
vastgesteld in onderling overleg tussen de langstlevende en de rechtsopvolgers
van de overleden echtgenoot. Vervolgens moet er een kennisgeving gebeuren
van de gemaakte keuze over de verrekensleutel en moeten de rechtsopvolgers
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van de overleden echtgenoot overgaan tot betaling aan de langstlevende. Daarbij
hebben de schuldenaars van de verrekenschuld bovendien de mogelijkheid om
de schuld in schijven te voldoen.
Aanvragers willen deze omslachtige uitwerking vermijden door een
verblijvingsbeding te koppelen aan de onverdeeldheid. Immers, door de
onmiddellijke en zakelijke werking van het verblijvingsbeding zijn al deze
voornoemde stappen niet nodig. De langstlevende echtgenoot treedt, vanaf het
overlijden in het bezit en in de volle eigendom van de onverdeelde goederen, die
hem/haar in natura verblijven. Hierdoor zal de langstlevende op civielrechtelijk
vlak een veel comfortabelere positie hebben dan bij een verrekenbeding.
105. Daarnaast wensen aanvragers dat de bescherming van de langstlevende
niet langer beperkt is tot één onroerend goed, maar wensen zij de bescherming
uit te breiden tot enkele specifieke roerende goederen (cfr. supra). Zij willen met
betrekking tot deze goederen op dezelfde manier te werk te gaan en eveneens
een onverdeeldheid tussen hen te creëren, met daaraan gekoppeld een
verblijvingsbeding. Zij wensen voor dezelfde regeling te kiezen niet alleen
omwille van de zonet omschreven redenen, maar eveneens om een uniforme
behandeling te garanderen en aldus een nodeloos complex huwelijkscontract
met verschillende regelingen te vermijden. Vermits de huidige gezinswoning van
Aanvragers ook wordt betrokken in de voorgenomen verrichtingen blijkt dat de
keuze van Aanvragers alleszins consequent is en dat de civiele motieven in casu
doorwegen. Zij wensen immers de positie van de langstlevende echtgenote met
betrekking tot de gezinswoning te verstevigen, nog boven op de bescherming
die de bepalingen van het primair huwelijksvermogensstelsel (en meer bepaald
artikel 215 BW) biedt. Aanvragers zijn er zich bewust van dat de vrijstelling van
erfbelasting met betrekking tot de gezinswoning in hoofde van de langstlevende
echtgenote in voorkomend geval niet zal gelden.
3.1.3. ARTIKEL 2.7.1.0.5. VCF
106. De bepaling van artikel 2.7.1.0.5. VCF werd ingelast om de heffing van het
successierecht te verzekeren over de goederen die kort vóór het overlijden het
patrimonium van de overledene hebben verlaten. De overwogen verrichtingen
frustreren deze doelstelling niet aangezien zij enkel de bedoeling hebben om
een regeling uit te werken die speelt bij echtscheiding of bij overlijden.
Aangezien de regeling pas speelt op het ogenblik van echtscheiding of
overlijden, heeft zij dus niet tot doel om goederen kort vóór het overlijden uit
het patrimonium van de overledene te halen.
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3.2. GEEN FRUSTRATIE VAN ARTIKEL 2.7.1.0.2 VCF
107. Zoals hierboven reeds besproken, is artikel 2.7.1.0.2 VCF niet van
toepassing op de overwogen verrichtingen aangezien zij huwelijksvoordelen
verlenen die huwelijksvermogensrechtelijk worden verkregen.
Artikel 2.7.1.0.2 VCF wordt niet gefrustreerd door Aanvragers aangezien ze
enkel een huwelijksvermogensrechtelijke regeling beogen.
108. Elke erfrechtelijke verkrijging wordt op de nalatenschap toegekend, terwijl
Aanvragers net willen vermijden dat de onverdeelde goederen voor de helft in de
nalatenschap van de eerststervende terecht zouden komen. Zij beogen immers
dat de onverdeelde goederen in geval van overlijden in eerste instantie
oordeelkundig worden beheerd door de langstlevende van hen beiden. De
samenstelling en specificiteit van de onverdeelde goederen is immers complex
en het vermogen niet van dien aard om (geheel of gedeeltelijk) door de […] zoon
van Aanvragers te worden beheerd. Aanvragers willen kost wat kost vermijden
dat hun zoon aan enig schuldeisersrisico of vennootschapsrechtelijke
aansprakelijkheid zal worden blootgesteld. Deze bezorgdheid van Aanvragers
kan worden ondervangen door de langstlevende het onverdeelde vermogen toe
te kennen ten titel van (volkomen) huwelijksvoordeel (cfr. supra).
109. Bovendien zouden dergelijke voordelen, indien testamentair of via
contractuele erfstelling buiten huwelijksovereenkomst toegekend, eenzijdig
herroepen kunnen worden, wat de echtgenoten uiteraard niet wensen.
110. Aanvragers kunnen dezelfde doelstelling niet met dezelfde civiele gevolgen
bereiken, noch door de wettelijke devolutie, noch door een testamentaire
beschikking, noch door een contractuele erfstelling.
3.3. BESLUIT
111. Uit het voorgaande blijkt afdoende dat Aanvragers de voorgenomen
verrichtingen overwegen omwille van niet-fiscale motieven. Zij verzoeken dan
ook te bevestigen dat er omwille van deze niet-fiscale motieven geen sprake kan
zijn van enig “fiscaal misbruik” met betrekking tot de voorgenomen
verrichtingen en dat de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2
VCF niet van toepassing is.
[top]

IV. Beslissing
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Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
112. 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.
113. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht, zoals in de aanvraag
vermeld:
- Artikel 2.7.1.0.2 VCF dat luidt als volgt:

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 aan het vruchtgebruik heeft verzaakt conform paragraaf 6 van
het voormelde artikel.
- 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:
1° …
2° …
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.
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.
- Artikel 2.7.1.0.4 VCF dat luidt als volgt:
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De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die
niet aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van
de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken
van de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere
echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste
wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
- Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

§ 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.
- Artikel 2.7.1.0.9 VCF dat 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
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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.
- Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

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.
- Artikel 2.9.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

Overeenkomstig artikel 1, artikel 19 en artikel 31 van het federale Wetboek
van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten wordt het verkooprecht
gevestigd naar aanleiding van de registratie of de verplichting tot registratie
van akten of geschriften die als titel gelden van een overeenkomst houdende
overdracht onder bezwarende titel van eigendom of vruchtgebruik van
onroerende goederen, met uitsluiting van de inbrengen, vermeld in artikel
115bis van het federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en
Griffierechten.
- Artikel 2.9.1.0.7 VCF dat luidt als volgt:

In afwijking van artikel 2.10.1.0.1 wordt in geval van toebedeling bij verdeling
of van afstand van onverdeelde delen aan een derde die bij overeenkomst een
onverdeeld deel heeft verkregen van goederen die toebehoren aan een of meer
personen, het verkooprecht geheven op de delen waarvan de derde ten
gevolge van de overeenkomst eigenaar wordt, met toepassing van artikel
2.9.3.0.1 en artikel 2.9.3.0.4 tot en met artikel 2.9.3.0.7.
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Het eerste lid is van toepassing als de toebedeling van goederen of de afstand
van onverdeelde delen gedaan wordt aan de erfgenamen of legatarissen van
de overleden derde verkrijger.
Het eerste lid is niet van toepassing als de derde, aan wie de toebedeling of de
afstand gedaan wordt, met anderen het geheel van een of meer goederen
heeft verkregen.
- Artikel 2.10.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

Overeenkomstig artikel 1, artikel 19 en artikel 31 van het federale Wetboek
van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten wordt het verdeelrecht
gevestigd naar aanleiding van de registratie of de verplichting tot registratie
van akten of geschriften die als titel gelden van een overeenkomst houdende :
1° gedeeltelijke of gehele verdelingen van onroerende goederen;
2° afstanden onder bezwarende titel, onder mede-eigenaars, van onverdeelde
delen in onroerende goederen;
3° omzetting als vermeld in artikel 745quater en artikel 745quinquies van het
Burgerlijk Wetboek, zelfs als er geen onverdeeldheid is.
- 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
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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.
114. Er worden 2 verrichtingen voorgelegd, die zullen worden verwezenlijkt via
een wijziging van de huwelijksovereenkomst, waarbij het stelsel van scheiding
van goederen behouden blijft:
- toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot het onroerend goed
en de roerende goederen die de heer X in een nieuwe onverdeeldheid zal
brengen;
- ontbinding van het bestaande TIGV en toevoeging van een verblijvingsbeding
met betrekking tot het onroerend goed dat in onverdeeldheid blijft tussen de
echtgenoten.
115. Algemeen wordt vooreerst aanvaard dat de voorgenomen verrichtingen
welke bij huwelijksovereenkomst zouden plaatsvinden, namelijk de
overeenkomst van inbreng en die van toebedeling, overeenkomsten onder
bezwarende titel zijn. Bovendien blijven deze overeenkomsten onder
bezwarende titel, ook al is de inleg en/of de levensverwachting ongelijk, dit in
tegenstelling tot hetgeen geldt voor bedingen van aanwas.
116. Ingevolge de ontbinding van het TIGV blijft de onverdeeldheid tussen
aanvragers met betrekking tot de blote eigendom van de voormalige
gezinswoning bestaan. De heer X behoudt de geheelheid vruchtgebruik voor de
resterende duurtijd tot […]. Er is aldus geen verdeelrecht op grond van artikel
2.10.1.0.1 VCF verschuldigd.
117. De inbreng door de heer X van eigen goederen in de nieuwe
onverdeeldheid is fiscaal gezien de overdracht (onder bezwarende titel) van een
onverdeeld deel. Voor zover deze verrichting betrekking heeft op roerende
goederen, is hierop geen Vlaamse registratiebelasting verschuldigd. In de mate
dat deze verrichting betrekking heeft op onroerende goederen, is hierop het
verkooprecht verschuldigd overeenkomstig artikel 2.9.1.0.1 VCF.
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118. Voor wat de toebedeling betreft, is het zo dat de toebedeling van de
volledige onverdeeldheid aan de langstlevende geen erfrechtelijke verkrijging is
doch wel een verkrijging op grond van een overeenkomst onder de levenden.
119. Een conventionele overdracht onder bezwarende titel van onroerende
goederen valt in principe onder het toepassingsgebied van de
registratiebelasting.
120. Voor een dergelijke overdracht in het kader van een toebedeling van meer
dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen bij overlijden maakt de fiscale
regelgeving hierop een uitzondering door de overdracht (zowel van onroerende
als van roerende goederen) onder de erfbelasting te plaatsen op grond van
artikel 2.7.1.0.4 VCF. Deze bepaling is hier echter niet van toepassing, zoals de
aanvrager aangeeft, vermits er in casu geen sprake is van een
gemeenschappelijk vermogen.
121. We vallen dus terug op de algemene regels inzake het verkoop- of het
verdeelrecht.
122. Samengevat betekent dit concreet het volgende:
- op de toebedeling van de roerende goederen is geen erf- noch
registratiebelasting verschuldigd;
- op de toebedeling van onroerende goederen zal het verdeelrecht verschuldigd
zijn indien de echtgenoten dezelfde titel hebben in de onverdeeldheid. Is de
verkrijger echter een derde-verkrijger, dan zal op de toebedeling aan deze
verkrijger het verkooprecht van toepassing zijn op grond van artikel 2.9.1.0.7
VCF. Hieruit volgt dat voor het onroerend goed dat de heer X in een nieuwe
onverdeeldheid brengt (namelijk de huidige gezinswoning) met toevoeging van
een verblijvingsbeding, bij de toebedeling ingeval van overlijden van één van de
echtgenoten, verkooprecht verschuldigd zal zijn op de waarde van de verkregen
helft als mevrouw de langstlevende is en verdeelrecht op de geheelheid als de
heer X de langstlevende is. Voor wat de voormalige gezinswoning betreft, wordt
mevrouw Y niet beschouwd als “derde-verkrijger bij overeenkomst”.
123. Uit het voorgaande volgt dat de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF,
2.7.1.0.4 VCF, 2.7.1.0.5 VCF, 2.7.1.0.9 VCF en 2.8.1.0.1 VCF in principe geen
toepassing vinden op de voorgenomen verrichtingen.
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124. Elk contract dat is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan afgetoetst worden aan de
anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit indien er
ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is mogelijk
indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de geviseerde verrichting(en)
ook niet-fiscale doelstellingen hebben, en dat deze niet-fiscale doelstellingen
voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
125. De artikelen van titel 2, hoofdstuk 7 (erfbelasting) van de VCF vormen de
rechtsgrond voor de heffing van de erfbelasting. Bij deze bepalingen wordt er
geen onderscheid gemaakt tussen specifieke en algemene bepalingen. Evenwel
is het zo dat de bepaling van art. 3.17.0.0.2 VCF voorkomt dat men zich door
gebruik van bepaalde rechtshandelingen buiten het toepassingsgebied van een
heffingsbepaling stelt enkel en alleen vanwege fiscale motieven.
De fictiebepalingen ingevoegd in de VCF zijn terug te vinden in de artikelen
2.7.1.0.3 tot en met 2.7.1.0.9 VCF en betreffen regelingen waarbij de
wetgever/decreetgever het noodzakelijk vond een bepaalde verkrijging gelijk te
stellen met een legaat. De fictiebepalingen zijn geen specifieke
misbruikbepalingen. Elke fictiebepaling heeft een specifiek doel. In de
voorbereidende werken van elk van deze bepalingen kan de doelstelling worden
nagelezen aan de hand waarvan een concrete techniek kan worden geëvalueerd.
De fictiebepaling kan enkel worden toegepast als er voldaan is aan de
voorwaarden die door het overeenkomstig artikel uit de VCF worden gesteld.
Uit de structuur van de VCF kan worden afgeleid dat de decreetgever met de
artikelen 2.7.1.0.3 tot en met 2.7.1.0.9 VCF geen specifieke misbruikbepalingen
voor ogen had: de algemene misbruikbepaling is opgenomen in titel 3 (Inning en
Invordering), die algemeen de procedurebepalingen bevat terwijl de
fictiebepalingen opgenomen zijn in titel 2 (Belastingheffing), die de inhoudelijke
bepalingen bevat. Meer bepaald werden de fictiebepalingen opgenomen onder
hoofdstuk 7 (Erfbelasting), afdeling 1 (belastbaar voorwerp).
De anti-misbruikbepaling, zoals opgenomen in art. 3.17.0.0.2 VCF, is een
algemene bepaling. Het gegeven dat een artikel van titel 2, hoofdstuk 7
(erfbelasting), meer bepaald een fictiebepaling, van de VCF niet kan worden
toegepast omdat de voorwaarden niet zijn voldaan sluit de inroeping door de
Vlaamse Belastingdienst van art 3.17.0.0.2 VCF niet uit. Dit laatste artikel werd
immers in het leven geroepen om te voorkomen dat de overledene voor zijn
overlijden via bepaalde (legale) technieken zijn nalatenschap zou laten vererven
met ontwijking van de erfbelasting.
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126. Uit de gegevens opgenomen in de aanvraag blijkt dat de echtgenoten
sedert 2011 gehuwd zijn onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen,
met toevoeging van een intern gemeenschappelijk vermogen. Tot op heden werd
er geen enkele wijziging aangebracht aan dit huwelijkscontract. Zij hebben één
gemeenschappelijke minderjarige zoon en geen niet-gemeenschappelijke
kinderen.
127. Gelet op de concrete feitenconstellatie en de voorgelegde niet-fiscale
motieven in de randnummers 100-110 is het besluitvormingsorgaan van
oordeel dat de voorgenomen verrichting geen fiscaal misbruik uitmaakt in de zin
van artikel 3.17.0.0.2 VCF.
128. Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie- en de
erfbelasting en doet geen uitspraak over andere belastingen.
----------------

- publicatie op 12.02.2021
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Verblijvingsbeding
Voorafgaande beslissing nr. 20073 dd. 07.12.2020

Art 2.7.1.0.2; 2.7.1.0.3; 2.7.1.0.4; 2.7.1.0.5; 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 aanvragers zijn gehuwd onder een stelsel van zuivere scheiding van
goederen ingevolge voorhuwelijks huwelijkscontract van xx.xx.1982, verleden
voor notaris […], destijds notaris met standplaats te […].
2. Dit huwelijkscontract werd tot op heden niet gewijzigd.
3. Thans wensen de aanvragers hun huwelijksstelsel aan te passen. Ze wensen
een specifieke regeling in te voeren met betrekking tot goederen die tussen hen
in onverdeeldheid zijn, en met name door de toevoeging van een
verblijvingsbeding voor deze onverdeelde goederen.
4. Deze aanvraag heeft betrekking op de fiscale behandeling van het
verblijvingsbeding voor de onverdeelde goederen.
5. Partijen hebben momenteel een aantal roerende en onroerende
goederen in onverdeeldheid. Deze goederen behoren hen toe in gelijke delen
(50 % - 50 %), zoals verder toegelicht hierna in randnummer 13.
6. De aanvragers wensen, met betrekking tot de voorgenomen verrichting,
zekerheid over de fiscale behandeling ervan - bij leven en bij overlijden vooraleer ze deze wijzigingen doorvoeren.
7. Ze wensen bevestiging te krijgen dat de voorgenomen verrichting niet
onderworpen is aan de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF,
2.7.1.0.5 VCF, en dat ze ook geen van deze bepalingen frustreren, zodat ook de
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algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF daarop niet
toepasselijk is.
8. In dit dossier werd reeds een positieve ruling afgeleverd (VB 20016), die thans
wordt aangevuld.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
9. De aanvraag wordt gezamenlijk ingediend namens de heer X ingeschreven in
het rijksregister onder het nummer […], en mevrouw Y ingeschreven in het
rijksregister onder het nummer […].
10. De aanvragers hebben hun woonplaats te […], en dit sedert meer dan 5 jaar.
11. Ze hebben twee meerderjarige kinderen, te weten de heer A en mevrouw B.
Beide kinderen zijn geboren tijdens het huwelijk.
Er zijn geen niet-gemeenschappelijke kinderen.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en): toevoeging van een
verblijvingsbeding met betrekking tot de goederen die in onverdeeldheid aan
partijen toebehoren
Voorwerp van deze verrichting
12. Zoals hierboven reeds vermeld, bezitten de echtgenoten diverse onroerende
en roerende goederen in onverdeeldheid.
13. Deze goederen behoren de echtgenoten toe in gelijke delen.
Het betreft:
•

Een gezinswoning, gelegen te […];

•

Een perceel grond gelegen te […], zonder nummer, ter hoogte van nummer
[…];

•

Tegoeden op een bankrekening. Mevrouw Y heeft op xx.xx.2020 deze
tegoeden aangevuld met persoonlijke gelden;

•

Diverse andere lichamelijke roerende goederen, onder meer het huisraad in
de hoger genoemde gezinswoning.
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14. Mogelijks zullen de echtgenoten ook in de toekomst andere roerende
of onroerende goederen in onverdeeldheid verwerven.
15. Ten slotte wensen de echtgenoten ook andere roerende goederen die zij
vandaag elk in exclusieve eigendom hebben, in de toekomst in te brengen in een
onderlinge onverdeeldheid.
Toe te voegen verblijvingsbeding (optioneel)
16. De echtgenoten willen deze onverdeelde goederen echter tevens
onderwerpen aan een verdelingsbeding, zoals opgenomen in artikel 18 van het
ontwerp van wijzigingsakte.[1]
17. Ze willen deze onverdeelde goederen in volle eigendom aan de
langstlevende van hen toebedelen. Hierdoor zullen al deze onverdeelde
goederen bij overlijden van een van de echtgenoten van rechtswege,
onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan de langstlevende toebehoren,
tenzij de langstlevende zou kiezen, overeenkomstig de modaliteiten van het
huwelijkscontract, om zich niet op dit verblijvingsbeding te beroepen.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
1) Voorgenomen verrichting wordt niet belast onder de artikelen 2.7.1.0.2
VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF, 2.7.1.0.5 VCF
18. De aanvragers verzoeken met betrekking tot de voorgenomen verrichting te
bevestigen dat het voordeel dat de langstlevende zal verkrijgen door de
toepassing van het verblijvingsbeding als gevolg van deze verrichting, niet zal
worden onderworpen aan de hierna vermelde decretale bepalingen, om de
redenen die de aanvragers vermelden, dan wel om de redenen die de Vlaamse
Belastingdienst hieromtrent zal uiteenzetten.
Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.2 VCF
19. Artikel 2.7.1.0.2 VCF belast met erfbelasting goederen die worden verkregen
uit de nalatenschap, via wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of
contractuele erfstelling. Het voordeel dat de langstlevende ingevolge de in deze
aanvraag beschreven verrichting zal verkrijgen, wordt echter niet uit de
nalatenschap verkregen (dus niet via wettelijke devolutie, noch door uiterste
wilsbeschikking, noch door een contractuele erfstelling). Het voordeel wordt
louter huwelijksvermogensrechtelijk verkregen, als een huwelijksvoordeel, en
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dus als niet-schenking, zoals door de Wet Huwelijksvermogensrecht van 22 juli
2018 omschreven.
Een huwelijksvoordeel wordt civielrechtelijk gedefinieerd als een voordeel dat
voor een van de echtgenoten ontstaat uit de wijze van samenstelling, werking,
vereffening of verdeling (en verrekening) van het huwelijksvermogensstelsel (H.
CASMAN, Huwelijksvoordelen, Antwerpen, Kluwer, 1976; deze definitie werd
reeds in 2012 expliciet door de wetgever overgenomen in art. 1429bis BW).
20. Een huwelijksvoordeel wordt dus huwelijksvermogensrechtelijk verkregen,
uit hoofde van het huwelijksstelsel, waarvan de vereffening voor gaat op de
vaststelling van de omvang van de nalatenschap (Cass. 24 maart 2017). Het kan
om die reden nooit een erfrechtelijke verkrijging zijn.
Een huwelijksvoordeel is civielrechtelijk nooit een schenking en bij uitbreiding
geen contractuele erfstelling. Het wordt gekwalificeerd als een niet-schenking
(Cass. 10 december 2010). Deze kwalificatie is objectief, d.w.z. dat ze bestaat
ongeacht de intentie van partijen. Een intentie om te begiftigen (animus
donandi) kan die kwalificatie niet wijzigen, sterker nog, het bewijs dat er sprake
zou zijn van een intentie om te begiftigen mag zelfs niet geleverd worden (GwH
23 november 2005, nr. 170/2005).
21. Deze kwalificatie werkt volkomen indien, zoals in het geval dat aanvragers
voorleggen, het huwelijksvoordeel wordt toegekend louter op aanwinsten, en in
een situatie waar er geen niet-gemeenschappelijke kinderen zijn die samen met
een stiefouder tot de nalatenschap van de eerst stervende echtgenoot zouden
komen (art. 1464 BW en, a contrario, art. 1465 BW).
22. Deze kwalificatie werkt ook in een stelsel van scheiding van goederen, zoals
dit voor de aanvragers het geval is.
Echtgenoten die gehuwd zijn onder dit stelsel mogen aan dit stelsel clausules
toevoegen, met name clausules ter nadere regeling van enige onverdeeldheid die
tussen hen zou bestaan. De artikelen 1429bis, 1458, 1464 en 1465 zijn in een
stelsel van scheiding van goederen van overeenkomstige toepassing (art. 1469,
§ 1, vierde lid BW zoals ingevoerd door de Wet Huwelijksvermogensrecht van 22
juli 2018).
23. Dit betekent dat indien uit de samenstelling, werking, vereffening, verdeling
(of verrekening) van het stelsel van scheiding van goederen zoals in de
huwelijksovereenkomst uitgewerkt, voor een van de echtgenoten een voordeel
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kan ontstaan, dit voordeel een huwelijksvoordeel zal zijn. Is dit
huwelijksvoordeel beperkt tot aanwinsten, dan mogen deze aanwinsten integraal
aan de langstlevende worden toegekend, als volkomen huwelijksvoordeel,
vermits de grenzen zoals in artikel 1464 BW gesteld niet overschreden zijn (en
voor zover er inderdaad geen niet-gemeenschappelijke kinderen tot de
nalatenschap van de eerstoverleden echtgenoot zullen komen).
24. De kwalificatie van een volkomen huwelijksvoordeel als niet-schenking heeft
belangrijke civiele gevolgen. Deze voordelen kunnen immers niet ingekort
worden. Ze worden zelfs niet opgenomen in de fictieve of hereditaire massa (art.
922 BW), bepalen niet mee de omvang van het beschikbaar deel van de
nalatenschap en worden noch op dat beschikbaar deel noch op de reserve
aangerekend.
25. Deze civielrechtelijke kwalificatie werkt ook in het fiscaal recht door. Dat
bevestigde het Hof van Cassatie reeds bij arrest van 9 juli 1931. Het fiscaal recht
moet de kwalificatie als niet-schenking dus aanvaarden, tenzij een specifieke en
expliciete fiscale bepaling daarvan zou afwijken.
26. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
(door de voorgenomen verrichting in de huwelijksovereenkomst in te lassen) kan
dus niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.2 VCF.
Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF
27. Omwille van de kwalificatie als (volkomen) huwelijksvoordeel kan op het
voordeel dat de langstlevende van de echtgenoten zou verkrijgen, evenmin
artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF worden toegepast. Dat artikel belast met erfbelasting
schenkingen van roerende goederen die de erflater zou hebben gedaan onder
opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt ingevolge het overlijden
van de schenker.
28. Het verblijvingsbeding zou weliswaar enkel uitwerking hebben bij overlijden
van een van de echtgenoten, maar van een schenking is er geen sprake, hetgeen
ook bevestigd is door het Hof van Cassatie (Cass. 5 januari 2017). Er is louter
sprake van een huwelijksvoordeel, dat als niet-schenking kwalificeert (zie ook
hierboven).
29. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
(door de voorgenomen verrichting in de huwelijksovereenkomst in te lassen) kan
dus niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF.
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Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF
30. Artikel 2.7.1.0.4 VCF belast ieder huwelijksvoordeel waarbij de langstlevende
echtgenoot meer dan de helft van de gemeenschap verkrijgt. De toepassing van
artikel 2.7.1.0.4 VCF is beperkt tot situaties waarin sprake is van een stelsel met
een gemeenschap.
31. Tussen de aanvragers bestaat evenwel geen gemeenschap. Ze zijn gehuwd
onder het stelsel van scheiding van goederen. Daaraan wordt nu een
verblijvingsbeding toegevoegd voor het geval van overlijden, dat louter
betrekking heeft op onverdeelde goederen, niet op gemeenschapsgoederen.
32. De voorwaarden voor de toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF zijn dus niet
vervuld. Ook eerder al bevestigde de rechtsleer en de rechtspraak dat dit artikel
niet toepasselijk is op clausules waarbij geen gemeenschappelijk vermogen is
betrokken (zie bijv. Antwerpen 5 oktober 2004).
33. Artikel 2.7.1.0.4 VCF kan dan ook niet worden toegepast op de overgang op
grond van het overwogen verblijvingsbeding (door de voorgenomen verrichting
in de huwelijksovereenkomst in te lassen).
Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.5 VCF
34. Voor de heffing van erfbelasting op grond van artikel 2.7.1.0.5 VCF moeten
drie cumulatieve voorwaarden zijn vervuld:
1) een kosteloze beschikking;
2) gedurende de drie jaar voorafgaand aan het overlijden;
3) waardoor een bevoordeling ontstaat die niet onderworpen is geweest aan
schenkbelasting of aan registratierechten op schenkingen.
35. Het voorgenomen verblijvingsbeding verstrekt evenwel geen kosteloze
beschikking, zoals hierboven uitgebreid toegelicht. Een huwelijksvoordeel kan
niet gelijk gesteld worden met een kosteloze beschikking. Dat bevestigde ook
het Hof van Cassatie (Cass. 5 januari 2017), zoals eerder aangehaald.
36. Evenmin is artikel 2.7.1.0.5 VCF van toepassing op de inbreng van een goed
door een echtgenoot in een onverdeeldheid tussen beide echtgenoten.
Dergelijke inbreng is immers geen kosteloze beschikking maar een
huwelijksvoordeel.
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37. Het voorgenomen verblijvingsbeding wordt weliswaar nu opgenomen, maar
of het een huwelijksvoordeel oplevert kan slechts beoordeeld worden bij de
ontbinding van het huwelijksstelsel, dus bij overlijden van de eerste van de
echtgenoten. Als het voordeel pas bij overlijden ontstaat en moest het
beschouwd worden als kosteloze beschikking, quod non, kan er geen sprake
zijn van een beschikking die tot stand komt in enige periode voor het overlijden.
Er kan dus geen sprake zijn van een schenking in een periode die het overlijden
voorafgaat.
38. Artikel 2.7.1.0.5 VCF is dus niet van toepassing op de overgang/toebedeling
op grond van het overwogen verblijvingsbeding (door de voorgenomen
verrichting in de huwelijksovereenkomst in te lassen) noch op inbrengen door
een echtgenoot in een onverdeeldheid tussen beide echtgenoten.
Geen beding van aanwas in de zin van het SP 17044
39. De uitwerking van het verblijvingsbeding verleent een huwelijksvoordeel, dat
beheerst wordt door de specifieke regels van het huwelijksvermogensrecht en de
kwalificatie die ze aan huwelijksvoordelen toekennen. Deze kwalificatie is dus
voorbehouden aan personen die door het huwelijk verbonden zijn en aan
voordelen die ze mekaar in hun huwelijksovereenkomst en binnen het door hen
uitgewerkt huwelijksstelsel toekennen.
40. Er is met betrekking tot het overwogen verblijvingsbeding dus geen sprake
van een beding van aanwas.
Een beding van aanwas is een kanscontract dat ook tussen niet gehuwden kan
worden gesloten. Wordt het door gehuwden gesloten, dan staat het los van hun
huwelijksstelsel en wordt het niet in een huwelijksovereenkomst opgenomen.
41. Naar het oordeel van de Vlaamse Belastingdienst, zoals verwoord in SP
17044, is de uitwerking van een kanscontract niet onderworpen aan de heffing
van schenk- en erfbelasting (maar wel aan de heffing van het verkooprecht als
het op onroerende goederen betrekking heeft) onder de voorwaarden die in dat
SP 17044 zijn vermeld.
•

In de eerste plaats moet het gaan om een beding van aanwas dat slaat op
goederen die ten bijzondere titel zijn aangewezen (in de zin die hieraan wordt
gegeven in art. 1100/1 § 4 BW zoals ingevoerd bij wet van 22 juli 2018).

•

In de tweede plaats moet het gaan om een beding van aanwas dat ten
bezwarende titel is verleend, dus om een beding van aanwas dat als
kanscontract kan kwalificeren. Hiervoor is, aldus het SP 17044, vereist dat de
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kansen van beide partijen (indien het contract slechts tussen twee partijen is
gesloten) evenwichtig zijn. Daarvan kan slechts sprake zijn wanneer de inleg
van beide partijen gelijkaardig is, en wanneer de levenskansen van beide
partijen gelijkwaardig zijn.
42. Aanvragers wijzen erop dat de inleg in hun geval wel degelijk gelijk is. Hun
levensverwachtingen zijn nagenoeg gelijk. Ze verschillen nauwelijks in leeftijd en
ondervinden geen van beide ernstige medische problemen.
Aanvragers wensen evenwel ook te voorzien in het verblijvingsbeding, niet in
een aanwasbeding. Dit biedt immers het voordeel dat het op een onweerlegbare
wijze als een huwelijksvoordeel wordt gekwalificeerd en dus hoe dan ook buiten
de erfrechtelijke aanspraken van de kinderen blijft.
43. Het door de aanvragers overwogen verblijvingsbeding kwalificeert immers
niet als beding van aanwas, maar als huwelijksvoordeel. Het is dus onderworpen
aan zelfstandige eisen om niet aan schenk- en erfbelasting onderworpen te zijn.
2) Geen misbruik
44. De algemene antimisbruikbepaling kan slechts worden toegepast indien de
gewone interpretatiemethode, de technische bepalingen van het wetboek, de
simulatieleer en de specifieke fiscale misbruikbepalingen (de zogenaamde
fictiebepalingen) geen toepassing vinden.
Ook het Grondwettelijk Hof stelt dat de algemene 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.
De door de aanvragers overwogen aanvraag frustreert echter geen enkele
toepasselijke specifieke antimisbruikbepaling. Evenmin kan daartegen de
algemene antimisbruikbepaling worden aangewend. De aanvragers verzoeken
om dit te bevestigen, op grond van de hierna uiteengezette motieven.
Geen frustratie van specifieke antimisbruikbepalingen
45. De voorgenomen verrichting frustreert de doelstellingen van art. 2.7.1.0.3,
3° VCF niet, omdat de aanvragers niet overgaan tot enige schenking of kosteloze
beschikking waarvan de uitwerking artificieel tot aan het overlijden wordt
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uitgesteld. Ze passen hun huwelijksovereenkomst aan om tot een regeling te
komen, enerzijds bij echtscheiding, anderzijds bij overlijden, die tot een billijke
regeling moet leiden voor goederen waarin ze beiden gerechtigd zijn.
46. De voorgenomen verrichting frustreert evenmin art. 2.7.1.0.5 VCF.
47. De aanvragers zijn destijds gehuwd onder een stelsel van scheiding van
goederen omdat ze een groot belang hechtten (en nog steeds hechten) aan de
professionele autonomie van elk van hen, alsook aan de grotere bescherming
voor (professionele) schuldeisers van de andere echtgenoot.
48. Ze zijn nu tot de vaststelling gekomen dat het, als gevolg van de hervorming
van het huwelijksvermogensrecht door de Wet Huwelijksvermogensrecht van 22
juli 2018, mogelijk is om huwelijksvoordelen aan mekaar toe te kennen, in het
bijzonder voor het geval van overlijden, met civielrechtelijke voordelen die
testamentaire beschikkingen of een contractuele erfstelling niet bieden.
Met betrekking tot onverdeeldheden laat de civiele wet nu immers toe dat een
verblijvingsbeding daaraan wordt gekoppeld, waardoor deze onverdeelde
goederen bij overlijden van een van de echtgenoten van rechtswege,
onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan de langstlevende toebehoren,
tenzij de langstlevende zou kiezen, overeenkomstig de modaliteiten zoals
voorzien in het huwelijkscontract, om zich niet op dit verblijvingsbeding te
beroepen. Dit is voor de langstlevende een veel comfortabelere situatie dan deze
die door een erfrechtelijke (testamentaire of contractuele) regeling wordt
geschapen.
Bovendien vertoont het verdelingsbeding voor onverdeeldheden een voordeel op
het verrekenbeding. Voor de werking van het verrekenbeding moet immers de
samenstelling en de nettowaarde van deze verrekenmassa worden vastgesteld in
onderling overleg tussen de langstlevende echtgenoot en de rechtsopvolgers van
de overleden echtgenoot, en bij ontstentenis van akkoord, door een
deskundigencollege. Na kennisgeving van de gemaakte keuze over de
verrekensleutel moeten de rechtsopvolgers van de overleden echtgenoot tot
betaling overgaan, hetzij in geld, hetzij door afstand van goederen aan de
langstlevende. Het is voor de schuldenaars van de verrekenschuld bovendien
mogelijk om de schuld in schijven te voldoen.
49. Door de onmiddellijke en zakelijke werking van het verblijvingsbeding zijn al
deze stappen niet nodig, en treedt de langstlevende echtgenoot, vanaf de
kennisgeving van zijn/haar keuze, maar met uitwerking vanaf het overlijden, in
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het bezit en in de volle eigendom van de onverdeelde goederen, die hem/haar in
natura verblijven.
50. Juist hierdoor is er voor de langstlevende op civielrechtelijk vlak een veel
comfortabelere positie dan bij een verrekenbeding.
Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.2 VCF
51. De voorgenomen verrichting verleent huwelijksvoordelen die
huwelijksvermogensrechtelijk worden verkregen. Ze is dus niet onderworpen aan
artikel 2.7.1.0.2 VCF.
De aanvragers frustreren deze bepaling niet, vermits ze enkel een
huwelijksvermogensrechtelijke regeling beogen. Ze kunnen dezelfde doelstelling
niet met dezelfde civiele gevolgen bereiken, noch door de wettelijke devolutie,
noch door een testamentaire beschikking, noch door een contractuele
erfstelling. Iedere erfrechtelijke verkrijging wordt immers louter op de
nalatenschap toegekend, terwijl de echtgenoten net willen vermijden dat de
onverdeelde goederen voor de helft in de nalatenschap van de eerstoverleden
echtgenoot terecht komen. Dergelijke voordelen zouden, indien testamentair of
via contractuele erfstelling buiten huwelijksovereenkomst toegekend, eenzijdig
herroepen kunnen worden, wat de echtgenoten niet wensen. Bovendien zouden
voordelen die in omvang gelijkaardig zouden zijn, maar die ze mekaar via een
testament of een contractuele erfstelling (al of niet binnen
huwelijksovereenkomst) zouden willen toekennen, vatbaar zijn voor inkorting
indien ze de reserve van de kinderen zouden aantasten, terwijl de echtgenoten
dat risico totaal wensen uit te schakelen, zoals de civiele wet hun dat toelaat.
3) Niet-fiscale motieven
52. Uit wat voorafgaat blijkt dat de aanvragers de voorgenomen verrichting
overwegen omwille van niet fiscale motieven.
Zij verzoeken dan ook te bevestigen dat er omwille van deze niet fiscale
motieven hoe dan ook geen sprake kan zijn van fiscaal misbruik met betrekking
tot de aanvraag die ze u voorleggen, en dat de algemene antimisbruikbepaling
van artikel 3.17.0.0.2 VCF niet toepasselijk is.
4) Besluit en verzoek tot beslissing
53. Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF verzoeken aanvragers het
besluitvormingsorgaan tot de volgende voorafgaande beslissing.
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54. Er wordt een aanvraag voorgelegd, die zal verwezenlijkt worden via een
wijziging van de huwelijksovereenkomst, waarbij het stelsel van scheiding van
goederen behouden blijft, maar aan dit stelsel een verdelingsbeding met
betrekking tot de onverdeelde goederen wordt toegevoegd.
55. Ze wensen bevestiging te krijgen dat de voorgenomen aanvraag niet
onderworpen is aan de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF,
2.7.1.0.5 VCF, en dat ze ook geen van deze bepalingen frustreert, zodat ook de
algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF daarop niet
toepasselijk is.
Ze wensen in het algemeen bevestigd te zien dat de invoeging van het
voorgenomen verdelingsbeding met betrekking tot de onverdeelde goederen bij
het overlijden van de eerste van hen niet zal leiden tot de heffing van enige
schenk- of erfbelasting.
56. De aanvragers zijn zich ervan bewust dat – aangezien de aanvraag (mede)
betrekking heeft op onroerende goederen – op de toebedeling van deze
onroerende goederen het verdeelrecht van toepassing zal zijn.
[top]

IV. Beslissing
57. Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de
volgende voorafgaande beslissing:
58. Het besluitvormingsorgaan spreekt zich enkel uit over op de fiscale
behandeling van het verblijvingsbeding voor de onverdeelde goederen en de
mogelijke toepassing van de door de aanvrager opgeworpen artikelen van de
VCF, met name:
Artikel 2.7.1.0.2 VCF dat luidt als volgt:

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 aan het vruchtgebruik heeft verzaakt conform paragraaf 6 van
het voormelde artikel.
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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 :
1° …
2° …
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.
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.
Artikel 2.7.1.0.4 VCF dat luidt als volgt:

De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die
niet aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van
de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken
van de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere
echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste
wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

§ 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
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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.
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.
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59. De oorspronkelijke aanvraag inzake VB 20016 wordt aangevuld, met name
met het gegeven dat één van de echtgenoten recent tegoeden vanuit een
persoonlijke bankrekening heeft overgeschreven naar een bankrekening op
naam van beide echtgenoten en dat de echtgenoten in de toekomst mogelijk
nog andere goederen in onverdeeldheid wensen te brengen.
60. Algemeen wordt aanvaard dat de voorgenomen verrichting welke bij
huwelijksovereenkomst zou plaatsvinden, namelijk de overeenkomst van
toebedeling, een overeenkomst onder bezwarende titel is. Bovendien blijft deze
overeenkomst onder bezwarende titel, ook al is de inleg en/of de
levensverwachting ongelijk, dit in tegenstelling tot hetgeen geldt voor bedingen
van aanwas.
61. De inbreng door een echtgenoot van een eigen roerend goed in een
bestaande onverdeeldheid is fiscaal gezien de overdracht (onder bezwarende
titel) van een onverdeeld deel. Voor zover deze verrichting betrekking heeft op
roerende goederen, is hierop geen Vlaamse registratiebelasting verschuldigd.
62. De toebedeling van de volledige onverdeeldheid aan de langstlevende op
grond van het verblijvingsbeding is geen erfrechtelijke verkrijging, doch wel een
verkrijging op grond van een overeenkomst onder de levenden.
63. Een conventionele overdracht onder bezwarende titel van onroerende
goederen valt in principe onder het toepassingsgebied van de
registratiebelasting.
64. Voor een dergelijke overdracht in het kader van een toebedeling van meer
dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen bij overlijden maakt de fiscale
regelgeving hierop een uitzondering door de overdracht (zowel van onroerende
als van roerende goederen) onder de erfbelasting te plaatsen op grond van
artikel 2.7.1.0.4 VCF. Deze bepaling is hier echter niet van toepassing, zoals de
aanvrager aangeeft, vermits er in casu geen sprake is van een
gemeenschappelijk vermogen.
65. We vallen dus terug op de algemene regels inzake het verkoop- of het
verdeelrecht.
66. Samengevat betekent dit concreet het volgende:
- Op de toebedeling van de roerende goederen is geen erf- noch
registratiebelasting verschuldigd.
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- Bij de toebedeling van de onroerende goederen, zal het verdeelrecht
verschuldigd zijn indien de echtgenoten dezelfde titel hebben in de
onverdeeldheid. Is de verkrijger echter een derde-verkrijger, dan zal op de
toebedeling aan deze verkrijger het verkooprecht van toepassing zijn op grond
van art. 2.9.1.0.7 VCF.
67. Uit het voorgaande volgt dat de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF,
2.7.1.0.4 VCF en 2.7.1.0.5 VCF geen toepassing vinden op de toebedeling van
de goederen die in onverdeeldheid aan partijen toebehoren.
68. Vermits het contract is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan het worden afgetoetst
aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit
indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen.
69. Mevrouw Y heeft recent tegoeden op een onverdeelde bankrekening
aangevuld met persoonlijke gelden. De echtgenoten verklaren dat zij ook andere
roerende goederen, die zij vandaag elk in exclusieve eigendom hebben, in de
toekomst wensen in te brengen in een onderlinge onverdeeldheid. De
toevoeging van het verblijvingsbeding zal ertoe leiden dat op de toebedeling van
de roerende goederen aan de langstlevende geen erf- noch registratiebelasting
verschuldigd zal zijn. Er wordt op die manier ongetwijfeld een aanzienlijke
belastingbesparing bekomen. Niettemin is het besluitvormingsorgaan, rekening
houdend met de concrete feitenconstellatie en de voorgelegde niet-fiscale
motieven in randnummers 44 tot en met 52, van oordeel dat de aanvulling van
de aanvraag inzake VB 20016 geen aanleiding geeft tot de aanwending van de
antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF.
70. Deze beslissing heeft alleen betrekking op erfbelasting en doet geen
uitspraak over andere belastingen.
----------

- publicatie op 12.02.2021
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Wijziging huwelijksstelsel - verblijvingsbeding m.b.t.
onverdeelde goederen
Voorafgaande beslissing nr. 20075 dd. 18.12.2020

Art 2.7.1.0.2; 2.7.1.0.3; 2.7.1.0.4; 2.7.1.0.5; 2.8.1.0.1; 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 aanvragers zijn oorspronkelijk gehuwd onder het stelsel van gemeenschap
van aanwinsten blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris […] op […]. Het
huwelijkscontract werd voor de eerste maal gewijzigd bij akte verleden voor
notaris […] op […] en voor de tweede maal met behoud van het stelsel ingevolge
akte verleden voor notaris […] op […].
2. De aanvragers hebben tot slot hun huwelijkscontract voor de derde en laatste
maal gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris […] op xx.xx.2020, waarbij
zij de volgende wijzigingen hebben doorgevoerd:
- Overstap naar het stelsel van scheiding van goederen;
- Toevoeging van een facultatief verblijvingsbeding van de onverdeeldheden
bestaande tussen de echtgenoten;
- Uitwerking van de modaliteiten van dit beding; en
- Aanpassing van hun huwelijksvermogensstelsel aan de laatste wetswijziging
inzake het Belgisch huwelijksvermogensrecht.
Deze aanvraag heeft betrekking op de fiscale behandeling van de wijziging van
het huwelijkscontract naar een stelsel van scheiding van goederen met
toevoeging van een facultatief verblijvingsbeding voor de onverdeelde goederen,
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zoals opgenomen in de derde en laatste wijzigingsakte van hun
huwelijkscontract van xx.xx.2020.
Een kopie van het huwelijkscontract en de akten wijziging huwelijkscontract
werden voorgelegd.
Hoewel de aanvragers dit facultatief verblijvingsbeding reeds hebben
toegevoegd aan hun huwelijksovereenkomst, heeft dit beding nog geen fiscale
uitwerking gekregen op het moment van de aanvraag. De fiscale gevolgen
krijgen maar uitwerking op het ogenblik dat het huwelijksvermogensstelsel
vereffend en verdeeld wordt. Het is bijgevolg mogelijk om hierover een
voorafgaande beslissing te vragen. De aanvragers verwijzen daarvoor naar de
voorafgaande beslissingen met nummers 18045, 19014, 19038, 19039 en
19040 inzake het beding van aanwas (naar analogie).[1]
3. De aanvragers wensen zekerheid over de fiscale behandeling van dit
facultatief verblijvingsbeding met betrekking tot deze onverdeeldheden, bij
leven en bij overlijden.
Ze wensen bevestiging te krijgen dat de overstap naar een stelsel van scheiding
van goederen met toevoeging van een facultatief verblijvingsbeding niet
onderworpen is aan de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3,3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF
2.7.1.0.5 VCF en 2.8.1.0.1 VCF en dat het ook geen van deze bepalingen
frustreert, zodat ook de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2
VCF daarop niet toepasselijk is.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
4. De aanvraag wordt ingediend door […], namens de heer X, ingeschreven in
het rijksregister onder het nummer […], en mevrouw Y, ingeschreven in het
rijksregister onder het nummer […].
De aanvragers hebben hun woonplaats te […], sedert meer dan 5 jaar.
Ze hebben twee gemeenschappelijke kinderen, die allen meerderjarig zijn. Alle
kinderen zijn geboren tijdens het huwelijk.
Er zijn geen niet-gemeenschappelijke kinderen.
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II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
Wijziging van het huwelijkscontract naar het stelsel van scheiding van goederen
met toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking tot de goederen die
in onverdeeldheid aan partijen toebehoren
5. Zoals hierboven reeds vermeld, zijn de echtgenoten overgestapt naar een
stelsel van scheiding van goederen, zonder dat de postcommunautaire onverdeeldheid werd verdeeld. Zij bezitten nu al hun roerende
en onroerende goederen in onverdeeldheid. Deze goederen behoren de
echtgenoten toe in gelijke delen.
Het betreft:
- Een gezinswoning, gelegen te […];
- De meubels en het huisraad aanwezig in de voornoemde gezinswoning;
- Diverse onlichamelijke roerende goederen, onder meer tegoeden op
bankrekeningen;
- Diverse lichamelijke roerende goederen;
- Diverse onroerende goederen.
Mogelijks zullen de echtgenoten ook in de toekomst andere roerende en
onroerende goederen in onverdeeldheid verwerven.
Toegevoegd verblijvingsbeding (optioneel)
6. De echtgenoten hebben deze onverdeelde goederen onderworpen aan een
verblijvingsbeding, zoals opgenomen in artikel 12 van de wijzigingsakte
huwelijkscontract.
Ze willen deze onverdeelde goederen in volle eigendom aan de langstlevende
van hen toebedelen. Hierdoor zullen al deze onverdeelde goederen bij overlijden
van één van de echtgenoten van rechtswege, onmiddellijk, in volle en exclusieve
eigendom aan de langstlevende echtgenoot toebehoren, tenzij de langstlevende
echtgenoot ervoor zou kiezen, overeenkomstig de modaliteiten van het
huwelijkscontract, om zich niet op dit verblijvingsbeding te beroepen.
[top]
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III. Motivering van de aanvraag
1) De wijziging van het huwelijkscontract is geen fiscaal misbruik
7. De overstap naar een stelsel van scheiding van goederen met toevoeging van
een verblijvingsbeding met betrekking tot de onverdeelde goederen is geen
fiscaal misbruik in de zin van artikel 3.17.0.0.2 VCF. Partijen plaatsen zich
immers niet binnen het toepassingsgebied van een belastingverminderende
bepaling, noch buiten het toepassingsgebied van een belastingvermeerderende
bepaling op een manier die strijdig is met de doelstellingen van de fiscale
wetgeving (geen objectief element).
Zelfs indien uw Dienst hierover anders zou oordelen, dan nog zijn er
overtuigende niet-fiscale motieven voor de wijziging van het
huwelijksvermogensstelsel, zodat deze rechtshandelingen niet het wezenlijk
doel hebben om een belastingvoordeel te bewerkstellingen (geen subjectief
element).
8. De overgang naar een stelsel van scheiding van goederen is vooreerst
ingegeven vanuit de wens tot bescherming van mevrouw Y tegen het
ondernemingsrisico van de heer X. Gelet op de gezondheidstoestand van
mevrouw Y, kan en wil zij niet meer verder ondernemen. De heer X daarentegen
wenst wel nog verder te ondernemen. De echtgenoten hebben daarom besloten
over te stappen naar het stelsel van scheiding van goederen, zodat de heer X
kan ondernemen zonder (het vermogen van) mevrouw Y hierbij te betrekken. De
echtgenoten willen het vermogen van mevrouw Y (voor de toekomst)
veiligstellen voor beroepsschuldeisers en er tevens voor zorgen dat haar
vermogen niet kan lijden onder een eventueel bewarend of uitvoerend beslag op
het vermogen van de heer X. Het is daarom dat de echtgenoten verkiezen om
bepaalde van hun roerende goederen toe te bedelen aan hun exclusieve eigen
vermogens en deze apart te gaan beheren.
9. Hun onroerende goederen, en met name de gezinswoning, zullen zij wel in
onverdeeldheid aanhouden. De bescherming is op dat vlak gegarandeerd door
het afleggen van een verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning
conform het bepaalde in artikel 72 en volgende van de wet van 25 april 2007.
10. Een andere reden om over te stappen naar het stelsel van scheiding van
goederen is ingegeven door de wens van de echtgenoten om hun vermogen voor
de toekomst autonoom te besturen. Om die reden kiezen zij ervoor om een deel
van het roerend gemeenschappelijk vermogen te verdelen en toe te bedelen aan
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de exclusieve eigen vermogens van beide echtgenoten. Mevrouw Y wenst,
omwille van haar gezondheidstoestand, nu reeds over te gaan tot schenkingen
aan de kinderen. De heer X daarentegen wenst dit nog niet te doen en wenst met
zijn deel van het vermogen verder te ondernemen. In een stelsel van scheiding
van goederen kan elke echtgenoot dit voor zichzelf beslissen. Dit was niet
mogelijk in hun oorspronkelijke huwelijksvermogensstelsel, dus was een
wijziging noodzakelijk. De post-communautaire onverdeeldheid zal dus voor
een gedeelte verdeeld worden tussen beide echtgenoten, zodat mevrouw Y op
korte termijn kan overgaan tot schenkingen aan de kinderen.
Voor de gezinswoning is dergelijk autonoom bestuur niet aan de orde; zoals
supra uiteengezet zal deze hen dan ook in onverdeeldheid blijven toebehoren.
2) Verrichting wordt niet belast onder de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3,3°
VCF, 2.7.1.0.4 VCF, 2.7.1.0.5 VCF
11. Zoals supra uiteengezet, is de overschakeling naar een stelsel van zuivere
scheiding van goederen de enige manier om tegemoet te komen aan de huidige
huwelijksvermogensrechtelijke wensen van de heer X en mevrouw Y. Dit doet
echter geen afbreuk aan het feit dat zij de langstlevende onder hen willen
beschermen. Zij wensen meer bepaald de nodige maatregelen te nemen ter
garantie van de levenskwaliteit en levensstandaard van de langstlevende, zonder
aan flexibiliteit in te boeten. Zij hebben daartoe een verblijvingsbeding
toegevoegd aan hun huwelijkscontract.
De aanvragers verzoeken met betrekking tot de verrichting te bevestigen dat het
voordeel dat de langstlevende zal verkrijgen door de toepassing van het
verblijvingsbeding als gevolg van deze verrichting, niet zal worden onderworpen
aan de hierna vermelde decretale bepalingen, om de redenen die de aanvragers
vermelden, dan wel om de redenen die de Vlaamse Belastingdienst hieromtrent
zal uiteenzetten.
Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.2 VCF
12. Artikel 2.7.1.0.2 VCF belast met erfbelasting goederen die worden verkregen
uit de nalatenschap, via wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of
contractuele erfstelling. Het voordeel dat de langstlevende ingevolge de in deze
aanvraag beschreven verrichting zal verkrijgen, wordt echter niet uit de
nalatenschap verkregen (dus niet via wettelijke devolutie, noch door uiterste
wilsbeschikking, noch door een contractuele erfstelling). Het voordeel wordt
louter huwelijksvermogensrechtelijk verkregen, als een huwelijksvoordeel, en
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dus als niet-schenking, zoals door de Wet Huwelijksvermogensrecht van 22 juli
2018 omschreven.
Een huwelijksvoordeel wordt civielrechtelijk gedefinieerd als een voordeel dat
voor een van de echtgenoten ontstaat uit de wijze van samenstelling, werking,
vereffening of verdeling (en verrekening) van het huwelijksvermogensstelsel (H.
CASMAN, Huwelijksvoordelen, Antwerpen, Kluwer, 1976; deze definitie werd
reeds in 2012 expliciet door de wetgever overgenomen in art. 1429bis BW).
13. Een huwelijksvoordeel wordt dus huwelijksvermogensrechtelijk verkregen,
uit hoofde van het huwelijksstelsel, waarvan de vereffening voor gaat op de
vaststelling van de omvang van de nalatenschap (Cass. 24 maart 2017). Het kan
om die reden nooit een erfrechtelijke verkrijging zijn.
Een huwelijksvoordeel is civielrechtelijk nooit een schenking en bij uitbreiding
geen contractuele erfstelling. Het wordt gekwalificeerd als een niet-schenking
(Cass. 10 december 2010). Deze kwalificatie is objectief, d.w.z. dat ze bestaat
ongeacht de intentie van partijen. Een intentie om te begiftigen (animus
donandi) kan die kwalificatie niet wijzigen, sterker nog, het bewijs dat er sprake
zou zijn van een intentie om te begiftigen mag zelfs niet geleverd worden (GwH
23 november 2005, nr. 170/2005).
14. Deze kwalificatie werkt volkomen indien, zoals in het geval dat aanvragers
voorleggen, het huwelijksvoordeel wordt toegekend louter op aanwinsten, en in
een situatie waar er geen niet-gemeenschappelijke kinderen zijn die samen met
een stiefouder tot de nalatenschap van de eerstoverleden echtgenoot zouden
komen (art. 1464 BW en, a contrario, art. 1465 BW).
15. Deze kwalificatie werkt ook in een stelsel van scheiding van goederen, zoals
dit voor de aanvragers het geval is.
Echtgenoten die gehuwd zijn onder dit stelsel mogen aan dit stelsel clausules
toevoegen, met name clausules ter nadere regeling van enige onverdeeldheid die
tussen hen zou bestaan. De artikelen 1429bis, 1458, 1464 en 1465 BW zijn in
een stelsel van scheiding van goederen van overeenkomstige toepassing (art.
1469, § 1, vierde lid BW zoals ingevoerd door de Wet Huwelijksvermogensrecht
van 22 juli 2018).
16. Dit betekent dat indien uit de samenstelling, werking, vereffening, verdeling
(of verrekening) van het stelsel van scheiding van goederen zoals in de
huwelijksovereenkomst uitgewerkt, voor één van de echtgenoten een voordeel
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kan ontstaan, dit voordeel een huwelijksvoordeel zal zijn. Is dit
huwelijksvoordeel beperkt tot aanwinsten, dan mogen deze aanwinsten integraal
aan de langstlevende worden toegekend, als volkomen huwelijksvoordeel,
vermits de grenzen zoals in artikel 1464 BW gesteld niet overschreden zijn (en
voor zover er inderdaad geen niet-gemeenschappelijke kinderen tot de
nalatenschap van de eerstoverleden echtgenoot zullen komen).
17. De kwalificatie van een volkomen huwelijksvoordeel als niet-schenking heeft
belangrijke civiele gevolgen. Deze voordelen kunnen immers niet ingekort
worden. Ze worden zelfs niet opgenomen in de fictieve of hereditaire massa (art.
922 BW), bepalen niet mee de omvang van het beschikbaar deel van de
nalatenschap en worden noch op dat beschikbaar deel noch op de reserve
aangerekend.
18. Deze civielrechtelijke kwalificatie werkt ook in het fiscaal recht door. Dat
bevestigde het Hof van Cassatie reeds bij arrest van 9 juli 1931. Het fiscaal recht
moet de kwalificatie als niet-schenking dus aanvaarden, tenzij een specifieke en
expliciete fiscale bepaling daarvan zou afwijken.
19. De overgang/toebedeling op grond van het verblijvingsbeding (opgenomen
in de huwelijksovereenkomst) kan dus niet worden belast op grond van artikel
2.7.1.0.2 VCF.
Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.3,3° VCF
20. Omwille van de kwalificatie als (volkomen) huwelijksvoordeel kan op het
voordeel dat de langstlevende van de echtgenoten zou verkrijgen, evenmin
artikel 2.7.1.0.3,3° VCF worden toegepast. Dat artikel belast met erfbelasting
schenkingen van roerende goederen die de erflater zou hebben gedaan onder
opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt ingevolge het overlijden
van de schenker.
21. Het verblijvingsbeding zal weliswaar enkel uitwerking hebben bij overlijden
van één van de echtgenoten, maar van een schenking is er geen sprake, hetgeen
ook bevestigd is door het Hof van Cassatie (Cass. 5 januari 2017). Er is louter
sprake van een huwelijksvoordeel, dat als niet-schenking kwalificeert (zie ook
hierboven).
22. De overgang/toebedeling op grond van het verblijvingsbeding (opgenomen
in de huwelijksovereenkomst) kan dus niet worden belast op grond van artikel
2.7.1.0.3,3° VCF.
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Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF
23. Artikel 2.7.1.0.4 VCF belast ieder huwelijksvoordeel waarbij de langstlevende
echtgenoot meer dan de helft van de gemeenschap verkrijgt. De toepassing van
artikel 2.7.1.0.4 VCF is beperkt tot situaties waarin sprake is van een stelsel met
een gemeenschap.
24. Tussen de aanvragers bestaat evenwel geen gemeenschap. Ze zijn gehuwd
onder het stelsel van scheiding van goederen. Daaraan is een verblijvingsbeding
toegevoegd voor het geval van overlijden, dat louter betrekking heeft op
onverdeelde goederen, niet op gemeenschapsgoederen.
25. De voorwaarden voor de toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF zijn dus niet
vervuld. Ook eerder al bevestigde de rechtsleer en de rechtspraak dat dit artikel
niet toepasselijk is op clausules waarbij geen gemeenschappelijk vermogen is
betrokken (zie bijv. Antwerpen 5 oktober 2004).
Artikel 2.7.1.0.4 VCF kan dan ook niet worden toegepast op de overgang op
grond van het verblijvingsbeding (opgenomen in de huwelijksovereenkomst).
Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.5 VCF
26. Voor de heffing van erfbelasting op grond van artikel 2.7.1.0.5 VCF moeten
drie cumulatieve voorwaarden zijn vervuld:
1) een kosteloze beschikking;
2) gedurende de drie jaar voorafgaand aan het overlijden;
3) waardoor een bevoordeling ontstaat die niet onderworpen is geweest aan
schenkbelasting of aan registratierechten op schenkingen.
27. Het verblijvingsbeding opgenomen in de huwelijksovereenkomst verstrekt
evenwel geen kosteloze beschikking, zoals hierboven uitgebreid toegelicht. Een
huwelijksvoordeel kan niet gelijk gesteld worden met een kosteloze beschikking.
Dat bevestigde ook het Hof van Cassatie (Cass. 5 januari 2017), zoals eerder
aangehaald.
28. Het verblijvingsbeding is weliswaar nu reeds opgenomen in de
huwelijksovereenkomst, maar of het een huwelijksvoordeel oplevert kan slechts
beoordeeld worden bij de ontbinding van het huwelijksstelsel, dus bij overlijden
van de eerste van de echtgenoten. Als het voordeel pas bij overlijden ontstaat en
moest het beschouwd worden als kosteloze beschikking, quod non, kan er geen
Classificatie: Corporate

M&D Seminars

785

sprake zijn van een beschikking die tot stand komt in enige periode voor het
overlijden. Er kan dus geen sprake zijn van een schenking in een periode die het
overlijden voorafgaat.
29. Artikel 2.7.1.0.5 VCF is dus niet van toepassing op de overgang/toebedeling
op grond van het verblijvingsbeding (opgenomen in de huwelijksovereenkomst).
Geen beding van aanwas in de zin van het SP 17044
30. De uitwerking van het verblijvingsbeding verleent een huwelijksvoordeel, dat
beheerst wordt door de specifieke regels van het huwelijksvermogensrecht en de
kwalificatie die ze aan huwelijksvoordelen toekennen. Deze kwalificatie is dus
voorbehouden aan personen die door het huwelijk verbonden zijn en aan
voordelen die ze mekaar in hun huwelijksovereenkomst en binnen het door hen
uitgewerkt huwelijksstelsel toekennen.
31. Er is met betrekking tot het verblijvingsbeding opgenomen in de
huwelijksovereenkomst dus geen sprake van een beding van aanwas. Een beding
van aanwas is een kanscontract dat ook tussen niet gehuwden kan worden
gesloten. Wordt het door gehuwden gesloten, dan staat het los van hun
huwelijksstelsel en wordt het niet in een huwelijksovereenkomst opgenomen.
Naar het oordeel van de Vlaamse Belastingdienst, zoals verwoord in SP 17044, is
de uitwerking van een kanscontract niet onderworpen aan de heffing van
schenk- en erfbelasting (maar wel aan de heffing van het verkooprecht als het
op onroerende goederen betrekking heeft) onder de voorwaarden die in dat SP
17044 zijn vermeld.
- In de eerste plaats moet het gaan om een beding van aanwas dat slaat op
goederen die ten bijzondere titel zijn aangewezen (in de zin die hieraan wordt
gegeven in art. 1100/1 § 4 BW zoals ingevoerd bij wet van 22 juli 2018).
- In de tweede plaats moet het gaan om een beding van aanwas dat ten
bezwarende titel is verleend, dus om een beding van aanwas dat als
kanscontract kan kwalificeren. Hiervoor is, aldus het SP 17044, vereist dat de
kansen van beide partijen (indien het contract slechts tussen twee partijen is
gesloten) evenwichtig zijn. Daarvan kan slechts sprake zijn wanneer de inleg van
beide partijen gelijkaardig is, en wanneer de levenskansen van beide partijen
gelijkwaardig zijn.
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Aanvragers wijzen erop dat de inleg in hun geval wel degelijk gelijk is. Hun
levensverwachtingen zijn evenwel niet gelijk. Ze verschillen nauwelijks in leeftijd,
maar hun gezondheidstoestand is niet even goed. Om die reden kunnen
aanvragers dus geen aanwasbeding afsluiten.
Aanvragers hebben dan ook voorzien in een verblijvingsbeding. Dit biedt immers
het voordeel dat het op een onweerlegbare wijze als een huwelijksvoordeel
wordt gekwalificeerd en dus hoe dan ook buiten de erfrechtelijke aanspraken
van de kinderen blijft.
Het door de aanvragers opgenomen verblijvingsbeding kwalificeert niet als
beding van aanwas, maar als huwelijksvoordeel. Het is dus onderworpen aan
zelfstandige eisen om niet aan schenk- en erfbelasting onderworpen te zijn.
2) Geen misbruik
32. De algemene antimisbruikbepaling kan slechts worden toegepast indien de
gewone interpretatiemethode, de technische bepalingen van het wetboek, de
simulatieleer en de specifieke fiscale misbruikbepalingen (de zogenaamde
fictiebepalingen) geen toepassing vinden.
Ook het Grondwettelijk Hof stelt dat de algemene 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.
Het door de aanvragers opgenomen facultatief verblijvingsbeding frustreert
echter geen enkele toepasselijke specifieke antimisbruikbepaling. Evenmin kan
daartegen de algemene antimisbruikbepaling worden aangewend. De aanvragers
verzoeken om dit te bevestigen, op grond van de hierna uiteengezette motieven.

2.1. Geen frustratie van specifieke antimisbruikbepalingen
33. De verrichting frustreert de doelstellingen van art. 2.7.1.0.3,3° VCF niet,
omdat de aanvragers niet overgaan tot enige schenking of kosteloze
beschikking waarvan de uitwerking artificieel tot aan het overlijden wordt
uitgesteld. Ze hebben hun huwelijksovereenkomst aangepast om tot een
regeling te komen bij overlijden, die tot een billijke regeling moet leiden voor
goederen waarin ze beiden gerechtigd zijn.
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34. De verrichting frustreert evenmin art. 2.7.1.0.5 VCF.
De aanvragers hebben hun huwelijksvermogensstelsel gewijzigd naar een stelsel
van scheiding van goederen omdat ze, gelet op de gewijzigde omstandigheden
en met name de gezondheidstoestand van mevrouw Y, een groot belang hechten
aan de professionele autonomie van elk van hen, alsook aan de grotere
bescherming voor (professionele) schuldeisers van de andere echtgenoot.
Ze daarnaast tot de vaststelling gekomen dat het, als gevolg van de hervorming
van het huwelijksvermogensrecht door de Wet Huwelijksvermogensrecht van 22
juli 2018, mogelijk is om huwelijksvoordelen aan mekaar toe te kennen, in het
bijzonder voor het geval van overlijden, met civielrechtelijke voordelen die
testamentaire beschikkingen of een contractuele erfstelling niet bieden.
Met betrekking tot onverdeeldheden laat de civiele wet nu immers toe daaraan
een verblijvingsbeding te koppelen, waardoor deze onverdeelde goederen bij
overlijden van één van de echtgenoten van rechtswege, onmiddellijk, in volle en
exclusieve eigendom aan de langstlevende toebehoren, tenzij de langstlevende
zou kiezen, overeenkomstig de modaliteiten zoals voorzien in het
huwelijkscontract, om zich niet op dit verblijvingsbeding te beroepen. Dit is voor
de langstlevende een veel comfortabelere situatie dan deze die door een
erfrechtelijke (testamentaire of contractuele) regeling wordt geschapen,
aangezien dergelijke testamentaire regeling te allen tijde en eenzijdig
herroepbaar is.
Zij hadden theoretisch ook een finaal verrekenbeding kunnen toevoegen aan hun
huwelijkscontract, dat eveneens een onherroepelijk huwelijksvoordeel uitmaakt.
Maar het verblijvingsbeding voor onverdeeldheden vertoont een belangrijk
voordeel op het verrekenbeding. Voor de werking van een verrekenbeding moet
immers de samenstelling en de nettowaarde van deze verrekenmassa worden
vastgesteld in onderling overleg tussen de langstlevende echtgenoot en de
rechtsopvolgers van de overleden echtgenoot, en bij ontstentenis van akkoord,
door een deskundigencollege. Na kennisgeving van de gemaakte keuze over de
verrekensleutel moeten de rechtsopvolgers van de overleden echtgenoot tot
betaling overgaan, hetzij in geld, hetzij door afstand van goederen aan de
langstlevende. Het is voor de schuldenaars van de verrekenschuld bovendien
mogelijk om de schuld in schijven te voldoen.
Door de onmiddellijke en zakelijke werking van het verblijvingsbeding zijn al
deze stappen niet nodig, en treedt de langstlevende echtgenoot, vanaf de
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kennisgeving van zijn/haar keuze, maar met uitwerking vanaf het overlijden, in
het bezit en in de volle eigendom van de onverdeelde goederen, die hem/haar in
natura verblijven.
Juist hierdoor is er voor de langstlevende op civielrechtelijk vlak een veel
comfortabelere positie dan bij een verrekenbeding.

2.2. Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.2 VCF
35. De verrichting verleent een huwelijksvoordeel dat
huwelijksvermogensrechtelijk wordt verkregen. Ze is dus niet onderworpen aan
artikel 2.7.1.0.2 VCF.
De aanvragers frustreren deze bepaling niet, vermits ze enkel een
huwelijksvermogensrechtelijke regeling beogen. Ze kunnen dezelfde doelstelling
niet met dezelfde civiele gevolgen bereiken, noch door de wettelijke devolutie,
noch door een testamentaire beschikking, noch door een contractuele
erfstelling. Iedere erfrechtelijke verkrijging wordt immers louter op de
nalatenschap toegekend, terwijl de echtgenoten net willen vermijden dat de
onverdeelde goederen voor een gedeelte in de nalatenschap van de
eerstoverleden echtgenoot terecht komen. Dergelijke voordelen zouden
daarenboven, indien testamentair of via contractuele erfstelling buiten
huwelijksovereenkomst toegekend, eenzijdig herroepen kunnen worden, wat de
echtgenoten niet wensen. Bovendien zouden voordelen die in omvang
gelijkaardig zouden zijn, maar die ze mekaar via een testament of een
contractuele erfstelling (al of niet binnen huwelijksovereenkomst) zouden willen
toekennen, vatbaar zijn voor inkorting indien ze de reserve van de kinderen
zouden aantasten, terwijl de echtgenoten dat risico totaal wensen uit te
schakelen, zoals de civiele wet hun dat toelaat.

2.3. Heffing van het verdeelrecht
36. De aanvragers stellen dat er geen fiscaal misbruik is omdat de langstlevende
echtgenoot bij de toebedeling van de gezinswoning het verdeelrecht
verschuldigd zal zijn op de volledige waarde van het onroerend goed. Partijen
hebben met de voorgenomen verrichting dan ook voorzien in een coherent en
consequent geheel, zowel voor de roerende goederen als voor de onroerende
goederen.
3) Niet-fiscale motieven
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37. Uit wat voorafgaat blijkt dat de aanvragers de verrichting hebben
doorgevoerd omwille van niet fiscale motieven. De overstap naar een stelsel van
zuivere scheiding van goederen was de enige manier om tegemoet te komen aan
de huidige huwelijksvermogensrechtelijke wensen van de heer X en mevrouw Y
(zoals toegelicht onder randnummers 7 tot en met 10). Zij willen deze wensen
evenwel verzoenen met de bescherming van de langstlevende onder hen, zonder
aan flexibiliteit in te boeten. Om die reden hebben de echtgenoten de nodige
maatregelen genomen ter garantie van de levenskwaliteit en levensstandaard
van de langstlevende via de toevoeging van een verblijvingsbeding.
Zij verzoeken dan ook te bevestigen dat er omwille van deze niet fiscale
motieven hoe dan ook geen sprake kan zijn van fiscaal misbruik met betrekking
tot de aanvraag die ze u voorleggen, en dat de algemene antimisbruikbepaling
van artikel 3.17.0.0.2 VCF niet toepasselijk is op de overstap naar een stelsel
van scheiding van goederen met toevoeging van een verblijvingsbeding.
Besluit en verzoek tot beslissing
38. Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF verzoeken aanvragers het
besluitvormingsorgaan tot de volgende voorafgaande beslissing.
39. De aanvraag die wordt voorgelegd, is verwezenlijkt via een wijziging van de
huwelijksovereenkomst, waarbij de echtgenoten zijn overgestapt naar het stelsel
van scheiding van goederen en waarbij aan dit stelsel een verblijvingsbeding met
betrekking tot de onverdeelde goederen werd toegevoegd.
40. De aanvragers wensen bevestiging te krijgen dat de aanvraag niet
onderworpen is aan de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3,3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF
en 2.7.1.0.5 VCF, en dat ze ook geen van deze bepalingen frustreert, zodat ook
de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF daarop niet
toepasselijk is.
Ze wensen in het algemeen bevestigd te zien dat de uitwerking van het
verblijvingsbeding met betrekking tot de onverdeelde goederen bij het
overlijden van de eerste van hen niet zal leiden tot de heffing van enige schenkof erfbelasting.
De aanvragers vragen tevens te bevestigen dat de combinatie van de
overschakeling naar een stelsel van scheiding van goederen met toevoeging van
een verblijvingsbeding in casu geen fiscaal misbruik vormt in de zin van artikel
3.17.0.0.2 VCF.
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De aanvragers zijn zich ervan bewust dat – aangezien de aanvraag (mede)
betrekking heeft op (in België gelegen) onroerende goederen – op de
toebedeling van deze onroerende goederen het verdeelrecht van toepassing zal
zijn.
41. De aanvragers vragen dat de geldigheid van de voorafgaande beslissing zich
in de tijd zou uitstrekken tot aan het overlijden van één van de echtgenoten.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
42. 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.
43. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht, zoals in de aanvraag
vermeld:
•

Artikel 2.7.1.0.2 VCF dat luidt als volgt:

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 aan het vruchtgebruik heeft verzaakt conform paragraaf 6 van
het voormelde artikel.
•

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 :
1° …
2° …
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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.
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.
•

Artikel 2.7.1.0.4 VCF dat luidt als volgt:

De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die
niet aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van
de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken
van de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere
echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste
wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
•

Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

§ 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.
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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.
•

Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

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.
•

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.
44. Vermits het wijzigend huwelijkscontract, waarin het verblijvingsbeding werd
opgenomen, gesloten is na 1 juni 2012, kan het worden afgetoetst aan de
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antimisbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit indien er
ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is mogelijk
indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de geviseerde verrichting(en)
ook niet-fiscale doelstellingen hebben, en dat deze niet-fiscale doelstellingen
voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
45. Aanvragers zijn overgestapt van een stelsel van gemeenschap van
aanwinsten naar een stelsel van scheiding van goederen. Ingevolge de wijziging
van het huwelijksvermogensstelsel behoren al de roerende en de onroerende
goederen de beide echtgenoten in gelijke delen in onverdeeldheid toe. Bij deze
wijziging van het huwelijksvermogensstelsel werd eveneens een facultatief
verblijvingsbeding toegevoegd met betrekking tot de onverdeeldheden
bestaande tussen de echtgenoten.
46. Deze verrichting maakt fiscaal misbruik uit in de zin van artikel 3.17.0.0.2
VCF aangezien er eenheid van opzet aanwezig is. Uit de verrichting kan worden
afgeleid dat deze tot doel heeft de rechtstreekse toepassing van artikel 2.7.1.0.4
VCF en bijgevolg finaal de erfbelasting op de toebedeling aan de langstlevende
te ontwijken en dat het ontwijken van de erfbelasting de enige/overwegende
beweegreden is voor de keuze van de betrokken rechtshandelingen.
47. De door de partijen aangehaalde niet-fiscale motieven – onder andere de
bescherming van mevrouw Y tegen het ondernemingsrisico van de heer X en de
wens inzake het autonoom bestuur van het vermogen met het oog op de
schenkingen door mevrouw Y aan de kinderen – wegen niet op tegen de fiscale
motieven.
Er wordt aangehaald dat de overgang naar een stelsel van scheiding van
goederen vooreerst is ingegeven vanuit de wens tot bescherming van mevrouw Y
tegen het ondernemingsrisico van de heer X. Dit argument is onvoldoende
aangezien dit ’probleem’ blijkbaar gedurende de ruime (actievere)
beroepsloopbaan van de heer X niet aan de orde was.
De andere aangehaalde reden om over te stappen naar het stelsel van scheiding
van goederen is de wens van de echtgenoten om hun vermogen voor de
toekomst autonoom te besturen. Mevrouw Y wenst, omwille van haar
gezondheidstoestand, nu reeds over te gaan tot schenkingen aan de kinderen.
De heer X wenst dit nog niet te doen en wenst verder te ondernemen. Om die
reden wordt een deel van de post-communautaire onverdeeldheid tussen beide
echtgenoten verdeeld, zodat mevrouw Y op korte termijn kan overgaan tot
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schenkingen aan de kinderen. Ook in een stelsel van gemeenschap kan de ene
echtgenoot schenkingen doen van goederen die deel uitmaken van het
gemeenschappelijk vermogen, evenwel mits toestemming van de andere
echtgenoot. Uit de voorgelegde gegevens blijkt dat de heer X akkoord is met de
verdeling van een gedeelte van de post-communautaire onverdeeldheid, zodat
mevrouw Y kan overgaan tot de schenkingen aan de kinderen. Hieruit kan
worden afgeleid dat de heer X ook akkoord had kunnen gaan met de
schenkingen aan de kinderen binnen een stelsel van gemeenschap en dat de
wijziging naar een stelsel van scheiding van goederen met autonoom bestuur
daarvoor dus niet noodzakelijk was.
Bovendien hadden partijen al een stelsel van gemeenschap van aanwinsten met
een keuzebeding ten voordele van de langstlevende. Op basis hiervan had de
langstlevende al de mogelijkheid om in het kader van de verdeling het volledige
gemeenschappelijk vermogen, dan wel een percentage van één of meer of van
alle goederen van het gemeenschappelijk vermogen in zijn kavel op te nemen.
Wat de bescherming van de langstlevende betreft, zoals aangehaald in
randnummer 11, leidt dit burgerrechtelijk tot hetzelfde resultaat als het
optionele verblijvingsbeding dat aanvragers nu opgenomen hebben in hun
huwelijkscontract.
48. Bijgevolg zal bij overlijden van één van de echtgenoten waarbij het
verblijvingsbeding zal worden ingeroepen door de langstlevende echtgenoot, het
artikel 2.7.1.0.4 VCF worden toegepast op de toebedeling aan de langstlevende.
Ingevolge het fiscaal misbruik, zal de wijziging van het stelsel met toepassing
van het verblijvingsbeding immers niet tegenstelbaar zijn aan de Vlaamse
Belastingdienst wegens ontwijking van artikel 2.7.1.0.4 VCF.
49. De artikelen 2.7.1.0.2, 2.7.1.0.3,3°, 2.7.1.0.5 en 2.8.1.0.1 VCF zijn niet van
toepassing op de huidige verrichting.
50. Deze beslissing heeft alleen betrekking op de erf- en registratiebelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.
--------------

- publicatie op 12.02.2021
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Verblijvingsbeding
Voorafgaande beslissing nr. 20077 dd. 01.02.2021

Artt 2.7.1.0.2., 2.7.1.0.3, 2.7.1.0.4. 2.7.1.0.5., 2.10.1.0.1., 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 ertoe de bevestiging te krijgen dat de hierna uiteengezette
verrichtingen niet aan erfbelasting zullen worden onderworpen op grond van de
artikelen 2.7.1.0.2, 2.7.1.0.3,3°, 2.7.1.0.4 en 2.7.1.0.5 VCF, maar dat wel
toepassing van artikel 2.10.1.0.1 VCF wordt gemaakt.
Daarnaast wordt bevestiging gevraagd dat het niet om een beding van aanwas
gaat en dat er geen toepassing van artikel 3.17.0.0.2 VCF
(antimisbruikbepaling) zal worden gemaakt.
2. De beoogde verrichtingen zijn als volgt:
De aanvragers wensen hun huwelijkscontract aan te passen als volgt en wensen
zekerheid omtrent de fiscale behandeling hiervan:
- Ontbinding van het beperkt gemeenschappelijk vermogen.
- Toevoeging verblijvingsbeding betreffende de goederen waarvan de
aanvragers onverdeelde eigenaars (zullen) zijn. Het betreft enerzijds die
goederen welke tot het ontbonden beperkt gemeenschappelijk vermogen
behoorden en voorheen, voor het wijzigend huwelijkscontract van xx.xx.2019,
ook reeds in onverdeeldheid aan de aanvragers toebehoorden. Anderzijds
betreft het goederen die in functie van het op te nemen verblijvingsbeding
in onverdeeldheid zullen worden gebracht door de aanvragers.
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II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
3. De aanvraag wordt ingediend door […] in naam van de heer X
(rijksregisternm. […][1]) en zijn echtgenote mevrouw Y (rijksregisternm. […]),
wonende te […].
De echtgenoten hebben drie kinderen.
Samen worden zij hierna de “Aanvragers” genoemd.

II. B. 1. Beschrijving van de reeds gedane verrichting(en)
4. Huwelijksvermogensrechtelijke organisatie huwelijk:
- xx.xx.1971: huwelijkscontract waarin wordt bepaald dat tussen de aanstaande
echtgenoten een zuivere en eenvoudige scheiding van goederen zal bestaan (art.
1) met daarbij volgende schenking tussen echtgenoten (art. 6):
“Ten aanzien van hun huwelijk doen de aanstaande echtgenoten zich, bij deze,
wederkerig gifte onder de levenden, hetgeen ze beiden aanvaarden van de helft
in vruchtgebruik van al de goederen, zo onroerend als roerend, verkregen
tijdens het huwelijk ten bezwarende titel, die de eerststervende zal nalaten, niets
uitgezonderd noch voorbehouden. (…)”
- xx.xx.1982: wijzigend huwelijkscontract: schrapping van voornoemd artikel 6
uit het initiële huwelijkscontract van xx.xx.1971.
- xx.xx.2019: wijzigend huwelijkscontract door toevoeging van een beperkt
gemeenschappelijk vermogen (nieuw art. 6). In dit vermogen werd ingebracht
(nieuw art. 7):
o De gezinswoning te […][2], voorheen in onverdeeldheid toebehorende aan
beide echtgenoten in volgende verhouding:
▪ De heer X: 9.165/18.391-sten
▪ Mevrouw Y: 9.166/18.391-sten
o Een bankrekening aangehouden bij […][3], voorheen in onverdeeldheid
toebehorende aan beide echtgenoten, elk voor een gelijke helft.
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o De huisraad, voorheen in onverdeeldheid toebehorende aan beide
echtgenoten, elk voor een gelijke helft (niet uitdrukkelijk vermeld in
huwelijkscontract, maar wettelijk vermoeden ex art. 1467 B.W. speelt).
Daarbij werd voorzien dat het beperkt gemeenschappelijk vermogen enkel kan
worden ontbonden door overlijden van een echtgenoot, echtscheiding of
scheiding van tafel en bed, de gerechtelijke scheiding van goederen of door
conventionele wijziging van het huwelijksvermogensstelsel. Voor het geval het
beperkt gemeenschappelijk vermogen zou worden ontbonden in gevolge het
overlijden van één van de echtgenoten, werden volgende huwelijksvoordelen
voorzien (nieuw art. 8): a) beding van vooruitmaking met keuze en b) beding van
ongelijke verdeling/toebedeling met keuze.

II. B. 2. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
2.1. Ontbinding beperkt gemeenschappelijk vermogen
5. Omwille van de redenen hierna uiteengezet, wensen de aanvragers het
beperkt gemeenschappelijk vermogen te ontbinden (in de betekenis die hieraan
verder wordt gegeven). In gevolge deze ontbinding zullen de goederen
behorende tot het ontbonden beperkt gemeenschappelijk vermogen verder in
onverdeeldheid toebehoren aan de echtgenoten, aan elk voor een gelijke helft.
Voor de bankrekening aangehouden bij […] houdt dit een terugkeer in naar de
huwelijksvermogensrechtelijke situatie van voor het wijzigend huwelijkscontract
van xx.xx.2019. Idem voor wat betreft de huisraad. Voor de gezinswoning zal de
eigendomsverhouding licht afwijken van de situatie voor het wijzigend
huwelijkscontract van xx.xx.2019 (50/50 versus 9.165/9.166). Het verdeelrecht
is volgens aanvragers niet van toepassing.
2.2. Toevoeging verblijvingsbeding
6. Het verblijvingsbeding zal betrekking hebben op alle goederen waarvan de
aanvragers de onverdeelde eigenaars zijn bij hun overlijden. Op heden betreft
dit vooreerst de goederen eerder behorende tot het beperkt gemeenschappelijk
vermogen. Daarnaast zullen de aanvragers in onverdeeldheid brengen:
- Een effectenrekening aangehouden bij […] op naam van de echtgenoot.
- Een effectenrekening aangehouden bij […] op naam van de echtgenote.
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De tegoeden aangehouden via beide effectenrekeningen hebben ongeveer
dezelfde waarde.
Het verblijvingsbeding zal optioneel worden uitgewerkt in de zin dat de
langstlevende per onverdeeld goed zal kunnen kiezen tussen volgende 2 opties:
- Toebedeling bij helften
- Toebedeling voor de totaliteit aan de langstlevende
Door slechts 2 opties te voorzien, opteren de aanvragers voor een eenvoudig en
helder beding.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
A. Niet-fiscale motieven

1. De ontbinding van het beperkt gemeenschappelijk vermogen
1.1. Het ‘ beperkt gemeenschappelijk vermogen’ als misleidende term bij
gebrek aan gemeenschapselementen
7. Enigste aanleiding voor de aanvragers om hun huwelijkse voorwaarden
middels wijzigend huwelijkscontract van xx.xx.2019 aan te passen, was hun
wederzijdse intentie om elkaar -ten titel van huwelijksvoordeel- te beschermen
wanneer één van hen zou overlijden.
Aldus hadden de aanvragers niet de intentie om het stelsel van scheiding van
goederen als basisstelsel te verlaten. Dit blijkt duidelijk uit de bepalingen van
het huwelijkscontract:
Art. 6: “Aan dit stelsel van scheiding van goederen, dat dient te worden

beschouwd als het dominante basisregime, wordt een beperkt
gemeenschappelijk vermogen toegevoegd. (…) Voor de goede orde benadrukken
de echtgenoten dat uiteraard alle overige inkomsten, zoals de inkomsten uit
beroepsactiviteiten en de inkomsten uit eigen goederen, niet behoren tot het
toegevoegd beperkt gemeenschappelijk vermogen, vermits het dominante
basisregime het stelsel der scheiding van goederen is.”
Overeenkomstig de intentie van de aanvragers, betreft het bij wijzigend
huwelijkscontract van xx.xx.2019 uitgewerkte beperkt gemeenschappelijk
vermogen, dan ook geen gemeenschappelijk vermogen zoals voorzien in het
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wettelijk huwelijksvermogensstelsel (art. 1398 e.v. B.W.) aangezien de
beroepsinkomsten (in casu pensioeninkomsten) niet in de gemeenschap vallen.

Ter vergelijking:
“Zelf blijven we ervan overtuigd dat het determinerend criterium voor de
kwalificatie van een huwelijksstelsel als een gemeenschapsstelsel, en niet als een
stelsel van scheiding van goederen (ongeacht de correcties die daaraan worden
toegevoegd), gelegen is in het lot van de beroepsinkomsten. Daar ligt de
demarcatielijn: alleen als die beroepsinkomsten onmiddellijk en van rechtswege
in de gemeenschap worden opgenomen, kan er sprake zijn van een
gemeenschap.”[4]
Evenmin hadden de aanvragers de bedoeling om de gemeenschapsregels zoals
uitgewerkt in het wettelijk huwelijksvermogensstelsel in hun interne verhouding
van toepassing te maken. Daarom is in het huwelijkscontract niet voorzien dat
de bestuursregels opgenomen in de artikelen 1415 tot en met 1424 en het
artikel 1426 B.W. van overeenkomstige toepassing zijn, noch dat de regels
inzake vereffening-verdeling opgenomen in de artikelen 1428 t.e.m. 1450 B.W.
van overeenkomstige toepassing zijn.
Overigens en voor de volledigheid: uit het loutere gebruik van de term ‘beperkt
gemeenschappelijk vermogen’ kan niet afgeleid worden dat de aanvragers wel
de bedoeling zouden hebben gehad om de gemeenschapsregels in hun interne
verhouding overeenkomstig van toepassing te maken.
Ter vergelijking: Brussel, 16 oktober 2018 (T. Not. 2019, nr. 5, 432): het Hof
argumenteert (eigen benadrukking) dat de overeenkomstige toepassing van art.
1447 B.W. in een stelsel van scheiding van goederen met toegevoegd intern
gemeenschappelijk vermogen niet kan weerhouden worden wanneer dit in het
huwelijkscontract niet expressis verbis is voorzien:

“3.7. Overwegende dat het recht op preferentiële toewijzing wordt bepaald in
de artikelen 1446 en 1447 van het Burgerlijk Wetboek die ressorteren onder
hoofdstuk II van titel V van boek III dat handelt over het wettelijk stelsel;
Dat het toepassingsgebied van artikel 1447 van het Burgerlijk Wetboek
beperkt is tot de verdeling van een gemeenschappelijk vermogen, waarbij het
gelet op artikel 1451 van het Burgerlijk Wetboek, niet alleen gaat om het
gemeenschappelijke vermogen in het wettelijk stelsel, maar ook om elk
afwijkend stelsel waarin een gemeenschappelijk vermogen bestaat, zoals het
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stelsel van de algehele gemeenschap (vgl. Gw.H. 7 maart 2013, arrest nr.
28/2013);
Dat artikel 1447 van het Burgerlijk Wetboek evenwel niet van toepassing is op
goederen die zich niet in het gemeenschappelijke vermogen van de onder het
wettelijk stelsel of een ander gemeenschapsstelsel gehuwde echtgenoten
bevinden, maar waarvan zij onverdeeld eigenaar zijn (ibid.);
Overwegende dat partijen in casu opteerden voor een stelsel van scheiding van
goederen met een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen, wat een
bijzondere, bestemmingsgebonden onverdeeldheid is die zich onderscheidt
van het eigenlijke gemeenschappelijke vermogen in een gemeenschapsstelsel;
Dat, zoals reeds gesteld, de essentie van het stelsel van de scheiding van
goederen evenwel overeind blijft;
Dat in tegenstelling met wat het geval is voor bedongen gemeenschapsstelsels
(zie artikel 1451 van het Burgerlijk Wetboek), afdeling I van hoofdstuk IV van
het Burgerlijk Wetboek in verband met de bedongen scheiding van goederen
geen bepaling bevat dat de echtgenoten onderworpen blijven aan de regels
van het wettelijk stelsel waarvan hun huwelijkscontract niet afwijkt (vgl. Cass.
24 februari 2017, C.16.0125.N/4);
Dat partijen bijgevolg geen beroep kunnen doen op artikel 1451 van het
Burgerlijk Wetboek om de toepassing van artikel 1447 van het Burgerlijk
Wetboek te vorderen;
Overwegende dat artikel 1390 van het Burgerlijk Wetboek naar luid waarvan bij
gebreke van bijzondere overeenkomsten, de regels van het wettelijk stelsel het
gemeen recht vormen, in casu niet van toepassing is omdat een bijzondere
overeenkomst in de vorm van een huwelijkscontract aanwezig is;
Dat het bovendien niet de bedoeling van de wetgever is geweest om bij wijze
van algemene regel, ingeval echtgenoten hebben geopteerd voor een ander
stelsel dan het wettelijk stelsel, te stellen dat zij toch onderhevig zouden
blijven aan de regels van het wettelijk stelsel die hiermee niet in
overeenstemming zijn.
3.8. Overwegende dat er bijgevolg geen redenen voorhanden zijn om de regels
die gelden voor het wettelijk stelsel in casu toe te passen, ook niet ingeval
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deze regels een louter suppletieve werking hebben, zoals artikel 1447 van het
Burgerlijk Wetboek;
Dat dit in casu des te meer geldt omdat partijen het recht op preferentiële
toewijzing niet in hun huwelijkscontract hebben bedongen, hoewel zij hiertoe
de mogelijkheid hadden;
Dat de contractsvrijheid één van de meest fundamentele kenmerken is van het
secundaire huwelijksvermogensrecht, zodat de echtgenoten die kiezen voor
een stelsel van scheiding van goederen, met toevoeging van een intern
gemeenschappelijk vermogen, uit vrije wil afwijken van het wettelijk
huwelijksvermogensstelsel, en bijgevolg ook moeten worden geacht de
gevolgen van die keuze te aanvaarden;
Overwegende bovendien dat waar partijen in artikel 9 van het
huwelijkscontract hebben bedongen dat het toegevoegd intern
gemeenschappelijke vermogen “in alle andere gevallen” een vergoeding zal
verschuldigd zijn aan de inbrengende echtgenoot, hieruit niet kan worden
afgeleid dat het de gemeenschappelijke bedoeling van partijen zou zijn
geweest om ook te opteren voor de mogelijkheid van de preferentiële
toewijzing; Dat daarentegen een suppletieve toepassing van artikel 1447 van
het Burgerlijk wetboek niet spoort met de in artikel 9 van het
huwelijkscontract overeengekomen regeling in geval “van ontbinding van het
gemeenschappelijk vermogen door om het even welke andere oorzaak dan het
overlijden”;
Overwegende dat het hoger beroep op dit punt gegrond is.”
De in het wijzigend huwelijkscontract van xx.xx.2019 gebruikte terminologie
(“beperkt gemeenschappelijk vermogen”) is dan ook misleidend. De enigste
gemeenschapsregels die de aanvragers van overeenkomstige toepassing hebben
gemaakt, betreffen:
a) In het toegevoegde artikel 6 van het huwelijkscontract: de gronden tot
ontbinding, met name: overlijden van een echtgenoot, echtscheiding of
scheiding van tafel en bed, de gerechtelijke scheiding van goederen of door
conventionele wijziging van het huwelijksvermogensstelsel. Dit lijkt een
verwijzing te vormen naar art. 1427 B.W. (geen uitdrukkelijke verwijzing naar dit
wetsartikel).
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b) In het toegevoegde artikel 8 van het huwelijkscontract: de toekenning van
huwelijksvoordelen die betrekking hebben op de verdeling/toebedeling van het
gemeenschappelijk vermogen, met verwijzing naar de artikelen 1457 en 1461
B.W.
Met punt a) hebben de aanvragers niks meer bedoeld dan dat zij lopende hun
huwelijk de verdeling niet kunnen vorderen van de goederen die ze hebben
ingebracht in het beperkt gemeenschappelijk vermogen. Dit ter garantie van de
toegekende huwelijksvoordelen (punt b). Ook de term ‘ontbinding’ van het
gemeenschappelijk vermogen is daarom misleidend. Een ‘ontbinding’ impliceert:
a) Dat de regels die de betrokken goederen beheersen voor en na de ontbinding
anders zijn. Toegepast op een gemeenschappelijk vermogen: het gegeven dat
het gemeenschappelijk vermogen, beheerst door een specifieke set van regels
(de regels uit het wettelijk stelsel zoals uitgewerkt in art. 1398 e.v. BW, met
eventuele bij wet toegelaten afwijkingen), transformeert naar een postcommunautaire onverdeeldheid, beheerst door een andere set van regels (de
gemeenrechtelijke regels inzake onverdeeldheden zoals uitgewerkt in art. 577-2
B.W.). Dit ligt in casu evenwel geenszins voor, aangezien het beperkt
gemeenschappelijk vermogen zoals uitgewerkt bij het wijzigend
huwelijkscontract van xx.xx.2019, niet beheerst wordt door de regels eigen aan
het wettelijk stelsel.
b) Dat de betrokken goederen een boedel vormen (minstens in de interne
verhouding tussen de echtgenoten), zijnde een gesloten geheel van goederen,
met een specifieke bestemming, en afgescheiden van het overige vermogen van
de echtgenoten. Ook dit is in casu niet het geval. Nergens in het wijzigend
huwelijkscontract xx.xx.2019 wordt aan de ‘gemeenschap’ een bijzondere
bestemming gegeven. Evenmin is bepaald wat het lot is van de inkomsten van de
tot het beperkt gemeenschappelijk vermogen behorende goederen, noch is er
zaakvervanging voorzien.
Betreffende de inkomsten: artikel 6 van het huwelijkscontract voorziet enkel in
een regeling voor inkomsten van nog te verwerven onroerende goederen (eigen
benadrukking):

“ (…) De echtgenoten verklaren het gemeenschappelijk vermogen te beperken
tot de onroerende en roerende goederen die hierna in de gemeenschap
worden ingebracht.
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De echtgenoten verklaren dat ook tot deze beperkte gemeenschap zal
behoren, elk onroerend goed dat zij zullen aankopen, met vermelding in de
aankoopakte dat het tot deze beperkte gemeenschap zal behoren, evenals alle
inkomsten en schulden die daarop betrekking hebben of zullen hebben. (…)”
Betreffende zaakvervanging, met name de vraag of goederen die een
herbelegging vormen van de ingebrachte goederen eveneens tot het beperkt
gemeenschappelijk vermogen zullen behoren: dit is niet voorzien, hoewel dit
noodzakelijk is opdat sprake zou zijn van een gemeenschap/boedel. Ter
vergelijking:

“Het is van cruciaal belang dat het beginsel van zaakvervanging aan het TIGV
gekoppeld wordt bij de vormgeving van het stelsel. De massa die aan het
basisstelsel van scheiding van goederen wordt toegevoegd wordt immers
opgevat als een integrerend bestanddeel van het gekozen stelsel. De vereiste
van onveranderlijkheid van het huwelijksvermogensstelsel verzet zich ertegen
dat een dergelijk wezenlijk kenmerk op toevallige wijze teniet zou gaan. De
toevoeging van het beginsel van zaakvervanging zorgt ervoor dat dit niet kan
gebeuren. Wanneer er immers goederen uit het TIGV vervreemd worden, blijft
dit vermogen zelf overeind, omdat de goederen die in de plaats komen
automatisch aan dezelfde bestemming onderworpen worden: ze worden
automatisch opgenomen in het TIGV ter vervanging.”[5]
Deze problematiek geldt des te pertinenter, nu de ingebrachte woning voorwerp
uitmaakt van een mogelijke onteigening (in functie van de verbreding van het
naastliggende kanaal). Wanneer de woning zou worden onteigend, zal de
onteigeningsvergoeding geen deel meer uitmaken van de beperkte
gemeenschap
Besluit: het huidig huwelijksvermogensstelsel van de aanvragers, vormgegeven
in hun huwelijkscontract van xx.xx.2019, betreft (volgens de bewoordingen van
het huwelijkscontract zelf) het stelsel van scheiding van goederen, waaraan een
beperkt gemeenschappelijk vermogen werd toegevoegd. De gehanteerde
terminologie is misleidend. Er ligt geen gemeenschappelijk vermogen voor zoals
bedoeld in het wettelijk stelsel (met werking naar derden toe). Evenmin zijn de
gemeenschapsregels uit het wettelijk stelsel in de onderlinge verhouding tussen
de echtgenoten van overeenkomstige toepassing (wat wel het geval is bij het
zogenaamde ‘toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen’), noch werd een
(bestemmingsgebonden) boedel gevormd. Het enige ‘gemeenschapselement’
betreft de toegekende huwelijksvoordelen inzake de verdeling/toebedeling van
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het ‘gemeenschappelijk vermogen’, met daaraan gekoppeld de onmogelijkheid
om tijdens het huwelijk de vereffening-verdeling te vorderen. Dit was ook de
enige beweegreden waarom de aanvrager hun huwelijkse voorwaarden wilden
wijzigen.
Het beperkte gemeenschappelijke vermogen is in feite dus niks meer dan een
gemeenrechtelijke onverdeeldheid die ‘pour les besoins de la cause’, met name
om huwelijksvoordelen inzake de verdeling/toebedeling ervan te kunnen
voorzien, ‘gemeenschap’ wordt genoemd.

1.2. “Communautisering” van eigen goederen niet langer vereist, zelfs
overbodig
Deze handelingswijze dient begrepen te worden in het licht van de toenmalige
notariële praktijk. Om echtgenoten gehuwd onder het stelsel van scheiding van
goederen toe te laten om gelijkaardige huwelijksvoordelen te voorzien als deze
die het Burgerlijk Wetboek voorziet m.b.t. de toebedeling/verdeling van het
wettelijk stelsel, werd het als noodzakelijk beschouwd om eigen goederen te
“communautiseren”. De juridische draagwijdte van dergelijke
“communautisering” was en is daarbij onduidelijk.
Sinds de inwerkingtreding van het nieuw huwelijksvermogensrecht is dergelijke
“communautisering” nochtans niet meer nodig, nu het Burgerlijk Wetboek
uitdrukkelijk voorziet dat huwelijksvoordelen ook kunnen worden voorzien voor
echtgenoten gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, ‘tot nadere
regeling van enige onverdeeldheid of doelvermogen’ (art. 1469 B.W.).
Het heeft enige tijd geduurd voor in de juridische praktijk en de rechtsleer een
alternatief werd uitgewerkt voor deze communautisering. Dit alternatief bestaat
er in dat een verblijvingsbeding wordt gekoppeld aan onverdeelde goederen,
naar analogie van het verblijvingsbeding gekoppeld aan het (wettelijk)
gemeenschappelijk vermogen (art. 1461 B.W.). Een eerste voorafgaande
beslissing daaromtrent dateert van 21 oktober 2019 (VB 19053). De eerste
bijdragen in de rechtsleer verschenen in 2020.
Besluit: aangezien de “communautisering” van eigen goederen enkel was
ingegeven in functie van de gewenste huwelijksvoordelen (zoals in casu het
geval is), is deze niet langer dienstig en dus overbodig. De “communautisering”
zorgt enkel voor begripsverwarring zonder dat enige meerwaarde wordt
gecreëerd. Het verlaten van de “communautaire piste” is dan ook aangewezen in
functie van de duidelijkheid en de daaraan gekoppelde rechtszekerheid.
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1.3. Terugkeer naar situatie van voor het wijzigend huwelijkscontract van
xx.xx.2019
8. Om de “communautaire piste” te verlaten wensen de aanvragers het beperkt
gemeenschappelijk vermogen te ontbinden. Zoals hoger uiteengezet is de term
“ontbinding” daarbij misleidend. De aanvragers zien zich niettemin, om te
vermijden dat zou kunnen worden gesteld dat wordt gehandeld in strijd met het
bepaalde in het toegevoegde artikel 6 van het huwelijkscontract van xx.xx.2019,
genoodzaakt deze terminologie aan te houden.
Het resultaat na “ontbinding” is dat de aanvragers terugkeren naar hun
huwelijksvermogensrechtelijke organisatie van voor het wijzigend
huwelijkscontract van xx.xx.2019 (m.b.t. de gezinswoning zal wel een beperkte
en te verwaarlozen vermogensverschuiving hebben
plaatsgevonden → verhouding 50/50 versus 9.165/9.166).
De aanvragers kunnen vervolgens hun wens om jegens elkaar
huwelijksvoordelen (verblijvingsbeding) te creëren, enten op de goederen die ze
(opnieuw/verder) in onverdeeldheid aanhouden, zonder verwarrende
“communautisering”.

1.4. Creatie bijkomende onverdeeldheid
9. De aanvragers wensen bovendien de goederen waarop het verblijvingsbeding
betrekking heeft verder uit te breiden met twee effectenrekeningen, één op
naam van elke echtgenoot. Zoals uiteengezet is hiervoor is het overbodig om de
effectenrekening daartoe te “communautiseren”. Het volstaat dat om de
rekeningen in onverdeeldheid te brengen.

1.5. Besluit.
10. Na ontbinding van het beperkt gemeenschappelijk vermogen (die zoals
hoger geargumenteerd eigenlijk geen ontbinding is), en het voorzien van een
verblijvingbeding inzake de onverdeelde goederen, zal het
huwelijksvermogensstelsel van de aanvragers duidelijk en helder zijn. Cruciaal
voor de aanvragers is dat het verblijvingsbeding dat ze wensen te voorzien (zie
ook hierna) a) de grootst mogelijke rechtszekerheid geniet en b) duurzaam is en
dus niet op toevallige wijze kan tenietgaan. In het huidige
huwelijksvermogensstelsel van de aanvragers, zoals uitgewerkt in het wijzigend
huwelijkscontract van xx.xx.2019, is vooral het gegeven dat de gemeenschap
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geen boedel vormt (onder meer omdat geen zaakvervanging is voorzien),
problematisch.
Om de rechtszekere en duurzame toepassing van het op te nemen
verblijvingsbeding verder te onderstrepen, zullen de echtgenoten nog voorzien
dat zij tijdens hun leven de verdeling niet zullen kunnen vorderen van de hierna
opgesomde onverdeelde goederen of hetgeen er zakenrechtelijk voor in de
plaats zou komen in gevolge zaakvervanging. Het betreft:
o De gezinswoning te 8500 Kortrijk, Ruitersweg 3, voorheen in onverdeeldheid
toebehorende aan beide echtgenoten in volgende verhouding:
▪ De heer X: 9.165/18.391-sten
▪ Mevrouw Y: 9.166/18.391-sten
o Een bankrekening aangehouden bij Banque Thaler, voorheen in
onverdeeldheid toebehorende aan beide echtgenoten, elk voor een gelijke helft.
o De huisraad, voorheen in onverdeeldheid toebehorende aan beide
echtgenoten, elk voor een gelijke helft (niet uitdrukkelijk vermeld in
huwelijkscontract, maar wettelijk vermoeden ex art. 1467 B.W. speelt).
o De nieuw gecreëerde onverdeeldheid omvatten voornoemde
effectenrekeningen aangehouden bij […].
Eveneens zal worden voorzien dat een echtgenoot zonder akkoord van de
andere zijn/haar eigen onverdeelde helft niet kan vervreemden.

2. Toevoeging verblijvingsbeding
2.1. Huwelijksvoordeel met zakelijke werking
11. De aanvragers wensen elkaar te beschermen bij het overlijden van één van
hen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de bijzondere
omstandigheid dat de heer X veel zorg nodig heeft. Na mogelijks overlijden van
zijn echtgenote, die veel van de zorg op zich neemt, zullen voldoende financiële
middelen moeten beschikbaar zijn. Ook de echtgenote zelf kan natuurlijk ziek
worden.
De aanvragers verkiezen de uitwerking van een verblijvingsbeding boven een
verrekenbeding dat eveneens zou kunnen worden voorzien. Zo wordt discussie
vermeden die zou kunnen ontstaan n.a.v. het uitwerking krijgen van een
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verrekenbeding. Door de uitwerking van het verblijvingsbeding wordt de
langstlevende rechtstreeks en voor de totaliteit eigenaar van de voorheen
onverdeelde goederen. Dit is veel comfortabeler dan wanneer de langstlevende
de uitwerking van een verrekenbeding zou moeten nastreven en de hem/haar
toekomende verrekenvordering moet gaan ‘halen’ bij de erfgenamen.

2.2. Bevoordeling niet vatbaar voor inkorting
12. De juridische reden waarom het toekennen van een huwelijksvoordeel voor
de aanvragers cruciaal is, ligt in het gegeven dat een huwelijksvoordeel niet voor
inkorting vatbaar is (binnen de grenzen gesteld door de artikelen 1464 en 1465
B.W., die voor de aanvragers evenwel weinig relevant zijn).
Dit is voor de aanvragers des te belangrijker, aangezien er binnen de familie
discussie is ontstaan aangaande financiële verrichtingen uit het verleden. De
aanvragers hebben grote geldsommen beschikbaar gesteld aan één van hun
kinderen, ter ondersteuning van diens ondernemingen (vennootschappen).
Wegens faillissementen van die vennootschappen, zijn deze geldsommen
verloren gegaan zonder reële kans op recuperatie ervan.
Zowel tussen de kinderen onderling als tussen de kinderen en de ouders zijn
dientengevolge talrijke betwistingen ontstaan, onder meer omtrent de juridische
kwalificatie van de uitgevoerde geldtransacties (lening versus schenking, op
voorschot dan wel buiten deel). Afhankelijk van de uitkomst van deze discussies,
is het erfrechtelijk beschikbaar deel van beide echtgenoten potentieel reeds
volledig uitgeput.
B. Fiscale behandeling voorgenomen rechtshandeling – geen fiscaal misbruik
De aanvragers wensen zekerheid omtrent volgende wetsbepalingen:
1) Geen toepassing art. 2.7.1.0.2., 2.7.1.0.3,3° en 2.7.1.0.5. VCF
13. Het uitwerking krijgen van het verblijvingsbeding betreft geen verkrijging
ingevolge wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of contractuele
erfstelling (art. 2.7.1.0.2 VCF).
Evenmin betreft het een schenking die pas uitwerking krijgt bij het overlijden
van de schenker (art. 2.7.1.0.3,3° VCF) of een schenking/kosteloze beschikking
binnen de drie jaar voor overlijden (art. 2.7.1.0.5 VCF, in de hypothese dat een
aanvrager zou overlijden binnen de drie jaar na het nieuwe huwelijkscontract).
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Wel betreft het een huwelijksvoordeel, zijnde een voordeel dat ontstaat door de
samenstelling, werking of verdeling van het huwelijksvermogensstelsel.
Dergelijk voordeel geldt ten bezwarende titel.
2) Geen toepassing van art. 2.7.1.0.4. VCF
14. Deze wetbepaling maakt het huwelijksvoordeel waarbij de langstlevende
meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen verkrijgt belastbaar. Het
verblijvingsbeding dat geënt is op gemeenrechtelijke onverdeeldheden wordt
hierdoor niet geval, zoals reeds bevestigd in eerdere gepubliceerde
voorafgaande beslissingen (eerste: VB 19053).
In casu wordt het bestaande beperkte gemeenschappelijke vermogen,
toegevoegd bij wijzigend huwelijkscontract van xx.xx.2019, eerst “ontbonden”.
De vraag stelt zich of door deze handelingswijze het art. 2.7.1.0.4. VCF wordt
gefrustreerd. Dit is niet het geval gelet op de hoger uitgewerkte argumentatie,
die kan samengevat worden als volgt:
1. Van een ware “ontbinding” of een waar “(intern) gemeenschappelijk
vermogen” is geen sprake aangezien het beperkte gemeenschappelijke
vermogen zoals uitgewerkt in het huwelijkscontract van xx.xx.2019 geen
interne doorwerking voorzag van de gemeenschapsregels zoals uitgewerkt voor
de wettelijke huwgemeenschap en geen afgesloten boedel vormde. De correcte
juridische kwalificatie van het beperkte gemeenschappelijke vermogen zoals
uitgewerkt in het huwelijkscontract van xx.xx.2019, betreft een gewone
onverdeeldheid.
2. De “gecommunautiseerde” goederen behoorden reeds in onverdeeldheid aan
de aanvragers toe.
3. Door niet langer de term “beperkt gemeenschappelijk vermogen” te
gebruiken, creëren de aanvragers een meer helder huwelijksvermogensstelsel,
zowel burgerrechtelijk als voor wat betreft de fiscale behandeling ervan. De
verwarrende “communautisering” van eerder onverdeelde goederen wordt
verlaten, nu dit geen enkele zin meer heeft en enkel voor verwarring zorgt.
4. Door het verblijvingsbeding te enten op de goederen waarvan de echtgenoten
bij overlijden van één van beiden onverdeeld eigenaar zijn, wordt een grotere
duurzaamheid bekomen als thans het geval is, aangezien het huidige beperkte
gemeenschappelijke vermogen toevallig kan teniet gaan aangezien geen
zaakvervanging is voorzien.
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5. Er wordt een bijkomende onverdeeldheid gecreëerd ten einde de uitwerking
van het eerdere huwelijksvoordeel uit te breiden. Dit dient gekaderd te worden
in de bijzondere familiale situatie van de aanvragers, in het bijzonder de
moeilijke verstandhouding met de kinderen.
3) Wel toepassing van art. 2.10.1.0.1. VCF
15. Wanneer de langstlevende toepassing maakt van het verblijvingsbeding
m.b.t. een onroerend goed, zal hierop het verdeelrecht van toepassing zijn.
4) Geen beding van aanwas
16. Het verblijvingsbeding inzake de onverdeelde goederen betreft een
huwelijksvoordeel en geen beding van aanwas. De voorwaarde van
kansgelijkheid, is in casu dan ook irrelevant.
5) Geen toepassing van art. 3.17.0.0.2. VCF (antimisbruikbepaling)
17. De aanvragers verwijzen naar wat hoger reeds werd uiteengezet om tot de
niet-toepassing van de antimisbruikbepaling te besluiten.
[top]

IV. Beslissing
18. Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de
volgende voorafgaande beslissing.
19. 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.
20. 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.
De voorafgaande beslissing heeft bijgevolg enkel betrekking op die specifieke
artikelen waarnaar in de aanvraag uitdrukkelijk verwezen wordt.
Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht
•
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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 aan het vruchtgebruik heeft verzaakt conform paragraaf 6 van
het voormelde artikel.
•

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 :
…
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 2.7.1.0.4 VCF, dat luidt als volgt:

De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die
niet aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van
de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken
van de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere
echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste
wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
•

Artikel 2.7.1.0.5 VCF, dat luidt als volgt:

§ 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.
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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.
•

Artikel 2.10.1.0.1 VCF, dat luidt als volgt:

Overeenkomstig artikel 1, artikel 19 en artikel 31 van het federale Wetboek
van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten wordt het verdeelrecht
gevestigd naar aanleiding van de registratie of de verplichting tot registratie
van akten of geschriften die als titel gelden van een overeenkomst houdende :
1° gedeeltelijke of gehele verdelingen van onroerende goederen;
2° afstanden onder bezwarende titel, onder mede-eigenaars, van onverdeelde
delen in onroerende goederen;
3° omzetting als vermeld in artikel 745quater en artikel 745quinquies van het
Burgerlijk Wetboek, zelfs als er geen onverdeeldheid is.
•

Artikel 3.17.0.0.2 VCF (antimisbruikbepaling), 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;
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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.
21. De beoogde (en te beoordelen) verrichtingen zijn: wijziging
huwelijkscontract (met behoud van het stelsel van scheiding van goederen):
- Ontbinding van het beperkt gemeenschappelijk vermogen, waaraan volgende
huwelijksvoordelen gekoppeld waren: a) beding van vooruitmaking met keuze en
b) beding van ongelijke verdeling/toebedeling met keuze.
- Toevoeging verblijvingsbeding betreffende de goederen waarvan de
aanvragers onverdeelde eigenaars (zullen) zijn. Het betreft enerzijds die
goederen welke tot het ontbonden beperkt gemeenschappelijk vermogen
behoorden en voorheen, voor het wijzigend huwelijkscontract van xx.xx.2019,
ook reeds in onverdeeldheid aan de aanvragers toebehoorden. Anderzijds
betreft het goederen die in functie van het op te nemen verblijvingsbeding in
onverdeeldheid zullen worden gebracht door de aanvragers (2
effectenrekeningen […]).
Het verblijvingsbeding zal optioneel worden uitgewerkt in de zin dat de
langstlevende per onverdeeld goed zal kunnen kiezen tussen volgende 2 opties:
- Toebedeling bij helften
- Toebedeling voor de totaliteit aan de langstlevende.
22. Beoordeling.
1) Onderzoek van de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF,
2.7.1.0.5 VCF
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Algemeen wordt vooreerst aanvaard dat de voorgenomen verrichtingen welke bij
huwelijksovereenkomst zouden plaatsvinden, namelijk de overeenkomst van
inbreng en die van toebedeling, overeenkomsten onder bezwarende titel zijn.
Bovendien blijven deze overeenkomsten onder bezwarende titel, ook al is de
inleg en/of de levensverwachting ongelijk, dit in tegenstelling tot hetgeen geldt
voor bedingen van aanwas.
Ingevolge de ontbinding van het TIGV blijft de onverdeeldheid tussen aanvragers
met betrekking tot de roerende en onroerende goederen welke deze TIGV
bevatten, bestaan. Er is bijgevolg geen verdeelrecht op grond van artikel
2.10.1.0.1 VCF verschuldigd.
De inbreng van eigen goederen in de nieuwe onverdeeldheid is fiscaal gezien de
overdracht (onder bezwarende titel) van een onverdeeld deel. Voor zover deze
verrichting betrekking heeft op roerende goederen, hetgeen in casu blijkbaar het
geval is, is hierop geen Vlaamse registratiebelasting verschuldigd.
Voor wat de toebedeling betreft, is het zo dat de toebedeling van de volledige
onverdeeldheid aan de langstlevende geen erfrechtelijke verkrijging is doch wel
een verkrijging op grond van een overeenkomst onder de levenden.
Een conventionele overdracht onder bezwarende titel van onroerende goederen
valt in principe onder het toepassingsgebied van de registratiebelasting.
Voor een dergelijke overdracht in het kader van een toebedeling van meer dan
de helft van het gemeenschappelijk vermogen bij overlijden maakt de fiscale
regelgeving hierop een uitzondering door de overdracht (zowel van onroerende
als van roerende goederen) onder de erfbelasting te plaatsen op grond van
artikel 2.7.1.0.4 VCF. Deze bepaling is hier echter niet van toepassing, zoals de
aanvrager aangeeft, vermits er in casu geen sprake is van een
gemeenschappelijk vermogen.
We vallen dus terug op de algemene regels inzake het verkoop- of het
verdeelrecht.
Samengevat betekent dit concreet het volgende:
- op de toebedeling van de roerende goederen is geen erf- noch
registratiebelasting verschuldigd;
- op de toebedeling van onroerende goederen zal het verdeelrecht verschuldigd
zijn indien de echtgenoten dezelfde titel hebben in de onverdeeldheid. Is de

Classificatie: Corporate

M&D Seminars

814

verkrijger echter een derde-verkrijger, dan zal op de toebedeling aan deze
verkrijger het verkooprecht van toepassing zijn op grond van artikel 2.9.1.0.7
VCF.
Uit het voorgaande volgt dat de artikelen 2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF,
2.7.1.0.4 VCF, 2.7.1.0.5 VCF in principe geen toepassing vinden op de
voorgenomen verrichtingen. Het artikel 2.10.1.0.1 VCF kan in de
omstandigheden zoals hoger vermeld wel toepassing vinden (nl. op de
toebedeling van de onroerende goederen indien de echtgenoten dezelfde titel
hebben in de onverdeeldheid).
2) Onderzoek van artikel 3.17.0.0.2 VCF (de antimisbruikbepaling)
Elk contract dat is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan afgetoetst worden aan de
algemene antimisbruikbepaling, thans vervat in art. 3.17.0.0.2 VCF. Het contract
maakt geen fiscaal misbruik uit indien er ook niet-fiscale motieven aan ten
grondslag liggen. Herkwalificatie is mogelijk indien de belastingplichtige niet
kan aantonen dat de geviseerde verrichting(en) ook niet-fiscale doelstellingen
hebben, en dat deze niet-fiscale doelstellingen voldoende opwegen tegen de
fiscale motieven.
De voorgenomen verrichtingen maken fiscaal misbruik uit in de zin van artikel
3.17.0.0.2 VCF aangezien er eenheid van opzet aanwezig is. Uit de
voorgenomen verrichtingen kan worden afgeleid dat deze tot doel hebben de
rechtstreekse toepassing alsmede de doelstelling van artikel 2.7.1.0.4 VCF en
bijgevolg finaal de erfbelasting op de toebedeling van de goederen die deel
uitmaken van het TIGV aan de langstlevende te ontwijken en dat het ontwijken
van de erfbelasting de enige/overwegende beweegreden is voor de keuze van de
betrokken rechtshandelingen.
De gelijkstelling met een legaat voorzien in artikel 2.7.1.0.4 VCF was nodig
omdat de aldus verkregen huwelijksvoordelen tussen de echtgenoten gelden als
bedingen ten bezwarende titel (zie BW, art. 1458 en 1464), en als zodanig de
erfbelasting niet kunnen opeisbaar maken. Het basisidee dat schuilgaat achter
de heffing van de erfbelasting is dat deze belasting geheven wordt over de
nagelaten goederen, d.w.z. de goederen die ingevolge het overlijden van de
erflater overgaan op de erfopvolgers (art. 2.7.1.0.2 VCF). Deze grondregel loopt
volledig parallel met de regels van het burgerlijk recht inzake de nalatenschap
en de verkrijging van de nagelaten goederen. Om te voorkomen dat de erflater
door het stellen van handelingen of opzetten van constructies welke volgens het
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gemeen recht de erfbelasting niet kunnen opeisbaar maken, de betaling van
erfbelasting zou vermijden, heeft de wetgever enkele fictiebepalingen ingevoerd,
waaronder het art. 2.7.1.0.4 VCF (opvolger van het artikel 5 van het Wetboek der
Successierechten). Deze doelstelling blijkt ook uit de tekst van de memorie van
toelichting van de Wet van 11 oktober 1919, waarbij de fictiebepalingen
oorspronkelijk werden ingevoerd. Daar staat het volgende te lezen: “Zij hebben
de strekking te beletten dat de overledene bij zijn leven niet over zijne goederen
beschikte ten voordele van personen, wien hij wenscht zijn nalatenschap over te
maken en zulks vrij van belasting of door betaling van een registratierecht
minder dan het erfenisrecht dat normaal opvorderbaar is[6]” Concreet heeft het
art. 2.7.1.0.4 VCF als doelstelling te vermijden dat echtgenoten elkaar het
volledige gemeenschappelijk vermogen zouden toebedelen bij overlijden van
een der echtgenoten zonder hierbij erfbelasting te betalen.
Eens de voorwaarden gesteld in de fictievoorwaarden vervuld, is de gelijkstelling
met nagelaten goederen op het fiscaalrechtelijke vlak volledig, d.w.z. dat de
goederen voor de heffing van de erfbelasting als deel uitmakende van de
nalatenschap moeten worden beschouwd.
Het is in casu duidelijk dat door de voorgenomen rechtshandelingen de
doelstelling van het artikel 2.7.1.0.4 VCF als fictiebepaling wordt gefrustreerd,
met name wordt doelbewust elke toebedeling van een gemeenschappelijk
vermogen vermeden. Er is voor die keuze geen andere wezenlijke verklaring dan
belastingbesparing.
De aangehaalde niet-fiscale motieven wegen immers niet op tegen de fiscale
motieven. Bovendien zijn een aantal van die motieven niet correct, zo staat er
bijvoorbeeld in randnummer 12: “De juridische reden waarom het toekennen van
een huwelijksvoordeel voor de aanvragers cruciaal is, ligt in het gegeven dat een
huwelijksvoordeel niet voor inkorting vatbaar is (binnen de grenzen gesteld door
de artikelen 1464 en 1465 B.W., die voor de aanvragers evenwel weinig relevant
zijn)”. Voor zover er inbrengen zijn gebeurd, zijn die grenzen wel degelijk
relevant.
Partijen hadden een stelsel van scheiding van goederen met toevoeging van een
interne gemeenschap (toevoeging die in 2019 gebeurde), waarvoor geen enkel
niet-fiscaal motief doorweegt om te stellen dat dit stelsel of het toegevoegd
gemeenschappelijk vermogen niet verder kon worden aangepast of verder
gepreciseerd kon worden in een wijzigend huwcontract om burgerrechtelijk
hetzelfde resultaat te bekomen.
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De creatie van het TIGV dateert van begin 2019, dus van na de inwerkingtreding
van het gewijzigde huwelijksvermogensrecht. De aangehaalde bezwaren om het
beperkt gemeenschappelijk vermogen nu reeds opnieuw te ontbinden,
bestonden reeds in 2019. Op dat ogenblik wist men hoe Vlabel een TIGV fiscaal
benaderde, met name: toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF aangezien het om
een gemeenschappelijk vermogen gaat. Ook op dat ogenblik was er misschien
burgerrechtelijk nog discussie over dat TIGV, maar daar was men zich op dat
ogenblik ook van bewust. Men wist dus op het ogenblik van het invoeren van het
TIGV in 2019 wat de gevolgen waren.
Op dat ogenblik wist men eveneens dat het TIGV geen wettelijke grondslag
kreeg in het hervormde huwelijksvermogensrecht. Maar er werden duidelijk
andere mogelijkheden geboden, die nauwer aansloten bij de motieven die men
nu in de aanvraag aanhaalt om te motiveren dat men weliswaar een TIGV heeft
toegevoegd, maar eigenlijk geen gemeenschappelijk vermogen wou creëren…
Niettemin heeft men op dat ogenblik (begin 2019) ervoor gekozen om, op basis
van de kennis die men toen had, enerzijds over de fiscale benadering door
Vlabel van een TIGV, en anderzijds over de federale hervorming van het
huwelijksvermogensrecht, toch een TIGV toe te voegen aan het bestaande
huwelijksstelsel. Dit doet vermoeden dat dit, in tegenstelling tot wat men nu
aangeeft, op dat ogenblik toch het beste aansloot bij hun bedoeling.
Het probleem dat men toen wellicht inderdaad had, en dat bevestigt men ook in
de aanvraag, was dat Vlabel nog geen uitspraak had gedaan over de fiscale
behandeling van de constructies van verblijvingsbedingen die niet aan een
gemeenschappelijk vermogen werden gekoppeld. Die is er gekomen met de VB
19053 in het najaar van 2019 (gepubliceerd). Hoewel een voorafgaande
beslissing enkel geldt voor de concrete casus, was het standpunt van Vlabel
ingenomen dienaangaande.
Nadien bleek dat Vlabel in een aantal gevallen een fiscaal gunstigere
behandeling toepaste op verblijvingsbedingen die men op dat ogenblik had
uitgewerkt voor stelsels van scheiding van goederen. Gelet op het voorgaande
wenst men dan nu af te stappen van het initiële TIGV.
Bijgevolg zal bij overlijden van een van de echtgenoten waarbij het
verblijvingsbeding zal worden ingeroepen door de langstlevende echtgenoot, het
art. 2.7.1.0.4 VCF worden toegepast op de toebedeling aan de langstlevende.
Ingevolge het fiscaal misbruik, zal de volledige voorgenomen wijziging van het
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huwelijksstelsel immers niet tegenstelbaar zijn, in de mate dat deze wijziging
het mogelijk maakt de toepassing van de erfbelasting te ontwijken.
23. Deze beslissing heeft alleen betrekking op erf- en registratiebelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.
-----------

- publicatie op 12.02.2021

Classificatie: Corporate

817

M&D Seminars

818

M&D Seminars

819

Kanscontract
Standpunt nr. 19001 dd. 18.02.2019

Artt. 2.8.1.0.1.; 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 aanvragers wensen onderling een kanscontract te sluiten onder
bezwarende titel en daarover het volgende bevestigd te zien:
a) dat de Vlaamse Belastingdienst deze transactie niet zal belasten met
schenkbelasting (artikel 2.8.1.0.1 VCF);
b) dat de Vlaamse Belastingdienst deze transactie niet zal belasten met
erfbelasting op basis van de fictiebepaling gestipuleerd in artikel 2.7.1.0.3, 3°
VCF;
c) dat deze transactie voor de Vlaamse Belastingdienst geen fiscaal misbruik
vormt in de zin van artikel 3.17.0.0.2 VCF.
2. De aanvragers verzoeken uitdrukkelijk overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1, §4,
lid 1 VCF dat gelet op het voorwerp van de onderhavige aanvraag, de termijn
waarvoor de beslissing wordt getroffen langer zal zijn dan vijf (5) jaar. Meer
bepaald een geldigheidsduur van de afgeleverde beslissing tot en met het
overlijden van één van de echtgenoten X-Y.
[top]

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II.A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
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3. De aanvraag wordt ingediend door de heer X, […] en mevrouw Y,[…],
echtgenoten gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, samen
wonende te […].

II.B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en).
4. De aanvragers bezitten elk 50% van de hierna vermelde
vermogensbestanddelen, welke 50% behoort tot hun respectieve eigen
vermogen:
•

zesduizend vierennegentig (6.094) aandelen, zijnde de totaliteit van de
bestaande aandelen van de naamloze vennootschap A, […] (elke partij
bezit 3.047 aandelen op zijn/haar naam);

•

een obligatielening ter waarde van € […] (waarde per [..]) ten aanzien van de
voormelde naamloze vennootschap A, hetzij 60 obligaties van afgerond €
[…] per obligatie (elke partij bezit 30 obligaties op zijn/haar naam);

•

twee effectenportefeuilles en beleggingen ter waarde van in totaal € […]
(waarde per […]) (elke partij bezit een onverdeelde helft).

5. De aanvragers bezitten dus elk 3.047 aandelen en 30 obligaties van
voormelde naamloze vennootschap A en de onverdeelde helft van twee
effectenportefeuilles en andere beleggingen.
6. De aanvragers wensen onderling een kanscontract te sluiten betreffende de
voormelde vermogensbestanddelen waarbij zij bij wijze van kanscontract onder
bezwarende titel overeenkomen dat bij het overlijden van de eerststervende van
hen, zijn of haar deel van de voormelde vermogensbestanddelen (elk bezit een
gelijke helft) in volle eigendom zal toekomen aan de langstlevende onder hen.
Elk van de partijen staat aldus zijn/haar voormelde vermogensbestanddelen in
volle eigendom af aan de andere, onder de opschortende voorwaarde van
vóóroverlijden, en elk van de partijen verkrijgt als tegenprestatie voor deze
afstand een gelijke kans om de voormelde vermogensbestanddelen toebehorend
aan de andere, te verwerven indien hij of zij het langst leeft.
7. Dit kanscontract zal worden gesloten onder de volgende modaliteiten en
voorwaarden (ontwerp van de overeenkomst wordt toegevoegd in bijlage):
•

De verwerving ten voordele van de langstlevende van de partijen zal gebeuren
met ingang van het overlijden van de eerststervende, zonder terugwerkende
kracht.

•

De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn die eindigt na het
overlijden van de eerststervende van de partijen, behoudens andersluidend
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akkoord tussen de partijen. De partijen sluiten de overeenkomst evenwel
onder de uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde van beëindiging van de
samenwoning tussen hen door de inleiding van een vordering tot
echtscheiding door één van hen of indien zij meer dan zes maanden feitelijk
gescheiden leven.
•

Zolang het kanscontract geldt en beide partijen in leven zijn, mogen zij elk de
hen toebehorende voormelde vermogensbestanddelen, voorwerp van het
kanscontract, niet vervreemden (noch ten bezwarende titel, noch om niet), in
pand geven, in betaling geven of op enigerlei andere wijze (met zakelijke
rechten) bezwaren, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van
de andere partij. Wel kunnen zij, mits het akkoord van de andere partij,
overgaan tot de vervreemding van de vermogensbestanddelen en de
vervanging ervan door andere vermogensbestanddelen die in de plaats van de
vervreemde goederen zullen treden en aan het kanscontract zullen
onderworpen zijn (= zaakvervangingsclausule).
[top]

III. Motivering van de aanvraag
8. Dit kanscontract is ingegeven vanuit de intentie om de langstlevende onder
hen te beschermen bij overlijden van de eerststervende.
9. Rekening houdend met de beschreven modaliteiten en voorwaarden enerzijds
en onderstaande feitelijke gegevens anderzijds, dient geconcludeerd te worden
dat het kanscontract een overeenkomst ten bezwarende titel betreft:
•

Het bezwarend karakter wordt duidelijk in de overeenkomst weergegeven en
beide partijen verklaren hun kansen gelijkwaardig te achten om het deel van
de andere te verwerven.

•

Beide partijen zijn financieel gelijkwaardig (ze onderwerpen beiden eenzelfde
aantal goederen met een gelijke waarde) en zij hebben elk een gelijke kans
om het langst te leven, zoals dit ook blijkt uit hun medisch getuigschrift van
29 oktober 2018 en hun weinig verschillende leeftijd.
[top]

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

Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:
“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.”
Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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.
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.”
Artikel 3.17.0.02 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.
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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.”
13. Een kanscontract (ten bezwarende en bijzondere titel) valt onder dezelfde
fiscale regeling als een beding van aanwas.
14. Het feit dat het contract tussen echtgenoten wordt afgesloten maakt dit
contract op zich niet ongeldig. Wanneer een dergelijk contract wordt afgesloten
tussen echtgenoten, zoals in onderhavig geval, moet het slaan op de eigen
goederen van de echtgenoten die ze in onverdeeldheid bezitten. In casu
verklaren de partijen elk 50% van de vermogensbestanddelen te bezitten, welke
50% behoort tot hun respectieve eigen vermogen
15. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen niet
zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting (maar bij onroerende
goederen wel aan het verkooprecht) mits het contract beperkt is, via beschikking
onder bijzondere titel, en ten bezwarende titel is.
16. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
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17. Wat de aandelen en obligatielening betreft bezit elke partij specifieke
aandelen en obligaties op zijn/haar naam en is er dus sprake van een contract
onder bijzondere titel. Vermits een effectenportefeuille beschouwd wordt als een
universaliteit, aanvaardt Vlabel dat het contract betrekking heeft op de twee
effectenportefeuilles in hun geheel, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan
aan de vereiste dat het contract onder bijzondere titel moet zijn.
18. Zaakvervanging is mogelijk binnen een dergelijk contract. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

Wat de twee effectenportefeuilles betreft heeft de aanvaarding van de
kwalificatie als feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege
zaakvervanging optreedt. Het contract zal dus uitwerking krijgen op de
effectenportefeuilles zoals deze zijn samengesteld op het ogenblik van het
overlijden van één van de echtgenoten ongeacht de gewijzigde samenstelling
hiervan ingevolge transacties van wederbeleggingen.
19. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
20. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
21. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn zowel
bij het afsluiten van het contract als bij de realisatie van de opschortende
voorwaarde.
22. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat.
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23. Enkel indien zou blijken dat de voorstelling van de feiten onjuist of
onvolledig was, zal deze kwalificatie herzien worden, rekening houdende met de
werkelijke feitelijke situatie.
24. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
25. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
gelijkwaardig is. De goederen die deel uitmaken van het contract behoren de
aanvragers ieder voor de onverdeelde helft toe.
26. Uit fiscaal oogpunt aanvaardt de Vlaamse belastingdienst het beginsel dat bij
de realisatie van een kanscontract ten bijzondere en ten bezwarende titel de
betrokken roerende goederen niet zijn onderworpen aan de schenkbelasting of
de erfbelasting.
27. De voorgenomen verrichting maakt in principe geen fiscaal misbruik uit in
de zin van art. 3.17.0.0.2 VCF tenzij uit de feiten blijkt dat de kansen uiteindelijk
niet gelijkwaardig waren omdat één van de partijen kort na het sluiten van het
contract niet onverwacht is komen te overlijden.

28. Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratie-en erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.
[top]
-------------- publicatie op 13.03.2019
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Kanscontract
Voorafgaande beslissing nr. 19006 dd. 01.04.2019

Artt. 2.7.1.0.3; 2.8.1.0.1; 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 de alhier voorgelegde overeenkomst van aanwas tussen de heer X en
mevrouw Y rechtsgeldig is en kwalificeert als een kanscontract onder
bezwarende titel;

•

dat, op het ogenblik van de aanbieding ter registratie, de artikelen 2.8.1.0.1
en 2.8.4.1.1, §2 VCF niet van toepassing zullen zijn en er derhalve geen
schenkbelasting zal verschuldigd zijn;

•

dat de artikelen 2.7.1.0.3, 3° en 2.7.1.0.5 VCF niet van toepassing zullen zijn
bij het overlijden van één van de partijen zodat er geen erfbelasting
verschuldigd zal zijn;

•

dat deze transactie voor de Vlaamse Belastingdienst geen fiscaal
misbruik vormt in de zin van artikel 3.17.0.0.2 VCF.
[top]

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II. A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
2. De aanvraag wordt ingediend door […]
3. De betrokken partijen zijn:

3.1. De heer X, geboren te […] op xx.xx.1972, ongehuwd, wonend te […].
3.2. Mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1972, ongehuwd, wonend te […].
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Zij hebben een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd in de Stad […]
op xx.xx.2007.
4. De heer X en mevrouw Y hebben samen één minderjarig kind, te weten ‘ de
dochter’, wonend te […].
5. De heer X en mevrouw Y hebben hun fiscale woonplaats meer dan vijf jaar in
het Vlaamse Gewest.

II. B. Beschrijving van de betrokken goederen
6. De partijen verklaren volgend aantal aandelen te bezitten in hierna vermelde
vennootschappen:

6.1. elk één (1) aandeel in volle eigendom in:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vennootschap A,
[…]
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris […] te […] op xx.xx.2002,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van […] daarna, onder
nummer […].
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd blijkens akte verleden
voor notaris […] te […] op xx.xx.2004, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van […] daarna, onder nummer […].

6.2. elk één (1) aandeel in volle eigendom in:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vennootschap B,
[…].
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris […] te […] op xx.xx.2010,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van […] daarna, onder
nummer […].
De statuten van de vennootschap werden tot op heden niet gewijzigd.

6.3. elk drieëndertigduizend achthonderdenzeven (33.807) aandelen in volle
eigendom in:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vennootschap C,
met maatschappelijke zetel te […], BTW […], rechtspersonenregister […].
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Opgericht blijkens akte verleden voor notaris […] te […] op xx.xx.2016,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van […] daarna, onder
nummer […].
De statuten van de vennootschap werden tot op heden niet gewijzigd.

II. C. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
7. De partijen wensen onderling een aanwasovereenkomst te sluiten betreffende
hun respectievelijk aandelenpakket (1 aandeel van de vennootschap A , 1
aandeel van de vennootschap B en 33.807 aandelen van de vennootschap C,
telkens in volle eigendom) waarbij zij bij wijze van kanscontract onder
bezwarende titel overeenkomen dat bij het overlijden van de eerststervende van
hen, zijn of haar aandelenpakket in volle eigendom zal toekomen aan de
langstlevende onder hen. Elk van de partijen staat aldus zijn 1 aandeel van de
vennootschap A, 1 aandeel van de vennootschap B en 33.807 aandelen van de
vennootschap C, telkens in volle eigendom, af aan de andere, onder de
opschortende voorwaarde van vóóroverlijden, en elk van de partijen verkrijgt als
tegenprestatie voor deze afstand een gelijke kans om het aandelenpakket
toebehorend aan de andere, te verwerven indien hij of zij het langst leeft.
8. De partijen wensen elkaar, wat betreft de voormelde vennootschappen, na een
overlijden absoluut wederzijds te beschermen, zonder dat enige inmenging van
kinderen of andere erfgenamen mogelijk is. Hun beroepsactiviteit wordt immers
uitgeoefend o.m. via deze vennootschappen.
9. Hiervoor wensen ze dat de volle eigendom van hun aandelen bij de
langstlevende terechtkomt via een overeenkomst van aanwas.
10. De partijen komen steeds gezamenlijk tot een besluitvorming en zullen dit
ook blijven doen teneinde hun rechten van beheer en bescherming uit te
oefenen.
11. Elke partij wenst voor zichzelf de nodige maatregelen te nemen die
hem/haar in staat stellen zijn/haar levenskwaliteit en levensstandaard als
langstlevende partner te garanderen en hem/haar tegelijkertijd in staat stellen
een maximale flexibiliteit te behouden. Met dat doel voor ogen, wensen zij de
inmenging – in ruime zin – van hun minderjarig kind zo veel als mogelijk te
beperken, met respect voor de thans vigerende Belgische wetgeving, en de
financiële flexibiliteit van de vennootschappen waarvan de aandelen aan hen
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toebehoren te maximaliseren teneinde elk voor zich als langstlevende partner de
nodige zekerheid en bescherming te bekomen.
12. De overeenkomst van aanwas zal als volgt luiden:

“Om hun samenwonen te organiseren en de langstlevende te beschermen bij
het overlijden van één van hen komen de partijen overeen een
bijzondere onverdeeldheid tussen hen in het leven te roepen voor voormelde
aandelen, die als een doelvermogen wordt aanzien.
De partijen komen met name overeen dat, bij het overlijden van de
eerststervende onder hen en zonder terugwerkende kracht, de volle eigendom
van de aandelen van de eerststervende zal aanwassen bij deze van de
overlevende, doch enkel op voorwaarde dat deze laatste hiervoor uitdrukkelijk,
op de wijze en binnen de termijn hierna gepreciseerd, opteert na het
overlijden van de eerststervende. Aldus staat elk van de partijen, onder
voormelde voorwaarde, de volle eigendom van zijn aandelen af aan de andere
onder de opschortende voorwaarde van zijn vooroverlijden; als tegenprestatie
voor deze afstand verkrijgt de overdrager een kans om de volle eigendom van
de aandelen van de andere te verkrijgen, indien hij het langst leeft.
Deze overeenkomst is wederkerig toegestaan en aanvaard ten bezwarende
titel, als kanscontract, onder de hierna volgende modaliteiten en voorwaarden:
1) De langstlevende van de partijen dient zijn wil om het bovenvermeld recht
van aanwas uit te oefenen uitdrukkelijk kenbaar maken door middel van een
verklaring afgelegd bij notariële akte binnen een termijn van vier maanden na
het overlijden van de eerststervende van de partijen. Deze termijn geldt als
vervaltermijn. Bij ontstentenis van uitdrukkelijke wilsuitdrukking op voormelde
wijze en binnen voormelde termijn zal de langstlevende van de partijen geacht
worden onherroepelijk te hebben verzaakt aan het voordeel van het recht van
aanwas.
In deze verklaring zal de langstlevende van de partijen mogen opteren om het
aanwasbeding te beperken tot de blote eigendom of het levenslang
vruchtgebruik van de aandelen van de eerststervende. In dat geval moeten alle
bepalingen van dit beding van aanwas waar sprake is van “de volle eigendom”
gelezen worden als “de blote eigendom” of “het levenslang vruchtgebruik”.
2) Daar het een kansovereenkomst onder bezwarende titel betreft zal er geen
enkele vergoeding verschuldigd zijn door de langstlevende aan de erfgenamen
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van de eerststervende uit hoofde van de verwerving door de overlevende van
de aandelen van de eerststervende. Beide partijen schatten voor zichzelf de
kansen gelijkwaardig om elkaars aandelen uiteindelijk te verwerven. Het
bezwarend karakter van onderhavige overeenkomst wordt onderstreept door
het oogmerk van elke partij om te worden beschermd voor het geval hij zelf de
langstlevende zou zijn.
3) Deze overeenkomst is tussen de partijen afgesloten voor een periode van
twee jaar te rekenen vanaf heden. Ze wordt nadien automatisch, uit hoofde
van de wilsuiting van partijen heden vastgesteld, verlengd met opeenvolgende
periodes van twee jaar, tenzij één van de partijen na de beëindiging van de
samenwoning zijn wil te kennen geeft aan de andere om ze niet te verlengen,
hetgeen dient te gebeuren bij verklaring voor notaris door één van hen gedaan
minstens drie maanden vóór het einde van de lopende tweejarige periode. Een
eensluidende uitgifte hiervan wordt per aangetekend schrijven verstuurd aan
de andere partij.
Partijen kunnen evenwel op elk ogenblik gezamenlijk deze overeenkomst
wijzigen of het einde van deze overeenkomst laten vaststellen bij notariële
akte, waardoor zij zich weer in een gewone onverdeeldheid bevinden.
Indien partijen met elkaar in het huwelijk zouden treden komt er van
rechtswege een einde aan deze overeenkomst vanaf de dag van het in kracht
van gewijsde treden van het echtscheidingsvonnis of -arrest.
Indien er een einde komt aan dit aanwasbeding is artikel 815 van het
Burgerlijk Wetboek van toepassing en kan iedere partij de uit
onverdeeldheidtreding vorderen overeenkomstig artikel 1207 van het
Gerechtelijk Wetboek.
4) Zolang deze overeenkomst van kracht blijft tussen de partijen kunnen zij de
aandelen niet vervreemden, noch ten bezwarende titel, noch om niet, de
verdeling of veiling ervan niet vragen, niet in pand geven, in betaling geven of
er eender welk recht op toestaan, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van de andere.
5) Alle zaken die mits het akkoord van de andere partij worden verkregen in
vervanging van de oorspronkelijke aandelen, waarden en gelden en alle
interesten, dividenden of andere (meer)opbrengsten die nog niet werden
uitgekeerd, vallen eveneens onder dit beding van aanwas. Partijen verbinden
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zich ertoe dat in geval van zaakvervanging dit nog bevestigd moet worden op
het moment van de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.
6) Partijen verbinden zich ertoe alle beslissingen aangaande investeringen,
beleggingen en herbeleggingen met betrekking tot de aandelen gezamenlijk te
nemen.
7) Alle interesten, dividenden of andere opbrengsten die worden
voortgebracht door de aandelen, kunnen op eender welk tussen partijen
overeengekomen tijdstip worden uitgekeerd aan partijen, elk voor de helft,
tenzij zij gezamenlijk zouden beslissen om hiervan een deel of het geheel te
herbeleggen of te herinvesteren.
8) De bepalingen vervat in de artikelen 3) en 4) gelden in ieder geval met
ingang vanaf heden en zolang deze overeenkomst van kracht blijft tussen de
partijen, teneinde een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te kunnen
brengen tussen hen, dit wil zeggen onafhankelijk van het al dan niet
uitoefenen van de optie vervat in artikel 1) door de langstlevende hunner.
9) Een eventuele nietigheid van een bepaling van dit beding van aanwas betreft
enkel die specifieke bepaling, die in dat geval voor niet geschreven moet
worden gehouden, maar kan, volgens de uitdrukkelijke wil van partijen, niet
de nietigheid van het volledige beding van aanwas voor gevolg hebben.”
[top]

III. Motivering van de aanvraag
13. De overeenkomst van aanwas betreft een kanscontract ten bezwarende titel
onder de opschortende voorwaarde van vooroverlijden van een contractant.
Krachtens artikel 1100/1, § 4, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek “zijn

overeenkomsten of bedingen onder bezwarende titel altijd toegelaten, als ze
onder bijzondere titel zijn gesloten of gemaakt […]”. In casu is de voorgenomen
inrichting beperkt via beschikking onder bijzondere titel, vermits het om
specifieke aandelen van bepaalde vennootschappen gaat.
14. Er moet steeds sprake zijn van evenwichtige kansen voor het bezwarende
karakter van een kanscontract. Hiervoor worden twee elementen nagegaan,
gelijkaardige levensverwachting en gelijkwaardige inleg:

- gelijkaardige levensverwachting:
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In casu hebben de partijen dezelfde leeftijd, eenzelfde goede gezondheid en
aldus dezelfde overlevingskansen. Ter staving van de goede gezondheid
verklaren de partijen recent een medisch onderzoek te hebben laten uitvoeren.

- gelijkwaardige inleg:
De partijen bezitten evenveel aandelen in de voormelde vennootschappen.
15. Bovendien bevat de overeenkomst een strikt vervreemdingsverbod. Het is de
partijen niet toegestaan eenzijdig de overeenkomst stop te zetten, te wijzigen,
de goederen in pand te geven, te vervreemden, enz. Hiermee geven partijen aan
een evenwichtig kanscontract te willen sluiten.
16. De partijen willen zaakvervanging mogelijk maken binnen een dergelijk
contract. Het vervanggoed volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed
dat het vervangt. Hetzelfde geldt voor meerwaarden, dividenden of andere
opbrengsten die nog niet werden uitgekeerd.
17. Daarnaast wordt de overeenkomst van aanwas niet in de tijd beperkt en kan
deze aldus slechts worden gewijzigd of opgeheven met wederzijds akkoord van
beide partijen, dit in tegenstelling tot een testament, dat steeds eenzijdig kan
worden gewijzigd of herroepen. De partijen blijven gebonden door de
overeenkomst van aanwas, ook als zij het later oneens worden.
18. Het beding van aanwas biedt voor hen de enige goede en rechtszekere
oplossing naar wederzijdse bescherming. Partijen hebben geen garantie dat een
schenking of legaat van de voormelde aandelen later niet zou worden
aangevochten door de kinderen, reservataire erfgenamen.
19. De partijen stellen dat deze aanwasovereenkomst is ingegeven vanuit de
intentie om de langstlevende partner zo veel mogelijk te beveiligen tegen een
mogelijke inmenging van hun kinderen. Vandaar dat geopteerd wordt voor een
beding van aanwas, waarmee de mogelijke gevolgen van de wettelijke reserve
van deze kinderen kunnen worden uitgesloten.
20. Als compensatie van deze beperking aan hun beheers- en
beschikkingsbevoegdheid die de partijen zich vrijwillig opleggen, bekomt elke
contractant onder opschortende voorwaarde het recht op het aandeel van de
medecontractant in zijn aanspraken op het goed waar het beding van aanwas op
gevestigd wordt zo deze komt te overlijden. Het zich al dan niet voordoen van
de aanwas is verbonden aan de onzekere gebeurtenis van het tijdstip van
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overlijden van een contractant. De onzekerheid van tijdstip en identiteit van de
eerstoverleden contractant maakt dat beide partijen eenzelfde kans hebben op
de aanwas van een vermogensbestanddeel.
Deze gelijkheid van kansen wordt beoordeeld op het moment van het sluiten
van de overeenkomst.
21. De kwalificatie “kanscontract” tussen partijen wordt aangetoond door een
gelijk financieel aandeel dat ondergebracht wordt in het beding van aanwas, de
gelijke overlevingskans, een gezamenlijk optreden in de vorm van een strikt
vervreemdingsverbod en de afwezigheid van een einddatum.
22. Het bezwarende karakter sluit de taxatie in de erf- of registratiebelasting in
hoofde van de artikelen 2.7.1.0.3, 3° , 2.7.1.0.5, 2.8.1.0.1 io 2.8.4.1.1 §2 VCF
uit. De partijen verwijzen dienaangaande naar de eerder door VLABEL genomen
beslissingen.
23. Gelet op het niet fiscaal karakter van de hiervoor opgesomde motieven van
de voorgenomen verrichting (o.m. beperking van de inmenging van de kinderen
en/of andere erfgenamen, zelfstandig bestuur van de vennootschappen,
financiële flexibiliteit van de vennootschappen, enz) maakt de overeenkomst
volgens partijen geen fiscaal misbruik uit.
24. De partijen menen dat, al deze elementen in acht genomen, men dient te
concluderen dat de overeenkomst van aanwas dat de heer X en mevrouw Y
voornemens zijn af te sluiten, kwalificeert als een evenwichtig kanscontract ten
bezwarende titel en ten gevolge hiervan de artikelen 2.7.1.0.3, 3°, 2.7.1.0.5,
2.8.1.0.1 io 2.8.4.1.1 §2 VCF geen toepassing kunnen vinden.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
25. 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.

M&D Seminars

835

26. De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de
rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak.
27. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
•

Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:
“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.”
•

Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF dat luidt als volgt:
“Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”

•

Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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.
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.”

•

Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:
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“§ 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.”
•

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
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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.”
28. Een kanscontract (ten bezwarende en bijzondere titel) valt onder dezelfde
fiscale regeling als een beding van aanwas.
29. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen niet
zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting (maar bij onroerende
goederen wel aan het verkooprecht) mits het contract beperkt is, via beschikking
onder bijzondere titel, en ten bezwarende titel is.
30. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
31. De heer X en mevrouw Y bezitten volgende aandelen:
•

elk één (1) aandeel in volle eigendom in de vennootschap A;

•

elk één (1) aandeel in volle eigendom in de vennootschap B;

•

elk drieëndertigduizend achthonderdenzeven aandelen (33.807) in volle
eigendom in de vennootschap C.

Aangezien elke partij specifieke aandelen bezit op zijn/haar naam, is er sprake
van een contract onder bijzondere titel.
32. Zaakvervanging is mogelijk binnen een dergelijk contract. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.
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33. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
34. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt na het sluiten van het contract etc...
35. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het beding. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van het
beding blijkt dat bij het afsluiten van het beding niet aan deze voorwaarde was
voldaan (zoals in de omstandigheid dat een van de partijen kort na het afsluiten
van het beding is komen te overlijden en dat het een niet onverwacht overlijden
betreft).
36. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat. De heer X en mevrouw Y hebben
dezelfde leeftijd en partijen stellen in eenzelfde goede gezondheid te zijn en
aldus dezelfde overlevingskansen te hebben. Ter staving van de goede
gezondheid verklaren zij recent een medisch onderzoek te hebben laten
uitvoeren.
37. Enkel indien zou blijken dat de voorstelling van de feiten onjuist of
onvolledig was, zal deze kwalificatie herzien worden, rekening houdende met de
werkelijke feitelijke situatie.
38. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
39. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
gelijkwaardig is. De heer X en mevrouw Y bezitten elk een gelijk aantal aandelen
in de vennootschappen A, B en C.
40. Uit fiscaal oogpunt aanvaardt de Vlaamse belastingdienst het beginsel dat bij
de realisatie van een kanscontract ten bijzondere en ten bezwarende titel de
betrokken roerende goederen niet zijn onderworpen aan de schenkbelasting of
de erfbelasting.
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41. De voorgenomen verrichting maakt in principe geen fiscaal misbruik uit in
de zin van art. 3.17.0.0.2 VCF tenzij uit de feiten blijkt dat de kansen uiteindelijk
niet gelijkwaardig waren omdat één van de partijen kort na het sluiten van het
contract niet onverwacht is komen te overlijden.
42. Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratie-en erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.
[top]
--------------•

publicatie op 16.04.2019
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Kanscontract m.b.t. roerende goederen
Voorafgaande beslissing nr. 19010 dd. 13.05.2019

Artt. 2.8.1.0.1; 2.8.4.1.1, §2; 2.7.1.0.3,3°; 2.7.1.0.5. 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 voorgelegde
overeenkomst van aanwas tussen de echtgenoten Echtgenoot X en Echtgenote Y
rechtsgeldig is en kwalificeert als een contract onder bezwarende titel
(kanscontract) en dat:
•

indien de overeenkomst in België wordt geregistreerd – de artikelen 2.8.1.0.1
VCF en 2.8.4.1.1, §2 VCF niet van toepassing zullen zijn en er derhalve geen
schenkbelasting zal verschuldigd zijn;

•

op het ogenblik van de aanbieding ter registratie, respectievelijk bij overlijden
van één van de echtgenoten – evenmin de artikelen 2.7.1.0.3, 3° VCF en
2.7.1.0.5 VCF van toepassing zullen zijn, zodat er geen erfbelasting
verschuldigd zal zijn;

•

deze verrichting geen fiscaal misbruik vormt in de zin van artikel 3.17.0.0.2
VCF.

2. De aanvragers verzoeken uitdrukkelijk dat de voorafgaande beslissing die
terzake zal genomen worden, een geldigheidsduur zou hebben tot het overlijden
van de eerststervende der echtgenoten.
[top]

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II. A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
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3. De aanvraag wordt ingediend door:

3.1. De heer Echtgenoot X, geboren te […], echtgenoot van mevrouw
Echtgenote Y, en

3.2. Mevrouw Echtgenote Y, geboren te […], echtgenote van voornoemde heer
Echtgenoot X,
samenwonende te […].
4. Zij verklaren voorafgaandelijk:

4.1. dat zij gehuwd zijn onder het stelsel der scheiding van goederen, blijkens
huwelijkscontract verleden voor notaris […] te […] op xx.xx.1965, gewijzigd,
doch niet wat het stelsel betreft, blijkens akte verleden voor Notaris […] op
xx.xx.2007;

4.2. dat zij samen twee meerderjarige kinderen hebben, met name kind 1 en
kind 2 ;

4.3. dat zij hun fiscale woonplaats sedert meer dan vijf jaar (namelijk
gedurende hun hele leven) in het Vlaamse Gewest hebben.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
5. De overeenkomst van aanwas zal als volgt luiden:
“De ondergetekenden:
1. De Heer Echtgenoot X , geboren te […], echtgenoot van mevrouw
Echtgenote Y, […]
2. Mevrouw Echtgenote Y, geboren te […], echtgenote van voornoemde heer
Echtgenoot X, wonende te […].
Verklaren voorafgaandeliik:
1/ Dat zij gehuwd zijn onder het stelsel der scheiding van goederen, blijkens
huwelijkscontract verleden voor notaris […], gewijzigd, doch niet wat het
stelsel betreft, blijkens akte verleden voor Notaris […], zo zij verklaren.
2/ Dat zij elk voor de onverdeelde helft eigenaar zijn van drie
(3) effectenportefeuilles, met bijhorende zicht-, spaar-.,en
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beleggingsrekeningen ingeschreven op hun naam in onverdeeldheid, hierna
samen genoemd “de effectenportefeuille" of “het doelvermogen".
Deze effectenportefeuille is een individualiseerbaar goed en vormt een
universaliteit van goederen, bestaande uit diverse bestanddelen (effecten of
speciën). Deze samenstelling kan gewijzigd worden door de zakenrechtelijke
subrogatie, (weder)belegging of vervanging van de diverse elementen die deel
uitmaken van deze universaliteit.
De samenstelling van de drie (3) effectenportefeuilles, met bijhorende zicht-,

spaar-, en beleggingsrekeningen, op dag van # 2019, zijn omschreven in de
staat van schatting, aangehecht aan deze.
3/Ondergetekenden hebben samen 2 meerderjarige kinderen, met name kind
1 en kind 2
OVEREENKOMST VAN AANWAS
Ondergetekenden verklaren thans tussen hen onderling volgende
overeenkomst te sluiten:
BEDING VAN AANWAS IN VOLLE EIGENDOM
Beding van aanwas:
Om de langstlevende te beschermen bij het overlijden van één van hen, komen
de ondergetekenden overeen een bijzondere onverdeeldheid tussen hen in het
leven te roepen voor wat betreft voormelde effectenportefeuilles
met bijhorende zicht-, spaar-, en beleggingsrekeningen, dewelke samen als
een doelvermogen worden aanzien.
De ondergetekenden komen bij wijze van kanscontract onder bezwarende titel
overeen dat, bij het overlijden van de eerststervende van hen en zonder
terugwerkende kracht, de volle eigendom van diens onverdeelde helft in dit
doelvermogen zal aanwassen bij dat van de langstlevende, zonder dat deze
laatste iets zal verschuldigd zijn aan de erfgenamen of rechtverkrijgenden van
de eerststervende.
Aldus staat elk der ondergetekenden de volle eigendom van zijn/haar
onverdeelde helft in voormelde effectenportefeuilles met bijhorende zicht-,

spaar-, en beleggingsrekeningen af aan de andere onder de opschortende
voorwaarde van zijn/haar vooroverlijden; en verkrijgt ieder van hen als
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tegenprestatie voor deze afstand een gelijke kans om de effecten toebehorend
aan de andere te verwerven, indien hij of zij het langst leeft.
Beide ondergetekenden schatten voor zichzelf de kans om te overleven gelijk
in, dit gezien hun leeftijd, gezondheidstoestand, familiale antecedenten en
levenswijze.
Vermits deze roerende goederen bovendien aan elk der ondergetekenden
toebehoren, voor de onverdeelde helft, maakt onderhavige overeenkomst een
volwaardig kanscontract uit, bijgevolg onder bezwarende titel.
Ondergetekenden sluiten deze overeenkomst van aanwas, omdat hetzelfde
resultaat eventueel niet kan bereikt worden door een schenking of een
testament, gezien de reserve van hun afstammelingen en de herroepbaarheid
van deze rechtshandelingen.
Evenmin kan dit resultaat met zekerheid bekomen worden door de toevoeging
van een gemeenschappelijk vermogen met een zogenaamd
“verblijvingsbeding", gezien de eventuele toepassing van artikel 1464 BW.

Modaliteiten:
Deze overeenkomst is wederkerig toegestaan en aanvaard ten bezwarende
titel, als kanscontract, onder de hierna volgende modaliteiten en voorwaarden:

Artikel 1 - Algemeen
De aanwas zal gebeuren ten voordele van de langstlevende van hen, voor het
volledig aandeel van de eerststervende, met ingang van het overlijden van de
eerststervende, zonder terugwerkende kracht.
Indien voornoemde heer Echtgenoot X als eerste overlijdt, zal voornoemde
mevrouw Echtgenote Y bij zijn overlijden bijgevolg de volle eigendom
bekomen van de onverdeelde helft van de heer Echtgenoot X in dit
doelvermogen.
Indien voornoemde mevrouw Echtgenote Y als eerste overlijdt, zal voornoemde
heer Echtgenoot X bij haar overlijden bijgevolg de volle eigendom bekomen
van de onverdeelde helft van mevrouw Echtgenote Y in dit doelvermogen.

Artikel 2 - Kanscontract ten bezwarende titel
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Daar het een kanscontract ten bezwarende titel betreft, zal er geen enkele
vergoeding verschuldigd zijn door de langstlevende aan de erfgenamen van de
eerststervende uit hoofde van de verwerving door de langstlevende van het
deel van de eerststervende.
Ondergetekenden achten voor zichzelf de kansen gelijkwaardig om elkaars
gerechtigheden in voormelde roerende goederen uiteindelijk te verwerven.
Het bezwarend karakter van deze overeenkomst wordt onderstreept door het
oogmerk van elke partij om te worden beschermd voor het geval hij/zij zelf de
langstlevende zou zijn.

Artikel 3 - Duur
Deze overeenkomst is tussen ondergetekenden afgesloten vanaf heden voor
onbepaalde duur en kan enkel beëindigd worden mits uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van beide ondergetekenden.
Zij kunnen evenwel op elk ogenblik gezamenlijk deze overeenkomst wijzigen
of het einde van deze overeenkomst schriftelijk vaststellen.
Ondergetekenden sluiten de overeenkomst evenwel onder de uitdrukkelijk
ontbindende voorwaarde van beëindiging van de samenwoning tussen hen
door de inleiding van een vordering tot echtscheiding door één van hen of
indien zij meer dan zes maanden gescheiden leven (met uitdrukkelijke
verwijzing naar de arresten van het Hof van Cassatie van 6 maart 2014 (Nr.
C.13.0362.N) en 21 oktober 2016 (Nr.C.15.0a57.N/1).

Artikel 4 - Vruchten en meerwaarden
Alle vruchten, nl. interesten, dividenden of andere opbrengsten die worden
voortgebracht door de effectenportefeuille, alsmede de door de
effectenportefeuille gerealiseerde meerwaarden, kunnen op eender welk
tussen partijen overeengekomen tijdstip worden uitgekeerd aan partijen, elk
voor de helft, tenzij zij gezamenlijk zouden beslissen om hiervan een deel of
het geheel te herbeleggen of te herinvesteren.
De vruchten, nl. interesten, dividenden of andere opbrengsten, alsmede de
meerwaarden die niet werden uitgekeerd, vallen eveneens onder dit beding
van aanwas.
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Artikel 5 - Vervanging van de bestaande goederen door andere soorten
goederen - zaakvervanging:
A. Alle zaken, andere dan effecten en gelden, die worden verkregen in
vervanging van de oorspronkelijke tegoeden, hun vruchten en meerwaarden,
of een deel daarvan vallen eveneens onder dit beding van aanwas, doch enkel
voor zover ondergetekenden dit hierop schriftelijk van toepassing verklaren.
B. Het principe van de zaakvervanging is van toepassing op de
effectenportefeuille aangezien de effectenportefeuille een feitelijke
universaliteit van goederen uitmaakt waarin zaakvervanging van rechtswege
speelt.
Aldus hebben de wijzigingen in de samenstelling van de effectenportefeuilles
(mits akkoord van beide partijen), in hoofde van de vervanging, belegging of
herbelegging van deze goederen, geen invloed op onderhavige overeenkomst
die ongewijzigd blijft.
Bijgevolg heeft onderhavige aanwasovereenkomst niet alleen betrekking op de
effecten aangeduid in de aangehechte staat, maar tevens op de effecten en
liquiditeiten die in de plaats zijn gekomen van deze tegoeden zoals
aangegeven in de staat van schatting en overzicht gehecht aan deze
overeenkomst.
De aanwasovereenkomst eindigt geenszins in geval van wijziging van de
nummering waaronder de effectenportefeuilles en hun bijhorende zicht-,

spaar-, en beleggingsrekeningen geïndividualiseerd zijn, of ingeval van
bewaargeving van het doelvermogen door een andere fìnanciële instelling.

Artikel 6 - Verbod van vervreemding
Zolang deze overeenkomst van kracht blijft tussen de partijen, verbinden zij
zich ertoe hun doelvermogen niet te vervreemden, noch ten bezwarende titel,
noch om niet, niet in pand te geven en er geen persoonlijke of zakelijke
rechten op toe te staan, tenzij met uitdrukkelijk wederzijds akkoord.
Wel kunnen zij, mits het akkoord van de andere partij, overgaan tot de
vervreemding van effecten en de vervanging daarvan door andere die in de
plaats van de vervreemde effecten zullen treden en aan het beding van aanwas
zullen onderworpen zijn.
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Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van partijen om
gezamenlijk te beschikken over de bestanddelen van het doelvermogen op
gelijk welke wijze of schenkingen te doen met betrekking tot de effecten en
gelden zich bevindende op voormelde effectenportefeuille (of ten aanzien van
de individuele bestanddelen ervan).

Artikel 7 - Nietigheid
Een eventuele nietigheid van een bepaling van dit beding van aanwas betreft
enkel die specifieke bepaling, die in dat geval voor niet geschreven moet
worden gehouden, maar kan, volgens de uitdrukkelijke wil van partijen, niet
de nietigheid van het volledige beding van aanwas voor gevolg hebben.
Opgemaakt in # exemplaren, elk der ondergetekenden heeft een exemplaar
ontvangen.
[…], op # 2019
[top]

III. Motivering van de aanvraag
6. Elke echtgenoot wenst voor zichzelf de nodige maatregelen te nemen die
hem/haar in staat stellen zijn/haar levenskwaliteit en –standaard als
langstlevende echtgenoot te garanderen en hem/haar tegelijkertijd in staat te
stellen een maximale flexibiliteit te behouden. Met dat doel voor ogen, wensen
zij de flexibiliteit van hun huwelijksvermogensrechtelijk regime te maximaliseren
teneinde elk voor zich als langstlevende echtgenoot de nodige zekerheid en
bescherming te bekomen.
Zij zijn elk voor de onverdeelde helft eigenaar van drie (3) effectenportefeuilles,
met bijhorende zicht-, spaar-, en beleggingsrekeningen, ingeschreven op hun
naam in onverdeeldheid, hierna ook samen genoemd “de effectenportefeuille” of
“het doelvermogen”.
De echtgenoten kiezen ervoor om met betrekking tot deze tegoeden een
contract van aanwas aan te gaan. Zij kiezen bewust voor dergelijke wederzijdse
overeenkomst die hen beiden bindt en bijgevolg niet éénzijdig kan opgezegd
worden.
Het aanwascontract bindt hen bovendien voor onbepaalde duur en vervult zowel
de doelstelling van de financiële bescherming van de langstlevende echtgenoot,
als deze van een gezamenlijk handelen.
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Dit doel kan niet bereikt worden met een schenking tussen echtgenoten of
testament aangezien deze éénzijdige en herroepbare rechtshandelingen
betreffen, waarbij daarenboven rekening dient gehouden te worden met de
reserve van de kinderen.
Evenmin kan dit resultaat met zekerheid bekomen worden door de toevoeging
van een gemeenschappelijk vermogen met een zogenaamd “verblijvingsbeding”,
gezien de eventuele toepassing van artikel 1464 BW.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
7. 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.
8. De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de
rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak.
9. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
•

Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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.”
•

Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF dat luidt als volgt:

“Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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
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artikel 2.7.1.0.3, 3°.”
•

Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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.
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.”
•

Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

“§ 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
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drie jaar als de kosteloze beschikking dagtekent van voor 1 januari 2012.”
•

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.”
10. Een kanscontract (ten bezwarende en bijzondere titel) valt onder dezelfde
fiscale regeling als een beding van aanwas.
11. Het feit dat het contract tussen echtgenoten wordt afgesloten maakt dit
contract op zich niet ongeldig. Wanneer een dergelijk contract wordt afgesloten
tussen echtgenoten, zoals in onderhavig geval, moet het slaan op de eigen
goederen van de echtgenoten die ze in onverdeeldheid bezitten. Het kan geen
betrekking hebben op goederen die tot de huwgemeenschap behoren. In casu
verklaren de partijen elk voor de onverdeelde helft eigenaar te zijn van drie
effectenportefeuilles met bijhorende zicht-, spaar-, en beleggingsrekeningen,
ingeschreven op hun naam en in onverdeeldheid.
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12. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen niet
zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting (maar bij onroerende
goederen wel aan het verkooprecht) mits het contract beperkt is, via beschikking
onder bijzondere titel, en ten bezwarende titel is.
13. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
14. De heer Echtgenoot X en mevrouw Echtgenote Y zijn elk voor de onverdeelde
helft eigenaar van drie effectenportefeuilles met bijhorende zicht-, spaar-, en
beleggingsrekeningen. Vermits een effectenportefeuille beschouwd wordt als
een universaliteit, aanvaardt Vlabel dat het contract betrekking heeft op de
effectenportefeuille in haar geheel, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan
aan de vereiste dat het contract onder bijzondere titel moet zijn.
15. De aanvaarding van de kwalificatie als feitelijke universaliteit heeft tot gevolg
dat er van rechtswege zaakvervanging optreedt. Het contract zal dus uitwerking
krijgen op de effectenportefeuille zoals deze is samengesteld op het ogenblik
van het overlijden van één van de echtgenoten ongeacht de gewijzigde
samenstelling hiervan ingevolge transacties van wederbeleggingen.
16. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
17. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt na het sluiten van het contract etc...
18. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het beding. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van het
beding blijkt dat bij het afsluiten van het beding niet aan deze voorwaarde was
voldaan (zoals in de omstandigheid dat een van de partijen kort na het afsluiten
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van het beding is komen te overlijden en dat het een niet onverwacht overlijden
betreft).
19. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat. De heer Echtgenoot X en mevrouw
Echtgenote Y hebben quasi dezelfde leeftijd en partijen schatten voor zichzelf de
kans om te overleven gelijk in, dit gezien hun leeftijd, gezondheidstoestand,
familiale antecedenten en levenswijze.
20. Enkel indien zou blijken dat de voorstelling van de feiten onjuist of
onvolledig was, zal deze kwalificatie herzien worden, rekening houdende met de
werkelijke feitelijke situatie.
21. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
22. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
gelijkwaardig is. De goederen die deel uitmaken van het contract behoren de
aanvragers ieder voor de onverdeelde helft toe.
23. Uit fiscaal oogpunt aanvaardt de Vlaamse belastingdienst het beginsel dat bij
de realisatie van een kanscontract ten bijzondere en ten bezwarende titel de
betrokken roerende goederen niet zijn onderworpen aan de schenkbelasting of
de erfbelasting.
24. De voorgenomen verrichting maakt in principe geen fiscaal misbruik uit in
de zin van art. 3.17.0.0.2 VCF tenzij uit de feiten blijkt dat de kansen uiteindelijk
niet gelijkwaardig waren omdat één van de partijen kort na het sluiten van het
contract niet onverwacht is komen te overlijden.
25. Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratie-en erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.
----------------

- publicatie op 07.06.2019
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Beding van aanwas
Voorafgaande beslissing nr. 19013 dd. 19.08.2019 (nieuwe publicatie)

Artt 2.8.1.0.1.; 2.7.1.0.3. 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 ertoe:
De aanvraag strekt ertoe bevestiging te krijgen dat:
1) De voorgelegde aanwasovereenkomst wordt beschouwd als een evenwichtig
kanscontract ten bezwarende titel en derhalve enkel zal aanleiding geven tot
betaling van het algemeen vast recht, zonder enige heffing van
schenkbelasting (art 2.8.1.0.1 VCF) of erfbelasting (art. 2.7.1.0.3, 3°, VCF).
2) Het verschil in inbreng werd gedaan om het bezwarend karakter van de
overeenkomst te benadrukken gelet op het leeftijdsverschil tussen beide
partijen. Dat derhalve het administratief standpunt nummer
17044 (gepubliceerd op 19 september 2018) op de voorgelegde overeenkomst
nog niet van toepassing kan zijn daar dit enkel geldt voor bedingen van
aanwas afgesloten vanaf deze datum.
3) Een toevoeging van nieuwe roerende goederen ingevolge gezamenlijke
beslissing door een inbreng in verhouding tot de oorspronkelijk ingebrachte
goederen geen aanleiding geeft tot de heffing van schenk- of erfbelasting.
[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 de geassocieerde notarissen, [...], namens:

2.1. De Heer X, geboren te [...] op xx.xx.negentienhonderdnegenenveertig en
zijn echtgenote;

2.2. Mevrouw Y, geboren te [...] op xx.xx.negentienhonderdvijfenvijftig,
samenwonend te [...].
3. De echtgenoten X-Y zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van
goederen, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris [...] op xx.xx.1978
gewijzigd, met behoud van stelsel, ingevolge akte verleden voor ondergetekende
notaris [...] te op xx.xx.2007.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
4. Blijkens akte verleden voor het ambt van notaris [...] op xx.xx.2013 hebben
de echtgenoten X-Y een contract van aanwas gesloten met betrekking tot hun
aandelen in de toenmalige naamloze vennootschap "vennootschap A" (thans
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "vennootschap A")
met zetel te [...].
5. Het betreft een optioneel aanwascontract in volle eigendom.
6. Gelet op het leeftijdsverschil en het hieruit voortvloeiend verschil in
levensverwachting heeft mevrouw Y 2.879 aandelen ingebracht (voor een
toenmalige tegenwaarde van € […]) en de heer X 2.001 aandelen (voor een
toenmalige tegenwaarde van € […]).
7. Er werd tevens voorzien in een stilzwijgende uitbreiding van de aanwas voor
zover de opbrengsten worden aangewend om nieuwe roerende goederen te
verwerven ingevolge een gezamenlijke beslissing.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
8. Het bezwarend karakter van de overeenkomst kan volgens de aanvragers niet
worden betwist. Uit de bewoordingen en de voorwaarden van de akte blijkt dat
het om een werkelijk kanscontract gaat (o.a. het vervreemdingsverbod).
9. De berekening van de kansengelijkheid gebeurt door een inschatting van de
effectieve levensverwachting van iedere partij, maar eveneens met specifieke
omstandigheden, zoals de gezondheidstoestand of de ongelijke financiële inleg.
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Gelet op het feit dat er een leeftijdsverschil bestaat tussen beide partijen die
voor de rest in goede gezondheid verkeren werd geopteerd voor een ongelijke
inbreng.
De rechtspraak stelde zich reeds soepel op bij de concrete beoordeling van de
gelijke kansen. Een groot leeftijdsverschil (Antwerpen 10 februari 1988, T Not.
1989, 320; Rb. Turnhout 7 januari 2005, RAGE 2006, nr. 6, 60, noot D.
MICHIELS) of een ongelijke financiering (Antwerpen 30 juni 2008,
2007/AR/2136) vormen voor de hoven en rechtbanken geen beletsel voor de
gelijkwaardigheid van kansen.
10. Bovendien was het duidelijk de bedoeling van de partijen om de
langstlevende van hen zoveel mogelijk te beschermen. Dit kan enkel bereikt
worden via een aanwasovereenkomst (en niet via schenking, testament of
inbreng in een beperkt gemeenschappelijk vermogen).
[top]

IV. Beslissing
11. Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de
volgende voorafgaande beslissing:
12. 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.
13. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
•

Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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.”
•

Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat luidt als volgt:

“Worden met het oog op de heffing van het successierecht als legaten
beschouwd:
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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.”
14. Het feit dat een beding van aanwas tussen echtgenoten wordt afgesloten
maakt dit contract op zich niet ongeldig. Wanneer een dergelijk beding van
aanwas wordt afgesloten tussen echtgenoten, zoals in onderhavig geval, moet
het slaan op de eigen goederen van de echtgenoten die ze
in onverdeeldheid bezitten, wat in casu niet het geval is.
15. In casu gaat het om een kanscontract (ten bezwarende en ten bijzondere
titel) met betrekking tot niet-onverdeelde goederen, in casu de aandelen van
toenmalige naamloze vennootschap “vennootschap A” (thans de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “vennootschap A”). Voor dergelijk
kanscontract wordt dezelfde fiscale regeling als voor een beding van aanwas
toegepast en kan volgende redenering worden gevolgd.
16. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen niet
zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting (maar bij onroerende
goederen wel aan het verkooprecht) mits het contract beperkt is, via beschikking
onder bijzondere titel, en ten bezwarende titel is.
17. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden. Aan deze voorwaarde is voldaan nu elke partij specifieke
aandelen bezit.
18. Zaakvervanging is mogelijk binnen een beding van aanwas. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•
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als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed

Een stilzwijgende uitbreiding van de aanwas voor zover de opbrengsten worden
aangewend om nieuwe roerende goederen te verwerven ingevolge een
gezamenlijke beslissing gaat verder dan de beschreven mogelijkheid van
zaakvervanging. Een beding van aanwas is niet geldig voor de goederen
verkregen na het contract.
19. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
20. Een gelijkwaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
21. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt de inleg van de aanvragers niet
gelijkwaardig is. Mevrouw Y verbindt zich voor 2.879 aandelen met een
toenmalige tegenwaarde van € [...] De heer X verbindt zich slechts voor 2.001
aandelen met een toenmalige tegenwaarde van € [...].
Dit verschil in inleg vloeit voort uit het leeftijdsverschil van meer dan vijf jaar dat
tussen de heer X en mevrouw Y bestaat. In oudere contracten was het niet
ongebruikelijk om een verschil in leeftijd te compenseren door een verschil in
inleg. In standpunt 17044 van 9 september 2018 wordt gesteld dat gelijkheid
qua overlevingskansen niet kan gecompenseerd worden door ongelijkheid qua
inleg. Dat zijn twee verschillende evenwichten. Door een grotere inleg vergroot
de kans immers niet om de andere mede-eigenaar te overleven. Aangezien het
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beding van aanwas dateert van vóór het standpunt 17044 van 19 september
2018 van de Vlaamse Belastingdienst wordt compensatie in dit geval aanvaard.
22. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat.
Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie- en de erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.
[top]
------------------ publicatie op 17/09/2019
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Kanscontract
Voorafgaande beslissing nr. 19025 dd. 24.06.2019

Artt 2.8.1.0.1.; 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 aanvragers wensen onderling een kanscontract te sluiten onder
bezwarende titel en daarover het volgende bevestigd te zien:

1.1. Dat de Vlaamse Belastingdienst deze transactie niet zal belasten met
schenkbelasting (art. 2.8.1.0.1 VCF).

1.2. Dat de Vlaamse Belastingdienst deze transactie niet zal belasten met
erfbelasting op basis van de fictiebepaling gestipuleerd in artikel 2.7.1.0.3, 3°
VCF.

1.3. Dat deze transactie voor de Vlaamse Belastingdienst geen fiscaal misbruik
vormt in de zin van artikel 3.17.0.0.2 VCF.
[top]

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II. A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
2. De aanvraag wordt ingediend door de heer […], te […], namens:

2.1. De heer X, geboren te […] op xx.xx.1959, RR […] en zijn echtgenote;
2.2. Mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1959, RR […], samenwonende te […].
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3. De voornoemde echtgenoten X-Y zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding
van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris […] te […] op
xx.xx.1982, ongewijzigd tot op heden.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
4. De aanvragers bezitten samen 6.920 aandelen, zijnde de totaliteit van de
bestaande aandelen van de vennootschap A, met zetel te […] en BTW-nummer
BE […], in de volgende verhouding:
•

de heer X : 3.460 aandelen in volle eigendom, behorend tot zijn eigen
vermogen;

•

mevrouw Y: 3.460 aandelen in volle eigendom, behorend tot haar eigen
vermogen.

5. De aanvragers wensen onderling een kanscontract te sluiten betreffende de
voormelde aandelen waarbij zij bij wijze van kanscontract onder bezwarende
titel overeenkomen dat bij het overlijden van de eerststervende van hen, zijn of
haar aandelenpakket (3.460 aandelen van de vennootschap A) in volle eigendom
zal toekomen aan de langstlevende onder hen.
Elk van de partijen staat aldus zijn 3.460 aandelen van de vennootschap A in
volle eigendom af aan de andere, onder de opschortende voorwaarde van
vooroverlijden, en elk van de partijen verkrijgt als tegenprestatie voor deze
afstand een gelijke kans om de 3.460 aandelen van de vennootschap A
toebehorend aan de andere, te verwerven indien hij of zij het langst leeft.
6. Dit kanscontract zal worden gesloten onder de volgende modaliteiten en
voorwaarden (ontwerp van de overeenkomst werd als bijlage bij de aanvraag
gevoegd):
•

De verwerving ten voordele van de langstlevende van de partijen zal
gebeuren met ingang van het overlijden van de eerststervende, zonder
terugwerkende kracht;

•

De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn die eindigt na het
overlijden van de eerststervende van de partijen, behoudens andersluidend
akkoord tussen de partijen. De partijen sluiten de overeenkomst evenwel
onder de uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde van beëindiging van de
samenwoning tussen hen door de inleiding van een vordering tot
echtscheiding door één van hen of indien zij meer dan zes maanden feitelijk
gescheiden leven;
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Zolang het kanscontract geldt en beide partijen in leven zijn, mogen zij de
6.920 aandelen van de vennootschap A, voorwerp van het kanscontract, niet
vervreemden (noch ten bezwarende titel, noch om niet), in pand geven, in
betaling geven of op enigerlei andere wijze (met zakelijke rechten) bezwaren,
behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de andere partij.
Wel kunnen zij, mits het akkoord van de andere partij, overgaan tot de
vervreemding van de aandelen en de vervanging ervan door andere
vermogensbestanddelen die in de plaats van de vervreemde aandelen zullen
treden en aan het kanscontract zullen onderworpen zijn (=
zaakvervangingsclausule).
[top]

III. Motivering van de aanvraag
7. Het te sluiten contract is ingegeven vanuit de intentie om de langstlevende
der echtgenoten zo veel mogelijk te beveiligen tegen een mogelijke inmenging
van hun kinderen. Vandaar dat geopteerd wordt voor een kanscontract, waarmee
de mogelijke gevolgen van de wettelijke reserve van deze kinderen kunnen
worden uitgesloten.
8. Rekening houdend met de beschreven modaliteiten en voorwaarden enerzijds
en onderstaande feitelijke gegevens anderzijds, menen de aanvragers dat er
geconcludeerd dient te worden dat het kanscontract een overeenkomst ten
bezwarende titel betreft:
•

Het bezwarend karakter wordt duidelijk in de overeenkomst weergegeven en
beide partijen verklaren hun kansen gelijkwaardig te achten om het deel van
de andere te verwerven.

•

Beide partijen zijn financieel gelijkwaardig (ze onderwerpen beiden eenzelfde
aantal aandelen van dezelfde vennootschap met eenzelfde waarde) en zij
hebben elk een gelijke kans om het langst te leven, zoals dit ook blijkt uit
hun medisch getuigschrift van 9 mei 2019 en hun amper verschillende
leeftijd (zelfde geboortejaar).
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
9. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
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Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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.”
•

Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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.”
•

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
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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.”.
10. Het feit dat een beding van aanwas tussen echtgenoten wordt afgesloten
maakt dit contract op zich niet ongeldig. Wanneer een dergelijk beding van
aanwas wordt afgesloten tussen echtgenoten, zoals in onderhavig geval, moet
het slaan op de eigen goederen van de echtgenoten die ze
in onverdeeldheid bezitten. Het kan geen betrekking hebben op goederen die tot
de huwgemeenschap behoren. Het beding van aanwas moet enkel in
een notariële akte zijn opgenomen indien het beding betrekking heeft
op onroerende goederen, wat in casu niet het geval is.
11. Een kanscontract (ten bezwarende en ten bijzondere titel) met betrekking tot
niet-onverdeelde goederen, in casu aandelen van de vennootschap A, valt onder
dezelfde fiscale regeling als een beding van aanwas, waarvoor onderstaande
redenering kan worden gevolgd.
12. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen niet
zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting (maar bij onroerende
goederen wel aan het verkooprecht) mits het contract beperkt is, via beschikking
onder bijzondere titel, en ten bezwarende titel is.
13. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
Het te sluiten contract in casu is onder bijzondere titel nu het beperkt is tot de
aandelen van de vennootschap A.
14. Zaakvervanging is mogelijk binnen een beding van aanwas. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden
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als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed

15. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
16. Een gelijkwaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er sprake is van een
gelijkaardige levensverwachting.
17. De gelijkaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt de inleg van de aanvragers
gelijkwaardig is.
18. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat.
Enkel indien zou blijken dat de voorstelling van de feiten onjuist of onvolledig
was, zal deze kwalificatie herzien worden, rekening houdende met de werkelijke
feitelijke situatie.
19. Indien het contract is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan het afgetoetst worden
aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit
indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is
mogelijk indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de geviseerde
verrichting ook niet-fiscale doelstellingen heeft, en dat deze niet-fiscale
doelstellingen voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
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De voorgenomen verrichting maakt geen fiscaal misbruik uit in de zin van art.
3.17.0.0.2 VCF aangezien er ook niet-fiscale motieven (zie punt 7) aan het
contract ten grondslag liggen die voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
20. Uit fiscaal oogpunt aanvaardt de Vlaamse belastingdienst het principe dat bij
de realisatie van een kanscontract ten bijzondere en ten bezwarende titel de
betrokken roerende goederen niet zijn onderworpen aan de schenkbelasting of
de erfbelasting.
21. Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie- en de erfbelasting
en doet geen uitspraak over andere belastingen.
[top]
------------------- publicatie op 22.08.2019
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Beding van aanwas/kanscontract - Fiscaal misbruik
Voorafgaande beslissing nr. 19026 dd. 08.07.2019

Artt. 2.8.1.0.1.; 2.8.4.1.1.; 2.7.1.0.3.; 2.7.1.0.5.; 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 bevestiging te krijgen dat:

1.1. beide kanscontracten kwalificeren als kanscontracten onder bewarende
titel;

1.2. bijgevolg beide kanscontracten geen schenkingen zijn en dus niet
onderworpen zijn aan de schenkbelasting overeenkomstig de artikelen
2.8.1.0.1. VCF en 2.8.4.1.1., §2 VCF;

1.3. bijgevolg beide kanscontracten geen schenkingen zijn en dus niet
onderworpen zijn aan de erfbelasting overeenkomstig de artikelen 2.7.1.0.3.,
3° VCF en 2.7.1.0.5. VCF;

1.4. de schenking – voorafgaand aan het afsluiten van het kanscontract – in
combinatie met het kanscontract geen fiscaal misbruik uitmaakt in de zin van
artikel 3.17.0.0.2. VCF.
[top]

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II. A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
2. De aanvraag wordt ingediend door de heer […] , namens:
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2.1. De heer X, geboren te […] op xx.xx.1967, van Belgische nationaliteit,
ingeschreven in het Belgisch rijksregister onder nummer […] wonende te […];
en

2.2. Mevrouw Y , geboren te […] op xx.xx.1966, van Belgische nationaliteit,
ingeschreven in het Belgisch rijksregister onder nummer […], wonende te […];
3. De heer X en mevrouw Y zijn wettelijk samenwonend ingevolge verklaring
afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand op xx.xx.1997.
4. De aanvragers wonen sedert meer dan 5 jaar in het Vlaamse Gewest.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
5. Tot het vermogen van de heer X behoren o.a. 324 van de 540 aandelen van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vennootschap A , met
maatschappelijke zetel te […], met ondernemingsnummer […], opgericht
ingevolge akte van xx.xx.2012, verleden voor notaris […], te […], waarvan de
statuten laatst werden gewijzigd ingevolge akte van xx.xx.2013, verleden voor
notaris […], te […] (hierna “vennootschap A”).
6. Tot het vermogen van mevrouw Y behoren o.a. 216 aandelen van
vennootschap A.
7. Verder zijn de aanvragers gezamenlijk titularis van een beleggingsportefeuille
(hierna de “Portefeuille”). Overeenkomstig artikel 1478 BW worden zij dus elk,
ongeacht de oorsprong van het vermogen, geacht beiden eigenaar te zijn voor
de onverdeelde helft.
8. De aanvragers wensen onderling een overeenkomst te sluiten betreffende de
aandelen vennootschap A en de Portefeuille waarbij zij bij wijze van
kanscontract onder bezwarende titel respectievelijk aanwascontract
overeenkomen dat bij het overlijden van de eerststervende van hen, zijn of haar
(onverdeeld) deel van de voormelde vermogensbestanddelen in volle eigendom
zal toekomen aan de langstlevende onder hen. Elk van de partijen zal aldus zijn
of haar voormelde aanspraak op voormelde goederen in volle eigendom afstaan
aan de andere partij, onder de opschortende voorwaarde van vóóroverlijden, en
elk van de partijen verkrijgt als tegenprestatie voor deze afstand een gelijke
kans om de voormelde vermogensbestanddelen toebehorend aan de andere
partij, te verwerven indien hij of zij het langst leeft.
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9. Met betrekking tot de Portefeuille wensen de aanvragers aldus een beding van
aanwas af te sluiten.
Met betrekking tot het de aandelen vennootschap A wensen de aanvragers een
kanscontract onder bezwarende titel af te sluiten. Dit betreft; volgens de
aanvragers, evenwel een louter terminologisch onderscheid dat door de Vlaamse
Belastingdienst in eerdere voorafgaande beslissingen werd gehanteerd. Beide
kanscontracten zullen worden afgesloten volgens de volgende modaliteiten (een
ontwerp van beide overeenkomsten werd toegevoegd als bijlagen bij de
aanvraag):
•

de verwerving ten voordele van de langstlevende wettelijk samenwonende
partner zal gebeuren met ingang van het overlijden van de eerststervende,
zonder terugwerkende kracht;

•

de overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde duur. De partijen
sluiten beide overeenkomsten evenwel af onder de uitdrukkelijk ontbindende
voorwaarde van beëindiging van de wettelijke samenwoning tussen hen.
Gelet op de duurzaamheid van hun relatie (+25 jaar) kan dit niet als een
zuiver potestatieve voorwaarde worden gezien (Antwerpen 3 juni 2009,
T.Not. 2011, afl. 10, 517, noot PUELINCKX-COENE, M.; R. BARBAIX, Handboek
Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2018, p. 968 e.v., 1636).

•

zolang het kanscontract geldt en beide partijen in leven zijn, mogen zij de
hen toebehorende aandelen vennootschap A of onverdeelde aanspraken in de
Portefeuille, voorwerp van de kanscontracten, niet vervreemden (noch onder
bezwarende titel, noch om niet), in pand geven, in betaling geven of op
enigerlei andere wijze (met zakelijke rechten) bezwaren, behoudens
uitdrukkelijke goedkeuring van de andere partij. Wel kunnen zij, mits het
akkoord van de andere partij, overgaan tot vervreemding van de
vermogensbestanddelen en de vervanging ervan door andere
vermogensbestanddelen die in de plaats van de vervreemde goederen zullen
treden en aan de kanscontracten onderworpen zijn.

10. Voorafgaand aan het afsluiten van het kanscontract zal de heer X overgaan
tot een schenking van 53 aandelen van vennootschap A aan mevrouw Y. Als
gevolg van deze schenking zal de heer X vijftig procent plus één aandeel
bezitten van vennootschap A. Mevrouw Y zal ingevolge deze schenking vijftig
procent min één aandeel bezitten van vennootschap A.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
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11. De aanvragers hebben reeds meer dan vijfentwintig (25) jaar een duurzame
relatie en zijn sinds 1997 wettelijk samenwonend. Het vermogen waarover zij op
vandaag beschikken is gevoelsmatig “gemeenschappelijk vermogen” dat zij
tezamen tijdens hun relatie door gezamenlijke inspanningen hebben
opgebouwd. Dit gevoel wordt grotendeels wettelijk bevestigd door artikel 1478
Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat de goederen waarvan geen van beide
wettelijk samenwonenden de eigendom kan bewijzen en de inkomsten daarvan,
geacht worden in onverdeeldheid te zijn.
12. Wat de aandelen van vennootschap A betreft, werd bij de oprichting (en
daaropvolgende kapitaalverhoging) evenwel met ‘eigen gelden’ in een ongelijke
verhouding ingeschreven, waardoor de aandelen niet in een gelijke
verhouding aan hen toebehoren. Aangezien de aanvragers bij de oprichting
gevoelsmatig hebben ingeschreven met ‘gemeenschapsgelden’, behoort
vennootschap A gevoelsmatig aan elk van hen voor een gelijk deel toe. Via de
schenking door de heer X aan mevrouw Y, die onherroepelijk is aangezien de
uitzondering van artikel 1096 BW enkel van toepassing is op schenkingen tussen
echtgenoten, wensen zij dit gevoel ook juridisch te vertalen in een quasi-gelijk
verdeeld aandeelhouderschap. De heer X behoudt enkel 2 aandelen meer dan
mevrouw Y, waardoor hij zich – ondanks een gelijk eigendomsrecht – wel de
meerderheid van stemmen op de algemene vergadering voorbehoudt.
13. Door het afsluiten van het kanscontract onder bezwarende titel wensen de
aanvragers tevens hun gevoel van gemeenschappelijk te bestendigen door
middel van het opleggen van een gezamenlijk bestuur. Op vandaag zijn zowel
de aandelen vennootschap A als de aanspraken in de Portefeuille immers
eenzijdig vervreemdbaar.
De beide gewenste kanscontracten verplichten de partners evenwel tot een
gezamenlijk beheer en bestuur van het betrokken vermogen.
14. Het aanwascontract en het kanscontract onder bezwarende titel zijn er
verder op gericht om de langstlevende onder hen te beschermen bij het
overlijden van de eerststervende. Het is immers de wens van beide aanvragers
om de levensstandaard en -kwaliteit na het overlijden van de eerststervende te
garanderen.
Overeenkomstig artikel 745octies Burgerlijk Wetboek is het wettelijk erfrecht van
de wettelijk samenwonende partner immers zeer beperkt, met name tot het
vruchtgebruik van de gezinswoning en van het daar aanwezige huisraad. Hoewel
dit erfrecht kan worden verruimd bij testament, biedt een testament – gelet op
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de eenzijdige herroepbaarheid ad nutum – niet hetzelfde comfort als een
aanwascontract of een kanscontract onder bezwarende titel. Zo verhindert een
testament niet dat één van de partners tijdens zijn leven reeds beschikt over zijn
vermogen, en geeft het testament geen definitieve zekerheid dat het vermogen
bij overlijden ook daadwerkelijk aan de langstlevende partner toekomt.
15. Kanscontract onder bezwarende titel
Om een kanscontract onder bezwarende titel af te sluiten moet er sprake zijn
van evenwichtige kansen.
Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk zijn. Er dient wel sprake te zijn van een
gelijkaardige levensverwachting van de betrokken partijen en er dient een
gelijkwaardige inleg te zijn (Standpunt nr. 17044 dd. 19.09.2018). Tussen
ongehuwden wordt een beding van aanwas evenwel steeds vermoed onder
bezwarende titel te zijn (Standpunt nr. 15050 dd. 30.03.2015).

15.1. Gelijkaardige levensverwachting
De aanvragers hebben een gelijke overlevingskans. De heer X is momenteel 51
jaar; mevrouw Y is momenteel 52 jaar. Zij beschikken over eenzelfde goede
gezondheid, wat desgevallend gestaafd kan worden door een medisch attest.
Het leeftijdsverschil van één (1) jaar kwalificeert onder de vigerende
rechtspraak als een kansengelijkheid aangezien deze moet beoordeeld worden
in de feiten en niet enkel mag gesteund worden op een objectieve leeftijd
(Antwerpen 30 juni 2015, T.Not. 2016, afl. 5, 364; Rb. Leuven 7 december
2007, TFR 2008, afl. 338, 322; Rb. Turnhout 7 januari 2005, CABG 2006, afl.
6, 60, noot MICHIELS, D.).

15.2. Gelijkwaardige inbreng
Enerzijds wensen de aanvragers een kanscontract onder bezwarende titel af te
sluiten met betrekking tot de aandelen vennootschap A. Ingevolge de
voorgenomen schenking door de heer X aan mevrouw Y van 53 aandelen
vennootschap A, enkel en alleen met het oogmerk om de onderlinge
eigendomsverhouding te aligneren op de gevoelsmatige ‘gemeenschap’ tussen
hen, zal het aandeelhouderschap quasi-gelijk zijn verdeeld tussen de
aanvragers. De heer X zal 2 aandelen meer aanhouden dan mevrouw Y , met
het oog op het behoud van de meerderheidsstem op de algemene vergadering
van vennootschap A.
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16. Anderzijds wensen de aanvragers een beding van aanwas af te sluiten met
betrekking tot de Portefeuille, waarvan zij beiden titularis zijn.
Overeenkomstig artikel 1478 Burgerlijk Wetboek juncto artikel 577-2, §2
Burgerlijk Wetboek behoort dit vermogen aan hen beiden voor een gelijk deel
toe.
17. In conclusie is de inbreng van beide aanvragers gelijkwaardig.
18. Kanscontract onder bijzondere titel
Het kanscontract moet onder bijzondere titel zijn. Het beding van aanwas is
onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst of het beding niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die een partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende, al zijn roerende goederen, of een evenredig
deel van al zijn onroerende of van al zijn roerende goederen bij zijn overlijden.
De aanvragers wensen enkel een kanscontract onder bezwarende titel af te
sluiten met betrekking tot de aandelen vennootschap A. Daarnaast wensen de
aanvragers enkel een beding van aanwas te koppelen aan de onverdeelde
Portefeuille. Beide kanscontracten zijn bijgevolg onder bijzondere titel.
19. Geen fiscaal misbruik
De schenking voorafgaand aan de afsluiting van het kanscontract onder
bezwarende titel maakt, volgens de aanvragers, geen gecombineerde constructie
uit die kwalificeert als fiscaal misbruik. De voorafgaande schenking is er enkel
op gericht om juridisch te vertalen wat gevoelsmatig ook bestaat bij de
aanvragers, nl. dat het vermogen dat zij tezamen door middel van gezamenlijke
inspanning hebben opgebouwd tijdens hun relatie aan elk van hen beiden
toebehoord voor een gelijk deel. Door middel van het kanscontract wensen zij te
bekomen dat dit vermogen bij het vóóroverlijden van één van hen toekomt aan
de langstlevende.
20. Geen verboden erfovereenkomst over een niet opengevallen nalatenschap
Overeenkomstig artikel 1100/1, § 4 Burgerlijk Wetboek zijn overeenkomsten of
bedingen onder bezwarende titel altijd toegelaten als ze onder bijzondere titel
zijn gesloten of gemaakt. In casu zijn beide overeenkomsten zowel onder
bezwarende titel als onder bijzondere titel, zodat er geen sprake is van verboden
erfovereenkomsten.
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[top]

IV. Beslissing
21. Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de
volgende voorafgaande beslissing:
22. 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.
23. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
•

Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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.”
• Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF dat luidt als volgt:
“§ 2. Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”
• Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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;
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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 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:
“§ 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.”
•

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:
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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.”.
24. Een kanscontract (ten bezwarende en ten bijzondere titel) valt onder
dezelfde fiscale regeling als een beding van aanwas, waarvoor onderstaande
redenering kan worden gevolgd.
25. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen niet
zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting (maar bij onroerende
goederen wel aan het verkooprecht) mits het contract beperkt is, via beschikking
onder bijzondere titel, en ten bezwarende titel is.
26. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
De contracten in casu zijn onder bijzondere titel:
enerzijds betreft het kanscontract specifieke aandelen van vennootschap A; en
anderzijds betreft het aanwascontract een beleggingsportefeuille, wat
beschouwd wordt als een universaliteit.
27. Zaakvervanging is mogelijk binnen een beding van aanwas. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden
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als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment
van de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed

Wat de beleggingsportefeuille betreft heeft de aanvaarding van de kwalificatie
als feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege zaakvervanging
optreedt. Het contract zal dus uitwerking krijgen op de beleggingsportefeuille
zoals deze is samengesteld op het ogenblik van het overlijden van één van de
wettelijke samenwonenden ongeacht de gewijzigde samenstelling hiervan
ingevolge transacties van wederbeleggingen.
28. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
29. Een gelijkwaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er sprake is van een
gelijkaardige levensverwachting.
30. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers na
de schenking gelijkwaardig is.
31. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat.
Enkel indien zou blijken dat de voorstelling van de feiten onjuist of onvolledig
was, zal deze kwalificatie herzien worden, rekening houdende met de werkelijke
feitelijke situatie.
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31. Indien het contract is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan het afgetoetst worden
aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit
indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is
mogelijk indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de geviseerde
verrichting ook niet-fiscale doelstellingen heeft, en dat deze niet-fiscale
doelstellingen voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
De voorgenomen verrichting waarbij eerst 53 aandelen van vennootschap A door
de heer X aan mevrouw Y worden geschonken en daaropvolgend met betrekking
tot de aandelen van vennootschap A die beiden bezitten een kanscontract onder
bezwarende titel wordt gesloten maakt fiscaal misbruik uit in de zin van art.
3.17.0.0.2 VCF aangezien er eenheid van opzet aanwezig is.
De heer X kon immers al veel eerder tot deze schenking overgaan. Het eenheid
van opzet blijkt des te meer uit het feit dat deze schenking onmiddellijk
voorafgaat aan de sluiting van het kanscontract en daarbij een gelijkwaardige
inleg wordt verzekerd. De niet-fiscale motieven zoals de bescherming van de
langstlevende en het gevoelsmatig “gemeenschappelijk vermogen” wegen niet
op tegen de fiscale motieven.
32. Uit fiscaal oogpunt aanvaardt de Vlaamse belastingdienst het principe dat bij
de realisatie van het aanwascontract de betrokken roerende goederen
(beleggingsportefeuille) niet zijn onderworpen aan de schenkbelasting of de
erfbelasting.
Het kanscontract onder bezwarende titel met betrekking tot de aandelen van
vennootschap A zal evenwel niet tegenstelbaar zijn aan de Vlaamse
Belastingdienst.
Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie- en de erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.
[top]

-------------- publicatie op 22.08.2019
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Kanscontract
Voorafgaande beslissing nr. 19029 dd. 19.08.2019

Artt 2.8.1.0.1.; 2.8.4.1.1.; 2.7.1.0.3.; 2.7.1.0.5.; 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 om bevestiging te krijgen
dat:

1.1. het alhier voorgelegde ontwerp van overeenkomst van aanwas tussen
mevrouw X en mevrouw Y rechtsgeldig is en kwalificeert als een kanscontract
onder bezwarende titel

1.2. op het ogenblik van een eventuele aanbieding ter registratie van deze
overeenkomst van aanwas, de artikelen 2.8.1.0.1 en 2.8.4.1.1, §2 VCF niet van
toepassing zullen zijn en er derhalve geen schenkbelasting verschuldigd zal
zijn;

1.3. de artikelen 2.7.1.0.3, 3° en 2.7.1.0.5 VCF niet van toepassing zullen zijn
bij het overlijden van één van de partijen en er derhalve geen erfbelasting
verschuldigd zal zijn;

1.4. het alhier voorgelegde ontwerp van overeenkomst van aanwas in
onderhandse vorm kan worden opgemaakt;

1.5. deze overeenkomsten en verrichtingen, gezamenlijk dan wel afzonderlijk,
voor de Vlaamse Belastingdienst geen fiscaal misbruik vormen in de zin van
artikel 3.17.0.0.2 VCF, gelet op de aangehaalde familiale, bedrijfseconomische
en financiële motieven;
[top]
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II. Omschrijving van de verrichting(en)
II. A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
2. De aanvraag wordt ingediend door de heer […], met zetel te […], namens
mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1973, RR […], thans wonende te […].
3. De betrokken partij is mevrouw X, geboren te […] op xx.xx.1970, thans
wonende te […];
4. Mevrouw X en mevrouw Y zijn zussen, zijn beiden ongehuwd en niet wettelijk
samenwonend of geregistreerd partner en hebben beiden geen kinderen.
5. Mevrouw Y heeft haar fiscale woonplaats sinds meer dan vijf jaar in het
Vlaamse Gewest.
6. De aanvraag heeft betrekking op volgende vennootschap :
De besloten vennootschap "vennootschap A" naar Nederlands recht, opgericht
bij akte verleden voor notaris […] te […] op xx.xx.2012, waarvan de statuten
laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris […] te […] op xx.xx.2019,
met statutaire zetel te […], ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van
Koophandel onder nummer […] (hierna "vennootschap A").
De Vennootschap heeft in totaal 10.472.368 aandelen uitgegeven die werden
gecertificeerd in de stichting administratiekantoor A naar Nederlands recht,
opgericht op xx.xx.2013 bij akte verleden voor notaris […] te […] die in ruil
daarvoor certificaten heeft uitgegeven aan de volgende certificaathouders:

6.1. de besloten vennootschap "vennootschap B." naar Nederlands recht,
opgericht bij akte verleden voor notaris […] te […] op xx.xx.2012 (hierna "
vennootschap B"):
5.236.184 certificaten van aandelen (50,00%);

6.2. Mevrouw Y : 5.236.184 certificaten van aandelen (50,00%).
De Vennootschap houdt als holdingvennootschap een participatie aan in een
tussenholding, die op haar beurt diverse participaties aanhoudt in verschillende
werkvennootschappen naar Nederlands recht, zoals blijkt uit het organigram
opgenomen in de aanvraag.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
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7. Mevrouw X en mevrouw Y wensen onderling een overeenkomst van aanwas af
te sluiten, zoals hierna voor een nadere toelichting.
8. De certificaathouders van vennootschap A, zijnde vennootschap B (50%) en
mevrouw Y (50%), wensen een certificaathoudersovereenkomst af te sluiten met
daarin een specifieke financiële regeling voor andere nabestaanden, zoals hierna
voor een nadere toelichting.
9. Overeenkomst van aanwas -kanscontract
Mevrouw X en mevrouw Y wensen een overeenkomst van aanwas op te stellen,
die rechtsgeldig is volgens de huidige vigerende administratieve voorwaarden
en die, ondanks het feit dat het voorwerp hiervan bestaat uit nietonverdeelde roerende goederen, onder dezelfde voorwaarden kwalificeert als
een kanscontract onder bezwarende titel. De onderhandse overeenkomst van
aanwas zal als volgt luiden:

"Om de continuïteit en het familiaal karakter van het familiebedrijf en
de daaraan verbonden vennootschapsgroep te verzekeren, en de
bedrijfseconomische en zakelijke positie van de langstlevende te beschermen
bij het overlijden van één van hen, sluiten de partijen hierbij een overeenkomst
van aanwas af. Deze overeenkomst betreft een kanscontract onder bijzondere
titel waarin zij ieder afzonderlijk volgende welbepaalde niet-onverdeelde
vermogensbestanddelen wensen te betrekken:
1. Mevrouw X : de volle eigendom van 3.165.000 aandelen van vennootschap B
(hierna "aandelen vennootschap B");
2. Mevrouw Y : de volle eigendom van 5.236.184 certificaten van de aandelen
vennootschap A (hierna "certificaten vennootschap A ").
Partijen benadrukken uitdrukkelijk dat de aandelen vennootschap B en de
certificaten vennootschap A een identieke en gelijke waarde hebben. De activa
van vennootschap B bestaan uitsluitend uit 5.236.184 certificaten
vennootschap A. Om die reden zijn de 3.165.000 aandelen vennootschap B
volledig te vereenzelvigen met de 5.236.184 certificaten vennootschap A. Als
bewijs van de actuele gelijkwaardige inleg voegen partijen de neergelegde
jaarrekening toe van vennootschap B, evenals de meest recente balans, waaruit
blijkt dat deze vennootschap enkel en alleen voormelde certificaten
vennootschap A aanhoudt.

M&D Seminars

882

De partijen komen met name overeen dat, bij het overlijden van de
eerststervende onder hen en zonder terugwerkende kracht, de volle eigendom
van de aandelen vennootschap B c.q. de certificaten vennootschap A van de
eerststervende zal aanwassen bij de overlevende, doch enkel op voorwaarde
dat deze laatste hiervoor uitdrukkelijk, op de wijze en binnen de termijn
hierna gepreciseerd, opteert na het overlijden van de eerststervende.
Aldus staat elk van de partijen, onder voormelde voorwaarde, de volle
eigendom van haar aandelen vennootschap B c.q. certificaten vennootschap A
af aan de andere onder de opschortende voorwaarde van haar vooroverlijden.
Als tegenprestatie voor deze afstand verkrijgt de overdrager een kans om de
volle eigendom van de aandelen vennootschap B c.q. certificaten vennootschap
A van de andere te verkrijgen, indien zij het langst leeft.
Deze overeenkomst is wederkerig toegestaan en aanvaard ten bezwarende
titel, als kanscontract, onder de hierna volgende modaliteiten en voorwaarden:
1) De langstlevende van de partijen dient haar wil om het bovenvermeld recht
van aanwas uit te oefenen uitdrukkelijk kenbaar te maken door middel van een
verklaring afgelegd in een erfrechtverklaring of bij notariële akte binnen een
termijn van vier maanden na het overlijden van de eerststervende van de
partijen. Deze termijn geldt als vervaltermijn. Bij ontstentenis van
uitdrukkelijke wilsuitdrukking op voormelde wijze en binnen voormelde
termijn zal de langstlevende van de partijen geacht worden onherroepelijk te
hebben verzaakt aan het voordeel van het recht van aanwas.
In deze verklaring zal de langstlevende van de partijen mogen opteren om het
aanwasbeding te beperken tot de blote eigendom of het levenslang
vruchtgebruik van de aandelen vennootschap B c.q. certificaten vennootschap
A van de eerststervende. In dat geval moeten alle bepalingen van dit beding
van aanwas waar sprake is van "de volle eigendom" gelezen worden als "de
blote eigendom" of "het levenslang vruchtgebruik".
2) Daar het een kansovereenkomst onder bezwarende titel betreft zal er geen
enkele vergoeding verschuldigd zijn door de langstlevende aan de erfgenamen
van de eerststervende uit hoofde van de verwerving door de overlevende van
de aandelen van de eerststervende. Een eventueel genomen Dividend Ruimte
Besluit in het kader van een financiële regeling ten behoeve van andere
personen opgenomen in een overeenkomst tussen de certificaathouders van
vennootschap A valt uitdrukkelijk niet onder dit beding van aanwas en kan
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geenszins beschouwd worden als een vorm van vergoeding of tegenprestatie
van welke aard ook.
3) Beide partijen schatten voor zichzelf de kansen gelijkwaardig om elkaars
aandelen vennootschap B c.q. certificaten vennootschap A uiteindelijk te
verwerven, gelet op het tussen hen bestaande beperkte leeftijdsverschil en
hun gelijkaardige gezondheidstoestand. Het bezwarend karakter van
onderhavige overeenkomst wordt onderstreept door het oogmerk van elke
partij om te worden beschermd voor het geval zij zelf de langstlevende zou
zijn.
4) Deze overeenkomst is tussen de partijen afgesloten voor de periode dat zij
beiden in leven zijn. Partijen kunnen evenwel op elk ogenblik gezamenlijk
deze overeenkomst wijzigen of het einde van deze overeenkomst laten
vaststellen bij onderhands geschrift of bij notariële akte.
5) Zolang deze overeenkomst van kracht blijft tussen de partijen kunnen zij de
aandelen vennootschap B c.q. certificaten vennootschap A niet vervreemden,
noch ten bezwarende titel, noch om niet, de verdeling of veiling ervan niet
vragen, niet in pand geven of bezwaren met zakelijke rechten, in betaling
geven of er eender welk recht op toestaan, behoudens uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de andere.
6) Alle zaken die mits het akkoord van de andere partij worden verkregen in
vervanging van de oorspronkelijke aandelen vennootschap B c.q. certificaten
vennootschap A, vallen eveneens onder dit beding van aanwas, evenals alle
waarden en gelden en alle interesten, dividenden of andere (meer)opbrengsten
die nog niet werden uitgekeerd. Partijen verbinden zich ertoe dat in geval van
zaakvervanging dit nog bevestigd moet worden op het moment van de
verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.
Evenwel valt een Dividend Ruimte Besluit in het kader van een financiële
regeling ten behoeve van andere personen opgenomen in een overeenkomst
tussen de certificaathouders van vennootschap A uitdrukkelijk niet onder dit
beding van aanwas.
7) Partijen verbinden zich ertoe alle beslissingen aangaande investeringen,
beleggingen en herbeleggingen met betrekking tot de aandelen gezamenlijk te
nemen.
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8) Alle interesten, dividenden of andere opbrengsten die worden
voortgebracht door de aandelen, kunnen op eender welk tussen partijen
overeengekomen tijdstip worden uitgekeerd aan de certificaathouders, elk
voor de helft, tenzij zij gezamenlijk zouden beslissen om hiervan een deel of
het geheel te herbeleggen of te herinvesteren. Partijen verklaren uitdrukkelijk
dat eventuele dividenden aan rechtspersonen onmiddellijk zullen worden
uitgekeerd aan de natuurlijke personen aandeelhouders van deze
rechtspersonen. Ingevolge deze bepaling zal een dividend dat wordt
toegekend aan vennootschap B onmiddellijk worden uitgekeerd aan mevrouw
X. Deze laatste voorwaarde is ingegeven door het motief om de actuele
gelijkwaardige inbreng van aandelen c.q. certificaten zoveel en zolang als
mogelijk in stand te houden.
9) Een eventuele nietigheid van een bepaling van dit beding van aanwas betreft
enkel die specifieke bepaling, die in dat geval voor niet geschreven moet
worden gehouden, maar kan, volgens de uitdrukkelijke wil van partijen, niet
de nietigheid van het volledige beding van aanwas voor gevolg hebben."
Hierna volgt een nadere toelichting en motivering waarom deze overeenkomst
van aanwas op basis van de vigerende administratieve voorwaarden kwalificeert
als een kanscontract ten bezwarende titel.
10. Certificaathoudersovereenkomst - Dividend Ruimte Besluit
Zoals uitdrukkelijk bepaald in het ontwerp van de overeenkomst van aanwas, is
er geen enkele vergoeding verschuldigd door de langstlevende aan de
erfgenamen van de eerststervende uit hoofde van de verwerving door de
overlevende van de aandelen vennootschap B c.q. certificaten vennootschap A
van de eerststervende krachtens de overeenkomst van aanwas.
Teneinde toch een bepaalde financiële bescherming te bieden ten behoeve van
bepaalde gewenste andere nabestaanden van de contractanten, werd er een
specifieke regeling sui generis uitgewerkt. Aangezien de financiële middelen
grotendeels aanwezig zijn in vennootschap A, werd dit opgenomen in een
ontwerp van certificaathoudersovereenkomst. Deze ontwerpovereenkomst werd
voorbereid door de Nederlandse adviseurs van de familie X-Y, aangezien het
Nederlandse rechtspersonen betreft.
Aldus werd een specifieke zogenaamde "Dividend Ruimte Besluit"-regeling
(hierna "DRB") uitgewerkt, onderworpen aan de toepasselijke Nederlandse
regelgeving, die luidt als volgt:
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"3. De Aandeelhoudsters stellen jaarlijks vóór 30 september bij besluit vast tot
welke bedragen dividend uitgekeerd had kunnen worden op de balansdatum
van het laatst verstreken boekjaar {hierna te noemen: Dividend Ruimte Besluit,
ORB). Bij het nemen van het ORB vervalt ieder eerder genomen ORB.
4. Voor de vaststelling van het verschuldigde bedrag bij defungeren van een
Aandeelhoudster wordt het bij ORB vastgestelde bedrag verminderd met
daadwerkelijk aan de beide Aandeelhoudsters uitgekeerde (interim)dividenden, te rekenen vanaf de dagtekening van het laatste ORB tot de
datum van defungeren van de Aandeelhoudster. De andere Aandeelhoudster is
het volgens de eerste volzin vastgestelde bedrag evenzeer verschuldigd aan
rechtverkrijgenden van de gedefungeerde Aandeelhoudster, overeenkomstig
de gerechtigdheid van laatstgenoemde Aandeelhoudster. Het boekjaar van
defungeren van een Aandeelhoudster, noch de boekjaren erna zijn van belang
voor de vaststelling van het bedrag dat volgens het ORB kan worden
uitgekeerd. Indien een van de regelingen in deze overeenkomst over het
defungeren als Bestuurster van toepassing is, bestaat geen recht op een
uitkering volgens het ORB bij defungeren van een Aandeelhoudster.”
11. In het kader van deze aanvraag tot voorafgaande beslissing, blijft de
hypothese van het overlijden van mevrouw X buiten beschouwing, aangezien zij
haar fiscale woonplaats in Nederland heeft. Hier beperken wij ons tot de
gevolgen van een uitkering van het DRB naar aanleiding van het overlijden van
mevrouw Y op het vlak van Vlaamse erfbelasting. Deze regeling komt er op neer
dat mevrouw Y aldus een bepaalde financiële bescherming kan bieden aan de
door haar gewenste personen, anderen dan haar zus mevrouw X. Hierna volgt
een meer uitgebreide toelichting en motivering.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
12. Overeenkomst van aanwas - kanscontract
De betrokken partijen wensen naar aanleiding van deze aanvraag de bevestiging
te krijgen dat de voorgestelde overeenkomst van aanwas een geldig
kanscontract ten bezwarende titel is. Hierna worden alle voorwaarden zoals
vermeld in de huidige versie 1 van het Standpunt nr. 17044 dd.
19.09.2018 achtereenvolgens behandeld om aan te tonen dat al deze
voorwaarden in casu vervuld zijn.
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12.1. Onderhandse overeenkomst van aanwas
Krachtens het nieuwe gerepareerde erfrecht zijn erfovereenkomsten of bedingen
onder bezwarende titel altijd toegelaten indien ze onder bijzondere titel zijn. Uit
artikel 1100/1, §4, lid 2 BW volgt dat erfovereenkomsten onder bezwarende en
bijzondere titel via onderhandse akte kunnen worden gesloten, zonder de
overige zwaarwichtige formaliteiten voor andere erfovereenkomsten. Hieruit kan
worden afgeleid dat er naar loutere vormvereisten toe weinig verandert voor het
beding van aanwas. Aanwasbedingen met betrekking tot roerende
goederen (ook al zouden het erfovereenkomsten zijn) kunnen nog steeds
onderhands gebeuren.
Het Standpunt nr. 17044 legt voor bedingen van aanwas met betrekking tot
roerende goederen aldus terecht geen vormvereisten meer op.

12.2. Onder bijzondere titel
Het Standpunt nr. 17044 bepaalt terzake: "Het beding van aanwas is onder
bijzondere titel, wanneer de overeenkomst of het beding niet de algemeenheid
van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal nalaten, en evenmin
een evenredig deel van de goederen die de partij zal nalaten, noch al
zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een evenredig deel van
al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen bij zijn overlijden."
Een overeenkomst is aldus onder bijzondere titel als zij geen betrekking heeft
op een algemeenheid of op (een evenredig deel van) alle roerende of onroerende
goederen. Hieruit volgt bijvoorbeeld dat een overeenkomst met betrekking tot
welbepaalde aandelen of certificaten kwalificeert als overeenkomst onder
bijzondere titel. Om eventuele latere discussie te voorkomen, valt het daarom
nog steeds ten zeerste aan te raden om de activa die aan het beding worden
onderworpen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven in de overeenkomst.
Voormeld ontwerp van overeenkomst van aanwas bepaalt hieromtrent
uitdrukkelijk het volgende: "Deze overeenkomst betreft een kanscontract onder

bijzondere titel waarin zij ieder afzonderlijk volgende welbepaalde nietonverdeelde vermogensbestanddelen wensen te betrekken:
1. Mevrouw X : de volle eigendom van 3.165.000 aandelen van vennootschap B
(hierna "aandelen vennootschap B ");
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2. Mevrouw Y : de volle eigendom van 5.236.184 certificaten van de aandelen
vennootschap A (hierna "certificaten vennootschap A ")."
12.3. Kanscontract ten bezwarende titel
Het Standpunt nr. 17044 bepaalt terzake: "Het beding van aanwas wordt aanzien
als een kanscontract ten bezwarende titel wanneer de kansen evenwichtig zijn.
Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk zijn. Er dient wel sprake te zijn van een
gelijkaardige levensverwachting van de betrokken partijen en er dient een
gelijkwaardige inleg te zijn."

12.3.1. Gelijk(w)aardige levensverwachting
Het Standpunt nr. 17044 bepaalt terzake: "Een gelijkwaardige levensverwachting
kan niet enkel worden beoordeeld op basis van sterftetabel/en maar kan ook
worden beïnvloed door specifieke factoren zoals de gezondheidstoestand van de
partijen, bepaalde activiteiten die ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op
het sluiten van het beding van aanwas etc" ." .
Voormeld ontwerp van overeenkomst van aanwas bepaalt hieromtrent
uitdrukkelijk het volgende: "Beide partijen schatten voor zichzelf de kansen
gelijkwaardig om elkaars aandelen vennootschap B c.q. certificaten
vennootschap A uiteindelijk te verwerven, gelet op het tussen hen bestaande
beperkte leeftijdsverschil en hun gelijkaardige gezondheidstoestand. Het
bezwarend karakter van onderhavige overeenkomst wordt onderstreept door het
oogmerk van elke partij om te worden beschermd voor het geval zij zelf de
langstlevende zou zijn.”.
De partijen bevestigen deze verklaringen inzake gelijk(w)aardige
levensverwachting en -kansen op dit moment te goeder trouw en in eer en
geweten.

12.3.2. Gelijkwaardige inleg
Het Standpunt nr. 17044 bepaalt terzake: "Een beding van aanwas van nietonverdeelde goederen bestaat theoretisch gezien niet. Dit is een contradictio in
terminis. Wanneer het evenwel eveneens om een kanscontract (ten bezwarende
en bijzondere titel) gaat kan dezelfde fiscale regeling gevolgd worden als bij een
beding van aanwas. Ook in dit geval dienen zowel de levensverwachting als de
inleg gelijk(w)aardig te zijn.
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De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
beding, niet bij het realiseren (een goed kan in waarde stijgen of dalen)."
Aangezien het voorwerp van de overeenkomst van aanwas betrekking heeft op
welbepaalde niet-onverdeelde goederen, bepaalt voormeld ontwerp van
overeenkomst van aanwas hieromtrent uitdrukkelijk het volgende: "Partijen
benadrukken uitdrukkelijk dat de aandelen vennootschap B en de certificaten
vennootschap A volledig te vereenzelvigen zijn en dat zij een identieke en
gelijke waarde hebben. Als bewijs van de actuele gelijkwaardige inbreng voegen
partijen de neergelegde jaarrekening toe van vennootschap B, waaruit blijkt dat
deze vennootschap enkel en alleen de certificaten vennootschap A aanhoudt.”.

12.3.3. Conclusie van het kanscontract ten bezwarende titel
Uit het voorgaande blijkt afdoende dat het ontwerp van overeenkomst van
aanwas kwalificeert als een kanscontract ten bezwarende titel.
Het bezwarende karakter van een kanscontract sluit de taxatie in de erf- of
schenkbelasting in hoofde van de artikelen 2.7.1.0.3, 3°, 2.7.1.0.5, 2.8.1.0.1 en
2.8.4.1.1 §2 VCF uit. Wij verwijzen dienaangaande naar diverse Voorafgaande
Beslissingen door de Vlaamse Belastingdienst genomen.
13. Certificaathoudersovereenkomst - DRB-regeling
In tegenstelling tot de waarde van de aandelen vennootschap B c.q. certificaten
vennootschap A die het voorwerp uitmaken van het kanscontract ten
bezwarende titel, dat onbelast blijft met erfbelasting, erkennen de partijen dat
de waarde van een uitkering ten gevolge van een genomen DRB belastbaar zal
zijn met erfbelasting in hoofde van de derden-begunstigden in geval van
overlijden van mevrouw Y overeenkomstig artikel 2.7.1.0.6. VCF.
14. Vraag inzake fiscaal misbruik van de voorgenomen verrichting( en)
Voor zover als nodig, wenst de aanvrager bovendien de zekerheid te verkrijgen
dat de voorgenomen verrichtingen, gezamenlijk dan wel afzonderlijk, niet
beschouwd kunnen worden als fiscaal misbruik in de zin van artikel 3.17.0.0.2
VCF.
Hierbij verwijzen de betrokken partijen naar hierboven meermaals aangehaalde
niet-fiscale motieven op familiaal, bedrijfseconomisch en financieel vlak.
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Voormeld ontwerp van overeenkomst van aanwas bepaalt hieromtrent letterlijk
het volgende: "Om de continuïteit en het familiaal karakter van het familiebedrijf
en de daaraan verbonden vennootschapsgroep te verzekeren, en de
bedrijfseconomische en zakelijke positie van de langstlevende te beschermen bij
het overlijden van één van hen, sluiten de partijen hierbij een overeenkomst van
aanwas af."
Kort samengevat wensen de zussen X-Y hun bedrijfseconomische en zakelijke
positie binnen het familiebedrijf wederzijds veilig te stellen via een
overeenkomst van aanwas die kan gekwalificeerd worden als een kanscontract
ten bezwarende titel. Hierdoor verkrijgen zij onderling en wederzijds de garantie
dat deze familiale en zakelijke band niet eenzijdig kan worden verbroken, zoals
dit bijvoorbeeld via een testamentaire regeling wel zou kunnen. Naast de
bekommernis om de eigendom van het familiebedrijf waarlijk familiaal te
houden bij gebrek aan afstammelingen, wensen de zussen toch enige financiële
bescherming te bieden aan andere personen die dan wel niet hun wettelijke
erfgenamen zijn, maar waarmee zij toch een zekere financiële en relationele
band hebben opgebouwd. Deze andere personen zullen door middel van een
testament worden aangeduid.
Nogmaals wensen partijen te benadrukken dat de overeenkomst van aanwas en
de DRB-regeling in de certificaathoudersovereenkomst verschillende
beweegredenen hebben. De DRB-regeling kan geenszins worden beschouwd als
een vergoeding of tegenprestatie van welke aard dan ook voor de verwerving
van de aandelen vennootschap B c.q. certificaten vennootschap A krachtens het
kanscontract ten bezwarende titel.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
15. 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.
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16. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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.”
Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF dat luidt als volgt:

“Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”
Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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.
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.”
Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

“§ 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
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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.”
Artikel 3.17.0.02 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
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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.”
17. Een kanscontract (ten bezwarende en bijzondere titel) valt onder dezelfde
fiscale regeling als een beding van aanwas.
18. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen niet
zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting (maar bij onroerende
goederen wel aan het verkooprecht) mits het contract beperkt is, via beschikking
onder bijzondere titel, en ten bezwarende titel is.
19. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
20. Zaakvervanging is mogelijk binnen een dergelijk contract. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

21. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
22. De zussen X-Y zijn elk eigenaar van respectievelijk 5.236.184 certificaten
van aandelen van vennootschap A en 3.165.000 aandelen van vennootschap B,
die deel uitmaken van het contract.
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23. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt na het sluiten van het contract etc...
24. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het beding. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van het
beding blijkt dat bij het afsluiten van het beding niet aan deze voorwaarde was
voldaan (zoals in de omstandigheid dat een van de partijen kort na het afsluiten
van het beding is komen te overlijden en dat het een niet onverwacht overlijden
betreft).
25. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat. De zussen X-Y verschillen net geen 3
jaar in leeftijd en partijen schatten voor zichzelf de kans om te overleven gelijk
in, dit gezien hun leeftijd, gezondheidstoestand, familiale antecedenten en
levenswijze.
26. Enkel indien zou blijken dat de voorstelling van de feiten onjuist of
onvolledig was, zal deze kwalificatie herzien worden, rekening houdende met de
werkelijke feitelijke situatie.
27. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
28. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
gelijkwaardig is. De aandelen van vennootschap B zijn volgens de aanvragers
evenveel waard als de certificaten van aandelen van vennootschap A.
29. Uit fiscaal oogpunt aanvaardt de Vlaamse belastingdienst het beginsel dat bij
de realisatie van een kanscontract ten bijzondere en ten bezwarende titel de
betrokken roerende goederen niet zijn onderworpen aan de schenkbelasting of
de erfbelasting.
30. De voorgenomen verrichting maakt in principe geen fiscaal misbruik uit in
de zin van art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien er andere dan fiscale motieven aan de
grondslag liggen van het contract (zie punt 14).
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31. De vergoeding uitgekeerd ingevolge de certificaatovereenkomst maakt
evenmin misbruik uit aangezien deze strekt tot bevoordeling van andere
erfgenamen. Deze vergoeding komt terecht in de nalatenschap van de
eerststervende en zal belast worden in de erfbelasting als de eerstervende op
dat ogenblik een Belgisch rijksinwoner is die zijn fiscale woonplaats in de vijf
jaar voor het overlijden in het Vlaamse Gewest had gevestigd.
Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie- en de erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.
[top]
------------ publicatie op 17.09.2019

M&D Seminars

895

Kanscontract
Voorafgaande beslissing nr. 19032 dd. 19.08.2019

Artt 2.8.1.0.1.; 2.8.4.1.1.; 2.7.1.0.3.; 2.7.1.0.5.; 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. Deze rulingaanvraag strekt ertoe bevestiging vanwege de Vlaamse
Belastingdienst te verkrijgen dat:
•

het voorgelegde kanscontract (in bijlage) tussen de echtgenoten rechtsgeldig
is en kwalificeert als een kanscontract onder bezwarende titel;

•

de voorgenomen verrichting niet onderworpen zal worden aan
schenkbelasting en dat aldus de artikelen 2.8.1.0.1 VCF en 2.8.4.1.1, §2 VCF
niet van toepassing zullen zijn;

•

de voorgenomen verrichting niet onderworpen zal worden aan erfbelasting en
dat aldus de fictiebepalingen van artikel 2.7.1.0.3 VCF en 2.7.1.0.5 VCF niet
van toepassing zullen zijn;

•

de voorgenomen verrichting geen fiscaal misbruik uitmaakt in de zin van
artikel 3.17.0.0.2 VCF.

2. De aanvragers verzoeken uitdrukkelijk, overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1, §4,
lid 1 VCF, dat, gelet op het voorwerp van de aanvraag, de termijn waarvoor de
beslissing wordt getroffen langer zal zijn dan vijf jaar. Meer bepaald verzoeken
zij om een geldigheidsduur van de afgeleverde beslissing tot en met het
overlijden van één van hen beiden.
[top]

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II. A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
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3. De aanvraag wordt ingediend door […].
4. De voorafgaande beslissing wordt aangevraagd namens:
•

de heer X, geboren te […] op xx.xx.1960, hierna de heer X; en

•

mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1965, hierna mevrouw Y.

5. Aanvragers wonen samen te […] en zijn gehuwd te […] op xx.xx.2000 onder
het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijksovereenkomst en gewijzigd met
behoud van stelsel bij akte verleden voor notaris […] op xx.xx.2014, sedertdien
niet gewijzigd. Zij hebben geen kinderen, noch heeft één van hen kinderen uit
een vorige relatie.
6. Aanvragers hebben hun woonplaats reeds meer dan vijf jaar in het Vlaams
Gewest gevestigd.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
7. De aanvragers, echtgenoten, wensen tussen hen een kanscontract te sluiten
met betrekking tot de volgende roerende goederen die behoren tot hun
respectievelijke eigen vermogens.
•

De heer X is voornemens om de volgende eigen roerende goederen onder het
kanscontract te brengen:
o

Een effectenportefeuille met een waarde ten belope van […] EUR op
xx.xx.2019.

•

Mevrouw Y is voornemens om de volgende eigen roerende goederen onder
het kanscontract te brengen:
o

Een effectenportefeuille, met een waarde ten belope van […] EUR op
xx.xx.2019;

o

Een Tak 23-verzekering, met een waarde ten belope van […] EUR op
xx.xx.2019.

8. De waarderingen van deze goederen kunnen worden terug gevonden in de
staten in bijlage (bijlagen 1-3).
9. Het eigen karakter van deze goederen is aantoonbaar ingevolge schenkingen
en successie, vanuit ieders familiale zijde.
10. Het voorgenomen kanscontract is ingegeven vanuit de intentie van de
aanvragers om de langstlevende onder hen te beschermen bij overlijden van de
eerststervende. De aanvragers wensen vandaag zekerheid te bekomen dat de
langstlevende van hen de voornoemde roerende goederen zal verwerven. Deze
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zekerheid kan niet gerealiseerd worden door middel van een testament of
schenking aangezien zowel een testament als een schenking tussen echtgenoten
steeds herroepbaar is.
11. Het is tevens de wil van de aanvragers om gebonden te zijn door het
kanscontract. Zulks kan opnieuw niet worden bereikt door middel van een
testament, dat steeds eenzijdig en te allen tijde herroepbaar is. Zulks kan
evenmin worden bereikt door middel van een schenking aangezien schenkingen
tussen echtgenoten te allen tijde (zelfs na echtscheiding) en zonder enige
motivering herroepbaar zijn.
12. Daarnaast wensen partijen elke mogelijke inmenging van erfgerechtigden
langs ieders familiale zijde uit te sluiten bij hun overlijden.
13. Een kanscontract ten bezwarende titel, dat niet beperkt is in de tijd, kan
slechts worden gewijzigd of opgeheven mits toestemming van alle partijen en
vormt aldus het meest geschikte instrument om bovengenoemde doelstellingen
van de aanvragers te bereiken.
14. Het kanscontract zal onderhands worden afgesloten. Een kopie van het
voorgenomen kanscontract wordt als bijlage bij deze rulingaanvraag gevoegd
(bijlage 4).
[top]

III. Motivering van de aanvraag
15. In haar standpunt nr. 17044 dd. 19 september 2018 (oorspronkelijk
gepubliceerd op 29 januari 2018) zette de Vlaamse Belastingdienst de
voorwaarden uiteen waaraan een aanwasbeding moet voldoen opdat het op
fiscaal vlak aanvaard zou kunnen worden (i.e. dat de betrokken goederen niet
onderworpen zullen worden aan de erfbelasting of de schenkbelasting).
16. Overeenkomstig het standpunt moet het aanwasbeding (1) opgenomen zijn
in een notariële akte indien het betrekking heeft op onroerende goederen, (2)
beperkt zijn via een beschikking onder bijzondere titel en (3) ten bezwarende
titel zijn.
17. Het feit dat een aanwasbeding tussen echtgenoten wordt afgesloten, maakt
dit beding op zich niet ongeldig, zoals bevestigd wordt door de Vlaamse
Belastingdienst in voormeld standpunt. Wanneer een aanwasbeding wordt
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afgesloten tussen echtgenoten moet het slaan op de goederen die behoren tot
de eigen vermogens van de echtgenoten (zoals dat in casu het geval is).
18. Een aanwasbeding met betrekking tot niet-onverdeelde goederen bestaat
theoretisch gezien niet. De Vlaamse Belastingdienst bevestigde in voornoemd
standpunt evenwel dat dezelfde fiscale regeling kan worden gevolgd wanneer er
sprake is van een kanscontract ten bezwarende en bijzondere titel, waarbij
zowel de levensverwachting als de inleg gelijk(w)aardig zijn (zoals dat in casu
het geval is).
19. In casu voldoet het kanscontract aan alle voorwaarden, zoals uiteengezet
door de Vlaamse Belastingdienst in haar standpunt nr. 17044 dd. 19 september
2018. Dit wordt hieronder nader toegelicht.
20. Onderhandse overeenkomst
De beschreven overeenkomst zal onderhands (niet-notarieel) worden
afgesloten.
21. In haar standpunt nummer 17044 dd. 19 september 2018 stelt de Vlaamse
Belastingdienst uitdrukkelijk dat het aanwasbeding (/kanscontract) enkel in
een notariële akte moet worden opgenomen indien het betrekking heeft
op onroerende goederen.
22. Aangezien het kanscontract in casu enkel betrekking heeft op roerende
goederen, belet niets partijen om het kanscontract onderhands af te sluiten.
23. Het kanscontract is ten bijzondere titel
In haar standpunt nummer 17044 dd. 19 september 2018 stelt de Vlaamse
Belastingdienst dat de overeenkomst van aanwas onder bijzondere titel is
“wanneer de overeenkomst niet de algemeenheid van de goederen betreft die de

partij bij zijn overlijden zal nalaten, en evenmin een evenredig deel van de
goederen die de partij zal nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn
roerende goederen, of een evenredig deel van al zijn onroerende goederen of
van al zijn roerende goederen bij zijn overlijden”.
24. Dat is in casu het geval aangezien het kanscontract enkel betrekking heeft
op specifiek omschreven roerende goederen (cfr. supra) en de goederen die er –
bij wijze van zaakvervanging – voor in de plaats zullen komen (zulks
overeenkomstig het standpunt nummer 17044).
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25. Bovendien voorziet het kanscontract in casu uitdrukkelijk dat inbrengen van
nieuwe goederen niet toegelaten zijn (cfr. artikel 5.1 kanscontract).
26. Het kanscontract voorziet hierop echter in een uitzondering voor zover de
inbreng gebeurt binnen één van de effectenportefeuilles, bijvoorbeeld door
toevoeging van nieuwe effecten (cfr. artikel 5.2 kanscontract). Immers, een
effectenportefeuille wordt beschouwd als een feitelijke universaliteit, zodat het
kanscontract betrekking heeft op de effectenportefeuille in haar geheel, zonder
dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan de voorwaarde van bijzondere titel.
27. Dit principe werd reeds meermaals bevestigd door de Vlaamse
Belastingdienst in verschillende voorafgaande beslissingen.[1] Zo stelt de
Vlaamse Belastingdienst bijvoorbeeld in haar voorafgaande beslissing nr. 18010
dd. 19 maart 2018:
“Het kanscontract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst of het

beding niet de algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn
overlijden zal nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de
partij zal nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen,
of een evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende
goederen bij zijn overlijden.
Vermits een effectenportefeuille beschouwd wordt als een universaliteit,
aanvaardt Vlabel dat het beding betrekking heeft op de effectenportefeuille in
haar geheel, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan de vereiste dat het
beding onder bijzondere titel moet zijn.”
28. Gelet op het voorgaande kwalificeert het kanscontract in casu aldus als een
kanscontract ten bijzondere titel.
29. Voor zoveel als nodig, bevestigen aanvragers nog dat de goederen die
aanvragers onder het kanscontract zullen brengen, werden verkregen ingevolge
erfenis en schenkingen (vanuit ieders familiale zijde) en aldus goederen
betreffen die behoren tot het eigen vermogen van de respectievelijke
echtgenoten.
30. Het kanscontract voorziet bovendien uitdrukkelijk dat de vruchten van de
goederen niet onder het kanscontract zullen vallen, zodat het kanscontract op
geen enkel ogenblik betrekking zal hebben op goederen die behoren tot het
gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten.
31. Het kanscontract is ten bezwarende titel
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Principe
De Vlaamse Belastingdienst stelt in haar standpunt 17044 dd. 19 september
2018 dat het aanwasbeding (/kanscontract) wordt aanzien als een overeenkomst
ten bezwarende titel wanneer de kansen evenwichtig zijn. De Vlaamse
Belastingdienst vereist daarbij niet dat de kansen gelijk zijn. Er dient wel sprake
te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de betrokken partijen en er
dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
32. Een kanscontract wordt traditioneel gekwalificeerd als een overeenkomst
onder bezwarende titel. Het bezwarende karakter volgt uit het feit dat de
partijen gelijke kansen bezitten om het goed in totaliteit te verkrijgen. Het is
hierbij evenwel van belang dat er een effectieve kansengelijkheid tussen de
partijen bestaat. De gelijkheid van kansen wordt beoordeeld op het moment van
het sluiten van de overeenkomst.[2]
33. De berekening van de kansengelijkheid gebeurt door een inschatting van de
effectieve levensverwachting van iedere partijen. Men houdt daarbij rekening
met de gemiddelde levensverwachting, maar eveneens met specifieke
omstandigheden, zoals de gezondheidstoestand van de partijen. De specifieke
intentie van de partijen wordt niet in acht genomen.[3] De rechtspraak stelt zich
soepel op bij de concrete beoordeling van de gelijke kansen. Een groot
leeftijdsverschil vormt voor de hoven en rechtbanken geen beletsel voor de
gelijkwaardigheid van kansen.[4] Zo oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te
Turnhout dat een groot leeftijdsverschil van 16 jaar niet problematisch is.[5] Ook
het hof van beroep Antwerpen oordeelde in die zin over een leeftijdsverschil van
14 jaar[6] en een leeftijdsverschil van 10 jaar[7].
34. In casu
Dat partijen voornemens zijn om een evenwichtig kanscontract met gelijkheid
van kansen te sluiten, blijkt uit volgende concrete omstandigheden:
•

Een gelijkaardige leeftijd, te weten de heer X: 58 jaar (° xx.xx.1960) en
mevrouw Y 54 jaar (° xx.xx.1965). Het leeftijdsverschil bedraagt vier jaar[8];

•

Eenzelfde goede gezondheid. Teneinde de kansengelijkheid te bewijzen, zijn
partijen bereid om een medisch getuigschrift toe te voegen aan het dossier;

•

Financiële gelijkwaardigheid van de partijen;

•

Een gelijkwaardige inleg in het kanscontract: de waarde van de goederen die
de heer X inlegt, bedraagt […] EUR en de waarde van de goederen die
mevrouw Y inlegt, bedraagt […] EUR (cfr. waarderingsstaten in bijlage).
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35. Ook uit de bewoordingen van het kanscontract zelf blijkt dat partijen een
evenwichtig kanscontract wensen te sluiten:
•

Een strikt vervreemdingsverbod (cfr. artikel 2 kanscontract).
Het is partijen niet toegestaan eenzijdig het contract stop te zetten, te
wijzigen, de goederen in pand te geven, te vervreemden etc. Aanvullend, ter
versterking van dit vervreemdingsverbod, hebben partijen zich het verbod
opgelegd om aan elkaar volmachten toe te staan. Elke daad van beheer of
beschikking die gesteld wordt, zal met andere woorden de expliciete en
persoonlijke handeling van elke partij vereisen.

•

Het kanscontract wordt aangegaan voor onbepaalde duur (cfr. artikel 6
kanscontract).
Op die manier kan het kanscontract slechts worden gewijzigd of opgeheven
met wederzijds schriftelijk akkoord van alle partijen. Het kanscontract zal
bijgevolg onverkort gelden tussen partijen tenzij ze er, in gezamenlijk
overleg, een einde aan stellen.

Kortom, partijen blijven gebonden door het kanscontract ook als zij het later
oneens worden, hetgeen zij net wensen te bekomen.
36. Uit al deze elementen samen, dient dus te worden besloten dat de heer X en
mevrouw Y een gelijkaardige levensverwachting hebben en een gelijkwaardige
inleg in het kanscontract doen. Het kanscontract dat zij wensen te sluiten, dient
dan ook te worden gekwalificeerd als zijnde een evenwichtig kanscontract ten
bezwarende titel.
37. Intentie van de partijen: andere dan fiscale motieven
Tot slot wensen de aanvragers te wijzen op de niet-fiscale motieven die zij
wensen te bewerkstelligen door het kanscontract af te sluiten.
38. De aanvragers wensen met name dat de omschreven goederen zullen
toekomen aan de langstlevende van hen. Zij hebben daarbij de intentie om de
langstlevende onder hen te beschermen bij het overlijden van de eerststervende
en tegen de mogelijke aanspraken van ieders familie.
39. Deze doelstellingen kunnen niet op een andere wijze, bijvoorbeeld bij wijze
van testament of schenking, bereikt worden (cfr. supra). Uit het herroepelijk
karakter van zowel een testament als een schenking gedaan tussen echtgenoten,
vloeit immers voort dat elke aanvrager geen enkele zekerheid heeft dat de
andere de beschikkingen opgenomen in het testament zou handhaven of de
schenking niet zou herroepen. De aanvragers wensen echter vandaag zekerheid
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te bekomen dat de langstlevende van hen de omschreven goederen zou
verwerven op voorwaarde dat ieder van hen de kans heeft om effectief deze
goederen te verwerven. Deze zekerheid kan geenszins gerealiseerd worden door
middel van een testament of bij wijze van schenking tussen de echtgenoten.
Deze zekerheid kan wel worden bekomen door middel van een kanscontract
aangezien dit slechts wijzigbaar is mits toestemming van beide partijen.
40. Voor zoveel als nodig, verwijzen aanvragers nog naar een gepubliceerde
voorafgaande beslissing die betrekking had op een aanwasbeding afgesloten
tussen echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel en waarbij de Vlaamse
Belastingdienst oordeelde dat er voldoende niet-fiscale motieven aanwezig
waren, zodat de voorgenomen verrichting geen fiscaal misbruik uitmaakte in de
zin van artikel 3.17.0.0.2. VCF. De partijen hadden gelijkaardige niet-fiscale
motieven als de aanvragers in casu, met name:
“Met het oog op de bescherming van de langstlevende in geval van overlijden

van de andere echtgenoot en de mogelijke aanspraken van ieders familie, is de
wens geuit een beding van aanwas aan te gaan. Gelet op het feit dat dergelijk
beding van aanwas als consensuele overeenkomst slechts wijzigbaar is mits
beider toestemming, wat niet zo is in geval van testament of schenking, vormt
dit beding tot aanwas een uiterst geschikt instrument.” (Voorafgaande beslissing
nr. 18010 dd. 19 maart 2018).
41. Gelet op het voorgaande, moet worden besloten dat er voldoende nietfiscale motieven in casu aanwezig zijn en dat de vooropgestelde verrichting
geen fiscaal misbruik uitmaakt in de zin van artikel 3.17.0.0.2. VCF.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
42. 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.
43. De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de
rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak.
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44. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
- Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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.”
- Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF dat luidt als volgt:

“Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”
- Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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.
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.”
- Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

“§ 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
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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.”
- 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
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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.”
45. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen in een
beding van aanwas niet zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting
(maar bij onroerende goederen wel aan het verkooprecht) mits het beding van
aanwas opgenomen is in een notariële akte indien het betrekking heeft op
onroerende goederen, beperkt is via een beschikking onder bijzondere titel, en
ten bezwarende titel is.
46. Het feit dat het beding van aanwas tussen echtgenoten wordt afgesloten
maakt dit beding op zich niet ongeldig. Wanneer een dergelijk beding van
aanwas wordt afgesloten tussen echtgenoten moet het slaan op de eigen
goederen van de echtgenoten die ze in onverdeeldheid bezitten. Het kan geen
betrekking hebben op goederen die tot de huwgemeenschap behoren.
47. Een beding van aanwas van niet-onverdeelde goederen bestaat theoretisch
gezien niet. Wanneer het evenwel om een kanscontract (ten bezwarende en
bijzondere titel) gaat, dan valt dit contract onder dezelfde fiscale regeling als
een beding van aanwas, waarvoor onderstaande redenering kan worden gevolgd.
In casu verklaren partijen dat zij elk eigen roerende goederen onder het
kanscontract willen brengen, waarvan het eigen karakter aantoonbaar is
ingevolge schenkingen en erfenis vanuit ieders familiale zijde.
48. Het contract moet opgenomen zijn in een notariële akte indien het contract
betrekking heeft op onroerende goederen. In casu zal het contract onderhands
worden afgesloten. Aangezien het contract enkel betrekking heeft op roerende
goederen, is hier geen bezwaar tegen.
49. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een

M&D Seminars

906

evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
50. Het kanscontract is in casu onder bijzondere titel aangezien het
kanscontract enerzijds een Tak 23-verzekering bevat en anderzijds twee
beleggingsportefeuilles, die beschouwd worden als een feitelijke
universaliteit. Vermits een effectenportefeuille beschouwd wordt als een
universaliteit, aanvaardt Vlabel dat het contract betrekking heeft op de twee
effectenportefeuilles in hun geheel, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan
aan de vereiste dat het contract onder bijzondere titel moet zijn.
51. Het kanscontract heeft enkel betrekking op deze specifiek omschreven
roerende goederen en de goederen die er bij wijze van zaakvervanging voor in
de plaats zullen komen. Het contract voorziet uitdrukkelijk dat inbrengen van
nieuwe goederen niet zijn toegelaten en dat de vruchten van de goederen niet
onder het kanscontract zullen vallen, zodat het kanscontract op geen enkel
ogenblik betrekking zal hebben op goederen die behoren tot het
gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten.
52. Zaakvervanging is mogelijk binnen een dergelijk contract. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

Wat de twee effectenportefeuilles betreft heeft de aanvaarding van de
kwalificatie als feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege
zaakvervanging optreedt. Het contract zal dus uitwerking krijgen op de
effectenportefeuilles zoals deze zijn samengesteld op het ogenblik van het
overlijden van één van de echtgenoten ongeacht de gewijzigde samenstelling
hiervan ingevolge transacties van wederbeleggingen.
53. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
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54. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
55. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
56. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er sprake is van een
gelijkaardige levensverwachting. Het leeftijdsverschil tussen partijen bedraagt
vier jaar en partijen verklaren in éénzelfde goede gezondheid te zijn.
57. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
58. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
gelijkwaardig is. De waarde van de goederen die de heer X inlegt, bedraagt […]
EUR en de waarde van de goederen die mevrouw Y inlegt, bedraagt […] EUR. De
waarderingsstaten van deze goederen zijn toegevoegd in bijlage.
59. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat. Enkel indien zou blijken dat de
voorstelling van de feiten onjuist of onvolledig was, zal deze kwalificatie herzien
worden, rekening houdende met de werkelijke feitelijke situatie.
60. Uit fiscaal oogpunt aanvaardt de Vlaamse belastingdienst het beginsel dat bij
de realisatie van een kanscontract ten bijzondere en ten bezwarende titel de
betrokken roerende goederen niet zijn onderworpen aan de schenkbelasting of
de erfbelasting.
61. De voorgenomen verrichting maakt in principe geen fiscaal misbruik uit in
de zin van art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien er ook niet-fiscale motieven aan het
contract ten grondslag liggen, tenzij uit de feiten blijkt dat de kansen
uiteindelijk niet gelijkwaardig waren omdat één van de partijen kort na het
sluiten van het contract niet onverwacht is komen te overlijden.
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62. Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie- en de erfbelasting
en doet geen uitspraak over andere belastingen.
[top]
------------- publicatie op 18.09.2019

[1] Zie bijvoorbeeld voorafgaande beslissing nr. 17058 dd. 19 maart
2018 en voorafgaande beslissing nr. 18010 dd. 19 maart 2018.
[2] R. Barbaix, Handboek familiaal vermogensrecht, Antwerpen-Cambridge,
Intersentia, 344; W. Pintens, B. Van Der Meersch en K. Vanwinckelen, Inleiding
tot het familiaal vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 415 e.v.;
Antwerpen 30 juni 2015, T.Not 2016, afl. 5, 364.
[3] R. Barbaix, Handboek familiaal vermogensrecht, Antwerpen-Cambridge,
Intersentia, 345; D. Michiels, “Samenlevingsvormen en vermogensplanning” in
X., Estate Planning: Actuele topics – Thèmes actuels, Mechelen, Kluwer, 2013,
260 e.v.
3 R. Barbaix, Handboek familiaal vermogensrecht, Antwerpen-Cambridge,
Intersentia, 345; D. Michiels, “Samenlevingsvormen en vermogensplanning” in
X., Estate Planning: Actuele topics – Thèmes actuels, Mechelen, Kluwer, 2013,
260 e.v.
[4] Antwerpen 10 februari 1988, T.Not.1989, 320; Rb. Turnhout 7 januari 2005,
RAGB 2006, nr. 6, 60, noot D. Michiels.
[5] Rb. Turnhout 7 januari 2005, RAGB 2006, nr. 6, 60, noot D. Michiels.
[6] Antwerpen 4 juni 2012, rolnr. 2010/R/3289, onuitgegeven.
[7] Antwerpen 30 juni 2015, T.Not 2016, afl. 5, 364: “Louter het feit dat
appellante (°1967) tien jaar jonger was dan de heer V. (°1957) houdt niet in dat
bij het aangaan van de overeenkomst in 2000 er een ongelijkheid van kansen
bestond. Partijen hadden op dat moment een leeftijd van 33 resp. 43 jaar, die
niet toeliet te voorspellen dat de ene meer kansen op vooroverlijden had dan de
andere, gelet op de onzekerheden van het leven”.
[8] Cfr. supra rechtspraak die een leeftijdsverschil van 10 jaar, 14 jaar en 16 jaar
aanvaardde.
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Kanscontract
Voorafgaande beslissing nr. 19033 dd. 16.09.2019

Artt 2.8.1.0.1.; 2..8.4.1.1.; 2..7.1.0.3.; 2.7.1.0.5.; 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 bevestiging te verkrijgen dat:
•

de onderhands af te sluiten overeenkomst van aanwas tussen de heer X en
mevrouw Y rechtsgeldig is en kwalificeert als een kanscontract onder
bezwarende titel;

•

het beding van aanwas geen schenking is en dus niet onderworpen is aan de
schenkbelasting ingevolge de toepassing van de artikelen 2.8.1.0.1 en
2.8.4.1.1, §2 VCF;

•

het beding van aanwas evenmin onderworpen is aan erfbelasting
overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 2.7.1.0.3 en 2.7.1.0.5 VCF;

•

deze verrichting geen fiscaal misbruik vormt in de zin van 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:
X (xx.xx.1948), NN […], en zijn echtgenote mevrouw Y (xx.xx.1961), NN […].
3. De echtgenoten X-Y zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van
goederen ingevolge huwelijkscontract verleden op xx.xx.1982 voor notaris […]
met standplaats te […] (huwelijkscontract wordt toegevoegd in bijlage).
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4. Zij hebben samen 2 gemeenschappelijke kinderen.
5. Zij hebben hun fiscale woonplaats meer dan vijf jaar te […].

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
6. De aanvragers bezitten elk 50% van een beleggingsportefeuille ter waarde van
[...] EUR. De portefeuille hoort enerzijds voor de helft toe tot het eigen vermogen
van de heer X en anderzijds voor de helft tot het eigen vermogen van zijn
echtgenote, mevrouw Y.
7. De aanvragers wensen onderling een beding van aanwas te sluiten
betreffende voormelde onverdeelde portefeuille waarbij zij bij wijze van
kanscontract onder bezwarende titel overeenkomen dat bij het overlijden van de
eerststervende van hen, zijn of haar deel van de portefeuille in volle eigendom
aan de langstlevende onder hen zal toekomen.
8. De aanvragers wensen elkaar zoveel mogelijk te beschermen in geval van
overlijden van de eerststervende. Zij wensen elk voor zichzelf de nodige
maatregelen te nemen die hen in staat stellen hun levensstandaard als
langstlevende echtgenoot/echtgenote te waarborgen en hen toelaten een
maximale flexibiliteit te behouden. De overeenkomst van aanwas biedt voor de
echtgenoten de enige mogelijkheid teneinde deze wederzijdse bescherming te
bieden.
9. De overeenkomst - waarvan het voorwerp een doelvermogen betreft - zal
worden gesloten onder de volgende voorwaarden (ontwerp van de overeenkomst
wordt toegevoegd in bijlage) :
•

De verwerving ten voordele van de langstlevende van de aanvragers zal
gebeuren met ingang van het overlijden van de eerststervende en zonder
terugwerkende kracht.

•

Het beding van aanwas wordt optioneel geformuleerd en kan beperkt worden
tot de blote eigendom of het vruchtgebruik. Bij gebrek aan keuze wordt
geacht verzaakt te zijn aan het voordeel van het beding van aanwas.

•

Partijen mogen de hen toebehorende vermogensbestanddelen, voorwerp van
de overeenkomst, niet vervreemden (noch ten bezwarende titel, noch om
niet), in pand geven, in betaling geven of op enige andere wijze (met
zakelijke rechten) bezwaren, tenzij met uitdrukkelijke instemming van de
andere partij.

•

In de overeenkomst wordt conventionele zaakvervanging voorzien. Indien
zaakvervanging speelt, zal dit schriftelijk bevestigd worden door de
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aanvragers op het moment van verwerving van het nieuwe goed, behoudens
bij een feitelijke universaliteit (dewelke het voorwerp van de aanvraag
uitmaakt), waar zaakvervanging van rechtswege optreedt.
•

De overeenkomst zal worden aangegaan voor onbepaalde duur, behoudens
andersluidend akkoord tussen de partijen.

•

De overeenkomst wordt gesloten onder de uitdrukkelijk ontbindende
voorwaarde van beëindiging van de samenwoning tussen hen door de
inleiding van een vordering tot echtscheiding door één van hen of indien zij
meer dan 6 maanden feitelijk gescheiden leven anders dan om dwingende
medische redenen of een andere oorzaak die overmacht uitmaakt.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
10. De overeenkomst van aanwas betreft een overeenkomst onder bezwarende
titel en ten bijzondere titel.
11. Het bezwarend karakter vereist dat de kansen van beide partijen evenwichtig
moeten zijn. Dit vereist enerzijds een gelijkaardige levensverwachting en
anderzijds een gelijkwaardige inleg.
12. Betreffende de gelijkwaardige levensverwachting:
Er is een aanzienlijk leeftijdsverschil (13 jaar) tussen partijen, doch partijen
menen hun kans op overleven gelijk in te schatten.
De beoordeling van gelijke overlevingskansen dient niet alleen beoordeeld te
worden op basis van objectieve leeftijd, maar eveneens op basis van
gezondheidstoestand en levenswijze.
In een aantal beslissingen met een quasi gelijkaardig leeftijdsverschil werd de
gelijkwaardigheid niet betwist. Ook de rechtspraak is van oordeel dat een
leeftijdsverschil van respectievelijk 16 en 14 jaar de gelijkheid van kansen niet
ongedaan maakt (Antwerpen 10 februari 1988, T Not. 1989, 320; Rb. Turnhout
7 januari 2005, RAGE 2006, nr. 6, 60, noot D. MICHIELS).
Beide partijen verkeren in goede fysische en psychische gezondheid. Ter staving
van hun goede gezondheid hebben zij recent een medisch onderzoek laten
uitvoeren. Aanvragers zijn bereid zich te onderwerpen aan een medisch
onderzoek bij een neutraal geneesheer, eventueel aan te duiden door de
administratie.
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13. Betreffende de gelijkwaardige inleg:
De inleg van beide partijen is financieel gelijkwaardig, hun inbreng betreft
immers eenzelfde aantal goederen met een gelijke waarde.
14. De overeenkomst is onder bijzondere titel afgesloten daar de overeenkomst
betrekking heeft op goederen die nauwkeurig zijn omschreven en geenszins alle
goederen, een evenredige deel van alle goederen, de geheelheid van onroerende
goederen of een evenredig deel hiervan, de geheelheid van roerende
goederen of een evenredig deel hiervan omvatten.
15. De overeenkomst maakt geen fiscaal misbruik uit gelet op de motieven
hierboven toegelicht.
16. Gelet op het bovenstaande feiten en elementen verzoeken aanvragers u te
bevestigen dat bij de realisatie van het kanscontract ten bijzondere en ten
bezwarende titel de betrokken roerende goederen niet zijn onderworpen aan de
schenkbelasting of de erfbelasting en dat de voorgenomen verrichting geen
fiscaal misbruik uitmaakt in de zin van artikel 3.17.0.0.2. VCF.
[t
op]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
17. 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.
18. De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de
rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak.
19. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
- Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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
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van akten of geschriften die tot bewijs strekken van een schenking onder de
levenden.”
- Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF dat luidt als volgt:

“Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”
- Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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.
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.”
- Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

“§ 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.
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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.”
- 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
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het tegenbewijs niet levert, dan wordt de verrichting aan een belastingheffing
overeenkomstig het doel van deze codex onderworpen alsof het misbruik niet
heeft plaatsgevonden.”
20. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen in een
beding van aanwas niet zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting
(maar bij onroerende goederen wel aan het verkooprecht) mits het beding van
aanwas opgenomen is in een notariële akte indien het betrekking heeft op
onroerende goederen, beperkt is via een beschikking onder bijzondere titel, en
ten bezwarende titel is.
21. Een kanscontract (ten bezwarende en ten bijzondere titel) valt onder
dezelfde fiscale regeling als een beding van aanwas, waarvoor onderstaande
redenering kan worden gevolgd.
22. Het feit dat het contract tussen echtgenoten wordt afgesloten, maakt dit
beding op zich niet ongeldig. Wanneer een dergelijk contract wordt afgesloten
tussen echtgenoten moet het slaan op de eigen goederen van de echtgenoten
die ze in onverdeeldheid bezitten. Het kan geen betrekking hebben op goederen
die tot de huwgemeenschap behoren. De aanvragers bezitten in casu elk 50%
van een beleggingsportefeuille. De portefeuille behoort enerzijds voor de helft
toe aan het eigen vermogen van de heer X en anderzijds voor de helft tot het
eigen vermogen van mevrouw Y.
23. Het contract moet opgenomen zijn in een notariële akte indien het contract
betrekking heeft op onroerende goederen. In casu zal het contract onderhands
worden afgesloten. Aangezien het contract enkel betrekking heeft op roerende
goederen, is hier geen bezwaar tegen.
24. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
25. Het kanscontract is in casu onder bijzondere titel aangezien het
kanscontract betrekking heeft op een beleggingsportefeuille, die beschouwd
wordt als een feitelijke universaliteit. Vermits een effectenportefeuille
beschouwd wordt als een universaliteit, aanvaardt Vlabel dat het contract
betrekking heeft op de effectenportefeuille in haar geheel, zonder dat hiermee
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afbreuk wordt gedaan aan de vereiste dat het contract onder bijzondere titel
moet zijn.
26. Zaakvervanging is mogelijk binnen een dergelijk contract. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

Wat de effectenportefeuille betreft heeft de aanvaarding van de kwalificatie als
feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege zaakvervanging
optreedt. Het contract zal dus uitwerking krijgen op de effectenportefeuille zoals
deze is samengesteld op het ogenblik van het overlijden van één van de
echtgenoten ongeacht de gewijzigde samenstelling hiervan ingevolge transacties
van wederbeleggingen.
27. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
28. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
29. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
30. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de heer X reeds 71 jaar is.
De levensverwachting in België voor mannen is slechts 79 jaar. Deze vaststelling
samen met het feit dat de heer X 13 jaar verschilt met mevrouw Y doen het
besluitvormingsorgaan concluderen dat er in casu geen sprake is van een
gelijkaardige levensverwachting.
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31. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
32. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
gelijkwaardig is. Aanvragers bezitten elk 50% van een beleggingsportefeuille ter
waarde van [...] EUR.
33. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu niet om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat.
34. Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratie-en erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.
------------ publicatie op 29.10.2019
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Kanscontract
Voorafgaande beslissing nr. 19036 dd. 16.09.2019

Artt 2.8.1.0.1.; 2..8.4.1.1.; 2..7.1.0.3.; 2.7.1.0.5.; 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 aanvragers wensen een deel van hun roerende vermogen uit hun
gemeenschappelijk vermogen te brengen en vervolgens een beding van aanwas
af te sluiten met betrekking tot dit uitgebrachte vermogen.
2. Zij wensen voorafgaand bevestiging te krijgen dat:

2.1. de uitbreng uit het gemeenschappelijk vermogen – voorafgaand aan het
afsluiten van het beding van aanwas – in combinatie met het beding van
aanwas geen fiscaal misbruik uitmaakt in de zin van artikel 3.17.0.0.2 VCF;

2.2. het beding van aanwas kwalificeert als een kanscontract onder bewarende
titel;

2.3. bijgevolg het beding van aanwas geen schenking is en dus niet
onderworpen is aan de schenkbelasting overeenkomstig de artikelen 2.8.1.0.1
VCF en 2.8.4.1.1, §2 VCF;

2.4. bijgevolg het beding van aanwas geen schenking is en dus niet
onderworpen is aan de erfbelasting overeenkomstig de artikelen 2.7.1.0.3, 3°
VCF en 2.7.1.0.5 VCF.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II. A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
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3. De aanvraag wordt ingediend door […] namens:

3.1. de heer X, geboren te […] op xx.xx.1941, van Belgische nationaliteit,
ingeschreven in het Belgisch rijksregister onder nummer […], wonende te […];

3.2. mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1944, van Belgische nationaliteit,
ingeschreven in het Belgisch rijksregister onder nummer […], wonende te […];
De heer X en mevrouw Y worden hierna ook gezamenlijk genoemd de
“aanvragers”.
4. De aanvragers zijn gehuwd onder een gemeenschapsstelsel beperkt tot de
aanwinsten (“communauté des biens réduite aux acquêts”) ingevolge
huwelijkscontract verleden voor meester […], gewezen notaris te […], op
xx.xx.1968.
5. Zij hebben samen twee kinderen, te weten:

5.1. De heer Kind 1, geboren te […] op xx.xx.1970, van Belgische nationaliteit,
ingeschreven in het Belgisch rijksregister onder nummer […], wonende te […].

5.2. Mevrouw Kind 2, geboren te […] op xx.xx.1973, van Belgische
nationaliteit, ingeschreven in het Belgisch rijksregister onder nummer […],
wonende te […].
6. De aanvragers wonen sedert meer dan vijf (5) jaar in het Vlaamse Gewest.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
7. De aanvragers zijn onder andere eigenaar van:

7.1. twintig (20) aandelen van de naamloze vennootschap “vennootschap A”,
met maatschappelijke zetel te […], met ondernemingsnummer […] opgericht
ingevolge akte van xx.xx.1991, verleden voor meester […], gewezen notaris te
[…] (hierna de “aandelen vennootschap A”);

7.2. een verzameling kunstvoorwerpen (hierna de “kunstcollectie”);
7.3. drie (3) spaarrekeningen bij […], één (1) effectenrekening bij […] en één
(1) effectenrekening bij […] (hierna gezamenlijk de “effectenportefeuille”).
8. Deze goederen behoren allicht tot het gemeenschappelijk vermogen van de
aanvragers.
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9. Voorafgaand aan het afsluiten van het beding van aanwas wensen de
aanvragers evenwel, voor zoveel als nodig, over te gaan tot de uitbreng uit het
gemeenschappelijk vermogen van de “aandelen vennootschap A”, de
kunstcollectie en de effectenportefeuille, zodat deze aan hen beiden
in onverdeeldheid zullen toebehoren.
10. De aanvragers wensen verder onderling een overeenkomst te sluiten
betreffende de “aandelen vennootschap A”, de kunstcollectie en de
effectenportefeuille, waarbij zij bij wijze van kanscontract onder bezwarende
titel overeenkomen dat bij het overlijden van de eerststervende van hen, zijn of
haar (onverdeeld) deel van de voormelde vermogensbestanddelen in volle
eigendom zal toekomen aan de langstlevende onder hen. Elk van de partijen zal
aldus zijn of haar voormelde aanspraak op voormelde goederen in volle
eigendom afstaan aan de andere partij, onder de opschortende voorwaarde van
vóóroverlijden, en elk van de partijen verkrijgt als tegenprestatie voor deze
afstand een gelijke kans om de voormelde vermogensbestanddelen toebehorend
aan de andere partij, te verwerven indien hij of zij het langst leeft.
11. Met betrekking tot de “aandelen vennootschap A”, de kunstcollectie en de
effectenportefeuille wensen de aanvragers dus een beding van aanwas af te
sluiten. Deze overeenkomst zal worden afgesloten volgens de volgende
modaliteiten (een ontwerp van overeenkomst wordt toegevoegd als bijlage):
•

de verwerving ten voordele van de langstlevende echtgenoot zal gebeuren
met ingang van het overlijden van de eerststervende, zonder terugwerkende
kracht;

•

de overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde duur. De partijen
sluiten de overeenkomst evenwel af onder de uitdrukkelijk ontbindende
voorwaarde van beëindiging van hun huwelijk. Gelet op de duurzaamheid van
hun relatie kan dit niet als een zuiver potestatieve voorwaarde worden gezien
(Antwerpen 3 juni 2009, T.Not. 2011, afl. 10, 517, noot PUELINCKX-COENE,
M.; R. BARBAIX, Handboek Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia,
2018, p. 968 e.v., 1636);

•

zolang het kanscontract geldt en beide partijen in leven zijn, mogen zij hun
onverdeelde aanspraken op de “aandelen vennootschap A”, of hun
onverdeelde aanspraken in de kunstcollectie of effectenportefeuille,
voorwerp van het kanscontract, niet vervreemden (noch onder bezwarende
titel, noch om niet), in pand geven, in betaling geven of op enigerlei andere
wijze (met zakelijke rechten) bezwaren, behoudens uitdrukkelijke
goedkeuring van de andere partij. Wel kunnen zij, mits het akkoord van de
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andere partij, overgaan tot vervreemding van de vermogensbestanddelen en
de vervanging ervan door andere vermogensbestanddelen die in de plaats
van de vervreemde goederen zullen treden en aan het kanscontract
onderworpen zijn.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
Uitbreng uit de gemeenschap
12. De aanvragers zijn sedert meer dan veertig (40) jaar gehuwd onder het
stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten
(“communauté des biens réduite aux acquêts”).
13. Hun vermogen hebben ze gedurende deze veertig (40) jaar opgebouwd en
doen groeien, maar is in de kiem afkomstig van het vermogen dat mevrouw Y
destijds uit het vermogen van haar ouders heeft verkregen. Haar vader heeft
immers het transportbedrijf ‘[…]’ opgericht (weliswaar onder de naam van
diverse vennootschappen, wat pas in een latere fase is verworden tot het huidige
[…]).
14. Echter, gelet op de lange duurtijd van hun huwelijk heeft er zeker voor een
belangrijk deel vermenging plaatsgevonden tussen hun respectieve eigen
vermogens (en dus in het bijzonder het eigen vermogen van mevrouw Y) en het
gemeenschappelijk vermogen. De aanvragers verklaren dat zij op vandaag niet
afdoend over de nodige bewijzen beschikken om het eigen karakter van
bepaalde vermogensbestanddelen aan te tonen. Zij verklaren bovendien dat hun
volledige vermogen minstens gevoelsmatig gemeenschappelijk vermogen is dat
zij samen door gezamenlijke inspanningen hebben opgebouwd tijdens hun
huwelijk. Tot slot is, gelet op het vermoeden van gemeenschap zoals bepaald in
artikel 1405 BW, het integrale vermogen waarover zij op vandaag beschikken,
tot bewijs van het tegendeel gemeenschappelijk vermogen.
15. De aanvragers wensen de “aandelen vennootschap A”, de kunstcollectie en
de effectenportefeuille – die dus tot bewijs van het tegendeel deel uitmaken van
hun gemeenschappelijk vermogen – integraal in volle eigendom toe te bedelen
aan de langstlevende onder hen. Op deze manier wensen zij de langstlevende
echtgenoot te beschermen bij het overlijden van de eerststervende, om zo de
levensstandaard en -kwaliteit na het overlijden van de eerststervende te
garanderen.
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16. De aanvragers weten dat er andere technieken zijn om de betrokken delen
van het vermogen aan de langstlevende echtgenoot toe te kennen. Echter, geen
van de klassieke planningstechnieken beantwoordt aan de uitgangspunten en
wensen van de aanvragers:
•

Zo heeft immers artikel 1464 B.W. (en artikel 1458 B.W.) een belangrijke
impact op de planning via huwelijksvoordelen, waarbij elke toekenning van
meer dan de helft van de niet-aanwinsten een op het beschikbaar deel
aanrekenbaar huwelijksvoordeel is, met een mogelijke inkorting tot gevolg.
Een planning via huwelijksvoordelen (zowel van gemeenschapsgoederen als
van eigen goederen, cf. artikel 1469 §1 B.W.) is daarom dan ook niet
wenselijk. De aanvragers vrezen namelijk dat er na het overlijden van één van
hen discussie zou kunnen ontstaan met de kinderen over het
gemeenschappelijk karakter van bepaalde vermogensbestanddelen, waarbij
een van de kinderen mogelijk zal trachten om het eigen karakter van bepaald
vermogen alsnog aan te tonen. Dit bewijs kan immers ook door de kinderen
(als algemene rechtsopvolger) worden geleverd met alle middelen van recht,
inclusief getuigen en vermoedens, en zelfs de algemene bekendheid (R.
BARBAIX, Handboek Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2018,
p. 57, nrs. 97-99);

•

Een toekenning via schenking, contractuele erfstelling of via testament is a
fortiori niet te verkiezen, aangezien elk van deze toekenningen hoe dan ook
integraal aanrekenbaar is op het beschikbaar deel en dus mogelijk voor
inkorting vatbaar is. Bovendien is een toekenning via schenking of testament
precair in hoofde van de begiftigde c.q. langstlevende echtgenoot, gelet op de
herroepelijkheid van de schenking tussen echtgenoten (artikel 1096 B.W.)
respectievelijk de ad nutum herroepelijkheid van een testament.

17. De aanvragers zien de uitbreng van de voormelde vermogensbestanddelen,
in combinatie met een beding van aanwas, dan ook als enige mogelijkheid om er
met een sluitende zekerheid voor te zorgen dat dit vermogen zonder discussie
of inmenging van hun kinderen aan de langstlevende van hen toekomt.
18. Ten slotte verklaren de aanvragers dat zij hun huidige
huwelijksvermogensstelsel niet wensen te ontbinden, en niet wensen over te
stappen naar een stelsel van scheiding van goederen. Het is hun uitdrukkelijke
wens om hun overige vermogen als gemeenschappelijk vermogen te behouden.
De volledige overgang naar het stelsel van scheiding van goederen komt voor
hen gevoelsmatig overeen met een echtscheiding. Zoals reeds hoger gezegd,
lost de overgang naar een stelsel van scheiding van goederen bovendien de
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hogervermelde problematiek van de artikelen 1458 en 1464 BW niet op, die
krachtens artikel 1469, §1 BW van overeenkomstige toepassing zouden zijn.
19. De uitbreng van een beperkt deel van hun roerend vermogen, in combinatie
met een beding van aanwas, verzoent alle wensen en bekommernissen van de
aanvragers.

Kanscontract onder bezwarende titel
20. Om een kanscontract onder bezwarende titel af te sluiten, moet er sprake
zijn van evenwichtige kansen. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk zijn. Er
dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn (Standpunt nr.
17044 dd. 19.09.2018).

Gelijkaardige levensverwachting
21. De aanvragers hebben een gelijke overlevingskans. De heer X is momenteel
achtenzeventig (78) jaar; mevrouw Y is momenteel vierenzeventig (74) jaar. Zij
beschikken over eenzelfde goede gezondheid. Het leeftijdsverschil van minder
dan vier (4) jaar kwalificeert onder de vigerende rechtspraak als een
kansengelijkheid aangezien deze moet worden beoordeeld in de feiten en niet
enkel mag gesteund worden op een objectieve leeftijd (Antwerpen 30 juni 2015,
T.Not. 2016, afl. 5, 364; Rb. Leuven 7 december 2007, TFR 2008, afl. 338, 322;
Rb. Turnhout 7 januari 2005, CABG 2006, afl. 6, 60, noot MICHIELS, D.).

Gelijkwaardige inbreng
22. Voorafgaand aan het afsluiten van het beding van aanwas wensen de
aanvragers over te gaan tot de uitbreng uit hun – vermoedelijk –
gemeenschappelijk vermogen van de vermelde roerende
vermogensbestanddelen. Ingevolge de uitbreng zal het vermogen
in onverdeeldheid aan hen toebehoren, elk voor een gelijk deel. De inbreng van
beide aanvragers is bijgevolg gelijkwaardig want gelijk.

Kanscontract onder bijzondere titel
23. Het kanscontract moet onder bijzondere titel zijn. Het beding van aanwas is
onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst of het beding niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die een partij zal
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nalaten, noch al zijn onroerende, al zijn roerende goederen, of een evenredig
deel van al zijn onroerende of van al zijn roerende goederen bij zijn overlijden.
24. De aanvragers wensen enkel een beding van aanwas te koppelen aan de
“aandelen vennootschap A”, aan de kunstcollectie en aan de effectenportefeuille.
Bijgevolg is het aanwasbeding onder bijzondere titel.

Geen fiscaal misbruik
25. De uitbreng uit het gemeenschappelijk vermogen voorafgaand aan de
afsluiting van het beding van aanwas maakt geen gecombineerde constructie uit
die kwalificeert als fiscaal misbruik. De voorafgaande uitbreng is er immers
enkel op gericht om de toebedeling van het voormelde vermogen aan de
langstlevende echtgenoot te garanderen, elk mogelijk inkortingsrisico uit de weg
te gaan en om iedere discussie met de kinderen te vermijden. De aanvragers
beschikken dan ook over voldoende niet-fiscale motieven om de voorafgaande
uitbreng in combinatie met een beding van aanwas te rechtvaardigen.
Geen verboden erfovereenkomst over een niet opengevallen nalatenschap
26. Overeenkomstig artikel 1100/1, § 4 BW zijn overeenkomsten of bedingen
onder bezwarende titel altijd toegelaten als ze onder bijzondere titel zijn
gesloten of gemaakt. In casu is het beding van aanwas zowel onder bezwarende
titel als onder bijzondere titel, zodat er geen sprake is van verboden
erfovereenkomsten.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
27. 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.
28. De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de
rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak.
29. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
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Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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.”
•

Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF dat luidt als volgt:

“Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”
•

Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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.
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.”
•

Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

“§ 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

M&D Seminars

927

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.”
•

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
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overeenkomstig het doel van deze codex onderworpen alsof het misbruik niet
heeft plaatsgevonden.”
30. Een kanscontract (ten bezwarende en ten bijzondere titel) valt onder
dezelfde fiscale regeling als een beding van aanwas, waarvoor onderstaande
redenering kan worden gevolgd.
31. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen niet
zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting (maar bij onroerende
goederen wel aan het verkooprecht) mits het contract beperkt is, via beschikking
onder bijzondere titel, en ten bezwarende titel is.
32. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
33. Het kanscontract is in casu onder bijzondere titel aangezien het
kanscontract betrekking heeft op de “aandelen vennootschap A”, de
kunstcollectie en de effectenportefeuille. Vermits een effectenportefeuille
beschouwd wordt als een universaliteit, aanvaardt Vlabel dat het contract
betrekking heeft op de effectenportefeuille in haar geheel, zonder dat hiermee
afbreuk wordt gedaan aan de vereiste dat het contract onder bijzondere titel
moet zijn.
34. Zaakvervanging is mogelijk binnen een dergelijk contract. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

Wat de beleggingsportefeuille betreft heeft de aanvaarding van de kwalificatie
als feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege zaakvervanging
optreedt. Het contract zal dus uitwerking krijgen op de beleggingsportefeuille
zoals deze is samengesteld op het ogenblik van het overlijden van één van de
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echtgenoten ongeacht de gewijzigde samenstelling hiervan ingevolge transacties
van wederbeleggingen.
35. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
36. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
37. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
38. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er in casu sprake is van
een gelijkaardige levensverwachting.
39. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
40. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
na de uitbreng van de betrokken roerende goederen uit het gemeenschappelijk
vermogen gelijkwaardig is.
41. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat.
42. Het kanscontract onder bezwarende titel zal evenwel niet tegenstelbaar zijn
aan de Vlaamse Belastingdienst.
Vermits het contract is gesloten vanaf 1 juni 2012 zal het immers afgetoetst
worden aan de anti-misbruikbepalingen.
De voorgenomen verrichting waarbij eerst een deel van het roerend vermogen
uit het gemeenschappelijk vermogen wordt gebracht en daaropvolgend met
betrekking tot die roerende vermogensbestanddelen een kanscontract onder
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bezwarende titel wordt gesloten, maakt fiscaal misbruik uit in de zin van art.
3.17.0.0.2 VCF aangezien er eenheid van opzet aanwezig is. Partijen konden
immers al veel eerder tot deze uitbreng overgaan. De eenheid van opzet blijkt
des te meer uit het feit dat deze uitbreng onmiddellijk voorafgaat aan de sluiting
van het kanscontract en daarbij een gelijkwaardige inleg wordt verzekerd, terwijl
de betrokken goederen, volgens de bewoordingen van de aanvraag (zie randnr.
13), hoofdzakelijk afkomstig zijn uit het vermogen van mevrouw. De
aangehaalde niet-fiscale motieven wegen niet op tegen de fiscale motieven.
43. Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratie-en erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.

-------------- publicatie op 19.11.2019

OPMERKING: aanvragers deden een aanvraag tot een nieuwe voorafgaande
beslissing, nl.: Voorafgaande beslissing nr. 19056 dd. 25.11.2019.
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Beding van aanwas
Voorafgaande beslissing nr. 19038 dd. 19.08.2019

Artt 2.8.1.0.1.; 2.8.4.1.1.; 2.7.1.0.3.; 2.7.1.0.5.; 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 bevestiging te krijgen dat:

1.1. het beding van aanwas tussen echtgenoten rechtsgeldig is en kwalificeert
als kanscontract ten bezwarende titel;

1.2. bijgevolg het beding van aanwas geen schenking is. De artikelen 2.8.1.0.1
VCF en 2.8.4.1.1, § 2 VCF zijn niet van toepassing, zodat er dus geen
schenkbelasting verschuldigd is;

1.3. de artikelen 2.7.1.0.3 VCF en 2.7.1.0.5 VCF niet van toepassing zijn
omdat het beding van aanwas geen schenking is;

1.4. er geen fiscaal misbruik in de zin van art. 3.17.0.0.2 VCF is;
1.5. de opgesomde bepaling van de VCF eveneens niet van toepassing zijn op
de goederen die automatisch tot het beding van aanwas behoren ingevolge de
van rechtswege toepasselijke zaakvervanging
[top]

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II. A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
2. De aanvraag wordt ingediend door Notaris […], te […], namens:
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2.1. De heer X, geboren te […] op xx.xx.1948 (rijksregisternummer […]) en
zijn echtgenote;

2.2. mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1960 (rijksregisternummer […])
samenwonende te […].
De echtgenoten X-Y zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen
ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris […] te […] op xx.xx.2002, tot
op heden ongewijzigd.
3. De heer X heeft een zoon uit een vorige relatie; mevrouw Y heeft geen
kinderen.
4. De echtgenoten hebben hun fiscale woonplaats sedert meer dan vijf jaar in
het Vlaamse Gewest.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
5. Elke echtgenoot wenst voor zichzelf de nodige maatregelen te nemen die
hem/haar in staat stellen zijn/haar levenskwaliteit en -standaard als
langstlevende echtgeno(o)t(e) te garanderen en hem/haar tegelijkertijd in staat
stellen een maximale flexibiliteit te behouden. Met dat doel voor ogen wensen
zij elkaar zoveel als mogelijk te beschermen, des te meer omdat de heer X,
voormeld een kind heeft uit een vorige relatie waarmee de relatie moeilijk is.
6. Zoals blijkt uit de stukken gevoegd bij de aanvraag, hebben partijen een
beding van aanwas afgesloten met betrekking tot een effectenportefeuille bij
[…], die hen voor de geheelheid in volle eigendom toebehoort, ieder voor de
onverdeelde helft, blijkens overeenkomst de dato xx.xx.2016.
7. Het beding van aanwas werd onderhands afgesloten. Het heeft dus - bij
gebrek aan registratie in België - nog geen fiscale uitwerking gekregen op het
moment van de aanvraag . De fiscale gevolgen krijgen maar uitwerking op het
ogenblik dat het ter registratie zou worden aangeboden. Het is bijgevolg
mogelijk om hierover een voorafgaande beslissing te vragen.
8. Verwijzing naar de wettelijke en/of reglementaire bepalingen.
De Vlaamse Belastingdienst aanvaardt vanuit fiscaal oogpunt (standpunt nr.
17044 de dato 19 september 2018) dat de betrokken goederen in een beding
van aanwas niet zijn onderworpen aan de erfbelasting/schenkbelasting mits
voldaan is aan volgende voorwaarden:
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het beding van aanwas moet opgenomen zijn in een notariële akte als het
beding betrekking heeft op onroerende goederen;

•

het beding van aanwas moet beperkt zijn, via beschikking onder bijzondere
titel;

•

het beding van aanwas moet ten bezwarende titel zijn.

Het beding van aanwas is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst of
het beding niet de algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn
overlijden zal nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de
partij zal nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen,
of een evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende
goederen bij zijn overlijden.
Het beding van aanwas wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
Een gelijkwaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het beding van
aanwas etc...
Compensatie wordt niet aanvaard. Ongelijkheid qua overlevingskansen kan niet
gecompenseerd worden door ongelijkheid qua inleg. Dat zijn twee verschillende
evenwichten. Door een grotere inleg vergroot de kans immers niet om de andere
mede-eigenaar te overleven.
Het feit dat een beding van aanwas tussen echtgenoten wordt afgesloten maakt
dit beding op zich niet ongeldig. Wanneer een beding van aanwas wordt
afgesloten tussen echtgenoten moet het slaan op de eigen goederen van de
echtgenoten die ze in onverdeeldheid bezitten. Het kan geen betrekking hebben
op goederen die tot de huwgemeenschap behoren.
Indien het beding van aanwas in een contract is opgenomen vanaf 1 juni 2012
kan het afgetoetst worden aan de anti-misbruikbepalingen. Het beding van
aanwas maakt geen fiscaal misbruik uit indien er ook niet fiscale motieven aan
ten grondslag liggen. Herkwalificatie is mogelijk indien de belastingplichtige niet
kan aantonen dat de geviseerde verrichting ook niet-fiscale doelstellingen heeft,
en dat deze niet-fiscale doelstellingen voldoende opwegen tegen de fiscale
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motieven. Dit geldt a fortiori indien het beding van aanwas deel uit maakt van
een gecombineerde constructie (bv. uitbreng van goederen uit het
gemeenschappelijk vermogen, gevolgd door het sluiten van een beding van
aanwas).
[top]

III. Motivering van de aanvraag
9. Beding van aanwas
De heer X en mevrouw Y zijn van mening dat zij een overeenkomst ten
bezwarende titel hebben ondertekend in de vorm van een beding van aanwas.
Om die reden vragen zij - samengevat - enerzijds dat het beding van aanwas
geen aanleiding geeft tot de heffing van schenkbelasting, indien de
overeenkomst om enige reden zou worden geregistreerd in België. Anderzijds
vragen zij dat er bij de uitwerking van het beding van aanwas geen erfbelasting
verschuldigd is en dat de overeenkomst geen fiscaal misbruik inhoudt.
10. Principe
Kanscontracten en dus ook bedingen van aanwas zijn wederkerige
overeenkomsten waarvan de gevolgen, met betrekking tot winst en verlies, hetzij
voor alle partijen, hetzij voor één van hen, van een onzekere gebeurtenis
afhangen (art. 1964 BW) .In de beschreven verrichting is de onzekere
gebeurtenis niet het overlijden op zich (een overlijden is een zekere
gebeurtenis), maar wel de volgorde van het overlijden. Elke echtgenoot kan de
langstlevende zijn. Ingevolge de gesloten overeenkomst bestaat de kans op
winst in de verkrijging van het aandeel of de inleg van de eerst overleden
echtgenoot. Het verlies is dan het overlijden als eerste van beide partij, waarbij
men het eigen aandeel of de eigen inleg moet afstaan aan de langstlevende.
11. Ten bezwarende titel
Het overeengekomen beding van aanwas is overigens ook een overeenkomst
onder bezwarende titel. Het bezwarend karakter vereist dat de kansen van beide
partijen evenwichtig zijn, en dat de inleg door de echtgenoten gelijk is.
De inleg van beide echtgenoten is voor het beding van aanwas gelijkwaardig; de
goederen die het voorwerp zijn van het beding van aanwas behoren toe aan
ieder van de echtgenoten voor de onverdeelde helft.
12. Ten bijzondere titel
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Het beding van aanwas in casu is ten bijzondere titel afgesloten daar de
overeenkomsten betrekking hebben op goederen die nauwkeurig in de
overeenkomsten werden omschreven goederen waarover zij een beding van
aanwas hebben gesloten.
De echtgenoten bevestigen dat de effectenportefeuille een feitelijke
universaliteit is, zodat de in de plaats getreden goederen automatisch ook tot
het beding van aanwas behoren. Vruchten en meerwaarden van de betrokken
maken ook automatisch deel van het beding van aanwas.
13. Niet fiscale motieven
Indien en in de mate het besluitvormingsorgaan zou stellen dat er sprake is van
fiscaal misbruik, hetgeen volgens de aanvragers niet het geval is, dan nog maakt
het beding van aanwas geen fiscaal misbruik uit in de zin van artikel 3.17.0.0.2
VCF. Er zijn immers niet-fiscale motieven die voldoende opwegen tegen de
fiscale motieven.
Deze overeenkomst biedt voor de echtgenoten immers de enige goede
oplossing naar wederzijdse bescherming om twee redenen:
Een testament biedt geen sluitende oplossing aangezien er geen controle
bestaat op een éénzijdige wijziging. Testamentaire regelingen zijn bovendien
eenzijdig herroepbaar, zodat de langstlevende echtgenoot absoluut geen
zekerheid geeft. Hetzelfde geldt voor schenkingen tussen echtgenoten.
Bovendien geven noch een testament noch een schenking de garantie dat deze
niet zullen worden aangevochten door één van de kinderen. De zoon zou
immers mogelijke reservataire erfaanspraken kunnen laten gelden.
[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.
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15. Het afgesloten beding van aanwas zal uitwerking krijgen bij het overlijden
van één van de echtgenoten. De aanvraag tot voorafgaande beslissing is
bijgevolg ontvankelijk.
16. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
•

Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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.”
•

Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF dat luidt als volgt:

“§ 2. Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”
•

Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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.”
•

Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

“§ 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
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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.”
17. Het feit dat een beding van aanwas tussen echtgenoten wordt afgesloten
maakt dit contract op zich niet ongeldig. Wanneer een dergelijk beding van
aanwas wordt afgesloten tussen echtgenoten, zoals in onderhavig geval, moet
het slaan op de eigen goederen van de echtgenoten die ze
in onverdeeldheid bezitten, in casu de effectenportefeuille bij […]. Het beding
van aanwas moet enkel in een notariële akte zijn opgenomen indien het beding
betrekking heeft op onroerende goederen, wat in casu niet het geval is.
18. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen niet
zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting (maar bij onroerende
goederen wel aan het verkooprecht) mits het contract beperkt is, via beschikking
onder bijzondere titel, en ten bezwarende titel is.
19. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
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Vermits een effectenportefeuille beschouwd wordt als een universaliteit,
aanvaardt Vlabel dat het contract betrekking heeft op de effectenportefeuille in
haar geheel, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan de vereiste dat het
contract onder bijzondere titel moet zijn.
20. Zaakvervanging is mogelijk binnen een beding van aanwas. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed

Wat de effectenportefeuille betreft heeft de aanvaarding van de kwalificatie als
feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege zaakvervanging
optreedt. Het contract zal dus uitwerking krijgen op de effectenportefeuille zoals
deze is samengesteld op het ogenblik van het overlijden van één van de
echtgenoten ongeacht de gewijzigde samenstelling hiervan ingevolge transacties
van wederbeleggingen.
21. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
22. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn zowel bij
het afsluiten van het contract als bij de realisatie van de opschortende
voorwaarde.
23. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt:
•

dat de heer X bijna 68 jaar was bij het afsluiten van het contract
(xx.xx.2016);

•

dat de heer X 11 jaar verschilt met mevrouw Y ;

•

dat nergens blijkt dat het contract vaste dagtekening heeft gekregen;
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dat bijna 3 jaar later een voorafgaande beslissing wordt gevraagd terwijl het
aanvragen tot voorafgaande beslissing bij het besluitvormingsorgaan reeds
konden worden ingediend in de loop van 2015;

•

dat op heden de heer X reeds 71,5 jaar oud is en de levensverwachting in
België voor mannen 79 jaar en voor vrouwen 83 jaar is.

Dat uit het voorgaande het besluitvormingsorgaan tot het besluit komt dat er
geen sprake is van een gelijkaardige levensverwachting.
24. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt de inleg van de aanvragers
gelijkwaardig is. De goederen die deel uitmaken van het contract behoren de
aanvragers ieder voor de onverdeelde helft toe.
25. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing en hetgeen uiteengezet, kan worden besloten dat het in
casu niet om een kanscontract ten bezwarende titel gaat.
26. Indien het contract is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan het afgetoetst worden
aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit
indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is
mogelijk indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de geviseerde
verrichting ook niet-fiscale doelstellingen heeft, en dat deze niet-fiscale
doelstellingen voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
De voorgenomen verrichting maakt geen fiscaal misbruik uit in de zin van art.
3.17.0.0.2 VCF aangezien er ook niet-fiscale motieven (zie punt 13) aan het
contract ten grondslag liggen die voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
27. Indien de aanvragers het wensen kunnen ze de onderhandse akten ter
registratie aanbieden tegen betaling van het federaal vast recht. Hierdoor zal
deze akte een vaste dagtekening krijgen.

Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie– en de erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.
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Beding van aanwas
Voorafgaande beslissing nr. 19039 dd. 19.08.2019

Artt 2.8.1.0.1.; 2.8.4.1.1.; 2.7.1.0.3.; 2.7.1.0.5.; 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 bevestiging te bekomen dat:
•

De voorgelegde overeenkomst niet kwalificeert als schenking;

•

Indien de overeenkomst in België geregistreerd zou worden alleen het
federaal vast recht verschuldigd zal zijn en geen schenkbelasting
verschuldigd en dat de artikelen 2.8.1.0.1 en 2.8.4.1.1, §2, VCF niet van
toepassing zijn;

•

ingeval van overlijden van de eerststervende er de in de overeenkomst
opgenomen roerende goederen, evenals hun vruchten, meerwaarden en
andere opbrengsten en alle zaken die worden verkregen in vervanging van
voormelde tegoeden niet onderworpen zullen zijn aan de erfbelasting, en dat
de artikelen 2.7.1.0.3, 3° VCF en 2.7.1.0.5 VCF niet van toepassing zijn;

•

deze verrichting geen fiscaal misbruik vormt in de zin van artikel 3.17.0.0.2
VCF.

2. De aanvrager verzoekt uitdrukkelijk dat de voorafgaande beslissing die
terzake zal genomen worden, een geldigheidsduur zal hebben tot het overlijden
van de eerststervende van de partijen.
3. Hoewel de overeenkomst van aanwas op xx.xx.2019 werd afgesloten, heeft
zij - bij gebrek aan registratie in België en aangezien de 'Partijen' nog in leven
zijn - nog geen fiscale uitwerking gekregen op het moment van de aanvraag. De
fiscale gevolgen krijgen maar uitwerking op het ogenblik dat de overeenkomst
ter registratie zouden worden aangeboden of op het ogenblik dat één van de
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'Partijen' zou overlijden. Het is bijgevolg mogelijk om hierover een voorafgaande
beslissing te vragen (cf. VB nr. 19014 d.d. 27 mei 2019).
[top]

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II. A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
4. De aanvraag wordt ingediend Meester […], advocaat aan de balie te […], met
kantoor te […].
5. De aanvraag wordt ingediend in naam van volgende 'Partijen':

5.1. de heer X, geboren te […] op xx.xx.1941, nationaal nummer […]; en
5.2. mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1939, nationaal nummer […].
6. De 'Partijen' zijn de kinderen van de heer A en mevrouw B.
7. Zij zijn beiden ongehuwd en hebben geen kinderen.
8. Zij wonen sinds hun geboorte samen (met hun ouders), aanvankelijk te […].
Hun moeder overleed op xx.xx.1995.
9. Op xx.xx.1996 verhuisden zij samen met hun vader naar het adres te […],
waar zij op heden nog steeds samen wonen. Zij hebben aldus sedert meer dan
vijf jaar hun fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest.
Hun vader overleed op xx.xx.1999.
10. Tot slot komt ook de vennootschap C tussen, met maatschappelijke zetel te
[…], en met als ondernemingsnummer […], hierna genoemd de 'Derde'.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
11. De 'Partijen' zijn, elk voor de helft, onverdeeld eigenaar van:
•

een effectenportefeuille aangehouden bij […], geïndividualiseerd onder
nummer […] ;

•

een effectenportefeuille aangehouden bij […], geïndividualiseerd onder
nummer […] ;

•

een vordering op vennootschap C ten bedrage van [...] EUR.;

•

één goudstaaf van 1.000 gram;

•

één goudstaaf van 500 gram;

M&D Seminars

•

943

15 goudmunten [...].

12. Gelet op de nauwe band tussen de 'Partijen' en hun financiële
gelijkwaardigheid wensen zij de langstlevende onder hen zo goed als mogelijk
te beschermen bij overlijden van de eerststervende, teneinde ervoor te zorgen
dat de langstlevende van hen twee een financieel zorgeloze oude dag kan
beleven.
De 'Partijen' hebben daarom aan de onverdeelde 'tegoeden' bij overeenkomst
d.d. xx.xx.2019 een aanwasbeding gekoppeld ten voordele van de langstlevende
onder hen, waarbij overeengekomen werd dat het onverdeelde aandeel van de
eerststervende in volle eigendom, onder opschortende voorwaarde van het
overlijden van de eerststervende, van rechtswege zal aanwassen en dus
verkregen zal worden door de langstlevende van hen beiden.
13. De overeenkomst van aanwas luidt als volgt:
"TUSSEN :
1. De heer X, wonende te […], geboren te […] op
xx.xx.negentienhonderd éénenveertig;
2. Mevrouw Y, wonende te […], geboren te […] op xx.xx.negentienhonderd
negenendertig
De partijen hogervernoemd worden hierna gezamenlijk genoemd de 'Partijen'.
MAKEN VOORAF DE VOLGENDE OPMERKING:
De 'Partijen' zijn broer en zus en zijn beiden ongehuwd. Zij wonen hun ganse
leven samen.
Zij zijn, elk voor de helft, onverdeeld eigenaar van:
•

een effectenportefeuille aangehouden bij […], geïndividualiseerd onder
nummer […], waarvan de samenstelling als bijlage 1 aan deze overeenkomst
wordt gevoegd;

•

een effectenportefeuille aangehouden bij […], geïndividualiseerd onder
nummer […], waarvan de samenstelling als bijlage 2 aan deze overeenkomst
wordt gevoegd;
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een vordering op vennootschap C ten bedrage van [...] EUR, waarvan een
uittreksel uit de boekhouding als bijlage 3 aan deze overeenkomst wordt
gevoegd;

•

één goudstaaf van 1.000 gram, waarvan een foto als bijlage 4 aan deze
overeenkomst wordt gevoegd;

•

één goudstaaf van 500 gram, waarvan een foto als bijlage 5 aan deze
overeenkomst wordt gevoegd;

•

15 goudmunten [...], waarvan een foto als bijlage 6 aan deze overeenkomst
wordt gevoegd.

De twee effectenportefeuilles, de vordering, de goudstaven en
goudmunten worden hierna samen genoemd 'de tegoeden'.
De 'Partijen' wensen de langstlevende onder hen zo goed als mogelijk te
beschermen bij overlijden van de eerststervende, teneinde ervoor te zorgen dot
de langstlevende van hen twee een financieel zorgeloze oude dag kan beleven.
De 'Partijen' wensen daarom aan de onverdeelde 'tegoeden' een aanwasbeding te
koppelen ten voordele van de langstlevende onder hen, waarbij overeengekomen
wordt dat het onverdeelde aandeel van de eerststervende in volle eigendom,
onder opschortende voorwaarde van het overlijden van de eerststervende, van
rechtswege zal aanwassen en dus verkregen zal worden door de langstlevende
van hen beiden.
De modaliteiten en voorwaarden worden gespecifieerd in onderhavige
overeenkomst.
WERD OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1 - Algemeen
De 'Partijen' wensen dat de 'tegoeden' aan de langstlevende hunner toekomen;
het betreft hier een doelvermogen met inbegrip van meerwaarden, vruchten en
toebehoren en bij wederbelegging of zaakvervanging verkregen zaken.
Ingeval van beëindiging van de onverdeeldheid met betrekking tot de
'tegoeden', door het overlijden van één der 'Partijen' zal het aandeel van de
overledene in volle eigendom aangroeien bij dat van de langstlevende.
Deze aanwas is tussen partijen overeengekomen ten titel van kanscontract en
dus onder bezwarende titel. Aldus staat elk der 'Partijen' zijn onverdeeld
aandeel in de 'tegoeden' af aan de andere onder de opschortende voorwaarde
van zijn vooroverlijden. Als tegenprestatie voor deze afstand verkrijgt degene
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die afstaat een gelijke kans om het aandeel van de andere te verwerven indien
hij het langst leeft.
Artikel 2 - Vruchten en meerwaarden
'Partijen' komen overeen dat de vruchten (interesten, dividenden, ".}, de
meerwaarden en andere opbrengsten die door de 'tegoeden' gerealiseerd
worden, integraal deel uitmaken van de 'tegoeden '. Bijgevolg zal onderhavige
overeenkomst van aanwas tevens van toepassing zijn op deze vruchten,
meerwaarden en andere opbrengsten.
Artikel 3 - Zaakvervanging
a) Alle zaken die worden verkregen in vervanging van de oorspronkelijke
'tegoeden', hun vruchten, meerwaarden en andere opbrengsten, vallen
eveneens onder dit beding van aanwas.
b) De wijzigingen in de samenstelling van de effectenportefeuilles (mits
akkoord van beide partijen}, in hoofde van de vervanging, belegging of
herbelegging van deze goederen, heeft geen invloed op onderhavige
overeenkomst die ongewijzigd blijft. De principes van zaakvervanging zijn
onverkort van toepassing op deze effectenportefeuilles.
c) Bijgevolg heeft onderhavig contract van aanwas niet enkel betrekking op de
effecten aangeduid in de aangehechte staat, op de vordering aangeduid in het
aangehechte overzicht en op de goudstaven en goudmunten weergegeven op
de bijgevoegde foto's, maar tevens op de goederen, vorderingen, effecten en
liquiditeiten die in de plaats zijn gekomen van deze 'tegoeden' zoals
aangegeven in de staat van schatting en overzicht gehecht aan deze
overeenkomst. Het principe van de zaakvervanging is tevens van toepassing
op de effectenportefeuilles aangezien de effectenportefeuilles een feitelijke
universaliteit van goederen uitmaakt waarin zaakvervanging van rechtswege
speelt.
d) Als tot zaakvervanging wordt overgegaan wat de vordering, de goudstaven
en de goudmunten betreft, moet dit expliciet bevestigd worden op het
moment van de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.
Artikel 4 - Vervreemdingsverbod
Teneinde de uitvoering van onderhavige overeenkomst te garanderen
verbinden de 'Partijen' zich ertoe, gedurende de gehele looptijd van deze
overeenkomst, hun onverdeeld aandeel in de 'tegoeden', niet te vervreemden
(ten bezwarende titel en om niet}, in pand te geven of er eender welk ander
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recht op toe te staan, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de andere, en
dit zolang deze overeenkomst van kracht blijft tussen hen.
Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van partijen om
gezamenlijk schenkingen te doen met betrekking tot de 'tegoeden' of een deel
ervan.
Tevens verbinden de 'Partijen' zich ertoe alle beslissingen aangaande
beleggingen en herbeleggingen met betrekking tot
de onverdeeldheid gezamenlijk te nemen.
Partijen ontzeggen zich het recht elkaar wederzijdse volmachten toe te staan,
behoudens een lastgeving die tot doel heeft om voor de lastgever een
buitenrechterlijke bescherming in de zin van artikel 490 van het burgerlijk
wetboek te regelen.
Artikel 5 - Kennisgeving van overdracht van schuldvordering
Met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst en de naleving van alle
bedingen die ze bevat, zal de schuldenaar van de ingebrachte vordering, met
name vennootschap C, deze overeenkomst mee ondertekenen voor
kennisname en erkenning van de overdracht van schuldvordering
overeenkomstig artikel 1689 en 1690 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 6 - Duur
Dit contract heeft een onbepaalde duur en kan slechts ontbonden worden met
het akkoord van beide 'Partijen'. Niettemin staat het de partijen vrij om in
gemeenschappelijk overleg een einde te stellen aan het contract van aanwas.
Het contract van aanwas eindigt geenszins ingeval van een wijziging van het
nummer waaronder de effectenportefeuilles geïndividualiseerd zijn of ingeval
van bewaargeving van de desbetreffende effectenportefeuille door een andere
financiële instellingen dan deze die vandaag de bewaarneming op zich nemen.
Artikel 7- Deelbaarheid
Een eventuele nietigheid van een bepaling van deze overeenkomst betreft
enkel die specifieke bepaling die in dat geval voor niet geschreven moet
worden gehouden, maar kan, volgens de uitdrukkelijke wil van partijen, niet
de nietigheid van het volledige beding van aanwas voor gevolg hebben.
Artikel 8 - Bemiddeling
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De partijen komen overeen om ingeval van betwisting deze overeenkomst te
onderwerpen aan bemiddeling.
OPGEMAAKT IN DRIE EXEMPLAREN TE GENT OP 17 JULI 2019, ELK DER
PARTIJEN VERKLARENDE EEN ORIGINEEL GETEKEND EXEMPLAAR TE HEBBEN
ONTVANGEN"
[top]

III. Motivering van de aanvraag
14. De in de overeenkomst opgenomen roerende goederen, evenals hun
vruchten, meerwaarden en andere opbrengsten en alle zaken die worden
verkregen in vervanging van voormelde tegoeden zijn niet onderworpen aan de
erfbelasting of schenkbelasting.
15. In haar standpunt nr. 17044, zoals gewijzigd op 19 september 2018, heeft
de Vlaamse Belastingdienst bevestigd dat vanuit fiscaal oogpunt aanvaard wordt
dat de goederen die het voorwerp uitmaken van een beding van aanwas niet
onderworpen zijn aan de erfbelasting of schenkbelasting.
In dit standpunt heeft de Vlaamse Belastingdienst de voorwaarden bepaald welke
volgens haar voldaan moeten zijn opdat de goederen niet onderworpen zijn aan
de erfbelasting of schenkbelasting.
Hierna zal worden aangetoond dat in casu voldaan is aan de in het standpunt nr.
17044 gestelde voorwaarden.

15.1. De overeenkomst van aanwas is onder bijzondere titel.
In het standpunt wordt vooreerst vereist dat het beding van aanwas "beperkt"
moet zijn "via beschikking onder bijzondere titel" .
Verder wordt verduidelijkt dat het beding van aanwas 'onder bijzondere titel is
"wanneer de overeenkomst of het beding niet de algemeenheid van de
goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal nalaten, en evenmin een
evenredig deel van de goederen die de partij zal nalaten, noch al
zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een evenredig deel
van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen bij zijn
overlijden".
Welnu, in casu heeft de overeenkomst betrekking op verschillende bijzondere
roerende vermogensbestanddelen van de 'Partijen' die nauwkeurig in de
overeenkomst worden omschreven, evenals op hun vruchten, meerwaarden en
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andere opbrengsten en alle zaken die worden verkregen in vervanging van
voormelde tegoeden.
Er kan aldus geen twijfel over bestaan dat de overeenkomst onder bijzondere
titel is.
Wat betreft de effectenportefeuilles dient erop gewezen te worden dat zij
dienen beschouwd te worden als een feitelijke universaliteit, waardoor de
overeenkomst betrekking heeft op de effectenportefeuilles in hun geheel,
zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan de vereiste dat het contract
onder bijzondere titel moet zijn (zie ook VB nr. 19010 d.d. 13 mei 2019; VB
nr. 19001 d.d. 18 februari 2019).
In de overeenkomst is voorzien in een clausule van zaakvervanging (artikel 3),
evenals in een clausule overeenkomstig dewelke de vruchten, meerwaarden en
andere opbrengsten tevens onder de overeenkomst vallen (artikel 2).
Wat betreft de zaakvervanging en de meerwaarden bevestigt het standpunt nr.
17044 dat dit mogelijk is en dat de vervanggoederen/meerwaarden dan
dezelfde regels/bestemming volgens als het goed dat het vervangt.
Er wordt voorzien in twee (bijkomende voorwaarden):
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment
van de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed

Voor wat betreft de effectenportefeuilles heeft de aanvaarding van de
kwalificatie als feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege
zaakvervanging optreedt. De overeenkomst heeft dus uitwerking op de
effectenportefeuilles zoals deze zijn samengesteld op het ogenblik van het
overlijden van één van de eerststervende van de 'Partijen' ongeacht de
gewijzigde samenstelling hiervan ingevolge opbrengsten en transacties van
wederbeleggingen..
Dit werd reeds bevestigd in verschillende voorafgaande beslissingen (VB nr.
19010 d.d. 13 mei 2019; VB nr. 19001 d.d. 18 februari 2019).

15.2. De overeenkomst is ten bezwarende titel.
Daarnaast vereist de Vlaamse Belastingdienst in het standpunt dat het beding
van aanwas "ten bezwarende titel" moet zijn.
Er wordt in het standpunt verduidelijkt dat het beding van aanwas wordt
aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel "wanneer de kansen
evenwichtig zijn". Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk zijn.
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Er dient conform het standpunt sprake te zijn van:
(1) een gelijkaardige levensverwachting van de betrokken partijen en
(2) een gelijkwaardige inleg.
Conform het standpunt dienen beide voorwaarden beoordeeld te worden "bij
het afsluiten van het beding".
Hierna zal worden aangetoond dat in casu de 'Partijen' op het ogenblik van
het afsluiten van de overeenkomst een gelijkaardige levensverwachting
hadden en dat er sprake was van een gelijkwaardige inleg.

15.2.1. De 'Partijen' hebben een gelijkaardige levensverwachting.
De 'Partijen' hadden op het ogenblik van het afsluiten van de overeenk
omst een gelijkaardige levensverwachting.
Dit wordt enerzijds aangetoond door de gelijkaardige leeftijd (78 jaar en 80
jaar) op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst.
Het beperkte leeftijdsverschil van 2 jaar en 4 maand kwalificeert onder de
vigerende rechtspraak als een kansengelijkheid aangezien deze moet
beoordeeld worden in de feiten en niet enkel mag gesteund worden op een
objectieve leeftijd, zie onder andere:
•

Antwerpen 10 februari 1988, T.Not. 1989, 320: leeftijdsverschil van ruim
20 jaar;

•

Rb. Turnhout 7 januari 2005, RAGB 2006, nr. 6,60: leeftijdsverschil van 16
jaar;

•

Antwerpen 4 juni 2012, rolnr. 2010/R/3289, onuitgegeven:
leeftijdsverschil van 14 jaar;

•

Antwerpen 30 juni 2015,T.Not. 2016,afl. 5, 364: leeftijdsverschil van 10
jaar.
Ook de Vlaamse Belastingdienst heeft in verschillende voorafgaande
beslissingen, waarbij een groter leeftijdsverschil voorlag bevestigd dat dit
leeftijdsverschil geen afbreuk doet aan de kansengelijkheid:

•

VB nr. 17046 d.d. 19 februari 2018: leeftijdsverschil van 15 jaar;

•

VB nr. 18013 d.d. 19 maart 2018: leeftijdsverschil van 15 jaar ;

•

VB nr. 17058 d.d. 19 maart 2018: leeftijdsverschil van 6 jaar;

•

VB nr. 17025 d.d. 4 september 2017: verschil van 8 jaar
Gezien het leeftijdsverschil minder dan drie jaar bedraagt, kan er geen twijfel
zijn over de gelijke kansen in dit beding van aanwas
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Dit wordt anderzijds bevestigd door dezelfde goede gezondheidstoestand
van de 'Partijen' hetgeen gestaafd wordt met medische attesten.
Dus zowel in de concrete feiten als op basis van de quasi gelijke leeftijd kan
men besluiten dat de levensverwachting gelijk(aardig} is.

15.2.2. De inleg is gelijkwaardig .
De 'Partijen' hebben beiden elk hun onverdeelde helft ingebracht van
bepaalde roerende vermogensbestanddelen.
Er kan aldus geen twijfel over bestaan dat de inleg bij het afsluiten van het
beding gelijkwaardig was.

15.3. Besluit
Noch ingeval van registratie van de overeenkomst, noch bij de realisatie van de
overeenkomst, zullen de betrokken roerende goederen, evenals hun vruchten,
meerwaarden en andere opbrengsten en alle zaken die worden verkregen in
vervanging van voormelde tegoeden, onderworpen zijn aan de
schenkbelasting of erfbelasting.
16. Wat betreft de schenkbelasting wensen de 'Partijen' de bevestiging te
bekomen dat (o.a.} volgende bepalingen niet van toepassing zijn:
Artikel 2.8.1.0.1VCF

"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."
Artikel 2.8.4.1.1.,§ 2 VCF

"Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt : 1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen
partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”
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17. Wat betreft de erfbelasting wensen de 'Partijen' de bevestiging te bekomen
dat (o.a.) volgende bepalingen niet van toepassing zijn:
Artikel 2.7.1.0.3 VCF

"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.
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."
Artikel 2.7.1.0.5 VCF

"§ 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.
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De termijn van zeven jaar, vermeld in het eerste lid, wordt teruggebracht tot
drie jaar als de kosteloze beschikking dagtekent van voor 1januari 2012."
18. Artikel 3.17.0.0.2 VCF kan niet toegepast worden.
Artikel 3.17.0.0.2 VCF voorziet het volgende:

"Aan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie kan niet worden
tegengeworpen, de rechtshandeling noch het geheel van rechtshandelingen
dat een zelfde verrichting tot stond brengt, wanneer die entiteit door
vermoedens of door andere bewijsmiddelen, vermeld in artikel 3.17.0.0.1, en
aan de hond 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 ."
De 'Partijen' zijn van oordeel dat er in casu geenszins sprake is van 'fiscaal
misbruik'.
Zij brengen door middel van de door hen gestelde rechtshandeling geenszins
een verrichting tot stand waarbij zij zichzelf in strijd met de doelstellingen van
een bepaling van de Vlaamse Codex Fiscaliteit of de ter uitvoering daarvan
genomen besluiten buiten het toepassingsgebied van die bepaling plaatsten
noch een verrichting waarbij zij aanspraak zouden maken op een
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belastingvoordeel, voorzien door een bepaling van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
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.
Bovendien leveren zij het bewijs dat de keuze voor hun rechtshandeling
verantwoord is door andere motieven dn het ontwijken van de belasting.
Immers, met deze overeenkomst van aanwas wensen de 'Partijen' de
langstlevende onder hen zo goed als mogelijk te beschermen bij overlijden van
de eerststervende, teneinde ervoor te zorgen dat de langstlevende van hen twee
een financieel zorgeloze oude dag kan beleven.
Besluit: Gelet op het voorgaande kan de anti misbruikbepaling van artikel
3.17.0.0.2 VCF in casu niet toegepast worden.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
19. 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.
20. Het afgesloten beding van aanwas zal uitwerking krijgen bij het overlijden
van één van de echtgenoten. De aanvraag tot voorafgaande beslissing is
bijgevolg ontvankelijk.
21. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
•

Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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.”
•

Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF dat luidt als volgt:
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“§ 2. Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”
•

Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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.”
• Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:
“§ 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.
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§ 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.”
22. Wanneer een beding van aanwas wordt afgesloten tussen broer en zus, zoals
in onderhavig geval, moet het slaan op de eigen goederen die ze in
onverdeeldheid bezitten. Het beding van aanwas moet enkel in een notariële
akte zijn opgenomen indien het beding betrekking heeft op onroerende
goederen, wat in casu niet het geval is.
23. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen niet
zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting (maar bij onroerende
goederen wel aan het verkooprecht) mits het contract beperkt is, via beschikking
onder bijzondere titel, en ten bezwarende titel is.
24. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
Vermits een effectenportefeuille beschouwd wordt als een universaliteit,
aanvaardt Vlabel dat het contract betrekking heeft op de effectenportefeuille in
haar geheel, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan de vereiste dat het
contract onder bijzondere titel moet zijn.
25. In casu betreft het beding van aanwas een contract onder bijzondere titel.
26. Zaakvervanging is mogelijk binnen een beding van aanwas. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed
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Wat de effectenportefeuille betreft heeft de aanvaarding van de kwalificatie als
feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege zaakvervanging
optreedt. Het contract zal dus uitwerking krijgen op de effectenportefeuille zoals
deze is samengesteld op het ogenblik van het overlijden van één van de
contractanten ongeacht de gewijzigde samenstelling hiervan ingevolge
transacties van wederbeleggingen.
27. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
28. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn zowel bij
het afsluiten van het contract als bij de realisatie van de opschortende
voorwaarde.
29. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt er tussen partijen een
gelijkaardige levensverwachting aanwezig te zijn.
30. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt de inleg van de aanvragers
gelijkwaardig is. De goederen die deel uitmaken van het contract behoren de
aanvragers ieder voor de onverdeelde helft toe.
31. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing en hetgeen uiteengezet, kan worden besloten dat het in
casu om een kanscontract ten bezwarende titel gaat.
32. Indien het contract is gesloten vanaf 1 juni 2012, zoals in onderhavig geval
kan het afgetoetst worden aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt
geen fiscaal misbruik uit indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag
liggen. Herkwalificatie is mogelijk indien de belastingplichtige niet kan aantonen
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dat de geviseerde verrichting ook niet-fiscale doelstellingen heeft, en dat deze
niet-fiscale doelstellingen voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
De voorgenomen verrichting maakt geen fiscaal misbruik uit in de zin van art.
3.17.0.0.2 VCF aangezien er ook niet-fiscale motieven (zie punt 12) aan het
contract ten grondslag liggen die voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratie- en de erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.

-----------

- publicatie op 20.11.2019
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Beding van aanwas
Voorafgaande beslissing nr. 19040 dd. 19.08.2019

Artt 2.8.1.0.1.; 2.8.4.1.1. 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
1.1. De aanvraag strekt ertoe bevestiging te verkrijgen dat de
voorgelegde overeenkomst van aanwas tussen de heer X en mevrouw Y
rechtsgeldig is en kwalificeert als een contract onder bezwarende titel
(kanscontract) en dat - indien de overeenkomst in België wordt geregistreerd de artikelen 2.8.1.0.1 VCF en artikel 2.8.4.1.1, §2, VCF niet van toepassing
zullen zijn en er derhalve geen schenkbelasting zal verschuldigd zijn.

1.2. De verzoekers vragen dat de geldigheid van de voorafgaande beslissing
zich in de tijd zou uitstrekken tot aan het overlijden van één van de
echtgenoten.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II. A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
2. De aanvraag wordt ingediend door Meester […] te […], namens:

2.1. De heer X, geboren te […] op xx.xx.1931, van Nederlandse nationaliteit,
met nationaal nummer […], houder van het document ter staving van
duurzaam verblijf met nummer […], gehuwd met mevrouw Y, hierna genoemd,
wonende te […];
en zijn echtgenote,
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2.2. mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1930, van Nederlandse nationaliteit,
met nationaal nummer […], houdster van het document ter staving van
duurzaam verblijf met nummer […], gehuwd met de heer X, hierboven
genoemd, wonende te […].
3. De echtgenoten X-Y, voormeld, huwden onder het Nederlandse stelsel van
uitsluiting van gemeenschap met toevoeging van een periodiek verrekenbeding.
4. Het huwelijkscontract werd verleden bij akte van xx.xx.1977 voor meester
[…], notaris met standplaats te […] en is tot op heden ongewijzigd gebleven.
5. De echtgenoten hebben geen kinderen.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
6. Elke echtgenoot wenst voor zichzelf de nodige maatregelen te nemen die
hem/haar in staat stellen zijn/haar levenskwaliteit en - standaard als
langstlevende echtgenoot te garanderen en hem/haar tegelijkertijd in staat
stellen een maximale flexibiliteit te behouden. Met dat doel voor ogen wensen
zij de flexibiliteit van hun huwelijksvermogensrechtelijk regime te maximaliseren
teneinde elk voor zich als langstlevende echtgenoot de nodige zekerheid en
bescherming te bekomen.
Te dien einde hebben de echtgenoten gekozen voor een huwelijk onder het
stelsel van scheiding van goederen.
7. De echtgenoten beschikken over de effectenportefeuilles en bankrekeningen
op hun gezamenlijke naam, ieder voor de onverdeelde helft.
Deze feitelijke realiteit van het gezamenlijk beheer en de beschikking van deze
effectenportefeuilles en bankrekeningen hebben zij bekrachtigd door het
aangaan van een beding van aanwas ten bijzondere titel, meer bepaald
betreffende de hierna vermelde goederen.
8. De partijen hebben bewust gekozen voor dergelijke wederzijdse
overeenkomst die hen beiden bindt en bijgevolg niet eenzijdig kan opgezegd
worden. Het aanwascontract bindt hen bovendien voor onbepaalde duur en
vervult zowel de doelstelling van de financiële bescherming van de
langstlevende echtgenoot, als deze van een gezamenlijk handelen.
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9. Dit doel kan niet bereikt worden met een schenking tussen echtgenoten of
testament aangezien deze eenzijdige en herroepbare rechtshandelingen
betreffen.
10. De overeenkomst van aanwas luidt als volgt:
"OVERWEGENDE DAT:
1. De partijen eigenaar zijn van volgende effectenportefeuilles, ingeschreven
op hun naam in onverdeeldheid, elk voor een onverdeelde helft, met name:
•

de effectenrekening geïndividualiseerd onder nummer […] en beheerd bij
[…];

•

de effectenrekening geïndividualiseerd onder nummer […] en beheerd bij
[…]; en

•

het effectendepot geïndividualiseerd onder nummer […] en beheerd bij
[…].

Hierna samen genoemd de "effectenportefeuilles";
De partijen eigenaar zijn van bankrekeningen, ingeschreven op hun naam
in onverdeeldheid, elk voor een onverdeelde helft, met name:
•

de rekening geïndividualiseerd onder nummer […] beheerd bij […];

•

de rekening geïndividualiseerd onder nummer […] en beheerd bij […];

•

de vermogensspaarrekening geïndividualiseerd onder nummer […] en
beheerd bij […];

•

de rekening geïndividualiseerd onder nummer […] en beheerd bij […];

•

de termijnrekening geïndividualiseerd onder nummer […] en beheerd bij
[…];

•

de termijnrekening geïndividualiseerd onder nummer […] en beheerd bij
[…];

•

de spaarrekening geïndividualiseerd onder nummer […] en beheerd bij […];
en

•

de zichtrekening geïndividualiseerd onder nummer […] en beheerd bij […].

Hierna samen genoemd de "bankrekeningen";
De effectenportefeuilles en de bankrekeningen worden hierna
samen genoemd de "tegoeden".
2. De effectenportefeuille een individualiseerbaar goed is en een feitelijke
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universaliteit van goederen vormt, bestaande uit diverse bestanddelen
(effecten en/of speciën). Deze samenstelling kan gewijzigd worden door de
zakenrechtelijke subrogatie, (weder)belegging of vervanging van de diverse
elementen die deel uitmaken van deze universaliteit;
3. De samenstelling van de effectenportefeuilles op dag van vandaag zijn
omschreven in een staat, aangehecht aan deze;
4. Partijen verklaren dezelfde levensverwachting te hebben en tot staving
hiervan een medisch verslag bijvoegen;
5. Partijen zich zo goed als mogelijk wensen te voorzien voor het geval elk van
hen de langstlevende van hen zou zijn. Ze handelen in die zin "animo
speculandi" .
Met betrekking tot de tegoeden;
IS OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:
Artikel 1 - Algemeen
Partijen wensen dat de tegoeden, met de eraan gekoppelde liquiditeiten, aan
de langstlevende hunner toekomen; het betreft hier een doelvermogen met
inbegrip van meerwaarden, vruchten en toebehoren en bij wederbelegging of
zaakvervanging verkregen zaken.
Ingeval van beëindiging van de onverdeeldheid met betrekking tot de
tegoeden, door het overlijden van één der partijen, zal het aandeel van de
overledene in volle eigendom aangroeien bij dat van de langstlevende.
Deze aanwas is tussen partijen overeengekomen ten titel van kanscontract en
dus onder bezwarende titel. Aldus staat elk der partijen zijn aandeel in de
onverdeelde tegoeden die zich op zijn overlijdensdag in zijn vermogen
bevinden af aan de andere, onder de opschortende voorwaarde van zijn
vooroverlijden. Als tegenprestatie voor deze afstand verkrijgt degene die
afstaat een gelijke kans om het aandeel van de andere te verwerven indien hij
het langst leeft.
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Artikel 2 - Rechtskeuze
De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat uitsluitend het Belgische recht van
toepassing is op deze overeenkomst, met betrekking tot zijn inhoud als tot
zijn vorm, hierna samen genoemd "het toepasselijke recht".
Artikel 3 - Verbod van vervreemding
Teneinde de uitvoering van onderhavige overeenkomst te garanderen
verbinden partijen zich ertoe, gedurende de gehele looptijd van deze
overeenkomst, hun aandeel in voorschreven tegoeden, die hen in
onverdeeldheid toebehoren, niet te vervreemden, te verpanden of er eender
welk ander recht op toe te staan, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de
andere, en dit zolang deze overeenkomst van kracht blijft tussen hen.
Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van partijen om
gezamenlijk schenkingen te doen met betrekking tot de bankrekeningen of de
effecten en gelden zich bevindende op voormelde effectenportefeuilles (of ten
aanzien van de individuele bestanddelen ervan) .
Tevens verbinden partijen zich ertoe alle beslissingen aangaande beleggingen
en herbeleggingen met betrekking tot de tegoeden gezamenlijk te nemen. Alle
beslissingen dienaangaande werden geacht na gezamenlijk overleg te zijn
genomen.
Partijen ontzeggen zich het recht elk aar wederzijdse volmachten toe te staan,
met uitzondering voor het geval één van de partijen handelingsonbekwaam
wordt.
Artikel 4 - Vervanging van de bestaande goederen - Zaakvervanging
a) Alle zaken die worden verkregen in vervanging van de oorspronkelijke
tegoeden en alle interesten, dividenden of andere opbrengsten die nog niet
werden uitgekeerd ingevolge hetgeen bepaald werd sub artikel 5, vallen
eveneens onder dit beding van aanwas .
b) De wijzigingen in de samenstelling van de effectenportefeuilles (mits
akkoord van beide partijen), in hoofde van de vervanging, belegging of
herbelegging van deze goederen, heeft geen invloed op onderhavige
overeenkomst die ongewijzigd blijft, met name de effectenportefeuilles
geïndividualiseerd onder bovenstaande nummers. De principes van
zaakvervanging zijn onverkort van toepassing op deze effectenportefeuilles.
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c) Bijgevolg heeft onderhavig contract van aanwas niet enkel betrekking op de
effecten aangeduid in de aangehechte staat, maar tevens op de effecten en
liquiditeiten die in de plaats zijn gekomen van deze effecten of liquiditeiten
zoals aangegeven in de staat gehecht aan deze overeenkomst. Het principe
van de zaakvervanging is van toepassing aangezien de effectenportefeuilles
een feitelijke universaliteit van goederen uitmaken die de zaakvervanging
veronderstelt.
d) Als tot zaakvervanging van de effectenportefeuilles als zodanig wordt
overgegaan, moet dit nog bevestigd worden op het moment van de verwerving
van het nieuwe zaakvervangende goed. Hetzelfde geldt voor de vervanging van
de tegoeden op de bankrekeningen door andere tegoeden .
Artikel 5 - Vruchten
Partijen komen overeen dat de vruchten (interesten, dividenden etc.) die door
de tegoeden gegenereerd worden, na aftrek van de bancaire kosten (bewaaren beheerskosten en andere kosten) wel of niet mogen uitgekeerd worden aan
de partijen, elk voor de onverdeelde helft, net zoals de meerwaarden die door
de effectenportefeuilles gerealiseerd worden (mits akkoord van beide partijen).
In geval de vruchten en meerwaarden niet uitgekeerd worden zal onderhavig
contract tevens van toepassing zijn op de vruchten en meerwaarden.
De meerwaarden die deel uitmaken van de effectenportefeuilles en niet
uitgekeerd worden wegens niet-realisatie, maken integraal deel
uit van de geïndividualiseerde effectenportefeuille. Bijgevolg zal onderhavige
overeenkomst van aanwas tevens van toepassing zijn op deze meerwaarden.
Artikel 6 - Traceerbaarheidsverplichting
Partijen komen overeen om ervoor te zorgen dat de tegoeden die betrokken
zijn in het beding van aanwas te allen tijde traceerbaar blijven, zodat te allen
tijde het verband kan worden gelegd tussen de tegoeden op de dag van het
sluiten van het contract en de tegoeden op de dag van het beëindigen van de
onverdeeldheid door het overlijden van één van de partijen.
Artikel 7 - Duur
Dit contract heeft een onbepaalde duur en kan slechts ontbonden worden met
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het akkoord van beide partijen. Niettemin staat het de partijen vrij om in
gemeenschappelijk overleg een einde te stellen aan het contract van aanwas.
In dat geval zal artikel 815 BW van toepassing zijn op de onverdeeldheid die
tussen partijen bestaat, wat betekent dat elke partij de uit
onverdeeldheidtreding kan vragen in hoofde van deze bepalingen van artikel
1207 Ger.W.
Het contract van aanwas eindigt geenszins ingeval van een wijziging van het
nummer waaronder de bankrekeningen of effectenportefeuilles
geïndividualiseerd zijn of ingeval van bewaargeving van de desbetreffende
effectenportefeuilles door een andere financiële instelling dan deze die
vandaag de bewaarneming op zich neemt.
Het contract van aanwas eindigt eveneens wanneer een feitelijke scheiding
ontstaat en wanneer een vordering tot echtscheiding of scheiding van tafel en
bed wordt ingeleid.
Artikel 8 - Nietigheid
Een eventuele nietigheid van een bepaling van dit beding van aanwas betreft
enkel die specifieke bepaling, die in dat geval voor niet geschreven moet
worden gehouden, maar kan, volgens de uitdrukkelijke wil van partijen, niet
de nietigheid van het volledige beding van aanwas tot gevolg hebben.
Artikel 9 - Bemiddeling en arbitrage
De partijen komen overeen om ingeval van betwisting deze overeenkomst te
onderwerpen aan de bemiddeling en zo nodig aan de principes van de
arbitrage. De arbitrage wordt opgestart en verloopt volgens de regels van
CEPANI (www.cepani.be).
Artikel 10 - Slotbepalingen
De partijen verklaren afdoende geïnformeerd te zijn aangaande hun rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze overeenkomst die hen op
een onpartijdige wijze geadviseerd werd.".
[top]
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III. Motivering van de aanvraag
11.1. Principe
Het beding van aanwas betreft een kanscontract ten bezwarende titel dat
wordt afgesloten tussen twee contractanten met betrekking tot één of
meerdere goederen.
Een contract van aanwas heeft een wederkerig karakter. Beide contractanten
zullen gezamenlijk tot een besluitvorming moeten komen teneinde hun
rechten van beheer en beschikking uit te oefenen. Een wijziging, noch
opzegging kan bijgevolg eenzijdig geschieden.
Als compensatie van deze beperking aan hun beheers- en
beschikkingsbevoegdheid die de echtgenoten zich vrijwillig opleggen, bekomt
elke contractant onder opschortende voorwaarde het recht op het aandeel van
de medecontractant in zijn aanspraken op het goed waar het beding van
aanwas op gevestigd wordt zo deze komt te overlijden. Het zich al dan niet
voordoen van de aanwas is verbonden aan de onzekere gebeurtenis van het
tijdstip van overlijden van een contractant. De onzekerheid van tijdstip en
identiteit van de eerstoverleden contractant maakt dat beide partijen eenzelfde
kans hebben op de aanwas van een vermogensbestanddeel.

11.2. Echtgenoten gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen
Dat een beding van aanwas mogelijk is tussen echtgenoten gehuwd onder een
stelsel van scheiding van goederen wordt zowel door het Grondwettelijk Hof
als de Vlaamse Belastingadministratie zelf bevestigd.

11.3. Een evenwichtig kanscontract
Het beding van aanwas betreft een contract ten bezwarende titel, wat
verklaard wordt door het gegeven dat beide partijen een gelijke kans hebben
om eigendomsaanspraken op het gehele goed te verkrijgen door de aanwas in
volle eigendom van het aandeel van de overleden contractant. Deze gelijkheid
van kansen wordt beoordeeld op het moment van het sluiten van de
overeenkomst.
De kwalificatie "kanscontract" tussen partijen wordt aangetoond door de
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gelijke overlevingskans, een gezamenlijk optreden in de vorm van een strikt
vervreemdingsverbod en de afwezigheid van een einddatum. Het bezwarende
karakter sluit de taxatie in de erf- of registratiebelasting in hoofde van de
artikelen 2.8.1.0.1 jo 2.8.4.1.1 §2 VCF uit. Wij verwijzen dienaangaande naar
de beslissingen door u genomen.
(Voorafg. besl. nr. 16009 dd. 21.03 .2016, "Beding van aanwas tussen
echtgenoten" , publ.. 08.04.2016; voorafg. besl. nr. 17025 dd. 04.09.2017,
"Beding van aanwas", publ. 05.09.2016; voorafg. besl.nr. 17030 dd.
02.10.2017, "Beding van aanwas", publ. 12.10.2017; zie ook tussen broers en
tussen broer en zus: voorafg. besl. nr. 16035 dd. 24.08.2016, "Beding van
aanwas roerende goederen tussen twee broers", publ. 19.09.2016; voorafg.
besl. nr. 16041 dd. 05.09.2016, "Aanwasbeding tussen samenwonende broer
en zus", publ. 24.10.2016.)

11.4. Met betrekking tot artikel 1130 BW en artikel 1100/1 e.v. nieuw BW
Het beding van aanwas betreft een kanscontract ten bezwarende titel onder de
opschortende voorwaarde van vooroverlijden van een contractant en ten
bijzondere titel. Het is derhalve geen verboden erfovereenkomst.

11.5. In casu
Het contract van aanwas dat het echtpaar X-Y heeft afgesloten, kwalificeert als
een kanscontract ten bezwarende titel. Het bezwarende karakter wordt
ondersteund door de volgende feitelijke gegevens, waaruit blijkt dat de
echtgenoten een evenwaardig kanscontract voor ogen hebben en animo
speculandi hebben gehandeld:
•

Een gelijke overlevingskans bij het afsluiten van de overeenkomst, wat
aangetoond wordt door de gelijkaardige leeftijd, in casu 88 jaar voor
mijnheer en bijna 89 jaar voor zijn echtgenote; en eenzelfde goede
gezondheidstoestand, wat aangetoond wordt door een medisch attest.

•

Het leeftijdsverschil van 1 jaar kwalificeert onder de vigerende rechtspraak
als een kansengelijkheid aangezien deze moet beoordeeld worden in de
feiten en niet enkel mag gesteund worden op een objectieve leeftijd.
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De financiële gelijkwaardigheid: beide partijen zijn elk volle eigenaar van de
onverdeelde helft in effectenportefeuilles en bankrekeningen, die bovendien
samen beheerd worden.

•

Het beding van aanwas bevat een strikt vervreemdingsverbod. Het is de
echtgenoten niet toegestaan eenzijdig het contract stop te zetten, te
wijzigen, de goederen in pand te geven, te vervreemden etc. Aanvullend, ter
versterking van dit vervreemdingsverbod, hebben de partijen zich het verbod
opgelegd om wederzijdse volmachten toe te staan. Elke daad van beheer of
beschikking die gesteld wordt, zal met andere woorden de expliciete en
persoonlijke handeling van elk der echtgenoten noodzaken.

•

Het contract van aanwas is aangegaan voor onbepaalde duur. De afwezigheid
van einddatum leidt ertoe dat het beding slechts kan opgeheven worden mits
wederzijds akkoord van de contractanten. Het contract van aanwas eindigt
evenwel wanneer een feitelijke scheiding ontstaat en wanneer een vordering
tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed wordt ingeleid .
Het beding van aanwas kwalificeert tevens als een overeenkomst ten
bijzondere titel aangezien de overeenkomst van aanwas enkel van toepassing
is op voornoemde effectenportefeuilles en bankrekeningen .
Al deze elementen in acht genomen, dient men te concluderen dat het
beding van aanwas dat de heer X en zijn echtgenote hebben afgesloten,
kwalificeert als een evenwichtig kanscontract ten bezwarende titel en ten
gevolge hiervan art. 2.8.1.0.1 jo 2.8.4.1.1, §2, VCF geen toepassing kunnen
vinden indien de overeenkomst in België ter registratie zou worden
aangeboden.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
12. 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.
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13. Het afgesloten beding van aanwas zal uitwerking krijgen bij het overlijden
van één van de echtgenoten.
14. De aanvraag tot voorafgaande beslissing is ontvankelijk indien één van de
aanvragers zijn fiscale woonplaats in de vijf jaren die de overeenkomst van
aanwas voorafgaan het langst in het Vlaamse Gewest had gevestigd.
15. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
•

Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:
“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.”
•

Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF dat luidt als volgt:

“§ 2. Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”
16. Het feit dat een beding van aanwas tussen echtgenoten wordt afgesloten
maakt dit contract op zich niet ongeldig. Wanneer een dergelijk beding van
aanwas wordt afgesloten tussen echtgenoten, zoals in onderhavig geval, moet
het slaan op de eigen goederen van de echtgenoten die ze in onverdeeldheid
bezitten, in casu de effectenportefeuilles en de bankrekeningen, vermeld onder
punt 10. Het beding van aanwas moet enkel in een notariële akte zijn
opgenomen indien het beding betrekking heeft op onroerende goederen, wat in
casu niet het geval is.
17. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen niet
zijn onderworpen aan de schenkbelasting (maar bij onroerende goederen wel
aan het verkooprecht) mits het contract beperkt is, via beschikking onder
bijzondere titel, en ten bezwarende titel is.
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18. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
Vermits een effectenportefeuille beschouwd wordt als een universaliteit,
aanvaardt Vlabel dat het contract betrekking heeft op de effectenportefeuille in
haar geheel, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan de vereiste dat het
contract onder bijzondere titel moet zijn.
19. Zaakvervanging is mogelijk binnen een beding van aanwas. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed

Wat de effectenportefeuilles betreft heeft de aanvaarding van de kwalificatie als
feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege zaakvervanging
optreedt. Het contract zal dus uitwerking krijgen op de effectenportefeuilles
zoals deze zijn samengesteld op het ogenblik van het overlijden van één van de
echtgenoten ongeacht de gewijzigde samenstelling hiervan ingevolge transacties
van wederbeleggingen.
20. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
21. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn zowel bij
het afsluiten van het contract als bij de realisatie van de opschortende
voorwaarde.
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Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er sprake is van een
gelijkaardige levensverwachting.
22. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt de inleg van de aanvragers
gelijkwaardig is. De goederen die deel uitmaken van het contract behoren de
aanvragers ieder oor de onverdeelde helft toe.
23. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing en hetgeen uiteengezet, kan worden besloten dat het in
casu om een kanscontract ten bezwarende titel gaat.
24. Indien het contract is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan het afgetoetst worden
aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit
indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is
mogelijk indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de geviseerde
verrichting ook niet-fiscale doelstellingen heeft, en dat deze niet-fiscale
doelstellingen voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
De voorgenomen verrichting maakt geen fiscaal misbruik uit in de zin van art.
3.17.0.0.2 VCF aangezien er ook niet-fiscale motieven (zie punt 6) aan het
contract ten grondslag liggen die voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
25. Indien de aanvragers het wensen kunnen ze de onderhandse akten ter
registratie aanbieden tegen betaling van het federaal vast recht. Hierdoor zal
deze akte een vaste dagtekening krijgen.

Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratiebelasting en doet geen
uitspraak over andere belastingen.

------------ publicatie op 20.11.2019
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Beding van aanwas/kanscontract
Voorafgaande beslissing nr. 19050 dd. 25.11.2019

Artt. 2.7.1.0.1.; 2.7.1.0.3.; 2.8.1.0.1.; 2.8.4.1.1. 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:
•

zowel het beding van aanwas als het kanscontract kwalificeren als
kanscontracten onder bezwarende titel;

•

zowel het beding van aanwas als het kanscontract geen schenkingen zijn en
dus niet onderworpen zijn aan de schenkbelasting overeenkomstig de
artikelen 2.8.1.0.1 VCF en 2.8.4.1.1, § 2 VCF;

•

zowel het beding van aanwas als het kanscontract geen schenkingen zijn en
dus niet onderworpen zijn aan de erfbelasting overeenkomstig de artikelen
2.7.1.0.1 VCF, 2.7.1.0.3, 3° VCF en 2.7.1.0.5 VCF;

•

de opgesomde bepalingen van de VCF eveneens niet van toepassing zijn op
de goederen die automatisch tot het beding van aanwas behoren ingevolge
de clausule van zaakvervanging, zoals de vruchten en de meerwaarden;

•

de voorgenomen verrichtingen geen fiscaal misbruik uitmaken in de zin van
art. 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:
De heer X, geboren te […] op xx.xx.1953 en zijn echtgenote mevrouw Y,
geboren te […] op xx.xx.1951, wonende te […].
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3. Zij zijn gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen
ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris […] te […] op xx.xx.1975,
gewijzigd ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris […] te […] op
xx.xx.2015.
4. Zij hebben samen of afzonderlijk geen kinderen.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
5. De echtgenoten bezitten 24 rekeningen in onverdeeldheid en zijn bijgevolg
ieder onverdeeld eigenaar voor de helft.
De heer X is daarnaast eigenaar van 5 rekeningen en mevrouw Y is eigenaar van
4 rekeningen. De waarde van de respectievelijke rekeningen zijn gelijkwaardig
en evenwichtig.
6. Elke echtgenoot wenst voor zichzelf de nodige maatregelen te nemen die
hem/haar in staat stellen zijn/haar levenskwaliteit en -standaard als
langstlevende echtgenoot te garanderen en hem/haar tegelijkertijd in staat
stellen een maximale flexibiliteit te behouden. Met dat doel voor ogen wenst de
langstlevende zichzelf te beschermen, en wensen de echtgenoten ook elkaar te
beschermen.
7. Om die redenen wensen de echtgenoten met betrekking tot de goederen
in onverdeeldheid een beding van aanwas af te sluiten en wat betreft de eigen
goederen wensen zij een kanscontract af te sluiten. Wat de eigen rekeningen
betreft heeft elke echtgenoot rekeningen ingelegd ten belope van een gelijke
waarde m.o.o. de gelijkwaardigheid van het kanscontract.
8. Ontwerp beding van aanwas/kanscontract
TUSSEN:
1. De heer X, geboren te […] op xx.xx.1953, rijksregisternummer […], en
2. zijn echtgenote, mevrouw Y, geboren te […] op
xx.xx.1951, rijksregisternummer […], samen wonende te […].
Zij verklaren gehuwd te zijn onder het onder het stelsel van zuivere scheiding
van goederen, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris […] te […] op
xx.xx.1975, gewijzigd ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris […]
te […] op xx.xx.2015 met behouden van het stelsel, ongewijzigd tot op heden.
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Hierna genoemd “de partijen”.
OVERWEGENDE DAT:
A. De heer X, voornoemd, verklaart eigenaar te zijn van de hierna
vermelde roerende goederen, die hem persoonlijk voor de geheelheid in volle
eigendom toebehoren en waarvan een staat aan huidige akte wordt gehecht.
1. Een pensioenspaarrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo
van € 19.225,00;
2. Een zichtrekening […] met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
14.493,00;
3. Een spaarrekening groen boekje met nummer […] bij […] met een huidig
saldo van € 306.710,00;
4. Een aandeelhoudersrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo
van € 4.005,00;
5. Een effectenrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
39.746,00. B. Mevrouw Y, voornoemd, verklaart eigenaar te zijn van de
hierna vermelde roerende goederen, die haar persoonlijk voor de
geheelheid in volle eigendom toebehoren en waarvan een staat aan huidige
akte wordt gehecht.
6. Een pensioenspaarrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo
van € 17.529,00;
7. Een beleggersrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
2.385,00;
8. Een zichtrekening […] met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
238.153,00;
9. Een effectenrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
77.687,00.
10. C. De partijen verklaren samen eigenaar te zijn van de hierna vermelde
roerende goederen waarvan een staat aan huidige akte wordt gehecht, die
hen voor de geheelheid in volle eigendom toebehoren, ieder van hen voor
de onverdeelde helft:
11. Een effectenrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
1.091.977,00;
12. Een […] rekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
299.405,00;
13. Een effectenrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
219.744,00;
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14. Een effectenrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
296.269,00;
15. Een Investor Account met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
148,00;
16. Een Investor Account met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
4.118,00;
17. Een Investor Account SEK met nummer […] bij […] met een huidig saldo
van € 577,00;
18. Een Investor Account NOK met nummer […] bij […] met een huidig saldo
van € 25,00;
19. Een termijnrekening US-dollar met nummer […] bij […] met een huidig
saldo van € 24.940,00;
20. Een E-saving Account met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
112.018,00;
21. Een effectenrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
96.628,00;
22. Een effectenrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
305.076,00;
23. Een effectenrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
97.757,00;
24. Een Managed Current met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
151.079,00;
25. Een Managed Current met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
151.106,00;
26. Een investeringsrekening […] met nummer […] bij […] met een huidig
saldo van € 5,00;
27. Een pakketrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
32.430,00;
28. Een […] Boekje (spaarrekening) met nummer […] bij […] met een huidig
saldo van € 86.345,00;
29. Een effectenrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
87.250,00;
30. Een effectenrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
1.048.347,00;
31. Een effectenrekening […] met nummer […] bij […] met een huidig saldo
van € 739.239,00;
32. Een zichtrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
104.082,00;
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33. Een zichtrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
3.517,00;
34. Een zichtrekening met nummer […] bij […] met een huidig saldo van €
48.648,00.
De effectenportefeuille, de rekeningen, de inboedel en de vorderingen worden
hierna samen genoemd "de tegoeden".
•

De effectenportefeuille een individualiseerbaar goed is en een universaliteit
van goederen vormt; bestaande uit diverse bestanddelen (effecten of
speciën). Deze samenstelling kan gewijzigd worden door de
zakenrechtelijke subrogatie, (weder)belegging of vervanging van de diverse
elementen die deel uitmaken van deze universaliteit;

•

De samenstelling van de effectenportefeuille op dag van vandaag is
omschreven in een staat; aangehecht aan deze;

•

Partijen verklaren dezelfde levensverwachting te hebben;

•

Partijen zich zo goed als mogelijk wensen te voorzien voor het geval elk
van hen de langstlevende van hen zou zijn. Ze handelen In die zin "animo
speculandi”.

MET BETREKKING TOT DEZE TEGOEDEN IS OVEREENGEKOMEN HETGEEN
VOLGT:
Artikel 1 – Algemeen
De partijen komen, met betrekking tot de eigen goederen, bij wijze van
kanscontract onder bezwarende titel overeen dat bij het overlijden van de
eerststervende van hen, de hoger beschreven aan de eerststervende
toebehorende roerende goederen in volle eigendom zullen toekomen aan de
langstlevende, zonder dat deze laatste iets zal verschuldigd zijn aan de
erfgenamen of rechtverkrijgenden van de eerstervende. Aldus staat ieder van
de partijen de hoger beschreven aan hem of haar toebehorende roerende
goederen af aan de andere, onder de opschortende voorwaarde van zijn of
haar vooroverlijden, en verkrijgt ieder van hen als tegenprestatie voor deze
afstand een gelijke kans om de hoger beschreven roerende goederen
toebehorend aan de andere te verwerven indien hij of zij het langst leeft.
De partijen komen, met betrekking tot de goederen in onverdeeldheid, bij
wijze van kanscontract onder bezwarende titel overeen dat bij het overlijden
van de eerststervende van hen, zijn of haar aandeel in volle eigendom in de
hoger beschreven roerende goederen zal toekomen aan de langstlevende,
zonder dat deze laatste iets zal verschuldigd zijn aan de erfgenamen of
rechtverkrijgenden van de eerstervende. Aldus staat ieder van de partijen zijn
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of haar aandeel in volle eigendom in de hoger beschreven roerende goederen
af aan de andere, onder de opschortende voorwaarde van zijn of haar
vooroverlijden, en verkrijgt ieder van hen als tegenprestatie voor deze afstand
een gelijke kans om het aandeel van de ander in volle eigendom in de hoger
beschreven roerende goederen te verwerven indien hij of zij het langst leeft.
Partijen wensen dat de tegoeden, met de eraan gekoppelde liquiditeiten, aan
de langstlevende hunner toekomen; het betreft hier een doelvermogen met
inbegrip van meerwaarden, vruchten en toebehoren en bij wederbelegging of
zaakvervanging verkregen zaken.
Artikel 2 – Overeenkomst ten bezwarende titel
De echtgenoten staan de bedingen van de overeenkomst wederkerig toe. Beide
partijen schatten voor zichzelf de kans om te overleven gelijk in, rekening
houdende met hun geslacht, leeftijd en gezondheidstoestand. Mede gelet op
het feit dat beide partijen hun kans op overleven gelijk inschatten en elk
aandeel van beiden in de goederen - die het voorwerp uitmaken van dit
contract - gelijk is, is deze overeenkomst ten bezwarende titel.
Artikel 3 – Overeenkomst onder bijzondere titel
De echtgenoten sluiten deze overeenkomst ten bijzondere titel. Het bijzonder
karakter volgt uit de nauwkeurige aanduiding van de goederen waarop deze
overeenkomst slaat.
Artikel 4 - Rechtskeuze
De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat uitsluitend het Belgische recht van
toepassing is op deze overeenkomst, met betrekking tot zijn inhoud als tot
zijn vorm, hierna samen genoemd "het toepasselijke recht”.
Artikel 5 – Optioneel karakter van het beding van aanwas
De langstlevende van de echtgenoten moet zijn/haar wil om
het bovenvermeld recht van aanwas uit te oefenen uitdrukkelijk kenbaar
maken door middel van een verklaring en dit binnen een termijn van 4
maanden na het overlijden van de eerststervende. Deze verklaring dient te
gebeuren in een notariële akte of in een bij de notaris
neergelegde onderhandse akte. In dit laatste geval moet de handtekening van
de langstlevende door de notaris worden gelegaliseerd. Deze termijn geldt als
vervaltermijn. Bij ontstentenis van uitdrukkelijke wilsuitdrukking op voormelde
wijze en binnen voormelde termijn zal de langstlevende geacht worden
onherroepelijk te hebben verzaakt aan het voordeel van het recht van aanwas.
In deze verklaring zal de langstlevende mogen opteren om het aanwasbeding
te beperken tot de blote eigendom of het levenslang vruchtgebruik van het
deel van de eerstoverleden echtgenoot in voormelde roerende goederen. In dat
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geval moeten alle bepalingen van dit beding van aanwas waar sprake is van
"de volle eigendom" gelezen worden als "de blote eigendom" of "het
levenslang vruchtgebruik".
Artikel 6 - Verbod van vervreemding
Teneinde de uitvoering van onderhavige overeenkomst te garanderen
verbinden partijen zich ertoe, gedurende de gehele looptijd van deze
overeenkomst, de hoger beschreven roerende goederen, niet te vervreemden,
te verpanden of er eender welk ander recht op toe te staan, zonder de
uitdrukkelijke toestemming van de andere, en dit zolang deze overeenkomst
van kracht blijft tussen hen.
Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van partijen om
gezamenlijk schenkingen te doen met betrekking tot de effecten en
gelden zich bevindende op voormelde onverdeelde roerende goederen.
Tevens verbinden partijen zich ertoe alle beslissingen aangaande beleggingen
en herbeleggingen met betrekking tot de onverdeeldheid gezamenlijk te
nemen.
Partijen ontzeggen zich het recht elkaar wederzijdse volmachten toe te staan.
Artikel 7 - Vervanging van de bestaande goederen – Zaakvervanging
a) Alle zaken die worden verkregen in vervanging van de oorspronkelijke
tegoeden, hun inkomsten en meerwaarden, vallen eveneens onder dit beding
van aanwas.
b) De wijzigingen in de samenstelling van de effectenportefeuille (mits
akkoord van beide partijen), in hoofde van de vervanging, belegging of
herbelegging van deze goederen, heeft geen invloed op onderhavige
overeenkomst die ongewijzigd blijft met name de effectenportefeuille
geïndividualiseerd onder het bovenstaande nummer. De principes van
zaakvervanging zijn onverkort van toepassing op deze effectenportefeuille.
c) Bijgevolg heeft onderhavig contract van aanwas niet enkel betrekking op de
effecten aangeduid in de aangehechte staat en op de goederen of vorderingen
aangeduid in het aangehechte overzicht, maar tevens op de goederen,
vorderingen, effecten en liquiditeiten die in de plaats zijn gekomen van deze
tegoeden zoals aangegeven in de staat van schatting en overzicht gehecht aan
deze overeenkomst. Het principe van de zaakvervanging is tevens van
toepassing op de effectenportefeuille aangezien de effectenportefeuille
een feitelijke universaliteit van goederen uitmaakt waarin zaakvervanging van
rechtswege speelt.
d) Als tot zaakvervanging wordt overgegaan wat de inboedel of vorderingen
betreft, moet dit nog bevestigd worden op het moment van de verwerving van
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het nieuwe zaakvervangende goed.
Artikel 8 – Vruchten
8.1 Partijen komen overeen dat de vruchten (interesten) en de
gerealiseerde meerwaarden die door de hoger beschreven roerende goederen
gerealiseerd worden, mits akkoord van beide partijen mogen uitgekeerd
worden aan de partijen, elk voor de onverdeelde helft.
De meerwaarden die deel uitmaken van de hoger beschreven roerende
goederen maken integraal deel uit van de tegoeden. Bijgevolg zal onderhavige
overeenkomst van aanwas tevens van toepassing zijn op deze meerwaarden.
8.2. Partijen komen overeen dat de vruchten (interesten, dividenden etc.) die
door de effectenportefeuille gegenereerd worden, na aftrek van de bancaire
kosten (bewaar- en beheerskosten en andere kosten) wel of niet mogen
uitgekeerd worden aan de partijen, elk voor de onverdeelde helft net zoals de
meerwaarden die door de effectenportefeuille gerealiseerd worden (mits
akkoord van beide partijen). In geval de vruchten en meerwaarden niet
uitgekeerd worden, zal onderhavig contract tevens van toepassing zijn op de
vruchten en meerwaarden.
De meerwaarden die deel uitmaken van de effectenportefeuille en niet
uitgekeerd worden wegens niet-realisatie, maken integraal deel uit van de
geïndividualiseerde effectenportefeuille. Bijgevolg zal onderhavige
overeenkomst van aanwas tevens van toepassing zijn op deze meerwaarden.
Artikel 9 – Duur
Dit contract heeft een onbepaalde duur en kan slechts ontbonden worden
met het akkoord van beide partijen. Niettemin staat het de partijen vrij om in
gemeenschappelijk overleg een einde te stellen aan het contract van aanwas.
Het contract van aanwas eindigt geenszins in geval van een wijziging van het
nummer waaronder de effectenportefeuille geïndividualiseerd is of in geval
van bewaargeving van de desbetreffende effectenportefeuille door een
andere financiële instelling dan deze die vandaag de bewaarneming op zich
neemt.
Artikel 10 – Nietigheid
Een eventuele nietigheid van een bepaling van dit beding van aanwas
betreft enkel die specifieke bepaling die in dat geval voor niet geschreven
moet worden gehouden, maar kan, volgens de uitdrukkelijke wil van partijen,
niet de nietigheid van het volledige beding van aanwas voor gevolg hebben.
Artikel 11 - Bemiddeling en arbitrage
De partijen komen overeen om in geval van betwisting deze overeenkomst te
onderwerpen aan de bemiddeling en zo nodig aan de principes van de
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arbitrage.
Artikel 12 – Slotbepalingen
De partijen verklaren afdoende geïnformeerd te zijn aangaande hun rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze overeenkomst die hen op
een onpartijdige wijze geadviseerd werd.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
a) Kanscontract
9. De heer en mevrouw X-Y zijn van mening dat zij overeenkomsten ten
bezwarende titel hebben ondertekend in de vorm van een kanscontract en een
beding van aanwas.
10. Principe
Kanscontracten en dus ook bedingen van aanwas zijn wederkerige
overeenkomsten waarvan de gevolgen, met betrekking tot winst en verlies, hetzij
voor alle partijen, hetzij voor één van hen, van een onzekere gebeurtenis
afhangen (art. 1964 BW). In de beschreven verrichtingen is de onzekere
gebeurtenis niet het overlijden op zich (een overlijden is een zekere
gebeurtenis), maar wel de volgorde van het overlijden. Elke echtgenoot kan de
langstlevende zijn. Ingevolge de gesloten overeenkomsten bestaat de kans op
winst in de verkrijging van het aandeel of de inleg van de eerst overleden
echtgenoot. Het verlies is dan het overlijden als eerste van beide partijen,
waarbij men het eigen aandeel of de eigen inleg moet afstaan aan de
langstlevende.
11. Ten bezwarende titel
Het overeengekomen beding van aanwas en kanscontract zijn overeenkomsten
onder bezwarende titel. Het bezwarend karakter vereist dat de kansen van beide
partijen evenwichtig zijn, en dat de inleg door de echtgenoten gelijk is.
Beide echtgenoten hebben een gelijke overlevingskans. Dit wordt enerzijds
aangetoond door de gelijkaardige leeftijd (66 jaar en 68 jaar) en anderzijds door
dezelfde goede gezondheidstoestand.
De inleg van beide echtgenoten is zowel voor het beding van aanwas als het
kanscontract gelijkwaardig:
•

beding van aanwas: de goederen die het voorwerp zijn van het beding van
aanwas behoren toe aan ieder van de echtgenoten voor de onverdeelde helft;
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kanscontract: de echtgenoten hebben ieder gelijkwaardige rekeningen
ingebracht in het kanscontract.

Het evenwichtig en bezwarend karakter van de overeenkomsten is aanwezig op
het moment van het afsluiten van het contract.
12. Ten bijzondere titel
Zowel het beding van aanwas als het kanscontract zijn ten bijzondere titel
afgesloten aangezien de overeenkomsten betrekking hebben op goederen die
nauwkeurig in de overeenkomsten werden omschreven. De echtgenoten komen
overeen dat de in de plaats getreden goederen automatisch ook tot het
kanscontract of beding van aanwas behoren. Vruchten en meerwaarden van de
betrokken goederen waarover zij een kanscontract of een beding van aanwas
hebben gesloten, maken ook automatisch deel uit van het kanscontract of het
beding van aanwas.
De echtgenoten komen tevens overeen dat zaakvervanging schriftelijk zal
worden bevestigd, behoudens bij een feitelijke universaliteit, zoals een
effectenportefeuille.
13. Geen erfovereenkomst
Krachtens artikel 1100/1, §4 BW zijn overeenkomsten of bedingen onder
bezwarende titel altijd toegelaten, als ze onder bijzondere titel zijn gesloten of
gemaakt. Dergelijke overeenkomsten zijn toegelaten, zelfs als ze de
toekomstige nalatenschap van een partij betreffen en zelfs als die partij zich het
recht voorbehoudt om tijdens zijn leven over het voorwerp van die
overeenkomst of dat beding te beschikken. Dergelijke (erf)overeenkomsten of
bedingen moeten niet voldoen aan de formaliteiten van erfovereenkomsten en
dienen bijgevolg niet opgenomen te worden in een notariële akte.
14. Het kanscontract en beding van aanwas zijn overeenkomsten zowel onder
bezwarende als onder bijzondere titel en zijn dus geldige overeenkomsten.
15. Beding van aanwas en kanscontract tussen echtgenoten
Het feit dat het beding van aanwas en kanscontract tussen echtgenoten wordt
afgesloten, maakt het beding op zich niet ongeldig zoals ook meermaals
bevestigd is door de Vlaamse Belastingdienst (zie o.a. Standpunt nr. 17044 dd. 8
januari 2018).
16. Specifiek wat betreft het kanscontract van niet-onverdeelde goederen
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Het is mogelijk om een kanscontract af te sluiten voor niet-onverdeelde
goederen. Dezelfde regels moeten voor het kanscontract gevolgd worden zoals
deze gelden voor het beding van aanwas (Standpunt nr. 17044 dd. 8
januari 2018).

b) Niet fiscale motieven
17. Indien en in de mate dat het besluitvormingsorgaan zou stellen dat er sprake
is van fiscaal misbruik, hetgeen volgens de aanvragers niet het geval is, dan nog
maken het beding van aanwas en het kanscontract geen fiscaal misbruik uit in
de zin van artikel 3.17.0.0.2 VCF. Er zijn immers niet-fiscale motieven die
voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
18. Deze overeenkomsten bieden voor de echtgenoten immers de enige goede
oplossing naar wederzijdse bescherming. Een testament biedt geen sluitende
oplossing aangezien er geen controle bestaat op een éénzijdige wijziging.
Testamentaire regelingen zijn bovendien eenzijdig herroepbaar, zodat de
langstlevende echtgenoot absoluut geen zekerheid heeft. Hetzelfde geldt voor
schenkingen tussen echtgenoten.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
19. 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.
20. De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de
rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak.
21. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“Overeenkomstig artikel 1, artikel 19 en artikel 31 van het federale Wetboek
van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten wordt de schenkbelasting
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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.”
Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF dat luidt als volgt:

“Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”
- Artikel 2.7.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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.”
- Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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.
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.”
- Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:
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“§ 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.”
- 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
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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.”
22. De echtgenoten verklaren dat zij met betrekking tot de roerende goederen in
onverdeeldheid een beding van aanwas wensen af te sluiten en dat zij voor wat
betreft de eigen roerende goederen een kanscontract zullen afsluiten.
23. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen in een
beding van aanwas niet zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting
(maar bij onroerende goederen wel aan het verkooprecht) mits het beding van
aanwas opgenomen is in een notariële akte indien het betrekking heeft
op onroerende goederen, beperkt is via een beschikking onder bijzondere titel,
en ten bezwarende titel is.
24. Het feit dat het beding van aanwas tussen echtgenoten wordt afgesloten
maakt dit beding op zich niet ongeldig. Wanneer een dergelijk beding van
aanwas wordt afgesloten tussen echtgenoten moet het slaan op de eigen
goederen van de echtgenoten die ze in onverdeeldheid bezitten. Het kan geen
betrekking hebben op goederen die tot de huwgemeenschap behoren. In casu
verklaren partijen dat zij 24 rekeningen in onverdeeldheid bezitten en bijgevolg
ieder onverdeeld eigenaar zijn voor de helft.
25. Een beding van aanwas van niet-onverdeelde goederen bestaat theoretisch
gezien niet. Wanneer het evenwel om een kanscontract (ten bezwarende en
bijzondere titel) gaat, dan valt dit contract onder dezelfde fiscale regeling als
een beding van aanwas, waarvoor onderstaande redenering kan worden gevolgd.
In casu verklaren partijen dat zij elk eigen roerende goederen onder het
kanscontract willen brengen, met name de heer X 5 rekeningen en mevrouw Y 4
rekeningen.
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26. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
27. De contracten zijn in casu onder bijzondere titel aangezien de contracten
betrekking hebben op roerende goederen die specifiek in de overeenkomsten
worden omschreven (cf. supra). De effectenportefeuilles worden beschouwd als
een feitelijke universaliteit. Bijgevolg aanvaardt Vlabel dat de contracten
betrekking hebben op de effectenportefeuilles in hun geheel, zonder dat
hiermee afbreuk wordt gedaan aan de vereiste dat de contracten onder
bijzondere titel moeten zijn.
28. Zaakvervanging is mogelijk binnen dergelijke contracten. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

Wat de effectenportefeuilles betreft heeft de aanvaarding van de kwalificatie als
feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege zaakvervanging
optreedt. De contracten zullen dus uitwerking krijgen op de effectenportefeuilles
zoals deze zijn samengesteld op het ogenblik van het overlijden van één van de
echtgenoten ongeacht de gewijzigde samenstelling hiervan ingevolge transacties
van wederbeleggingen.
29. De contracten worden aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
30. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
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31. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
32. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er in casu sprake is van
een gelijkaardige levensverwachting. De echtgenoten hebben een gelijkaardige
leeftijd (66 jaar en 68 jaar) en zij verklaren beiden in dezelfde goede
gezondheidstoestand te verkeren.
33. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
34. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
niet gelijkwaardig is. De goederen die het voorwerp zijn van het beding van
aanwas behoren wel toe aan ieder van de echtgenoten voor de onverdeelde helft,
maar voor wat betreft de goederen die het voorwerp uitmaken van het
kanscontract is de inleg op het ogenblik van het afsluiten van het contract niet
gelijkwaardig. De inleg van de heer X bedraagt immers € 48.425 meer dan de
inleg van mevrouw Y.
35. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu niet om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat.
36. De voorgenomen verrichting maakt in principe geen fiscaal misbruik uit in
de zin van art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien er ook niet-fiscale motieven aan de
contracten ten grondslag liggen, tenzij uit de feiten blijkt dat de kansen
uiteindelijk niet gelijkwaardig waren omdat één van de partijen kort na het
sluiten van de contracten niet onverwacht is komen te overlijden.
37. Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratie-en erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen. Overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1,
§2, eerste lid, 3° VCF spreekt deze beslissing zich niet uit over de mogelijke
toepassing van niet door de aanvrager opgeworpen artikelen van de VCF.

-------------- publicatie op 17.12.2019
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Wijziging huwelijkscontract (verblijvingsbeding onverdeelde
goederen)
Voorafgaande beslissing nr. 19053 dd. 21.10.2019
Artt 2.7.1.0.2., 2.7.1.0.3., 2.7.1.0.4., 2.7.1.0.5., 2.8.4.4.1. 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 aanvragers waren oorspronkelijk gehuwd onder het wettelijk stelsel,
zonder huwelijkscontract (huwelijk gesloten op xx.xx.1987). Zij hebben op
xx.xx.2016 bij akte verleden voor notaris […] met standplaats te […], hun
huwelijksvermogensstelsel gewijzigd, en gingen daarbij over van het wettelijk
stelsel naar een basisstelsel van scheiding van goederen. Aan dit basisstelsel van
scheiding van goederen hebben ze een beding tot verplichte verrekening van
aanwinsten opgenomen voor het geval van echtscheiding, en een beding tot
optionele verrekening van aanwinsten en niet-aanwinsten voor het geval van
overlijden toegevoegd.
Voor het geval van overlijden hebben ze ook bedongen dat de onverdeeldheden
die tussen hen zouden bestaan, gelijk tussen hen verdeeld zouden worden,
weliswaar met overeenkomstige toepassing van artikel 1446 BW (toewijzing bij
voorrang van de gezinswoning) en van artikel 1448 BW (heling).
2. Thans wensen de aanvragers hun huwelijksstelsel verder aan te passen. Ze
wensen een specifieke regeling in te voeren met betrekking tot goederen die
tussen hen in onverdeeldheid zijn, en met name door de toevoeging van een
verblijvingsbeding voor deze onverdeelde goederen, waarbij ze drie
afzonderlijke onverdeeldheden onderscheiden:
(1) de reeds bestaande onverdeeldheid die ontstaan is als gevolg van de
ontbinding van hun gemeenschap,
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(2) de onverdeeldheid die na ontbinding van de gemeenschap is ontstaan met
betrekking tot gelden op een gezamenlijk aangehouden bankrekening, en
(3) de onverdeeldheid die ze willen creëren door inbreng van een onroerend
goed.
3. Ze overwegen hiervoor om hun huwelijksovereenkomst te wijzigen.
De aanvragers wensen, met betrekking tot drie verrichtingen, zekerheid over de
fiscale behandeling ervan - bij leven en bij overlijden - vooraleer ze deze
wijzigingen doorvoeren.
Ze wensen bevestiging te krijgen dat:
•

de eerste voorgenomen verrichting niet onderworpen is aan de artikelen
2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3,3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF, 2.7.1.0.5 VCF, en dat ze ook
geen van deze bepalingen frustreren, zodat ook de algemene
antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF daarop niet toepasselijk is

•

de tweede voorgenomen verrichting niet onderworpen is aan de artikelen
2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3,3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF, 2.7.1.0.5 VCF, en dat ze ook
geen van deze bepalingen frustreren, zodat ook de algemene
antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF daarop niet toepasselijk is

•

de derde voorgenomen verrichting niet onderworpen is aan de artikelen
2.7.1.0.2 VCF, 2.7.1.0.3,3° VCF, 2.7.1.0.4 VCF, 2.7.1.0.5 VCF, noch aan art.
2.8.4.1.1. VCF, en dat ze ook geen van deze bepalingen frustreren, zodat
ook de algemene antimisbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF daarop niet
toepasselijk is.
[top]

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II. A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
4. De aanvraag wordt gezamenlijk ingediend door […] namens de heer X
ingeschreven in het rijksregister onder het nummer […], en mevrouw Y
ingeschreven in het rijksregister onder het nummer […].
De aanvragers hebben hun woonplaats te […] sedert meer dan 5 jaar.
Ze hebben drie meerderjarige kinderen, die alle drie gemeenschappelijke
kinderen van dit echtpaar zijn. Er zijn geen niet-gemeenschappelijke kinderen.

II. B. Beschrijving van de reeds gedane en voorgenomen verrichting(en)
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1. Eerste verrichting: toevoeging van een verblijvingsbeding met betrekking
tot de bestaande onverdeeldheid
Voorwerp van deze verrichting
5. De wijziging van het huwelijksstelsel in 2016 was een wijziging die leidde tot
de vereffening van het vorig stelsel, vermits de aanvragers toen van een
gemeenschapsstelsel naar een stelsel van scheiding van goederen zijn
overgegaan.
Daarom hebben ze toen, zoals door de wet opgelegd (art. 1394, § 2 Burgerlijk
Wetboek), een boedelbeschrijving laten opmaken van al hun eigen, roerende
en onroerende goederen, en van al hun schulden (akte van notaris […], met
standplaats te […], van xx.xx.2016).
Door de overgang naar het stelsel van scheiding van goederen is het
gemeenschappelijk vermogen dat tussen hen had bestaan, ontbonden, en zijn
de gemeenschapsgoederen van rechtswege opgenomen in een
‘postcommunautaire’ onverdeeldheid. Al deze gemeenschapsgoederen waren
aanwinsten van beide echtgenoten, zoals uitdrukkelijk in de akte van wijziging
van het huwelijksstelsel van xx.xx.2016 bevestigd (art. 33, 3).
De echtgenoten hebben toen beslist om niet over te gaan tot verdeling van deze
onverdeeldheid. Alle goederen die tot dit gemeenschappelijk vermogen
behoorden, zijn dus in onverdeeldheid tussen hen gebleven, en sedertdien
onderworpen aan de bedingen van het nieuw huwelijksstelsel (scheiding van
goederen met verrekenbeding zoals vermeld). Sommige van deze onverdeelde
goederen behoren ondertussen ten gevolge van schenkingen aan de kinderen,
niet meer tot het onverdeeld vermogen van de aanvragers, tenzij voor het
vruchtgebruik. De onverdeelde goederen die hen nog steeds gezamenlijk
toebehoren, willen ze onderwerpen aan nieuwe bedingen die ze aan hun
huwelijksstelsel willen toevoegen. Deze onverdeelde goederen, alle afkomstig
van de ontbonden gemeenschap van aanwinsten die tussen hen had bestaan,
vormen dus het voorwerp van de eerste verrichting waarvoor deze vraag tot
voorafgaande beslissing wordt voorgelegd.
Toe te voegen verblijvingsbeding (optioneel)
6. De echtgenoten willen deze onverdeelde goederen, afkomstig van de
ontbonden gemeenschap, voor het geval van overlijden van een van hen, niet
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langer onderwerpen aan het verrekenbeding zoals thans nog in hun
huwelijksovereenkomst voorzien.
Ze willen deze onverdeelde goederen in volle eigendom aan de langstlevende
van hen toebedelen. Hiervoor willen ze het actuele artikel 18 van hun
huwelijksovereenkomst opheffen en vervangen door een verblijvingsbeding.
Hierdoor zullen al deze onverdeelde goederen bij overlijden van een van de
echtgenoten van rechtswege, onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan
de langstlevende toebehoren, tenzij de langstlevende zou kiezen,
overeenkomstig de nader in de nieuwe huwelijksovereenkomst te specifiëren
modaliteiten, om zich niet op dit verblijvingsbeding te beroepen.
Voor het geval van echtscheiding, blijft de regel gelden dat de onverdeeldheid
bij gelijke delen zal worden verdeeld, zoals thans nog bepaald in artikel 17 van
de akte van xx.xx.2016.
Voor goederen die niet onverdeeld zijn, maar exclusief aan één echtgenoot
toebehoren, blijft de regel gelden dat ze in geval van echtscheiding opgenomen
worden in een dwingend verrekenbeding, voor zover het om aanwinsten van de
echtgenoten gaat. In geval van overlijden blijft de regel gelden dat ze
onderworpen worden aan het optioneel verrekenbeding, ongeacht of het om
aanwinsten of niet aanwinsten gaat.
2. Tweede verrichting: toevoeging van een verblijvingsbeding aan een
onverdeeldheid met ongelijke inleg
Voorwerp van deze verrichting
7. De aanvragers hebben, na de overgang naar het stelsel van scheiding van
goederen in 2016, hun inkomsten, die hun in dit stelsel eigen zijn (art. 1466 BW
en art. 2 van de huwelijksovereenkomst van 2016) niet volledig gescheiden
gehouden.
Zo hebben de echtgenoten op een rekening bij […] waarvan zij beiden titularis
zijn, een deel van hun beroepsinkomsten laten storten. Voor mevrouw Y gaat het
om haar integrale beroepsinkomsten, voor de heer X daarentegen gaat het
slechts om een deel van zijn beroepsinkomsten. De beroepsinkomsten van ieder
van de echtgenoten die op deze gezamenlijk aangehouden bankrekening zijn
gestort, zijn onderling niet gelijk.
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Het saldo van de beroepsinkomsten die ze na de overgang naar een stelsel van
scheiding goederen op een rekening op beider naam hebben laten storten,
vormen, hoewel de stortingen ongelijk zijn, tussen de aanvragers een
onverdeeldheid, waarin ze geacht worden voor gelijke delen gerechtigd te zijn.
Dit volgt zowel uit het op hen toepasselijke artikel 1467 tweede lid BW als uit
artikel 4 van hun huwelijksovereenkomst van 2016 (en, a contrario, artikel 3, c
van de huwelijksovereenkomst van 2016).
Toe te voegen verblijvingsbeding (optioneel)
8. De aanvragers willen ook voor deze onverdeelde gelden op hun gezamenlijk
aangehouden ING- bankrekening, een verblijvingsbeding in hun
huwelijksovereenkomst opnemen, zodat deze onverdeelde gelden, in geval van
overlijden van een van hen, in volle eigendom aan de langstlevende van hen
zullen toekomen. Ook dit zou gepaard gaan met het opheffen van het
verrekenbeding voor de betrokken goederen zoals thans nog in hun
huwelijksovereenkomst voorzien.
Het effect van deze wijziging van hun huwelijksovereenkomst zal dus ook voor
deze onverdeelde gelden zijn, dat ze bij overlijden van een van de echtgenoten
van rechtswege, onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan de
langstlevende toebehoren, tenzij de langstlevende zou kiezen, overeenkomstig
de nader in de nieuwe huwelijksovereenkomst te specifiëren modaliteiten, om
zich niet op dit verblijvingsbeding te beroepen.
3. Derde verrichting: inbreng van een onroerend goed in een nieuwe
onverdeeldheid met toevoeging van een verblijvingsbeding
Voorwerp van deze verrichting
9. De heer X zal in de nabije toekomst een onroerend goed verkrijgen via een
schenking van zijn moeder. Het gaat om een garage gelegen in [...].
De heer X wenst dat goed door middel van een beding van zijn
huwelijksovereenkomst, in te brengen in een onverdeeldheid met zijn
echtgenote, mevrouw Y, zodat dit onroerend goed hen voortaan bij gelijke delen
toebehoort. Bij vrijwillige of gedwongen beëindiging van de onverdeeldheid, en
ook in geval van echtscheiding, zal dit onroerend goed gelijk tussen hen worden
verdeeld.
Toe te voegen verblijvingsbeding (optioneel)
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10. De aanvragers willen evenwel ook voor deze onverdeeldheid een
verblijvingsbeding in hun huwelijksovereenkomst opnemen, zodat dit onroerend
goed, in geval van overlijden van een van hen, in volle eigendom aan de
langstlevende van hen zal toekomen. Ook dit zou gepaard gaan met het
opheffen van het verrekenbeding voor het betrokken onroerend goed, zoals
thans nog in hun huwelijksovereenkomst voorzien voor het geval van overlijden
van een van hen.
Het effect van deze wijziging van hun huwelijksovereenkomst zal dus ook voor
dit onverdeeld onroerend goed zijn, dat het bij overlijden van een van de
echtgenoten van rechtswege, onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan
de langstlevende zal toebehoren, tenzij de langstlevende zou kiezen,
overeenkomstig de nader in de nieuwe huwelijksovereenkomst te specifiëren
modaliteiten, om zich niet op dit verblijvingsbeding te beroepen.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
1) Eerste verrichting: toevoeging van een verblijvingsbeding m.b.t. de
bestaande onverdeeldheid
11. De aanvragers verzoeken met betrekking tot de eerste verrichting te
bevestigen dat het voordeel dat de langstlevende zal verkrijgen door de
toepassing van het verblijvingsbeding als gevolg van deze eerste verrichting,
niet zal worden onderworpen aan de hierna vermelde decretale bepalingen, om
de redenen die de aanvragers vermelden, dan wel om de redenen die de Vlaamse
Belastingdienst hieromtrent zal uiteenzetten.
•

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.2 VCF

12. Artikel 2.7.1.0.2 VCF belast met erfbelasting goederen die worden verkregen
uit de nalatenschap, via wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of
contractuele erfstelling. Het voordeel dat de langstlevende ingevolge de in deze
aanvraag genoemde ‘eerste verrichting’ zal verkrijgen, wordt echter niet uit de
nalatenschap verkregen (dus niet via wettelijke devolutie, noch door uiterste
wilsbeschikking, noch door een contractuele erfstelling). Het voordeel wordt
louter huwelijksvermogensrechtelijk verkregen, als een huwelijksvoordeel, en
dus als niet-schenking, zoals door de wet Huwelijksvermogensrecht
omschreven.
Een huwelijksvoordeel wordt civielrechtelijk gedefinieerd als een voordeel dat
voor een van de echtgenoten ontstaat uit de wijze van samenstelling, werking,
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vereffening of verdeling (en verrekening) van het huwelijksvermogensstelsel (H.
CASMAN, Huwelijksvoordelen, Antwerpen, Kluwer, 1976; deze definitie werd
reeds in 2012 expliciet door de wetgever overgenomen in art. 1429bis BW).
13. Een huwelijksvoordeel wordt dus huwelijksvermogensrechtelijk verkregen,
uit hoofde van het huwelijksstelsel, waarvan de vereffening voor gaat op de
vaststelling van de omvang van de nalatenschap (Cass. 24 maart 2017). Het kan
om die reden nooit een erfrechtelijke verkrijging zijn.
Een huwelijksvoordeel is civielrechtelijk nooit een schenking en bij uitbreiding
geen contractuele erfstelling. Het wordt gekwalificeerd als een niet-schenking
(Cass. 10 december 2010). Deze kwalificatie is objectief, d.w.z. dat ze bestaat
ongeacht de intentie van partijen. Een intentie om te begiftigen (animus
donandi) kan die kwalificatie niet wijzigen, sterker nog, het bewijs dat er sprake
zou zijn van een intentie om te begiftigen mag zelfs niet geleverd worden (GwH
23 november 2005, nr. 170/2005).
14. Deze kwalificatie werkt volkomen indien, zoals in het geval dat aanvragers
voorleggen, het huwelijksvoordeel wordt toegekend louter op aanwinsten, en in
een situatie waar er geen niet gemeenschappelijke kinderen zijn die samen met
een stiefouder tot de nalatenschap van de eerst stervende echtgenoot zouden
komen (art. 1464 BW en, a contrario, art. 1465 BW).
15. Deze kwalificatie werkt ook in een stelsel van scheiding van goederen, zoals
dit voor de aanvragers het geval is. Echtgenoten die gehuwd zijn onder dit
stelsel mogen aan dit stelsel clausules toevoegen, met name clausules ter
nadere regeling van enige onverdeeldheid die tussen hen zou bestaan. De
artikelen 1429bis, 1458, 1464 en 1465 zijn in een stelsel van scheiding van
goederen van overeenkomstige toepassing (art. 1469, § 1, vierde lid BW zoals
ingevoerd door de wet van 22 juli 2018).
16. Dit betekent dat indien uit de samenstelling, werking, vereffening, verdeling
(of verrekening) van het stelsel van scheiding van goederen zoals in de
huwelijksovereenkomst uitgewerkt, voor een van de echtgenoten een voordeel
kan ontstaan, dit voordeel een huwelijksvoordeel zal zijn. Is dit
huwelijksvoordeel beperkt tot aanwinsten, dan mogen deze aanwinsten integraal
aan de langstlevende worden toegekend, als volkomen huwelijksvoordeel,
vermits de grenzen zoals in artikel 1464 BW gesteld niet overschreden zijn (en
voor zover er inderdaad geen niet-gemeenschappelijke kinderen tot de
nalatenschap van de eerst stervende zullen komen).
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17. De kwalificatie van een volkomen huwelijksvoordeel als niet-schenking heeft
belangrijke civiele gevolgen. Deze voordelen kunnen immers niet ingekort
worden. Ze worden zelfs niet opgenomen in de fictieve of hereditaire massa (art.
922 BW), bepalen niet mee de omvang van het beschikbaar deel van de
nalatenschap, en worden noch op dat beschikbaar deel noch op de reserve
aangerekend.
18. Deze civielrechtelijke kwalificatie werkt ook in het fiscaal recht door. Dat
bevestigde het Hof van Cassatie reeds bij arrest van 9 juli 1931. Het fiscaal recht
moet de kwalificatie als niet-schenking dus aanvaarden, tenzij een specifieke en
expliciete fiscale bepaling daarvan zou afwijken.
19. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
(door de eerste verrichting in de huwelijksovereenkomst in te lassen) kan dus
niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.2 VCF.
•

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.3,3° VCF

20. Omwille van de kwalificatie als (volkomen) huwelijksvoordeel kan op het
voordeel dat de langstlevende van de echtgenoten zou verkrijgen, evenmin
artikel 2.7.1.0.3,3° VCF worden toegepast. Dat artikel belast met erfbelasting
schenkingen van roerende goederen die de erflater zou hebben gedaan onder
opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt ingevolge het overlijden
van de schenker.
21. Het verblijvingsbeding zou weliswaar enkel uitwerking hebben bij overlijden
van een van de echtgenoten, maar van een schenking is er geen sprake, hetgeen
ook bevestigd is door het Hof van Cassatie (Cass. 5 januari 2017). Er is louter
sprake van een huwelijksvoordeel, dat als niet-schenking kwalificeert (zie ook
hierboven).
22. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
(door de eerste verrichting in de huwelijksovereenkomst in te lassen) kan dus
niet worden belast op grond van artikel 2.7.1.0.3,3° VCF.
•

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF

23. Artikel 2.7.1.0.4 VCF belast ieder huwelijksvoordeel waarbij de langstlevende
echtgenoot meer dan de helft van de gemeenschap verkrijgt. De toepassing van
artikel 2.7.1.0.4 VCF is beperkt tot situaties waarin sprake is van een stelsel met
een gemeenschap.
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24. Tussen de aanvragers bestaat evenwel geen gemeenschap meer. Ze zijn nu
gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen. Daaraan wordt nu een
verblijvingsbeding toegevoegd voor het geval van overlijden, dat louter
betrekking heeft op onverdeelde goederen, niet op gemeenschapsgoederen.
25. De voorwaarden voor de toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF zijn dus niet
vervuld. Ook eerder al bevestigde de rechtsleer en de rechtspraak dat dit artikel
niet toepasselijk is op clausules waarbij geen gemeenschappelijk vermogen is
betrokken (zie bijv. Antwerpen 5 oktober 2004).
Artikel 2.7.1.0.4 VCF kan dan ook niet worden toegepast op de overgang op
grond van het overwogen verblijvingsbeding (door de eerste verrichting in de
huwelijksovereenkomst in te lassen).
•

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.5 VCF

26. Voor de heffing van erfbelasting op grond van artikel 2.7.1.0.5 VCF moeten
drie cumulatieve voorwaarden zijn vervuld:
1) een kosteloze beschikking;
2) gedurende de drie jaar voorafgaand aan het overlijden;
3) waardoor een bevoordeling ontstaat die niet onderworpen is geweest aan
schenkbelasting of aan registratierechten op schenkingen.
27. Het voorgenomen verblijvingsbeding verstrekt evenwel geen kosteloze
beschikking, zoals hierboven uitgebreid toegelicht. Een huwelijksvoordeel kan
niet gelijk gesteld worden met een kosteloze beschikking. Dat bevestigde ook
het Hof van Cassatie (Cass. 5 januari 2017), zoals eerder aangehaald.
28. Het voorgenomen verblijvingsbeding wordt weliswaar nu opgenomen, maar
of het een huwelijksvoordeel oplevert kan slechts beoordeeld worden bij de
ontbinding van het huwelijksstelsel, dus bij overlijden van de eerst stervende
echtgenoot. Als het voordeel pas bij overlijden ontstaat en moest het beschouwd
worden als kosteloze beschikking, quod non, kan er geen sprake zijn van een
beschikking die tot stand komt in enige periode voor het overlijden. Er kan dus
geen sprake zijn van een schenking in een periode die het overlijden voorafgaat.
29. Artikel 2.7.1.0.5 VCF is dus niet van toepassing op de overgang/toebedeling
op grond van het overwogen verblijvingsbeding (door de eerste verrichting in de
huwelijksovereenkomst in te lassen).
•

Geen beding van aanwas in de zin van het SP 17044
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30. De uitwerking van het verblijvingsbeding verleent een huwelijksvoordeel, dat
beheerst wordt door de specifieke regels van het huwelijksvermogensrecht en de
kwalificatie die ze aan huwelijksvoordelen toekennen. Deze kwalificatie is dus
voorbehouden aan personen die door het huwelijk verbonden zijn en aan
voordelen die ze mekaar in hun huwelijksovereenkomst en binnen het door hen
uitgewerkt huwelijksstelsel toekennen.
31. Er is met betrekking tot het overwogen verblijvingsbeding dus geen sprake
van een beding van aanwas.
Een beding van aanwas is een kanscontract dat ook tussen niet gehuwden kan
worden gesloten. Wordt het door gehuwden gesloten, dan staat het los van hun
huwelijksstelsel en wordt het niet in een huwelijksovereenkomst opgenomen.
Naar het oordeel van de Vlaamse Belastingdienst, zoals verwoord in SP 17044, is
de uitwerking van een kanscontract niet onderworpen aan de heffing van
schenk- en erfbelasting (maar wel aan de heffing van het verkooprecht als het
op onroerende goederen betrekking heeft) onder de voorwaarden die in dat SP
17044 zijn vermeld

[1]

In de eerste plaats moet het gaan om een beding van aanwas dat slaat op
goederen die ten bijzondere titel zijn aangewezen (in de zin die hieraan wordt
gegeven in art. 1100/1 § 4 BW zoals ingevoerd bij wet van 22 juli 2018).
In de tweede plaats moet het gaan om een beding van aanwas dat ten
bezwarende titel is verleend, dus om een beding van aanwas dat als
kanscontract kan kwalificeren. Hiervoor is, aldus het SP 17044, vereist dat de
kansen van beide partijen (indien het contract slechts tussen twee partijen is
gesloten) evenwichtig zijn. Daarvan kan slechts sprake zijn als de inleg van
beide partijen gelijkaardig is, en als de levenskansen van beide partijen
gelijkwaardig zijn.
Aanvragers wijzen erop dat de inleg in hun geval wel degelijk gelijk is. De
onverdeeldheid waarop het verblijvingsbeding toegepast zal worden is
afkomstig van de ontbonden maar niet verdeelde gemeenschap waarin ze
volkomen gelijk gerechtigd waren.
De levensverwachtingen tussen de aanvragers zijn evenwel niet gelijk. Hoewel ze
in leeftijd nauwelijks verschillen, geldt voor de heer X, die sedert bijna (sinds
xx.xx. 2010) 10 jaar aan diabetes type 1 lijdt, een verminderde
levensverwachting dan degene die voor mevrouw Y geldt. De aanvragers zijn
bereid een medisch attest voor te leggen ter staving hiervan.
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Aan de voorwaarden voor het sluiten van een beding van aanwas dat op grond
van SP 17044 niet aan schenk- en erfbelasting onderworpen zou zijn, voldoen
de aanvragers niet.
Dit is echter in hun geval irrelevant. Het verblijvingsbeding dat ze sluiten moet
inderdaad niet aan de voorwaarden voldoen die voor een beding van aanwas
gelden, en die de Vlaamse Belastingdienst heeft uiteengezet in haar SP 17044.
Het door de aanvragers overwogen verblijvingsbeding kwalificeert immers niet
als beding van aanwas, maar als huwelijksvoordeel. Het is dus onderworpen aan
zelfstandige eisen om niet aan schenk- en erfbelasting onderworpen te zijn.
Het valt dus niet onder de vereisten van SP 17044.
32. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding is
niet onderworpen aan schenk- en erfbelasting omdat het als een
huwelijksvoordeel kwalificeert en op grond van de bepalingen van het BW geen
schenking is, en niet erfrechtelijk verkregen wordt (zoals hoger toegelicht). Dat
er, zoals dit voor de aanvragers het geval is, geen gelijkwaardige
levensverwachtingen tussen de echtgenoten zijn, blijft zonder uitwerking op de
civiele kwalificatie van het huwelijksvoordeel.
Zelfs met ongelijke levensverwachtingen valt de overgang/toebedeling op grond
van het voorgenomen verblijvingsbeding (door de eerste verrichting in de
huwelijksovereenkomst in te lassen) dus niet onder de hierboven vermelde
decretale bepalingen.
2) Tweede verrichting: toevoeging van een verblijvingsbeding aan een
onverdeeldheid met ongelijke inleg
33. De aanvragers verzoeken met betrekking tot deze tweede verrichting te
bevestigen dat het voordeel dat de langstlevende zal verkrijgen door de
toepassing van het verblijvingsbeding als gevolg van deze tweede verrichting,
niet zal worden onderworpen aan de reeds vermelde decretale bepalingen, om
de redenen die de aanvragers hiervoor vermelden, dan wel om de redenen die de
Vlaamse Belastingdienst hieromtrent zal uiteenzetten. Dat voordeel kwalificeert
immers, om dezelfde redenen als voor de eerste verrichting uiteengezet, als een
(volkomen) huwelijksvoordeel. Daaruit volgt:
•

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.2 VCF

34. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
(door de tweede verrichting in te lassen) kan niet worden belast op grond van

M&D Seminars

1000

artikel 2.7.1.0.2 VCF. Het leidt immers tot een huwelijksvermogensrechtelijke,
geen erfrechtelijke verkrijging.
•

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.3,3° VCF

35. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
(door de tweede verrichting in te lassen) kan niet worden belast op grond van
artikel 2.7.1.0.3,3° VCF. Het kwalificeert immers niet als een schenking, maar als
een huwelijksvoordeel.
•

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF

36. Artikel 2.7.1.0.4 VCF kan niet worden toegepast op de
overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding (door de
tweede verrichting in te lassen). Het is niet bedongen met betrekking tot een
gemeenschap die tussen de echtgenoten zou bestaan.
•

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.5 VCF

37. Artikel 2.7.1.0.5 VCF is niet van toepassing op de overgang/toebedeling op
grond van het overwogen verblijvingsbeding (door de tweede verrichting in te
lassen). Het kwalificeert niet als een kosteloze beschikking, maar als een
huwelijksvoordeel.
•

Geen beding van aanwas in de zin van het SP 17044

38. De overgang/toebedeling op grond van het verblijvingsbeding verleent een
huwelijksvoordeel, dat beheerst wordt door de specifieke regels van het
huwelijksvermogensrecht en de kwalificatie die ze aan huwelijksvoordelen
toekennen, zoals eerder toegelicht.
39. Aanvragers wijzen erop dat de inleg in het geval van deze tweede verrichting
voor ieder van hen helemaal niet gelijk is. De beroepsinkomsten die langs de
kant van mevrouw Y op deze […] bankrekening worden gestort zijn
omvangrijker dan de beroepsinkomsten die langs de kant van de heer X op deze
[…] bankrekening worden gestort.
Aan de voorwaarden opdat de uitwerking van een beding van aanwas - op grond
van SP 17044 - niet aan schenk- en erfbelasting zou onderworpen zijn, voldoen
de aanvragers niet.
Dit is echter in hun geval irrelevant, voor deze tweede verrichting net zoals voor
de eerste verrichting. Het verblijvingsbeding dat ze sluiten moet inderdaad niet
aan de voorwaarden voldoen die voor een beding van aanwas gelden, en die de
Vlaamse Belastingdienst heeft uiteengezet in haar SP 17044. Het door de
aanvragers overwogen verblijvingsbeding kwalificeert immers niet als beding van
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aanwas, maar als huwelijksvoordeel. Het is dus onderworpen aan zelfstandige
eisen om niet onderworpen te zijn aan schenk- en erfbelasting. Het is dus niet
onderworpen aan de vereisten van SP 17044.
40. De overgang/toebedeling op grond van het verblijvingsbeding is niet
onderworpen aan schenk- en erfbelasting omdat het als een huwelijksvoordeel
kwalificeert en op grond van de bepalingen van het BW geen schenking is en niet
erfrechtelijk verkregen wordt (zoals hoger toegelicht). Dat er geen gelijkheid van
inleg zou zijn, zoals dit bij deze tweede verrichting het geval is, blijft volkomen
zonder uitwerking op de civiele kwalificatie van het huwelijksvoordeel.
Zelfs met ongelijke inleg is de overgang/toebedeling op grond van het
voorgenomen verblijvingsbeding (zoals in deze tweede verrichting overwogen)
niet onderworpen aan de hierboven vermelde decretale bepalingen.
3) Derde verrichting: inbreng van een onroerend goed in een nieuwe
onverdeeldheid met toevoeging van een verblijvingsbeding
41. De aanvragers verzoeken met betrekking tot deze derde verrichting te
bevestigen dat de inbreng in de onverdeeldheid niet onderworpen zal worden
aan een evenredig registratierecht, met name niet aan het verkooprecht noch
aan het schenkbelasting, enerzijds, en, anderzijds, dat het voordeel dat de
langstlevende zal verkrijgen door de toepassing van het verblijvingsbeding als
gevolg van deze derde verrichting, niet zal worden onderworpen aan de reeds
vermelde decretale bepalingen, om de redenen die de aanvragers hiervoor
vermelden, dan wel om de redenen die de Vlaamse Belastingdienst hieromtrent
zal uiteenzetten. Dat voordeel kwalificeert immers, om dezelfde redenen als
voor de eerste verrichting uiteengezet, als een huwelijksvoordeel.
Inbreng van een onroerend goed in de onverdeeldheid: algemeen vast recht
42. De aanvragers willen van een onroerend goed dat exclusief aan één van hen
toebehoort, een onverdeeld goed maken dat aan hen beiden zal toebehoren.
Dit bereiken ze niet via de rechtstreekse overdracht van de helft van het
onroerend goed van de ene echtgenoot naar de andere. Dit doen ze door de
inbreng ervan in een onverdeeldheid, via een clausule van hun
huwelijksovereenkomst.
43. De inbreng van een onroerend goed in een gemeenschappelijk vermogen in
de huwelijksovereenkomst, wordt niet onderworpen aan het verkooprecht (art.
2.9.1.0.1 VCF), noch aan schenkbelasting (art. 2.8.4.1.1 VCF). Algemeen wordt
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aanvaard dat het algemeen vast recht dat op de registratie van elke
huwelijksovereenkomst geheven wordt, alle bedingen van de
huwelijksovereenkomst dekt, en dus ook de inbreng in een gemeenschappelijk
vermogen van een onroerend goed.
Dit gold vroeger expliciet voor het specifiek vast recht inzake
huwelijksovereenkomsten (art. 140 W. Reg., zoals expliciet bevestigd door de
fiscale administratie in de aanschrijving 21 september 1976, Rec.gén.enr.not. nr.
22110, en de Admin. Besl. 20 juni 1977, Rec.gén.enr.not. nr. 22204).
Na de afschaffing van artikel 140 W. Reg. bij wet van 22 december 1989 (art.
162) werd algemeen aangenomen dat dezelfde redenering zou gelden met
betrekking tot het algemeen vast recht dat voortaan ook op de
huwelijksovereenkomsten werd geheven. Tussen het specifiek en het algemeen
vast recht hoefde immers geen onderscheid meer te worden gemaakt (Parl. St.
Senaat 1989-1990, 806-1, p. 35).
44. Op grond van deze redenering is ook de inbreng van een onroerend goed in
een interne gemeenschap, toegevoegd aan het stelsel van scheiding van
goederen (ook genoemd ‘toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen’ bij
afkorting TIGV), exclusief aan het vast recht onderworpen. Bijgevolg moet dit
ook gelden voor de inbreng in een onverdeeldheid die binnen het stelsel van
scheiding van goederen nader wordt georganiseerd zoals bepaald in art. 1469, §
1, derde lid BW, ingevoerd bij wet van 22 juli 2018.
45. Ten overvloede wijzen de aanvragers erop dat de inbreng in een
onverdeeldheid een huwelijksvoordeel oplevert voor de mede-echtgenoot die
mede-eigenaar wordt (zie in die zin voor de inbreng in een gemeenschappelijk
vermogen, of in een gemeenschap of vennootschap van aanwinsten die aan een
scheiding van goederen wordt toegevoegd, Cass. 12 januari 2017), en dus als
een niet-schenking moet worden gekwalificeerd.
Bijgevolg kunnen op deze inbreng noch het verkooprecht noch schenkbelasting
worden geheven.
Verblijvingsbeding met betrekking tot deze onroerende onverdeeldheid
46. De analyse over de fiscale kwalificatie van dit verblijvingsbeding is in
belangrijke mate identiek als hetgeen voor de eerste en voor de tweede
verrichting is uiteengezet.
•

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.2 VCF
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47. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
(door de derde verrichting in te lassen) kan niet worden belast op grond van
artikel 2.7.1.0.2 VCF. Het leidt immers tot een huwelijksvermogensrechtelijke,
geen erfrechtelijke verkrijging.
•

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.3,3° VCF

48. De overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding
(door de derde verrichting in te lassen) kan dus niet worden belast op grond van
artikel 2.7.1.0.3,3° VCF. Het kwalificeert immers niet als een schenking, maar als
een huwelijksvoordeel (zie ook verder over deze kwalificatie bij deze derde
verrichting).
•

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF

49. Artikel 2.7.1.0.4 VCF kan dan ook niet worden toegepast op de
overgang/toebedeling op grond van het overwogen verblijvingsbeding (door de
derde verrichting in te lassen). Het is niet bedongen met betrekking tot een
gemeenschap die tussen de echtgenoten zou bestaan.
•

Geen toepassing van artikel 2.7.1.0.5 VCF

50. Artikel 2.7.1.0.5 VCF is dus niet van toepassing op het overwogen
verblijvingsbeding (door de derde verrichting in te lassen). Het kwalificeert niet
als een kosteloze beschikking, maar als een huwelijksvoordeel.
Dit is ook zo, hoewel de civiele kwalificatie van het huwelijksvoordeel in dit geval
op grond van art. 1464, tweede lid, BW verschillend is dan wat in verband met
de eerste en de tweede verrichting is toegelicht, voor het geval de heer X als
eerste zou overlijden.
In dat geval zal de langstlevende echtgenote, mevrouw Y, immers door dit
huwelijksvoordeel meer verkrijgen dan de helft van een toekomstig goed (want
verkregen uit een schenking aan de heer X) die de heer X in de onverdeeldheid
zou brengen, door een uitdrukkelijk beding van de huwelijksovereenkomst.
Een dergelijk voordeel wordt, in geval van samenloop met gemeenschappelijke
kinderen, wat voor de aanvragers het geval is, in die mate civielrechtelijk wel als
een schenking beschouwd (art. 1464, tweede lid BW).
De omstandigheid dat (sommige) regels van de schenkingen hierop worden
toegepast, maakt van dit huwelijksvoordeel echter nog geen schenking. De
afwijkende kwalificatie waarvan hier sprake strekt er immers enkel toe de
rechten van de reservataire erfgenamen te vrijwaren (Cass. 5 januari 2017). Ze
leidt dus niet tot een volledige assimilatie van het huwelijksvoordeel met een
schenking. Op dit huwelijksvoordeel waarvan reservataire erfgenamen
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desgevallend de inkorting zullen kunnen vragen, is art. 2.7.1.0.5 VCF dan ook
niet toepasselijk.
•

Geen beding van aanwas in de zin van het SP 17044

51. Het verblijvingsbeding verleent een huwelijksvoordeel, dat beheerst wordt
door de specifieke regels van het huwelijksvermogensrecht en de kwalificatie die
ze aan huwelijksvoordelen toekennen, zoals eerder toegelicht.
Aanvragers wijzen erop dat de inleg in het geval van deze derde verrichting
totaal ongelijk is. De heer X is de enige die tot inleg overgaat, mevrouw Y gaat
niet over tot enige inleg. Ze wordt deelgenote van deze onverdeeldheid, louter
als gevolg van het onverdeeldheidsbeding dat in de huwelijksovereenkomst zal
worden opgenomen.
52. Aan de voorwaarden opdat de uitwerking van een beding van aanwas - op
grond van SP 17044 - niet aan schenk- en erfbelasting zou onderworpen zijn,
voldoen de aanvragers dus ook bij deze verrichting niet. Maar zoals reeds bij de
tweede verrichting toegelicht, is dit in hun geval irrelevant, omdat er geen
sprake is van een beding van aanwas, maar wel van een huwelijksvoordeel.
De overgang/toebedeling op grond van het verblijvingsbeding is niet
onderworpen aan schenk- en erfbelasting omdat het als een huwelijksvoordeel
kwalificeert en op grond van de bepalingen van het BW geen schenking is en niet
erfrechtelijk verkregen wordt. Dat er geen gelijkheid van inleg zou zijn, zoals dit
bij deze derde verrichting het geval is, blijft volkomen zonder uitwerking op de
civiele kwalificatie van het huwelijksvoordeel.
4) Geen misbruik
53. De algemene antimisbruikbepaling kan slechts worden toegepast indien de
gewone interpretatiemethode, de technische bepalingen van het wetboek, de
simulatieleer en de specifieke fiscale misbruikbepalingen (de zogenaamde
fictiebepalingen) geen toepassing vinden.[2]
Ook het Grondwettelijk Hof stelt dat de algemene antimisbruikbepaling niet kan
worden ingeroepen indien bepaalde verrichtingen al vallen onder een specifieke
antimisbruikbepaling[3] . 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[4] .
Geen van de drie door de aanvragers overwogen verrichtingen frustreren echter
enige toepasselijke specifieke antimisbruikbepaling. Evenmin kan daartegen de
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algemene antimisbruikbepaling worden aangewend. De aanvragers verzoeken
om dit te bevestigen, op grond van de hierna uiteengezette motieven.

4.1. Geen frustratie van specifieke antimisbruikbepalingen
54. De voorgenomen verrichtingen frustreren de doelstellingen van art.
2.7.1.0.3,3° VCF niet, omdat de aanvragers niet overgaan tot enige schenking of
kosteloze beschikking waarvan de uitwerking artificieel tot aan het overlijden
wordt uitgesteld. Ze passen hun huwelijksovereenkomst aan om tot een regeling
te komen, enerzijds bij echtscheiding, anderzijds bij overlijden, die tot een
billijke regeling moet leiden voor goederen waarin ze beiden gerechtigd zijn.
55. De voorgenomen verrichtingen frustreren evenmin art. 2.7.1.0.5 VCF. De
aanvragers zijn destijds overgegaan van een stelsel met gemeenschap van
aanwinsten naar een stelsel van scheiding van goederen als basisstelsel omdat
ze niet langer onderworpen wilden zijn aan een stelsel waarin de regels inzake
beheer van hun goederen en de regels inzake verhaal van schuldeisers hun niet
meer als de meest geschikte voorkwamen.
Ze hebben aan dat stelsel van scheiding van goederen twee verrekenbedingen
toegevoegd, met onderscheiden modaliteiten, enerzijds voor het geval van
echtscheiding, anderzijds voor het geval van overlijden. Voor het geval van
echtscheiding hadden ze gekozen voor een gelijke verrekening van aanwinsten.
Voor het geval van overlijden hadden ze gekozen voor een optionele verrekening
van zowel aanwinsten als niet aanwinsten.
56. Ze zijn nu tot de vaststelling gekomen dat het, als gevolg van de hervorming
van het huwelijksvermogensrecht door de wet van 22 juli 2018, mogelijk is om
gelijkaardige huwelijksvoordelen aan mekaar toe te kennen, in het bijzonder
voor het geval van overlijden, met civielrechtelijke voordelen die
verrekenbedingen niet bieden. Met betrekking tot onverdeeldheden laat de
civiele wet nu immers toe dat een verblijvingsbeding daaraan wordt gekoppeld,
waardoor deze onverdeelde goederen bij overlijden van een van de echtgenoten
van rechtswege, onmiddellijk, in volle en exclusieve eigendom aan de
langstlevende toebehoren, tenzij de langstlevende zou kiezen, overeenkomstig
de nader in de nieuwe huwelijksovereenkomst te specifiëren modaliteiten, om
zich niet op dit verblijvingsbeding te beroepen. Dit is voor de langstlevende een
veel comfortabelere situatie dan deze die door een verrekenbeding wordt
geschapen.
Voor de werking van het verrekenbeding moet immers de samenstelling en de
nettowaarde van deze verrekenmassa worden vastgesteld in onderling overleg
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tussen de langstlevende echtgenoot en de rechtsopvolgers van de overleden
echtgenoot, en bij ontstentenis van akkoord, door een deskundigencollege. Na
kennisgeving van de gemaakte keuze over de verrekensleutel moeten de
rechtsopvolgers van de overleden echtgenoot tot betaling overgaan, hetzij in
geld, hetzij door afstand van goederen aan de langstlevende. Het is voor de
schuldenaars van de verrekenschuld bovendien mogelijk om de schuld in
schijven te voldoen.
Door de onmiddellijke en zakelijke werking van het verblijvingsbeding zijn al
deze stappen niet nodig, en treedt de langstlevende, vanaf de kennisgeving van
haar keuze, maar met uitwerking vanaf het overlijden, in het bezit en in de volle
eigendom van de onverdeelde goederen, die hem/haar in natura verblijven. Juist
hierdoor is er voor de langstlevende op civielrechtelijk vlak een veel
comfortabelere positie dan bij een verrekenbeding.

4.2. Geen frustratie van artikel 2.7.1.0.2 VCF
57. De voorgenomen verrichtingen verlenen huwelijksvoordelen die
huwelijksvermogensrechtelijk worden verkregen. Ze zijn dus niet onderworpen
aan artikel 2.7.1.0.2 VCF.
De aanvragers frustreren deze bepaling niet, vermits ze enkel een
huwelijksvermogensrechtelijke regeling beogen. Ze kunnen dezelfde doelstelling
niet met dezelfde civiele gevolgen bereiken, noch door de wettelijke devolutie,
noch door een testamentaire beschikking, noch door een contractuele
erfstelling. Iedere erfrechtelijke verkrijging wordt immers louter op de
nalatenschap toegekend, terwijl de echtgenoten net willen vermijden dat de
onverdeelde goederen voor de helft in de nalatenschap van de eerst stervende
terecht komen. Dergelijke voordelen zouden, indien testamentair of via
contractuele erfstelling buiten huwelijksovereenkomst toegekend, eenzijdig
herroepen kunnen worden, wat de echtgenoten niet wensen. Bovendien zouden
voordelen die in omvang gelijkaardig zouden zijn, maar die ze mekaar via een
testament of een contractuele erfstelling (al of niet binnen
huwelijksovereenkomst) zouden willen toekennen, vatbaar zijn voor inkorting
indien ze de reserve van de kinderen zouden aantasten, terwijl de echtgenoten
dat risico totaal wensen uit te schakelen, zoals de civiele wet hun dat toelaat.
5) Niet-fiscale motieven
58. Uit wat voorafgaat blijkt dat de aanvragers de voorgenomen verrichtingen
overwegen omwille van niet fiscale motieven. Zij verzoeken dan ook te
bevestigen dat er omwille van deze niet fiscale motieven hoe dan ook geen
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sprake kan zijn van fiscaal misbruik met betrekking tot de drie voorgenomen
verrichtingen die ze u voorleggen, en dat de algemene antimisbruikbepaling van
artikel 3.17.0.0.2 VCF niet toepasselijk is.
[top]

IV. Beslissing
59. Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de
volgende voorafgaande beslissing.
60. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat enkel de voorgenomen
rechtshandelingen (m.a.w. de voorgenomen inbreng van het onroerend goed in
de onverdeeldheid en de toebedelingen i.v.m. bestaande en voorgenomen
onverdeeldheden) het voorwerp kunnen uitmaken van een voorafgaande
beslissing en dat daaromtrent volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht,
zoals in de aanvraag vermeld:
•

Artikel 2.7.1.0.2 VCF dat luidt als volgt:

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 aan het vruchtgebruik heeft verzaakt conform paragraaf 6 van
het voormelde artikel.
•

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 :
1° …
2° …
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.
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.
•

Artikel 2.7.1.0.4 VCF dat luidt als volgt:
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De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die
niet aan de regels voor de schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van
de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken
van de gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere
echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste
wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
•

Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

§ 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.
•

Artikel 2.8.4.4.1 VCF dat luidt als volgt:

§ 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,
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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.
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, noch met de
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belastingvermindering van de personenbelasting, vermeld in artikel 14536 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, als de voormelde premies of
de belastingvermindering betrekking hebben op dezelfde beheersmaatregelen,
werkzaamheden of diensten als de beheersmaatregelen, de werkzaamheden of
de diensten, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 1°.
§ 7. Voor de toepassing van dit artikel moet voldaan zijn aan de verplichtingen
van artikel 3.12.3.0.1, § 1, 5°, en § 3, vijfde lid.
•

Artikel 2.9.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

Overeenkomstig artikel 1, artikel 19 en artikel 31 van het federale Wetboek
van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten wordt het verkooprecht
gevestigd naar aanleiding van de registratie of de verplichting tot registratie
van akten of geschriften die als titel gelden van een overeenkomst houdende
overdracht onder bezwarende titel van eigendom of vruchtgebruik van
onroerende goederen, met uitsluiting van de inbrengen, vermeld in artikel
115bis van het federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en
Griffierechten.
•

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
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het tegenbewijs niet levert, dan wordt de verrichting aan een belastingheffing
overeenkomstig het doel van deze codex onderworpen alsof het misbruik niet
heeft plaatsgevonden.
61. Er worden 3 verrichtingen voorgelegd, die zullen verwezenlijkt worden via
een wijziging van de huwelijksovereenkomst, waarbij het stelsel van scheiding
van goederen behouden blijft:
1. Toevoeging van een verblijvingsbeding aan een bestaande onverdeeldheid
(waarvan op de hoorzitting werd meegedeeld dat het de facto om roerende
goederen zou gaan);
2. Toevoeging van een verblijvingsbeding aan een sedert 2016 bestaande
onverdeeldheid met ongelijke inleg (rekening […]);
3. Toevoeging van een verblijvingsbeding aan een nieuwe onverdeeldheid na
inbreng van een (nog te verkrijgen) onroerend goed door de heer X.
62. Er worden door aanvrager bijgevolg drie onverdeeldheden onderscheiden:
1. De reeds bestaande onverdeeldheid die ontstaan is als gevolg van de
ontbinding van de gemeenschap;
2. De reeds bestaande onverdeeldheid die na de ontbinding van de
gemeenschap is ontstaan met betrekking tot gelden op een
gemeenschappelijk aangehouden bankrekening met ongelijke inleg;
3. De nieuwe onverdeeldheid die gecreëerd wordt door de inbreng van een
onroerend goed.
63. Algemeen wordt vooreerst aanvaard dat de voorgenomen verrichtingen
welke bij huwelijksovereenkomst zouden plaatsvinden (dus zowel de
overeenkomsten van inbreng als die van toebedeling), overeenkomsten onder
bezwarende titel zijn. Bovendien blijven deze overeenkomsten onder
bezwarende titel, ook al is de inleg en/of de levensverwachting ongelijk, dit in
tegenstelling tot hetgeen geldt voor bedingen van aanwas.
64. Voor wat de “inbreng” door de heer X van een eigen onroerend goed in de
nieuwe onverdeeldheid betreft (verrichting 3) is het zo dat dergelijke “inbreng”
in een onverdeeldheid de overdracht (onder bezwarende titel) van een
onverdeeld deel is. In de mate dat deze verrichting betrekking heeft op
onroerende goederen, is hierop het verkooprecht verschuldigd overeenkomstig
artikel 2.9.1.0.1 VCF (Werdefroy F., Registratierechten 2014-2015, Wolters
Kluwer, nr. 1189²).
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De inbreng van een onroerend goed in een gemeenschappelijk vermogen via
huwelijksovereenkomst is inderdaad fiscaal neutraal, in die zin dat geen Vlaamse
belasting geheven wordt (over algemeen vast recht kan en mag de Vlaamse
Belastingdienst zich niet uitspreken aangezien dit niet tot haar bevoegdheid
behoort). Evenwel gaat de door aanvrager aangehaalde redenering onder
randnummers 42 tot en met 45 enkel op voor een inbreng in een
gemeenschappelijk vermogen. Op de stelling van tegenpartij dat ook een
inbreng van een onroerend goed in een toegevoegd intern gemeenschappelijk
vermogen exclusief aan vast recht is onderworpen (blz. 10), wordt verder niet
ingegaan aangezien dit niet het voorwerp uitmaakt van de aanvraag van huidige
voorafgaande beslissing.
Hier gaat het immers om de “inbreng” van een onroerend goed in een
onverdeeldheid, en die “inbreng” is en blijft fiscaal gezien een overdracht (onder
bezwarende titel) van een onverdeeld deel.
65. Voor wat de toebedelingen betreft aangaande de drie onverdeeldheden
(beschreven in de drie verrichtingen), is het zo dat de toebedeling van de
volledige onverdeeldheid aan de langstlevende geen erfrechtelijke verkrijging is
doch wel een verkrijging op grond van een overeenkomst onder de levenden.
Een conventionele overdracht onder bezwarende titel valt, in de mate dat het
gaat om onroerende goederen, onder het verkooprecht of onder het
verdeelrecht, naar gelang van het geval.
Voor een dergelijke overdracht in het kader van een toebedeling van meer dan
de helft van het gemeenschappelijk vermogen bij overlijden maakt de fiscale
regelgeving hierop een uitzondering door de overdracht (zowel van onroerende
als van roerende goederen) onder de erfbelasting te plaatsen op grond van
artikel 2.7.1.0.4 VCF. Deze bepaling is hier echter niet van toepassing, zoals de
aanvrager aanstipt, vermits er in casu geen sprake is van een gemeenschappelijk
vermogen.
We vallen dus terug op de algemene regels inzake het verkoop- of het
verdeelrecht. Als beide echtgenoten dezelfde titel hebben in de onverdeeldheid,
zal het verdeelrecht verschuldigd zijn volgens de voor dit recht toepasselijke
heffingsregels. Is de verkrijger echter een derde-verkrijger, dan zal op de
toebedeling aan deze verkrijger het verkooprecht van toepassing zijn op grond
van art. 2.9.1.0.7 VCF.
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Aangezien de eventuele modaliteiten van de toebedelingen niet worden
meegedeeld (zie randnummers 6, 8, 10 en 56) , kan enkel een algemene
beslissing worden meegedeeld.
66. Samengevat betekent dit concreet het volgende:
•

Eerste verrichting (toevoeging verblijvingsbeding aangaande bestaande
onverdeeldheid met gelijke inleg):

Er is geen erf- noch registratiebelasting verschuldigd in de mate dat het
werkelijk gaat om roerende goederen (zoals meegedeeld tijdens de hoorzitting).
Mocht het daarentegen om onroerende goederen gaan, dan is het verdeelrecht
verschuldigd naar aanleiding van de toebedeling.
•

Tweede verrichting (toevoeging verblijvingsbeding aangaande bestaande
onverdeeldheid met ongelijke inleg):

Er is geen erf- noch registratiebelasting verschuldigd aangezien duidelijk werd
gesteld dat het enkel handelt over roerende goederen.
•

Derde verrichting (inbreng van een onroerend goed door één echtgenoot in
een nieuwe onverdeeldheid en toevoeging verblijvingsbeding):
o

bij de inbreng is er verkooprecht verschuldigd op de waarde van de helft
van het ingebracht onroerend goed;

o

bij de toebedeling (op het ogenblik van het overlijden van één van de
echtgenoten) is er verkooprecht verschuldigd op de waarde van de bij
verkregen helft van het onroerend goed als mevrouw de langstlevende is;
verdeelrecht op de geheelheid als mijnheer de langstlevende is.

67. Op basis van de thans voorgelegde feiten en de hogervermelde mogelijke
toepassing van het verdeel- of verkooprecht, wordt de antimisbruikbepaling van
art. 3.17.0.0.2 VCF niet aangewend.
68. Evenmin worden de artikelen 2.7.1.0.2, 2.7.1.0.3,3°, 2.7.1.0.4, 2.7.1.0.5 en
2.8.4.4.1 VCF toegepast.
69. Deze beslissing heeft alleen betrekking op erf- en registratiebelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.
[top]
----------- publicatie op 17.12.2019
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[1] SP 17044 vermeldt nog het vereiste van een notariële akte, indien sprake is
van een beding van aanwas met betrekking tot onroerende goederen. Aangezien
aanvragers hun verblijvingsbeding hoe dan ook in een notariële akte zullen
opnemen, met name in een nieuwe huwelijksovereenkomst, besteden ze aan
deze derde voorwaarde geen verdere aandacht.
[2] Parl. St. Kamer 2011-2012, nr. 53-2081/001 (Memorie van Toelichting),
112-113.
[3] GwH 30 oktober 2013, nr. 141/2013, BS 2 januari 2014.
[4] B. PEETERS, “De algemene fiscale antimisbruikbepalingen. Een commentaar in
het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof”, AFT 2014/5, 25-26.
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Kanscontract
Voorafgaande beslissing nr. 19056 dd. 25.11.2019

Artt. 2.7.1.0.3.; 2.7.1.0.5.; 2.8.1.0.1.; 2.8.4.1.1.; 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 aanvragers wensen een deel van hun roerende vermogen uit hun
gemeenschappelijk vermogen te brengen en vervolgens een beding van aanwas
af te sluiten met betrekking tot dit uitgebrachte vermogen.
Zij wensen voorafgaand bevestiging te krijgen dat:
•

de uitbreng uit het gemeenschappelijk vermogen – voorafgaand aan het
afsluiten van het beding van aanwas – in combinatie met het beding van
aanwas geen fiscaal misbruik uitmaakt in de zin van artikel 3.17.0.0.2 VCF;

•

het beding van aanwas kwalificeert als een kanscontract onder bezwarende
titel;

•

bijgevolg het beding van aanwas geen schenking is en dus niet onderworpen
is aan de schenkbelasting overeenkomstig de artikelen 2.8.1.0.1 VCF en
2.8.4.1.1, §2 VCF;

•

bijgevolg het beding van aanwas geen schenking is en dus niet onderworpen
is aan de erfbelasting overeenkomstig de artikelen 2.7.1.0.3, 3° VCF en
2.7.1.0.5 VCF.

2. Op xx.xx.2019 heeft […] namens de aanvragers een verzoek tot een
voorafgaande beslissing ingediend in de zin van artikel 3.22.0.0.1 VCF. Op
xx.xx.2019 heeft het besluitvormingsorgaan een beslissing genomen (gekend
onder nummer VFP0735/005209071061 - VB 19036).
Omwille van discretieredenen hadden aanvragers in de initiële aanvraag geen
uitdrukkelijke melding gemaakt van een belangrijk niet-fiscaal motief, edoch
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hier slechts op gealludeerd. Gelet op de genomen beslissing zien aanvragers
zich genoodzaakt dit niet-fiscale motief alsnog te expliciteren.
Aanvragers hernemen grotendeels hun initiële aanvraag, maar verduidelijken
evenwel het vermelde niet-fiscale motief in de passages tussen vierkante
haakjes (‘[‘ resp. ‘]’).

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II. A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
3. De aanvraag wordt ingediend door […] namens:
•

de heer X, geboren te […] op xx.xx.1941, van Belgische nationaliteit,
ingeschreven in het Belgisch rijksregister onder nummer […], wonende te
[…];

•

mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1944, van Belgische nationaliteit,
ingeschreven in het Belgisch rijksregister onder nummer […], wonende te
[…];

De heer X en mevrouw Y worden hierna ook gezamenlijk genoemd de
“aanvragers”.
4. De aanvragers zijn gehuwd onder een gemeenschapsstelsel beperkt tot de
aanwinsten (“communauté des biens réduite aux acquêts”) ingevolge
huwelijkscontract verleden voor meester […], gewezen notaris te […], op
xx.xx.1968.
5. Zij hebben samen twee kinderen, te weten:
•

de heer kind 1, geboren te […] op xx.xx.1970, van Belgische nationaliteit,
ingeschreven in het Belgisch rijksregister onder nummer […], wonende te
[…];

•

mevrouw kind 2, geboren te […] op xx.xx.1973, van Belgische nationaliteit,
ingeschreven in het Belgisch rijksregister onder nummer […], wonende te
[…].

6. De aanvragers wonen sedert meer dan vijf (5) jaar in het Vlaamse Gewest.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
7. De aanvragers zijn onder andere eigenaar van:
•

twintig (20) aandelen van de naamloze vennootschap […], met
maatschappelijke zetel te […], met ondernemingsnummer […], opgericht
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ingevolge akte van xx.xx.1991, verleden voor meester […], gewezen notaris
te […] (hierna de “aandelen […]”);
•

een verzameling kunstvoorwerpen (hierna de “kunstcollectie”);

•

drie (3) spaarrekeningen bij […], één (1) effectenrekening bij […] en één (1)
effectenrekening bij […] (hierna gezamenlijk de “effectenportefeuille”).

8. Deze goederen behoren allicht tot het gemeenschappelijk vermogen van de
aanvragers.
9. Voorafgaand aan het afsluiten van het beding van aanwas wensen de
aanvragers evenwel, voor zoveel als nodig, over te gaan tot de uitbreng uit het
gemeenschappelijk vermogen van de aandelen […], de kunstcollectie en de
effectenportefeuille, zodat deze aan hen beiden in onverdeeldheid zullen
toebehoren.
10. De aanvragers wensen verder onderling een overeenkomst te sluiten
betreffende de aandelen […], de kunstcollectie en de effectenportefeuille,
waarbij zij bij wijze van kanscontract onder bezwarende titel overeenkomen dat
bij het overlijden van de eerststervende van hen, zijn of haar (onverdeeld) deel
van de voormelde vermogensbestanddelen in volle eigendom zal toekomen aan
de langstlevende onder hen. Elk van de partijen zal aldus zijn of haar voormelde
aanspraak op voormelde goederen in volle eigendom afstaan aan de andere
partij, onder de opschortende voorwaarde van vóóroverlijden, en elk van de
partijen verkrijgt als tegenprestatie voor deze afstand een gelijke kans om de
voormelde vermogensbestanddelen toebehorend aan de andere partij, te
verwerven indien hij of zij het langst leeft.
11. Met betrekking tot de aandelen […], de kunstcollectie en de
effectenportefeuille wensen de aanvragers dus een beding van aanwas af te
sluiten. Deze overeenkomst zal worden afgesloten volgens de volgende
modaliteiten (een ontwerp van overeenkomst wordt toegevoegd als bijlage):
•

de verwerving ten voordele van de langstlevende echtgenoot zal gebeuren
met ingang van het overlijden van de eerststervende, zonder terugwerkende
kracht;

•

de overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde duur. De partijen
sluiten de overeenkomst evenwel af onder de uitdrukkelijk ontbindende
voorwaarde van beëindiging van hun huwelijk. Gelet op de duurzaamheid van
hun relatie kan dit niet als een zuiver potestatieve voorwaarde worden gezien
(Antwerpen 3 juni 2009, T.Not. 2011, afl. 10, 517, noot PUELINCKX-COENE,
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M.; R. BARBAIX, Handboek Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia,
2018, p. 968 e.v., 1636).
•

zolang het kanscontract geldt en beide partijen in leven zijn, mogen zij hun
onverdeelde aanspraken op de aandelen […], of hun onverdeelde aanspraken
in de kunstcollectie of effectenportefeuille, voorwerp van het kanscontract,
niet vervreemden (noch onder bezwarende titel, noch om niet), in pand
geven, in betaling geven of op enigerlei andere wijze (met zakelijke rechten)
bezwaren, behoudens uitdrukkelijke goedkeuring van de andere partij. Wel
kunnen zij, mits het akkoord van de andere partij, overgaan tot vervreemding
van de vermogensbestanddelen en de vervanging ervan door andere
vermogensbestanddelen die in de plaats van de vervreemde goederen zullen
treden en aan het kanscontract onderworpen zijn.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
Uitbreng uit de gemeenschap
12. De aanvragers zijn sedert meer dan veertig (40) jaar gehuwd onder het
stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten
(“communauté des biens réduite aux acquêts”).
13. Hun vermogen hebben ze gedurende deze veertig (40) jaar opgebouwd en
doen groeien, maar is in de kiem afkomstig van het vermogen dat mevrouw Y
destijds uit het vermogen van haar ouders heeft verkregen. Haar vader heeft
immers het transportbedrijf ‘[…] opgericht (weliswaar onder de naam van
diverse vennootschappen, wat pas in een latere fase is verworden tot het huidige
[…] ).
14. Echter, gelet op de lange duurtijd van hun huwelijk heeft er zeker voor een
belangrijk deel vermenging plaatsgevonden tussen hun respectieve eigen
vermogens (en dus in het bijzonder het eigen vermogen van mevrouw Y) en het
gemeenschappelijk vermogen. De aanvragers verklaren dat zij op vandaag niet
afdoend over de nodige bewijzen beschikken om het eigen karakter van
bepaalde vermogensbestanddelen aan te tonen. Zij verklaren bovendien dat hun
volledige vermogen minstens gevoelsmatig gemeenschappelijk vermogen is dat
zij samen door gezamenlijke inspanningen hebben opgebouwd tijdens hun
huwelijk. Tot slot is, gelet op het vermoeden van gemeenschap zoals bepaald in
artikel 1405 BW, het integrale vermogen waarover zij op vandaag beschikken,
tot bewijs van het tegendeel gemeenschappelijk vermogen.
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15. De aanvragers wensen de aandelen […], de kunstcollectie en de
effectenportefeuille – die dus tot bewijs van het tegendeel deel uitmaken van
hun gemeenschappelijk vermogen – integraal in volle eigendom toe te bedelen
aan de langstlevende onder hen. Op deze manier wensen zij de langstlevende
echtgenoot te beschermen bij het overlijden van de eerststervende, om zo de
levensstandaard en -kwaliteit na het overlijden van de eerststervende te
garanderen.
16. De aanvragers weten dat er andere technieken zijn om de betrokken delen
van het vermogen aan de langstlevende echtgenoot toe te kennen. Echter, geen
van de klassieke planningstechnieken leiden tot een definitieve toebedeling aan
de langstlevende echtgenoot zonder een mogelijke betwisting door de kinderen.
[…] De hieronder omschreven planningstechnieken voorkomen geen eventuele
discussie met de kinderen:
•

Artikel 1464 B.W. (en artikel 1458 B.W.) heeft een belangrijke impact op de
planning via huwelijksvoordelen, waarbij elke toekenning van meer dan de
helft van de niet-aanwinsten een op het beschikbaar deel aanrekenbaar
huwelijksvoordeel is, met een mogelijke inkorting tot gevolg. Een planning via
huwelijksvoordelen (zowel van gemeenschapsgoederen als van eigen
goederen, cf. artikel 1469 §1 B.W.) is daarom niet wenselijk. Ieder kind kan
immers (als algemene rechtsopvolger) het eigen dan wel gemeenschappelijk
karakter van bepaald vermogen aantonen dan wel betwisten met alle
middelen van recht, inclusief getuigen en vermoedens, en zelfs de algemene
bekendheid (R. BARBAIX, Handboek Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen,
Intersentia, 2018, p. 57, nrs. 97-99);

•

Een toekenning via schenking, contractuele erfstelling of via testament is a
fortiori niet te verkiezen, aangezien elk van deze toekenningen hoe dan ook
integraal aanrekenbaar is op het beschikbaar deel en dus mogelijk voor
inkorting vatbaar is. Bovendien is een toekenning via schenking of testament
precair in hoofde van de begiftigde c.q. langstlevende echtgenoot, gelet op de
herroepelijkheid van de schenking tussen echtgenoten (artikel 1096 B.W.)
respectievelijk de ad nutum herroepelijkheid van een testament.

17. De aanvragers zien de uitbreng van de voormelde vermogensbestanddelen,
in combinatie met een beding van aanwas, dan ook als enige mogelijkheid om er
met een sluitende zekerheid voor te zorgen dat dit vermogen zonder discussie
of inmenging van hun kinderen aan de langstlevende van hen toekomt. De
uitbreng uit de huwgemeenschap ontneemt iedere twijfel over het eigen dan wel
gemeenschappelijk karakter, zodat hierover geen discussie meer kan bestaan.
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Het beding van aanwas zorgt voor een definitieve toebedeling onder bezwarende
titel aan de langstlevende echtgenoot buiten de successie om. [...]
18. Ten slotte verklaren de aanvragers dat zij hun huidige
huwelijksvermogensstelsel niet wensen te ontbinden, en niet wensen over te
stappen naar een stelsel van scheiding van goederen. Het is hun uitdrukkelijke
wens om hun overige vermogen als gemeenschappelijk vermogen te behouden.
De volledige overgang naar het stelsel van scheiding van goederen komt voor
hen gevoelsmatig overeen met een echtscheiding. Zoals reeds hoger gezegd,
lost de overgang naar een stelsel van scheiding van goederen bovendien de
hogervermelde problematiek van de artikelen 1458 en 1464 BW niet op, die
krachtens artikel 1469, §1 BW van overeenkomstige toepassing zouden zijn.
19. De uitbreng van een beperkt deel van hun roerend vermogen, in combinatie
met een beding van aanwas, verzoent alle wensen en bekommernissen van de
aanvragers.
Kanscontract onder bezwarende titel
20. Om een kanscontract onder bezwarende titel af te sluiten, moet er sprake
zijn van evenwichtige kansen. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk zijn. Er
dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn (Standpunt nr.
17044 dd. 19.09.2018).
Gelijkaardige levensverwachting
21. De aanvragers hebben een gelijke overlevingskans. De heer X is momenteel
achtenzeventig (78) jaar; mevrouw Y is momenteel vierenzeventig (74) jaar. Zij
beschikken over eenzelfde goede gezondheid. Het leeftijdsverschil van minder
dan vier (4) jaar kwalificeert onder de vigerende rechtspraak als een
kansengelijkheid aangezien deze moet worden beoordeeld in de feiten en niet
enkel mag gesteund worden op een objectieve leeftijd (Antwerpen 30 juni 2015,
T.Not. 2016, afl. 5, 364; Rb. Leuven 7 december 2007, TFR 2008, afl. 338, 322;
Rb. Turnhout 7 januari 2005, CABG 2006, afl. 6, 60, noot MICHIELS, D.).
Gelijkwaardige inbreng
22. Voorafgaand aan het afsluiten van het beding van aanwas wensen de
aanvragers over te gaan tot de uitbreng uit hun – vermoedelijk –
gemeenschappelijk vermogen van de vermelde roerende
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vermogensbestanddelen. Ingevolge de uitbreng zal het vermogen
in onverdeeldheid aan hen toebehoren, elk voor een gelijk deel. De inbreng van
beide aanvragers is bijgevolg gelijkwaardig want gelijk.
Kanscontract onder bijzondere titel
23. Het kanscontract moet onder bijzondere titel zijn. Het beding van aanwas is
onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst of het beding niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die een partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende, al zijn roerende goederen, of een evenredig
deel van al zijn onroerende of van al zijn roerende goederen bij zijn overlijden.
24. De aanvragers wensen enkel een beding van aanwas te koppelen aan de
aandelen […], aan de kunstcollectie en aan de effectenportefeuille. Bijgevolg is
het aanwasbeding onder bijzondere titel.
Geen fiscaal misbruik
25. De uitbreng uit het gemeenschappelijk vermogen voorafgaand aan de
afsluiting van het beding van aanwas maakt geen gecombineerde constructie uit
die kwalificeert als fiscaal misbruik. De voorafgaande uitbreng is er immers
enkel op gericht om de toebedeling van het voormelde vermogen aan de
langstlevende echtgenoot te garanderen, elk mogelijk inkortingsrisico uit de weg
te gaan en om iedere discussie met de kinderen te vermijden. De aanvragers
beschikken dan ook over voldoende niet-fiscale motieven om de voorafgaande
uitbreng in combinatie met een beding van aanwas te rechtvaardigen.
Geen verboden erfovereenkomst over een niet opengevallen nalatenschap
26. Overeenkomstig artikel 1100/1, § 4 BW zijn overeenkomsten of bedingen
onder bezwarende titel altijd toegelaten als ze onder bijzondere titel zijn
gesloten of gemaakt. In casu is het beding van aanwas zowel onder bezwarende
titel als onder bijzondere titel, zodat er geen sprake is van verboden
erfovereenkomsten.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
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27. 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.
28. De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de
rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak.
29. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
- Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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.”
- Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF dat luidt als volgt:

“Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”
- Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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.
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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.”
- Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

“§ 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.”
- 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
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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.”
30. Een kanscontract (ten bezwarende en ten bijzondere titel) valt onder
dezelfde fiscale regeling als een beding van aanwas, waarvoor onderstaande
redenering kan worden gevolgd.
31. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen niet
zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting (maar bij onroerende
goederen wel aan het verkooprecht) mits het contract beperkt is, via beschikking
onder bijzondere titel, en ten bezwarende titel is.
32. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
33. Het kanscontract is in casu onder bijzondere titel aangezien het
kanscontract betrekking heeft op de aandelen van […], de kunstcollectie en de
effectenportefeuille. Vermits een effectenportefeuille beschouwd wordt als een
universaliteit, aanvaardt Vlabel dat het contract betrekking heeft op de
effectenportefeuille in haar geheel, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan
aan de vereiste dat het contract onder bijzondere titel moet zijn.
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34. Zaakvervanging is mogelijk binnen een dergelijk contract. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment
van de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

Wat de beleggingsportefeuille betreft heeft de aanvaarding van de kwalificatie
als feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege zaakvervanging
optreedt. Het contract zal dus uitwerking krijgen op de beleggingsportefeuille
zoals deze is samengesteld op het ogenblik van het overlijden van één van de
echtgenoten ongeacht de gewijzigde samenstelling hiervan ingevolge transacties
van wederbeleggingen.
35. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
36. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
37. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
38. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er in casu sprake is van
een gelijkaardige levensverwachting.
39. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
40. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
na de uitbreng van de betrokken roerende goederen uit het gemeenschappelijk
vermogen gelijkwaardig is.
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41. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat.
42. Vermits het contract is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan het worden afgetoetst
aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit
indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen.
Het besluitvormingsorgaan is van oordeel dat het niet-fiscale motief dat in de
huidige aanvraag wordt toegelicht, niet afdoende opweegt tegen de fiscale
motieven.
De aanvragers stellen op de hoogte te zijn van andere technieken om de
betrokken delen van het vermogen aan de langstlevende echtgenoot toe te
kennen, doch zijn van mening dat geen van de klassieke planningstechnieken
leiden tot een definitieve toebedeling aan de langstlevende echtgenoot zonder
een mogelijke betwisting door de kinderen. De aanvragers zien de uitbreng van
de vermogensbestanddelen dan ook als enige mogelijkheid om er met een
sluitende zekerheid voor te zorgen dat dit vermogen zonder discussie of
inmenging van hun kinderen aan de langstlevende van hen toekomt. De uitbreng
uit de huwgemeenschap ontneemt volgens hen iedere twijfel over het eigen dan
wel gemeenschappelijk karakter, zodat hierover geen discussie meer kan
bestaan. De aanvragers menen dat het beding van aanwas zorgt voor een
definitieve toebedeling onder bezwarende titel aan de langstlevende echtgenoot
buiten de successie om.
Het besluitvormingsorgaan volgt deze redenering niet. De voorgenomen
verrichting waarbij eerst een deel van het roerend vermogen uit het
gemeenschappelijk vermogen wordt gebracht en daaropvolgend met betrekking
tot die roerende vermogensbestanddelen een kanscontract onder bezwarende
titel wordt gesloten, biedt geen garantie op het voorkomen van een eventuele
discussie met de kinderen. Niets belet immers dat de kinderen ook deze
verrichting aanvechten op burgerrechtelijk vlak.
Het besluitvormingsorgaan bevestigt bijgevolg de voorafgaande beslissing
gekend onder nummer VB 19036 en is van oordeel dat de antimisbruikbepaling
van art. 3.17.0.0.2 VCF toepassing vindt op de voorgenomen verrichting. Het
kanscontract onder bezwarende titel zal dus niet tegenstelbaar zijn aan de
Vlaamse Belastingdienst.
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43. Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratie-en erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen. Overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1,
§2, eerste lid, 3° VCF spreekt deze beslissing zich niet uit over de mogelijke
toepassing van niet door de aanvrager opgeworpen artikelen van de VCF.

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

- publicatie op 17.12.2019
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Uitbreng gemeenschappelijk vermogen - Beding van aanwas
Voorafgaande beslissing nr. 19058 dd. 19.12.2019
Artt. 2.7.1.0.3. ; 2.7.1.0.5. ; 2.8.1.0.1. ; 2.8.4.1.1. ; 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 ertoe de bevestiging te verkrijgen dat de voorgenomen
uitbreng uit het gemeenschappelijk huwelijksvermogen van een
beleggingsportefeuille gevolgd door een overeenkomst van aanwas betreffende
deze beleggingsportefeuille tussen meneer en mevrouw:

1.1. Niet zal onderworpen worden aan de schenkbelasting overeenkomstig
artikel 2.8.1.0.1 en artikel 2.8.4.1.1 VCF;

1.2. Niet zal onderworpen worden aan de erfbelasting op basis van artikel
2.7.1.0.3, 3° en artikel 2.7.1.0.5 VCF;

1.3. Geen fiscaal misbruik vormt in de zin van 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 heer […], te […], namens:

2.1. De heer X, geboren te […] op xx.xx.1957 (NN: […]) en zijn echtgenote;
2.2. mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1961 (NN: […]),
samenwonend te […].
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Voormelde echtgenoten zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan
huwelijkscontract, niet gewijzigd. Zij hebben geen kinderen.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
3. Meneer en mevrouw bezitten samen een beleggingsportefeuille behorend tot
hun gemeenschappelijk vermogen.
Meneer en mevrouw wensen deze beleggingsportefeuille uit te brengen uit het
gemeenschappelijk vermogen, waardoor zij elk met hun eigen
huwelijksvermogen, onverdeelde mede-eigenaar worden.
4. Elke echtgenoot wenst voor zichzelf de nodige maatregelen te nemen die
hem/haar in staat stellen zijn/haar levenskwaliteit en -standaard als
langstlevende echtgenoot te garanderen. Met dat doel voor ogen wensen zij
elkaar eveneens zoveel als mogelijk te beschermen, zowel op dit moment, nu
hun onderlinge relatie nog goed is, als later, wanneer er eventueel een tijdelijke
verslechtering zou zijn van hun relatie (zie verder).
Om die reden wensen de echtgenoten voor de gemeenschappelijke portefeuille
een overeenkomst van aanwas af te sluiten, waarbij zij bij wijze van kanscontract
onder bezwarende titel overeenkomen dat bij overlijden van de eerststervende
van hen, zijn of haar deel van de beleggingsportefeuille in volle eigendom zal
toekomen aan de langstlevende onder hen. Elk van de partijen staat dus zijn
deel van de beleggingsportefeuille in volle eigendom af aan de andere, onder de
opschortende voorwaarde van vooroverlijden, en elk van de partijen verkrijgt als
tegenprestatie voor deze afstand, een gelijke kans om het deel van de
beleggingsportefeuille, toebehorend aan de andere, te verwerven indien hij of zij
het langst leeft.
5. Concreet zal deze aanwasovereenkomst worden gesloten onder de volgende
modaliteiten:

5.1. De aanwas zal gebeuren ten voordele van de langstlevende van de
partijen met ingang van het overlijden van de eerststervende, zonder
terugwerkende kracht;

5.2. De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn die eindigt bij het
overlijden van de eerststervende van de partijen;

5.3. Zolang de aanwasovereenkomst geldt en beide partijen in leven zijn,
mogen zij hun deel van de beleggingsportefeuille niet vervreemden (noch ten
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bezwarende titel, noch om niet), in pand geven, in betaling geven of op
enigerlei andere wijze (met zakelijke rechten) bezwaren, behoudens
uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de andere partij;

5.4. De beleggingsportefeuille wordt aanzien als een feitelijke algemeenheid
van goederen, waardoor vervreemding en herbelegging van de onderliggende
effecten in onderling overleg wel toegestaan is;

5.5. Er wordt voorzien in een clausule van zaakvervanging, waarbij goederen
die in de plaats komen van eventuele vervreemde goederen vallend onder de
overeenkomst, ook zullen vallen onder de aanwasovereenkomst, met de
verplichting van de opmaak van een document waarin de zaakvervanging van
toepassing wordt verklaard op de nieuwe goederen;

5.6. Er wordt voorzien dat er nieuwe effecten aan de rekeningen toegevoegd
kunnen worden op voorwaarde dat beide partijen hiervoor uitdrukkelijke
toestemming geven.
6. Daarnaast wensen wij op te merken dat een beding van aanwas betreffende
een onverdeeldheid volgens de Vlaamse Belastingdienst perfect geldig is. Wij
verwijzen hiervoor naar het standpunt 17044 dd. 29 januari 2018.
[top]

III. Motivering van de aanvraag
7. De aanwasovereenkomst is ingegeven vanuit de intentie om de langstlevende
der echtgenoten zo veel mogelijk te beveiligen, door:

7.1. voor een grotere beveiliging te zorgen dan enkel de (concrete of
abstracte) reserve die in artikel 745bis tot en met 745 septies van het
Burgerlijk Wetboek voorzien is voor de langstlevende echtgenoot, aangezien
het erfdeel van de langstlevende echtgenoot bij testament of schenking
eenzijdig beperkt kan worden tot diens reserve. Door het bezwarend karakter
van het beding van aanwas worden de betrokken goederen onttrokken aan het
toepassingsgebied van de regels betreffende giften. Hierdoor zijn beide
echtgenoten zeker dat zij na het overlijden van de eerste echtgenoot de
beschikking hebben over de goederen die onderworpen zijn aan het beding
van aanwas;

7.2. het bestuur van de portefeuille te beperken, op een manier die niet kan
worden gerealiseerd bij huwelijkscontract. Op grond van artikel 1416 BW, dat
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bepaalt dat "(elke) echtgenoot (...) de bestuursbevoegdheden alleen kan
uitoefenen", en artikel 1415 BW dat bepaalt dat de beschikkingsbevoegdheid
ook een bestuursbevoegdheid is, is het voor elke echtgenoot mogelijk om
afzonderlijk rechtshandelingen te treffen met betrekking tot de
effectenportefeuille zonder inspraak van de andere echtgenoot. Concreet
houdt deze regeling in dat elke echtgenoot naar zijn goeddunken kan bepalen
wat er gebeurt met de goederen waarvan voorgesteld wordt deze te
onderwerpen aan het beding van aanwas, zonder dat de andere echtgenoot
hier in principe tegen op kan komen (concurrentieel bestuur). Door het
afsluiten van een beding van aanwas betreffende de beleggingsportefeuille, is
het onmogelijk voor één echtgenoot om eenzijdig daden van beheer
(behoudens voorlopig beheer) en beschikking betreffende de
aandelenportefeuille te stellen, zonder instemming van de andere echtgenoot,
zoals wel mogelijk zou zijn onder de wettelijke regeling van de artikelen 1415
en 1416 BW. Met andere woorden, door het opmaken van het beding van
aanwas, is er een gemeenschappelijk beheer ingevoerd en wordt het
concurrentieel bestuur uitgeschakeld;

7.3. het invoegen van een vervreemdingsverbod in het beding van aanwas,
waardoor de beschikkingsmogelijkheid voor één echtgenoot verder beperkt
wordt. Dit vervreemdingsverbod zorgt er met andere woorden voor dat zonder
instemming van beide echtgenoten de onderworpen goederen niet vervreemd
kunnen worden.
8. Om bovenstaande redenen wordt geopteerd voor een beding van aanwas.
Rekening houdend met de beschreven modaliteiten enerzijds en de feitelijke
gegevens anderzijds, dient geconcludeerd te worden dat het een overeenkomst
ten bezwarende titel betreft:
• Het bezwarend karakter zal duidelijk in de overeenkomst weergegeven worden
en beide partijen verklaren hun kansen gelijkwaardig te achten om het deel van
de andere te verwerven. De aanvragers stellen dat op de voorgelegde
aanwasovereenkomst noch artikel 2.8.1.0.1. VCF, noch artikel 2.7.1.0.3. VCF van
toepassing zijn, aangezien het gaat over een overeenkomst onder bezwarende
titel. Voor de aanwezigheid van het bezwarend karakter verwijzen de aanvragers
naar de motivering in voorafgaande beslissing nr. 16009 van 21 maart 2016,
bevestigd door de Vlaamse Belastingdienst in dezelfde voorafgaande beslissing.
Hierin werd bepaald dat de aanwasovereenkomst zorgvuldig opgesteld werd als
een kanscontract onder bezwarende titel betreffende bepaalde goederen, om te
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vermijden dat het op enige manier zou kunnen beschouwd worden als een
overeenkomst over een niet opengevallen nalatenschap. Daarom wordt er streng
over gewaakt dat één enkele partij nooit alleen de beschikkingsbevoegdheid
heeft over haar aandeel, want anders kan deze partij het bezwarend karakter
teniet doen, wat als gevolg zou hebben dat het beding een verboden
erfovereenkomst inhoudt. Om die reden wordt er in de overeenkomst tevens
bedongen dat het akkoord van beide titularissen van de beleggingsportefeuille
vereist is voor alle verrichtingen betreffende die portefeuille. Dit karakter wordt
tevens onderstreept door de bepalingen betreffende het vervreemden van de
portefeuille (het vervreemdingsverbod). Bovendien wordt er zaakvervanging
voorzien wanneer bestaande goederen door andere vervangen worden, onder de
verplichting van de opmaak van een document waaruit de zaakvervanging voor
deze nieuwe goederen blijkt;
• Ook werd de mogelijkheid uitgesloten om de overeenkomst als een verdoken
schenking te herkwalificeren. Immers, een niet in de tijd beperkt aanwasbeding
onder bezwarende titel, dat een kanscontract is, kan slechts worden gewijzigd of
opgeheven met wederzijds akkoord van beide echtgenoten, terwijl een
testament of schenking buiten huwelijkscontract ad nutum wijzigbaar of
herroepbaar is. Kortom, de echtgenoten blijven gebonden door het
aanwasbeding, zelfs als ze het later helemaal oneens worden over de aangegane
verbintenissen. Het beding van aanwas geldt onverkort tussen echtgenoten
tenzij ze er, in gemeen overleg, een einde aan stellen. Met het beding van
aanwas heeft elke echtgenoot beschikt. Hij/zij kan niet meer eenzijdig een
tweede keer beschikken;
• Beide partijen zijn financieel gelijkwaardig (ze onderwerpen beiden eenzelfde
waarde aan de overeenkomst) en zij hebben elk een gelijke kans om het langst
te leven, zoals dit ook blijkt uit hun weinig verschillende leeftijd (bijna vier
jaar). Om hun gelijkwaardige overlevingskans te bewijzen, zijn de aanvragers
bereid een medisch getuigschrift toe te voegen aan het dossier of zich te
onderwerpen aan een medisch onderzoek bij een neutraal geneesheer, eventueel
aan te duiden door de administratie;
• De aanvragers wensen naast de bestaande effectenrekeningen, ook nieuwe
effecten toe te kunnen voegen aan de rekeningen mits de uitdrukkelijke
toestemming van beide partijen. Deze toevoeging van nieuwe effecten zal
gebeuren aan de hand van gelijke "inbrengen" door de echtgenoten, in die zin
dat elk van de echtgenoten eigen gelden aan zal wenden om samen nieuwe
effecten in onverdeeldheid aan te kopen. Elk van de echtgenoten zal dus met
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eigen gelden de onverdeelde helft van de nieuwe effecten financieren. De
aanvragers zijn van oordeel dat dergelijke gelijke "inbreng"/financiering geen
aanleiding kan geven tot bijkomende schenkingsrechten of andere evenredige
rechten.
Gelet op het niet fiscaal karakter van de hiervoor opgesomde motieven van de
voorgenomen verrichtingen (zoals het tegengaan van de beperking van de
reserve van de langstlevende van de echtgenoten en het tegengaan van het
concurrentieel bestuur over het gemeenschappelijk vermogen) maakt de
uitbreng uit het huwelijksvermogen gevolgd door de opmaak van een
overeenkomst van aanwas tussen meneer en mevrouw, volgens partijen geen
fiscaal misbruik uit, zoals bepaald in artikel 3.17.0.0.2.
De partijen menen eveneens dat, men dient te concluderen dat de overeenkomst
van aanwas die de heer X en mevrouw Y voornemens zijn af te sluiten,
kwalificeert als een evenwichtig kanscontract ten bezwarende titel en ten
gevolge hiervan de artikelen 2.7.1.0.3, 3°, 2.8.1.0.1 en artikel 2.7.1.0.5. VCF
geen toepassing kunnen
vinden.

[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
9. 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.
10. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht m.b.t. het sluiten van
overeenkomst van aanwas betreffende de beleggingsportefeuille:
•

Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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
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van akten of geschriften die tot bewijs strekken van een schenking onder de
levenden.”
•

Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF dat luidt als volgt:

“§ 2. Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”
•

Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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.”
•

Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

“§ 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
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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.”
11. Het feit dat een beding van aanwas tussen echtgenoten wordt afgesloten
maakt dit contract op zich niet ongeldig. Wanneer een dergelijk beding van
aanwas wordt afgesloten tussen echtgenoten, zoals in onderhavig geval, moet
het slaan op de eigen goederen van de echtgenoten die ze in onverdeeldheid
bezitten, in casu de effectenportefeuille.
12. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen niet
zijn onderworpen aan de schenkbelasting (maar bij onroerende goederen wel
aan het verkooprecht) mits het contract beperkt is, via beschikking onder
bijzondere titel, en ten bezwarende titel is.
13. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
Vermits een effectenportefeuille beschouwd wordt als een universaliteit,
aanvaardt Vlabel dat het contract betrekking heeft op de effectenportefeuille in
haar geheel, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan de vereiste dat het
contract onder bijzondere titel moet zijn.
14. Zaakvervanging is mogelijk binnen een beding van aanwas. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
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In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed

Wat de effectenportefeuille betreft heeft de aanvaarding van de kwalificatie als
feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege zaakvervanging
optreedt. Het contract zal dus uitwerking krijgen op de effectenportefeuille zoals
deze is samengesteld op het ogenblik van het overlijden van één van de
echtgenoten ongeacht de gewijzigde samenstelling hiervan ingevolge transacties
van wederbeleggingen.
15. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
16. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn zowel bij
het afsluiten van het contract.
Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er sprake is van een
gelijkaardige levensverwachting.
17. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt de inleg van de aanvragers
gelijkwaardig is. De goederen die deel uitmaken van het contract behoren de
aanvragers (na de uitbreng uit het gemeenschappelijk vermogen) ieder voor de
onverdeelde helft toe.
18. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing en hetgeen uiteengezet, kan worden besloten dat het in
casu om een kanscontract ten bezwarende titel gaat.
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19. Indien het contract is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan het afgetoetst worden
aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit
indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is
mogelijk indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat de geviseerde
verrichting ook niet-fiscale doelstellingen heeft, en dat deze niet-fiscale
doelstellingen voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
De voorgenomen verrichting maakt fiscaal misbruik uit in de zin van art.
3.17.0.0.2 VCF aangezien de niet-fiscale motieven (zie punt 4 en 7) die aan het
contract ten grondslag liggen onvoldoende opwegen tegen de fiscale motieven.
Het beding van aanwas wordt gesloten met goederen van het gemeenschappelijk
vermogen die eerst uit dit gemeenschappelijk vermogen worden gebracht zodat
er überhaupt een beding van aanwas kan worden gesloten (eenheid van opzet).
Er moet immers sprake zijn van eigen goederen van de echtgenoten die ze in
onverdeeldheid bezitten.
Aangezien de echtgenoten geen kinderen hebben zullen de goederen van het
gemeenschappelijk vermogen bij gebrek aan een andersluidend testament bij
overlijden van één van de partners toekomen aan de langstlevende onder hen.
Met de uitbreng uit het gemeenschappelijk vermogen en het sluiten van het
beding van aanwas m.b.t. die goederen worden de artikelen 2.7.1.03, 2.7.1.0.5,
2.8.1.0.1 en 2.8.4.1.1 VCF gefrustreerd. Vlabel zal daarom met de
aanwasovereenkomst geen rekening houden bij het overlijden van de
eerststervende.

Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie – en de erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen. Deze beslissing spreekt zich
bovendien niet uit over de mogelijke toepassing van niet door de aanvrager
opgeworpen artikelen van de VCF. belastingen.
------------- publicatie op 13.02.2020
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Uitbreng uit de huwgemeenschap en beding van aanwas
Voorafgaande beslissing nr. 19061 dd. 20.01.2020

Artt 2.8.1.0.1. ; 2.8.4.1.1.; 2.7.1.0.3.; 2.7.1.0.5.; 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 bevestiging te verkrijgen dat de voorgelegde
overeenkomst van aanwas tussen de heer X en mevrouw Y, hierna vermeld,
rechtsgeldig is en kwalificeert als een contract onder bezwarende titel
(kanscontract) en dat - indien de overeenkomst in België wordt geregistreerd de artikelen 2.8.1.0.1 VCF en artikel 2.8.4.1.1, §2, VCF niet van toepassing
zullen zijn en er derhalve geen schenkbelasting zal verschuldigd zijn, alsook dat
de artikelen 2.7.1.0.3, 3°, VCF, 2.7.1.0.5 VCF en 3.17.0.0.2 VCF niet van
toepassing zullen zijn bij het overlijden van een echtgenoot zodat er geen
erfbelasting verschuldigd zal zijn.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II. A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
2. De aanvraag wordt ingediend door Meester […], te […], namens:

2.1. De heer X, geboren te […] op xx.xx.1946, ingeschreven in het Belgisch
rijksregister onder nummer […], van Belgische nationaliteit, wonende te […].
en

2.2. zijn echtgenote, mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1949, ingeschreven
in het Belgisch rijksregister onder nummer […], van Belgische nationaliteit,
wonende te […].
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3. De echtgenoten X - Y, voormeld, huwden op xx.xx.1975 onder het stelsel van
gemeenschap van aanwinsten naar Belgisch recht.
4. Het huwelijkscontract werd verleden bij akte van xx.xx.1975 voor meester
[…], destijds notaris met standplaats te […] en is tot op heden ongewijzigd
gebleven.
5. De echtgenoten hebben één dochter.
6. De echtgenoten hebben hun fiscale woonplaats meer dan vijf jaar in het
Vlaamse Gewest.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
7. De echtgenoten hebben gekozen voor een huwelijk onder het stelsel
van gemeenschap van aanwinsten.
Het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten bevat onder meer twee
effectenportefeuilles en drie goudstaven.
Elke echtgenoot wenst nu voor zichzelf de nodige maatregelen te nemen die
hem/haar in staat stellen zijn/haar levenskwaliteit en -standaard als
langstlevende echtgenoot op de best mogelijk wijze te garanderen. Met dat doel
voor ogen wensen zij vooreerst de voornoemde twee effectenportefeuilles en
drie goudstaven symmetrisch uit te brengen uit hun gemeenschappelijk
vermogen en toe te bedelen aan het eigen vermogen van elke echtgenoot, ieder
voor de (onverdeelde) helft.
8. Vervolgens wensen de echtgenoten met betrekking tot deze twee
effectenportefeuilles en drie goudstaven een kanscontract ten bijzondere titel te
sluiten, om op die manier de feitelijke realiteit van het gezamenlijk beheer en de
beschikking van deze effectenportefeuilles en goudstaven te behouden en te
bekrachtigen.
De partijen kiezen bewust voor dergelijke wederzijdse overeenkomst die hen
beiden bindt en bijgevolg niet eenzijdig kan opgezegd worden. Het
aanwascontract bindt hen bovendien voor onbepaalde duur en vervult zowel de
doelstelling van de financiële bescherming van de langstlevende echtgenoot, als
deze van een gezamenlijk handelen.
Dit doel kan niet bereikt worden met een schenking tussen echtgenoten of
testament aangezien deze eenzijdige en herroepbare rechtshandelingen
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betreffen en bovendien niet beletten dat de dochter van de partijen haar
reservatair erfdeel zou opeisen.
9. De overeenkomst van aanwas zal als volgt luiden:

"OVERWEGENDE DAT:
1. De partijen eigenaar zijn van :
- Een effectenportefeuille ingeschreven op hun naam in onverdeeldheid, elk
voor een onverdeelde helft, geïndividualiseerd onder nummer […] en beheerd
in open bewaargeving bij de bank […], hierna genoemd de
"effectenportefeuille A";
- Een effectenportefeuille ingeschreven op hun naam in onverdeeldheid, elk
voor een onverdeelde helft, geïndividualiseerd onder nummer […] en beheerd
in open bewaargeving bij […], hierna genoemd de "effectenportefeuille B";
- 3 goudstaven van ongeveer 1 kg, hierna genoemd de "goudstaven".
De effectenportefeuille A en de effectenportefeuille B worden hierna elk
afzonderlijk genoemd de "effectenportefeuille" en samen de
"effectenportefeuilles".
De effectenportefeuilles en de goudstaven worden hierna samen genoemd de
"tegoeden".
2. De effectenportefeuille een individualiseerbaar goed is en een feitelijke
universaliteit van goederen vormt, bestaande uit diverse bestanddelen
(effecten en/of speciën). Deze samenstelling kan gewijzigd worden door de
zakenrechtelijke subrogatie, (weder) belegging of vervanging van de diverse
elementen die deel uitmaken van deze universaliteit;
3. De samenstelling van de effectenportefeuille op dag van vandaag is
omschreven in een staat, aangehecht aan deze;
4. Partijen verklaren dezelfde levensverwachting te hebben en tot staving
hiervan een medisch verslag bijvoegen;
5. Partijen zich zo goed als mogelijk wensen te voorzien voor het geval elk van
hen de langstlevende van hen zou zijn. Ze handelen in die zin "animo
speculandi" .

M&D Seminars

1042

Met betrekking tot de tegoeden;
IS OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:
Artikel 1 - Algemeen
Partijen wensen dat de tegoeden, met de eraan gekoppelde liquiditeiten, aan
de langstlevende hunner toekomen; het betreft hier een doelvermogen met
inbegrip van meerwaarden, vruchten en toebehoren en bij wederbelegging of
zaakvervanging verkregen zaken.
Ingeval van beëindiging van de onverdeeldheid met betrekking tot de
tegoeden, door het overlijden van één der partijen, zal het aandeel van de
overledene in volle eigendom aangroeien bij dat van de langstlevende.
Deze aanwas is tussen partijen overeengekomen ten titel van kanscontract en
dus onder bezwarende titel. Aldus staat elk der partijen zijn aandeel in de
tegoeden die zich op zijn overlijdensdag op gemelde effectenportefeuille
bevinden af aan de andere, onder de opschortende voorwaarde van zijn
vooroverlijden. Als tegenprestatie voor deze afstand verkrijgt degene die
afstaat een gelijke kans om het aandeel van de andere te verwerven indien hij
het langst leeft.
Artikel 2 - Rechtskeuze
De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat uitsluitend het Belgische recht van
toepassing is op deze overeenkomst, met betrekking tot zijn inhoud als tot
zijn vorm, hierna samen genoemd "het toepasselijke recht".
Artikel 3 - Verbod van vervreemding
Teneinde de uitvoering van onderhavige overeenkomst te garanderen
verbinden partijen zich ertoe, gedurende de gehele looptijd van deze
overeenkomst, hun aandeel in voorschreven tegoeden, die hen in
onverdeeldheid toebehoort, niet te vervreemden, te verpanden of er eender
welk ander recht op toe te staan, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de
andere partij, en dit zolang deze overeenkomst van kracht blijft tussen hen.
Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van partijen om
gezamenlijk schenkingen te doen met betrekking tot de effecten en gelden
zich bevindende in voormelde effectenportefeuille (of ten aanzien van de
individuele bestanddelen ervan) .
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Tevens verbinden partijen zich ertoe alle beslissingen aangaande beleggingen
en herbeleggingen met betrekking tot de onverdeeldheid gezamenlijk te
nemen. Alle beslissingen dienaangaande werden geacht na gezamenlijk
overleg te zijn genomen.
Partijen ontzeggen zich het recht elkaar wederzijdse volmachten toe te staan,
met uitzondering voor het geval één van de partijen handelingsonbekwaam
wordt.
Artikel 4 - Vervanging van de bestaande goederen - Zaakvervanging
a) Alle zaken die worden verkregen in vervanging van de oorspronkelijke
tegoeden en alle interesten, dividenden of andere opbrengsten die nog niet
werden uitgekeerd ingevolge hetgeen bepaald werd sub artikel 5, vallen
eveneens onder dit beding van aanwas.
b) De wijzigingen in de samenstelling van de effectenportefeuille (mits
akkoord van beide partijen), in hoofde van de vervanging, belegging of
herbelegging van deze goederen, heeft geen invloed op onderhavige
overeenkomst die ongewijzigd blijft, met name de effectenportefeuille
geïndividualiseerd onder bovenstaand nummer. De principes van
zaakvervanging zijn onverkort van toepassing op deze effectenportefeuille.
c) Bijgevolg heeft onderhavig contract van aanwas niet enkel betrekking op de
effecten aangeduid in de aangehechte staat, maar tevens op de effecten en
liquiditeiten die in de plaats zijn gekomen van deze tegoeden zoals
aangegeven in de staat gehecht aan deze overeenkomst.
Het principe van de zaakvervanging is van toepassing aangezien de
effectenportefeuille een feitelijke universaliteit van goederen uitmaakt die de
zaakvervanging veronderstelt.
d) Als tot zaakvervanging van de effectenportefeuille als zodanig wordt
overgegaan, moet dit nog bevestigd worden op het moment van de verwerving
van het nieuwe zaakvervangende goed. Hetzelfde geldt voor de vervanging van
de goudstaven door andere tegoeden.
Artikel 5 - Vruchten en meerwaarden
Partijen komen overeen dat de vruchten (interesten, dividenden etc.) die door
de effectenportefeuille gegenereerd worden, na aftrek van de bancaire kosten
(bewaar- en beheerskosten en andere kosten) wel of niet mogen uitgekeerd
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worden aan de partijen, elk voor de onverdeelde helft, net zoals de
meerwaarden die door de effectenportefeuille gerealiseerd worden (mits
akkoord van beide partijen). In geval de vruchten en meerwaarden niet
uitgekeerd worden zal onderhavig contract tevens van toepassing zijn op de
vruchten en meerwaarden.
De meerwaarden die deel uitmaken van de effectenportefeuille en niet
uitgekeerd worden wegens niet realisatie, maken integraal deel uit van de
geïndividualiseerde effectenportefeuille. Bijgevolg zal onderhavige
overeenkomst van aanwas tevens van toepassing zijn op deze meerwaarden.
Ook de meerwaarden die deel uitmaken van de goudstaven maken integraal
deel uit van de goudstaven. Bijgevolg zal deze overeenkomst van aanwas
tevens van toepassing zijn op deze meerwaarden.
Artikel 6 - Traceerbaarheidsverplichting
Partijen komen overeen om ervoor te zorgen dat de tegoeden die betrokken
zijn in het beding van aanwas te allen tijde traceerbaar blijven, zodat te allen
tijde het verband kan worden gelegd tussen de tegoeden op de dag van het
sluiten van het contract en de tegoeden op de dag van het beëindigen van de
onverdeeldheid door het overlijden van één van de partijen.
Artikel 7 - Duur
Dit contract heeft een onbepaalde duur en kan slechts ontbonden worden met
het akkoord van beide partijen. Niettemin staat het de partijen vrij om in
gemeenschappelijk overleg een einde te stellen aan het contract van aanwas.
In voorkomend geval zal artikel 815 BW van toepassing zijn op de
onverdeeldheid die tussen partijen bestaat, wat betekent dat elke partij de uit
onverdeeldheidtreding kan vragen in hoofde van deze bepalingen van artikel
1207 Ger.W.
Het contract van aanwas eindigt geenszins ingeval van een wijziging van het
nummer waaronder de effectenportefeuille geïndividualiseerd is of ingeval van
bewaargeving van de desbetreffende effectenportefeuille door een andere
financiële instelling dan deze die vandaag de bewaarneming op zich neemt.
Het contract van aanwas eindigt eveneens wanneer een feitelijke scheiding
tussen partijen ontstaat en wanneer een vordering tot echtscheiding of
scheiding van tafel en bed wordt ingeleid door een partij.
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Artikel 8 - Nietigheid
Een eventuele nietigheid van een bepaling van dit beding van aanwas betreft
enkel die specifieke bepaling, die in dat geval voor niet geschreven moet
worden gehouden, maar kan, volgens de uitdrukkelijke wil van partijen, niet
de nietigheid van het volledige beding van aanwas tot gevolg hebben.
Artikel 9 - Bemiddeling en arbitrage
De partijen komen overeen om ingeval van betwisting deze overeenkomst te
onderwerpen aan de bemiddeling en zo nodig aan de principes van de
arbitrage. De arbitrage wordt opgestart en verloopt volgens de regels van
CEPANI (www.cepani.be).
Artikel 10 - Slotbepalingen
De partijen verklaren afdoende geïnformeerd te zijn aangaande hun rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze overeenkomst die hen op
een onpartijdige wijze geadviseerd werd.".
[top]

III. Motivering van de aanvraag
10. Principe
Het beding van aanwas betreft een kanscontract ten bezwarende titel dat wordt
afgesloten tussen twee contractanten met betrekking tot één of meerdere
goederen.
Een contract van aanwas heeft een wederkerig karakter. Beide contractanten
zullen gezamenlijk tot een besluitvorming moeten komen teneinde hun rechten
van beheer en beschikking uit te oefenen. Een wijziging, noch opzegging kan
bijgevolg eenzijdig geschieden.
Als compensatie van deze beperking aan hun beheers- en
beschikkingsbevoegdheid die de echtgenoten zich vrijwillig opleggen, bekomt
elke contractant onder opschortende voorwaarde het recht op het aandeel van
de medecontractant in zijn aanspraken op het goed waar het beding van aanwas
op gevestigd wordt zo deze komt te overlijden. Het zich al dan niet voordoen
van de aanwas is verbonden aan de onzekere gebeurtenis van het tijdstip van
overlijden van een contractant.
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De onzekerheid van tijdstip en identiteit van de eerstoverleden contractant
maakt dat beide partijen eenzelfde kans hebben op de aanwas van een
vermogensbestanddeel.
11. Eigen vermogen van echtgenoten gehuwd onder een stelsel van
gemeenschap van aanwinsten
Dat een beding van aanwas mogelijk is met betrekking tot goederen behorende
tot het eigen vermogen van echtgenoten gehuwd onder een stelsel van
gemeenschap van aanwinsten wordt door de Vlaamse Belastingadministratie zelf
bevestigd.
12. Een evenwichtig kanscontract
Het beding van aanwas betreft een contract ten bezwarende titel, wat verklaard
wordt door het gegeven dat beide partijen een gelijke kans hebben om
eigendomsaanspraken op het gehele goed te verkrijgen door de aanwas in volle
eigendom van het aandeel van de overleden contractant. Deze gelijkheid van
kansen wordt beoordeeld op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
De kwalificatie "kanscontract" tussen partijen wordt aangetoond door de gelijke
overlevingskans, een gezamenlijk optreden in de vorm van een strikt
vervreemdingsverbod en de afwezigheid van een einddatum. Het bezwarende
karakter sluit de taxatie in de erf- of registratiebelasting in hoofde van de
artikelen 2.7.1.0.3, 3°, art. 2.7.1.0.5, art. 2.8.1.0.1 jo 2.8.4.1.1, §2, VCF al dan
niet in combinatie met art. 3.17.0.0.2 VCF uit. Wij verwijzen dienaangaande naar
de beslissingen door u genomen[1].
13. Met betrekking tot artikel 1130 BW en artikel 1100/1 e.v. nieuw BW
Het beding van aanwas betreft een kanscontract ten bezwarende titel onder de
opschortende voorwaarde van vooroverlijden van een contractant en ten
bijzondere titel. Het is derhalve geen verboden erfovereenkomst.
14. In casu
Het contract van aanwas dat het echtpaar X – Y, voormeld wenst af te sluiten,
kwalificeert als een kanscontract ten bezwarende titel. Het bezwarende karakter
wordt ondersteund door de volgende feitelijke gegevens, waaruit blijkt dat de
echtgenoten een evenwaardig kanscontract voor ogen hebben en animo
speculandi wensen te handelen:
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Een gelijke overlevingskans bij het afsluiten van de overeenkomst, wat
aangetoond wordt door de gelijkaardige leeftijd, in casu 73 jaar voor mijnheer
en 70 jaar voor zijn echtgenote; en eenzelfde goede gezondheidstoestand,
wat aangetoond wordt door een medisch attest.

•

Het leeftijdsverschil van 3 jaar kwalificeert onder de
vigerende rechtspraak[2] als een kansengelijkheid aangezien deze moet
beoordeeld worden in de feiten en niet enkel mag gesteund worden op een
objectieve leeftijd.

•

De financiële gelijkwaardigheid: beide partijen zijn elk volle eigenaar van de
onverdeelde helft in de effectenportefeuilles en de goudstaven, die bovendien
samen beheerd worden.

•

Het beding van aanwas bevat een strikt vervreemdingsverbod. Het is de
echtgenoten niet toegestaan eenzijdig het contract stop te zetten, te wijzigen,
de goederen in pand te geven, te vervreemden etc. Aanvullend, ter
versterking van dit vervreemdingsverbod, hebben de partijen zich het verbod
opgelegd om wederzijdse volmachten toe te staan. Elke daad van beheer of
beschikking die gesteld wordt, zal met andere woorden de expliciete en
persoonlijke handeling van elk der echtgenoten noodzaken.

•

Het contract van aanwas wordt aangegaan voor onbepaalde duur. De
afwezigheid van einddatum leidt ertoe dat het beding slechts kan opgeheven
worden mits wederzijds akkoord van de contractanten. Het contract van
aanwas eindigt evenwel wanneer een feitelijke scheiding tussen partijen
ontstaat en wanneer een vordering tot echtscheiding of scheiding van tafel en
bed wordt ingeleid door een partij.

•

Het beding van aanwas kwalificeert tevens als een overeenkomst ten
bijzondere titel aangezien de overeenkomst van aanwas enkel van toepassing
is op voornoemde effectenportefeuilles en goudstaven.

15. Tussenbesluit
Er is in casu geen schenkbelasting verschuldigd op grond van de artikelen
2.8.1.0.1 e.v. Vlaamse Codex Fiscaliteit (hierna "VCF").
Schenkbelasting kan enkel worden geheven in het geval waarin art. 2.8.1.0.1
VCF voorziet ("belastbaar voorwerp"): "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 levenden" .
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In casu geschiedt de overdracht van het aandeel van de eerstoverleden
echtgenoot aan de langstlevende echtgenoot op grond van 1) een
(symmetrische) uitbreng en 2) een beding van aanwas onder bezwarende titel.
•

Een symmetrische uitbreng van gemeenschappelijke goederen naar het eigen
vermogen van ieder van de echtgenoten voor de helft, houdt geen schenking
in;

•

Het beoogde beding van aanwas is een evenwichtig beding van aanwas onder
bezwarende titel (supra).

•

Daarenboven zal het beding van aanwas gerealiseerd worden bij onderhandse
akte en niet vrijwillig ter registratie worden voorgelegd.

•

Last but not least, geschiedt de verrichting niet animo donandi, maar animo
speculandi. Zonder vrijgevigheidsinzicht is er geen schenking.

Om al deze redenen zal er geen schenkbelasting verschuldigd zijn.
16. Een beding van aanwas voorafgegaan door een uitbreng van
vermogensbestanddelen van het gemeenschappelijk vermogen naar het eigen
vermogen is geen fiscaal misbruik in de zin van art. 3.17.0.0.2 VCF en leidt niet
tot de heffing van erfbelasting

16.1. Standpunt van Vlabel
In het standpunt nummer 17044 van 19 september 2018, Bedingen van
aanwas, art. 2.7.1.0.3, 3°, en 2.8.1.0.1 VCF, staat letterlijk wat volgt:

"Indien het beding van aanwas in een contract is opgenomen vanaf 1 juni 2012
kan het afgetoetst worden aan de anti-misbruikbepalingen. Het beding van
aanwas maakt geen fiscaal misbruik uit indien er ook niet-fiscale motieven
aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is mogelijk indien
de belastingplichtige niet kan aantonen dat de geviseerde verrichting ook
niet-fiscale doelstellingen heeft, en dat deze niet-fiscale doelstellingen
voldoende opwegen tegen de fiscale motieven. Dit geldt a fortiori indien het
beding van aanwas deel uit maakt van een gecombineerde constructie (bv.
uitbreng van goederen uit het gemeenschappelijk vermogen, gevolgd door het
sluiten van een beding van aanwas).
Het voormelde standpunt komt er op neer dat:
a) er fiscaal misbruik is zodra er geen niet-fiscale motieven aan ten grondslag
liggen die voldoende opwegen tegen de fiscale motieven;
b) indien het beding van aanwas deel uit maakt van een gecombineerde
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constructie (bv. uitbreng van goederen uit het gemeenschappelijk vermogen,
gevolgd door het sluiten van een beding van aanwas), is dit voor de
beoordeling van de kwalificatie fiscaal misbruik een verzwarende
omstandigheid.
Hoewel het standpunt dit niet vermeldt, wordt algemeen aangenomen dat in
het laatste geval art. 2.7.1.0.4 VCF wordt gefrustreerd wegens het "ledigen van
de gemeenschap".
Dit is echter niet in overeenstemming met letter en de geest van de algemene
antimisbruikbepaling vervat in art. 3.17.0.0.2 VCF, zoals hierna uitvoerig zal
worden betoogd.

16.2. Kritiek op het standpunt van Vlabel
16.2.1. Algemene inleiding
In casu is er ook geen erfbelasting verschuldigd.
Art. 170, §1 en §2, al. 1 van de Grondwet bepaalt dat geen belasting ten
behoeve van de Staat kan worden ingevoerd dan door een wet (§1) en dat
geen belasting ten behoeve van de gemeenschap of het gewest kan worden
ingevoerd dan door een decreet of een in artikel 134 bedoelde regel (§2, al.
1).
Er kan slechts in drie gevallen erfbelasting worden geheven:
1/ op grond van de algemene regel van art. 2.7.1.0.1 VCF;
2/ op grond van een fictiebepaling (art. 2.7.1.0.2 tot en met 2.7.1.0.10 VCF)
(beide vervat in de afdeling "belastbaar voorwerp");
3/ op grond van het algemeen principe van het fiscaal misbruik (art.
3.17.0.0.2 VCF). Het algemeen fiscaal misbruik behoort immers eveneens tot
de belastbare materie om de goede reden dat het fiscaal misbruik
verkrijgingen naar aanleiding van het overlijden met erfbelasting belast, die
niet onder de voormelde categorieën 1/ en 2/ vallen.
Art. 2.7.1.0.1 VCF is in casu niet van toepassing omdat de langstlevende
echtgenote niets uit de nalatenschap van de erflater zal verkrijgen in haar
hoedanigheid van erfgename of legataris. De langstlevende zal immers de
helft van de portefeuilles en de goudstaven bij overlijden van de erflater
verkrijgen op grond van een kanscontract in haar hoedanigheid van
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contractspartij, en dus niet uit de nalatenschap en ook niet in haar
hoedanigheid van erfgenaam of legataris.
Er is ook geen enkele fictiebepaling die in casu in aanmerking zou kunnen
komen.
Art. 2.7.1.0.3, 3° VCF en art. 2.7.1.0.5 VCF zijn niet van toepassing omdat er
geen sprake is van een schenking, maar van een overeenkomst onder
bezwarende titel (supra).
De art. 2.7.1.0.4, 2.7.1.0.6 en 2.7.1.0.7-9 VCF zijn evenmin van toepassing
omdat de toepassingsvoorwaarden van deze fictiebepalingen in casu niet
vervuld zijn.
Meer bepaald is art. 2.7.1.0.4 VCF niet van toepassing. Deze decretale
bepaling bepaalt dat de langstlevende echtgenoot die ingevolge een
huwelijksovereenkomst die niet aan de regels voor de schenkingen is
onderworpen, meer dan de helft van de gemeenschap toegekend krijgt, voor
de heffing van de erfbelasting wordt 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.
Deze bepaling is in casu niet van toepassing omdat de overdracht van
de helft van het gemeenschappelijk vermogen, niet geschiedt door een
huwelijksvermogensrechtelijk verblijvingsbeding bij overlijden
(een huwelijksovereenkomst of huwelijksvoordeel), maar door uitbreng
onder de levenden. Er is dus wel een huwelijksovereenkomst, met name een
"uitbreng" of verdeling van een deel van het gemeenschappelijk vermogen bij
levenden, maar die wijkt niet af van de gelijke verdeling van de gemeenschap
in het voordeel van één van de echtgenoten. Ten slotte geschiedt de
verkrijging door de langstlevende van de helft van de eerstoverleden
echtgenoot niet bij huwelijksvermogensrechtelijk verblijvingsbeding, maar bij
beding van aanwas ten bezwarende titel.
Het besluit is enerzijds dat noch de algemene regel van art. 2.7.1.0.1 VCF,
noch enige fictiebepaling van toepassing is in deze.
Anderzijds komt enkel fiscaal misbruik in aanmerking om erfbelasting te
heffen. Hierna zal in hoofdorde betoogd worden dat het algemeen fiscaal
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misbruikbeginsel niet van toepassing is wanneer een specifieke fiscaal
misbruikbeginsel van toepassing is (16.2.2.)). Vervolgens zal in subsidiaire
orde betoogd worden dat, indien het algemeen fiscaal misbruikbeginsel wel
van toepassing zou zijn, ook wanneer een specifiek fiscaal misbruikbeginsel
van toepassing is, aan de toepassingsvoorwaarden van het algemeen fiscaal
misbruikbeginsel niet voldaan is (16.2.3.)).

16.2.2. In hoofdorde. Het algemeen fiscaal misbruikbeginsel is niet van
toepassing wanneer een specifiek fiscaal misbruikbeginsel van toepassing is

16.2.2.1. Het principe: een specifiek fiscaal misbruikbeginsel primeert op
het algemeen fiscaal misbruikbeginsel (in het algemeen en in het
onderhavige geval)
De VCF bevat meerdere fiscale antimisbruikbepalingen. Men kan ze
onderbrengen in specifieke fiscale antimisbruikbepalingen en in algemene
fiscale antimisbruikbepalingen. Zo worden de fictieve legaten vervat in de
art. 2.7.1.0.3 e.v. VCF gemeenzaam gekwalificeerd als specifieke fiscale
antimisbruikbepalingen. Ze hebben tot doel het gebruik van technieken die
het ontwijken van de erfbelasting (die normalerwijze op grond van art.
2.7.1.0.1 VCF zou kunnen worden geheven) mogelijk maken, te
sanctioneren (zie bv. met betrekking tot art. 2.7.1.0.4 VCF, J. DECUYPER en
J. RUYSSEVELDT, Successierechten I, 2015, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015,
nr. 90, p. 78; A. MAYEUR e.a., Droits de succession, 1, 2016-17, Waterloo,
Wolters Kluwer, 2016, nr. 585, p. 257). Aldus wil art. 2.7.1.0.4 VCF
vermijden dat de erfbelasting door de in gemeenschap gehuwde
echtgenoten volledig wordt ontweken door (hun goederen in het
gemeenschappelijk vermogen in te brengen en) het gemeenschappelijk
vermogen door een clausule van het huwelijkscontract toe te bedelen aan
de langstlevende echtgenoot. Daarnaast is er sedert 1 juni 2012, eerst in
het Wetboek successierechten en sinds 1 januari 2015 in de VCF, ook een
algemene antimisbruikbepaling (art. 3.17.0.0.2 VCF). Kortom, art. 2.7.1.0.4
VCF is een specifieke fiscale anti-misbruik bepaling.
De eerste vraag die dan ook rijst, is wat de prioriteit is tussen al deze
antimisbruikbepalingen en of ze überhaupt samen kunnen worden
toegepast. Het antwoord is dat een specifieke antimisbruikbepaling
voorrang heeft op de algemene antimisbruikbepaling. De toepassing van
het algemeen fiscaal misbruikbeginsel is dan niet meer mogelijk. Zodra
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men niet onder de toepassing valt van de specifieke antimisbruikbepaling,
is het vangnet van de algemene fiscale antimisbruikbepaling niet meer
toegelaten[3].

16.2.2.2. De argumenten
Het eerste argument is het principe "lex specialis derogat /legi generali"
(vrij vertaald: de bijzondere wet maakt een uitzondering op de algemene
wet). Wanneer een bijzondere regel en een algemene regel eenzelfde
situatie regelen, heeft de bijzondere wet voorrang en zet de bijzondere
regel de algemene regel opzij.
Een tweede argument is een uitvloeisel van het eerste argument, het
gezond verstand, de evidentie zelf. Een voorbeeld om deze regel van het
gezond verstand te illustreren: art. 2.8.3.0.3 VCF bepaalt dat er een
progressievoorbehoud is voor schenkingen van onroerende
goederen binnen de drie jaar en tussen dezelfde partijen, en dit om te
vermijden dat men de progressieve tarieven zou ontwijken door elke dag
een kleine schenking te doen. In de praktijk worden de schenkingen dan
om de drie jaar én één dag gedaan (dit is het zogenaamd "saucissoneren").
Het is evident dat deze praktijk niet kan beteugeld worden door de
toepassing van de algemene antimisbruikbepaling. Iedereen is het daar
mee eens. De wetgever heeft immers door het invoeren van een betrokken
specifieke antimisbruikbepaling duidelijk bepaald wat in die hypothese een
fiscaal misbruik is en wat niet. Enkel de schenkingen binnen de drie jaar
maken een fiscaal misbruik uit. A contrario maken twee schenkingen die
meer dan drie jaar van elkaar gescheiden zijn, geen fiscaal misbruik uit.
Welnu juist hetzelfde geldt voor andere door een specifieke
antimisbruikbepaling geregelde situaties zoals schenkingen onder
opschortende voorwaarde of termijn van het (voor)overlijden van de
schenker, schenkingen van roerende en onroerende goederen kort voor het
overlijden, verschuivingen door middel van het huwelijksvermogensstelsel
(huwelijksvoordelen), overeenkomsten met bedingen ten voordele van
derden, gesplitste aankopen en inschrijvingen (art. 2.7.1.0.3 tot en met
2.7.1.0.9 VCF), verwerping van een nalatenschap (art. 68 (oud) W.Succ.),
enz.
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In al deze hypothesen heeft de wetgever in de fictiebepalingen zeer
duidelijk bepaald welke ontwijking een misbruik uitmaakt en welke niet. Dit
geschiedt telkens door een heel precieze omschrijving van de
toepassingsvo687orwaarden die vervuld moeten zijn om te kunnen
spreken van een fiscaal misbruik. Wat de huwelijksvoordelen betreft, heeft
de wetgever in art. 2.7.1.0.4 VCF (oud art. 5 W.Succ.) bepaald dat er slechts
fiscaal misbruik zou zijn indien (oorspronkelijk) werd voorzien 1/ bij
huwelijkscontract in een 2/ aleatoire 3/ toebedeling van 4/ meer dan de
helft van het 5/ gemeenschappelijk vermogen 6/ bij overlijden, 7/
toebedeling die niet aan de regels van de schenkingen was onderworpen.
De wetgever had voorzeker andere (toen reeds bestaande en gekende)
huwelijksvoordelen, zoals het inbrengen door de erflater van eigen
roerende en onroerende goederen in het gemeenschappelijk vermogen (die
later bij helften zouden verdeeld worden) als misbruik kunnen
bestempelen. Hij heeft dat niet gedaan. Is de inbreng door de erflater in
extremis van eigen goederen in het gemeenschappelijk vermogen die dan
later bij helften verdeeld worden, dan toch een fiscaal misbruik? Uiteraard
niet. Integendeel. Wat de wetgever inzake huwelijksvoordelen niet als een
fiscaal misbruik heeft bestempeld, daarvan heeft hij impliciet maar zeker
gezegd dat het geen fiscaal misbruik is.
In de fictiebepalingen in de erfbelasting heeft de wetgever of de
decreetgever ook grenzen gesteld, hetzij kwantitatieve (art. 2.7.1.0.5, art.
2.7.1.0.6 VCF), hetzij kwalitatieve (art. 2.7.1.0.3, 3°, art. 2.7.1.0.4, art.
2.7.1.0.6, art. 2.7.1.0.7 VCF enz.). Het verschil tussen kwantitatieve en
kwalitatieve grenzen is niet essentieel en alleszins niet doorslaggevend,
indien de kwalitatieve grenzen scherp omlijnd zijn. Welnu, dit is het geval
in de voormelde successierechtelijke fictiebepalingen. Art. 2.7.1.0.4 VCF
trekt een heel duidelijke kwalitatieve grens: het moet een toebedeling zijn
via het huwelijksvermogensstelsel, van meer dan de helft van een
gemeenschappelijk vermogen, bij overlijden van een echtgenoot, en die
niet onderworpen mag zijn aan de regels van de schenkingen. Zit men net
buiten die grens, dan is ook niet voldaan aan alle toepassingsvoorwaarden
van art. 3.17.0.0.2 VCF.
Een derde argument vindt men in het arrest nr. 141/2013 van 30 oktober
2013 van het Grondwettelijk Hof. Het Hof heeft de toepassing van het
algemeen fiscaal anti-misbruikbeginsel in het raam van de toepassing van
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fictiebepalingen gerelativeerd. Volgens het Hof moet Vlabel bij het
beoordelen van het fiscaal misbruik rekening houden met, onder meer, het
eventuele bestaan van specifieke bepalingen die reeds ertoe strekken
bepaalde misbruiken van de betrokken fiscale bepaling tegen te gaan
(ro.B.21.2): de kwestieuze passage luidt als volgt: "In dat opzicht zal de
administratie rekening moeten houden met, onder meer, de algemene
context van de relevante fiscale wetgeving, de praktijken die gewoonlijk
gangbaar zijn op het ogenblik van de inwerkingtreding van de fiscale
bepaling waarvan zij het misbruik aanvoert alsook met het eventuele
bestaan van specifieke bepalingen die reeds ertoe strekken bepaalde
misbruiken van de betrokken fiscale bepaling tegen te gaan" (eigen
klemtoon). Dit kan redelijkerwijze niets anders betekenen dan dat er dan
geen plaats meer is voor de toepassing van de algemene antimisbruik
bepaling.
Er is ook nog een vierde argument. De rechtspraak en de rechtsleer en ook
de fiscale administratie (bv. in de voorafgaande beslissingen van de
federale rulingdienst), zijn het er roerend over eens dat de art. 2.7.1.0.3 tot
en met 2.7.1.0.10 VCF uitzonderingen zijn op de algemene regel vervat in
artikel
2.7.1.0.1 VCF. Het gevolg van deze kwalificatie is dat deze fictiebepalingen
restrictief moeten worden geïnterpreteerd. Dit betekent dan weer dat de
toepassing van deze bepalingen naar analogie, zeker wat deze
uitzonderingsbepalingen betreft, uitgesloten is.
Welnu, door naast de specifieke antimisbruikbepaling alsnog de algemene
antimisbruikbepaling toe te passen, voert men een analogische toepassing
van de fictiebepalingen in.
Een deel van de rechtsleer is dan ook terecht in die zin gevestigd dat een
specifieke antimisbruikbepaling de toepassing van de algemene
antimisbruikbepaling uitsluit (W. VERMEULEN en
T. MELIS, "De nieuwe antimisbruikbepaling inzake schenkings- en
registratierechten, 2012, 2/18; Ph. DE PAGE, "Réflexions sur l'abus fiscal et
la gestion du patrimoine familial", Larcier, p. 80, sub 5).
De schaarse recente rechtspraak is ook in die zin gevestigd. De Rechtbank
van eerste aanleg van Henegouwen, afdeling Bergen, oordeelde bij vonnis
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dd. 25 juni 2019 (onuitg. RG 18/424/A)(stuk 16) dat het ontwijken van art.
5 W.Succ. aan de hand van een "Casman-clausule" geen aanleiding geeft
tot de toepassing van het algemeen fiscaal misbruikbeginsel. De relevante
passage luidt als volgt: "Or, l'article 5 CDS est lui-même une mesure antiobus fiscal, dite spécifique (car visant la situation particulière de
l'attribution de plus de la moitié de la communauté par convention
matrimoniale au conjoint survivant). Il apparait dès lors inutile ou
surabondant de prétendre à l'application de la mesure anti-obus générale
lorsque la mesure anti-obus spécifique n'a pas trouvé à s'appliquer, pour
les motifs exposés ci-dessus" (vrij vertaald: doch, art. 5 W.Succ. is zelf een
fiscale antimisbruikmaatregel, zogenaamd specifiek (omdat het de
bijzondere hypothese viseert van het toebedelen van meer dan de helft van
het gemeenschappelijk vermogen bij huwelijksovereenkomst aan de
langstlevende echtgenoot).Derhalve lijkt het onnodig of overbodig te
menen dat de algemene antimisbruikmaatregel van toepassing is wanneer
de specifieke antimisbruikmaatregel niet van toepassing is bevonden,
omwille van de hierboven vermelde redenen").
Besluit: wanneer de belastingplichtige zich buiten het toepassingsgebied
van de fictiebepaling van art. 2.7.1.0.4 VCF stelt, kan het algemeen fiscaal
misbruikbeginsel vervat in art. 3.17.0.0.2 VCF niet meer worden toegepast.
Immers, de hypothese geviseerd door art. 2.7.1.0.4 VCF is de uitdrukking
van een bijzonder fiscaal misbruik dat de wetgever heeft willen bestrijden
en die a contrario impliceert dat het ontwijken van de erfbelasting door
middel van een huwelijksvoordeel dat niet expliciet geviseerd wordt door
deze fictiebepaling, geen fiscaal misbruik is.
Ten overvloede: het standpunt over de prioriteit van de specifieke antimisbruikbepaling is alleszins de facto onweerlegbaar. Volgens sommigen
kan de belastingplichtige die via verrichtingen de doelstellingen van een
fictiebepaling frustreert (quod erat demonstrandum, vrij vertaald: dat is
juist wat moet bewezen worden ), via artikel 3.17.0.0.2 VCF terug in het
toepassingsgebied van de fictiebepaling worden geplaatst. Maar hoe kan
dat nu? Het frustreren van een fictiebepaling (bv. art. 2.7.1.0.4 VCF) houdt
immers in dat men moet gehandeld hebben in strijd met de doelstellingen
van de bepaling. Maar die doelstellingen worden exhaustief vertaald in de
toepassingsvoorwaarden van de kwestieuze bepaling. Met andere woorden,
als de belastingplichtige zich onttrekt aan die toepassingsvoorwaarden,
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handelt hij per hypothese niet in strijd met de doelstellingen van deze
fictiebepaling en kan art. 3.17.0.0.2 VCF derhalve de facto niet worden
toegepast. Hierop wordt hieronder uitvoeriger ingegaan.
Het besluit is dus dat indien men niet onder de toepassingsvoorwaarde van
de fictiebepaling van art. 2.7.1.0.4 VCF valt, art. 3.17.0.0.2 VCF niet van
toepassing is, juridisch-conceptueel of de facto. Dat laatste maakt niet uit.
Men kan dit betreuren en stellen dat het toepassingsgebied van het
algemeen fiscaal misbruikbeginsel daardoor wordt beperkt. Maar in een
rechtstaat moet men zich houden aan de wet (art. 3.17.0.0.2 VCF) en aan
de grondwettelijke beginselen zoals het legaliteitsbeginsel. Hierna zal
worden aangetoond dat dit laatste beginsel pas dan niet geschonden wordt
wanneer het algemeen fiscaal misbruikbeginsel correct wordt
geïnterpreteerd en toegepast.

16.2.2.3. In subsidiaire orde. Indien het algemeen fiscaal misbruikbeginsel
van toepassing zou zijn, ook wanneer een specifiek fiscaalmisbruik
beginsel van toepassing is (quad non), is niet aan alle
toepassingsvoorwaarden van dit algemeen fiscaal misbruikbeginsel voldaan

16.2.2.3.1. Het algemeen fiscaal misbruikbeginsel en het
legaliteitsbeginsel
De derde mogelijke oorzaak voor de heffing van de erfbelasting is, sedert 1
juni 2012, zoals gezegd, het algemeen fiscaal misbruikbeginsel. Voor de
schenk- en de erfbelasting is dat beginsel sinds 1 januari 2015 vervat in
art. 3.17.0.0.2 VCF.
Een eerste vraag die rijst is of het algemeen fiscaal misbruikbeginsel niet
op zich strijdig is met het legaliteitsbeginsel. Die vraag is aan het
Grondwettelijk Hof gesteld. Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van
30 oktober 2013[4] geantwoord dat dit niet het geval is: "B.21.3. Uit wat
voorafgaat volgt dat de bestreden artikelen 167 en 168[5] het fiscale
wettigheidsbeginsel niet schenden" .
Belangrijk is echter vooral waarom en onder welke voorwaarden het
legaliteitsbeginsel niet geschonden is. Dienaangaande stelt het Hof wat
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volgt:

"B.19. De bestreden bepalingen doen niet alleen geen afbreuk aan het
beginsel dat de belastingplichtige de minst belaste weg mag kiezen, en
zulks ondanks de grenzen die daaraan worden gesteld (Parl . St.., Kamer,
2011-2012, DOC 53-2081/016, p. 69) zonder dat beginsel fundamenteel
aan te tasten (ibid., DOC 53-2081/001, p. 111), maar de toepassing van
die bepalingen is ook aan verschillende strikte voorwaarden onderworpen.
B.20.1. Allereerst is vereist dat de rechtshandeling of het geheel van
rechtshandelingen dat eenzelfde verrichting tot stand brengt, is bedoeld
om aan de belasting te ontsnappen.
B.20.2. Bovendien wordt in de nieuwe antimisbruikbepaling, in
tegenstelling tot de vroegere, een definitie van «fiscaal misbruik» gegeven,
waarvan de draagwijdte in 8.4 is aangegeven.
Hoewel de bestreden bepalingen verschillend zijn geformuleerd wat betreft
de objectieve en de subjectieve voorwaarde van het fiscale misbruik, blijkt
in dat opzicht uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet
voldoende dat de wetgever eenzelfde betekenis heeft willen geven aan die
voorwaarden, ongeacht het feit dat de verrichting tot gevolg heeft dat men
aan de toepassing van de betrokken fiscale bepaling ontsnapt of aanspraak
maakt op een belasting voordeel dat bij die laatste wordt toegekend.
B.20.3. Wat het subjectieve element van het fiscale misbruik betreft, blijkt
bovendien zowel uit de bewoordingen als uit de parlementaire
voorbereiding van de bestreden bepalingen dat, om als fiscaal misbruik te
worden aangemerkt, de verrichting uitsluitend moet zijn gemotiveerd door
de zorg de belasting te ontwijken of dat op een dermate essentiële wijze
moet zijn dat de eventuele andere doelstellingen van de verrichting als
verwaarloosbaar of zuiver kunstmatig moeten worden beschouwd, niet
alleen op economisch vlak, maar ook gelet op andere, met name
persoonlijke of familiale, relevante overwegingen {Parl. St., Kamer, 20112012, DOC 53-2081/001, pp. 114-115).
Daartoe wordt in een stelsel van bewijs en tegenbewijs voorzien (B.4. en
B.15).
Het komt allereerst de administratie toe aan te tonen dat de
belastingplichtige een rechtshandeling, of een geheel van
rechtshandelingen dat eenzelfde verrichting tot stand brengt, heeft
gekozen die in tegenspraak is met de doelstellingen van een duidelijk
geïdentificeerde fiscale bepaling en waarvan het doorslaggevende, zo niet
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exclusieve, motief erin bestaat de belasting te ontwijken, zonder dat zij, in
dat stadium noodzakelijkerwijs, rekening hoeft te houden met de eventuele
andere redenen waarom de belastingplichtige heeft kunnen beslissen een
dergelijke verrichting tot stand te brengen, en die de fiscus kan negeren.
De bewijslast ligt derhalve in de eerste plaats bij de administratie.
Het is pas daarna dat de belastingplichtige ten genoege van recht dient aan
te tonen dat zijn keuze voor de betwiste verrichting door eventuele andere
motieven dan het ontwijken van belastingen is verantwoord.
Het gaat derhalve niet om een omkering van de bewijslast, maar om een
aanpassing ervan.
B.20.4. Wat de mogelijkheid voor de administratie betreft om, wanneer de
belastingplichtige niet in het tegenbewijs slaagt, diens fiscale toestand te
herzien (B.4), vermeldt de memorie van toelichting, wat het bestreden
artikel 167 betreft :
« In zijn advies nr. 50 883/1, verwijst de Raad van State naar de
rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie waaruit valt
af te leiden dat het legaliteitsbeginsel van artikel 170 van de Grondwet
vereist dat de wet duidelijk aangeeft aan welke objectieve criteria de
herkwalificatie dient te beantwoorden of op welke wijze de belastbare
handeling in geval van vastgestelde belastingontwijking door de
administratie moet worden gedefinieerd en dat de wetgever met andere
woorden de grenzen van de herkwalificatie voldoende afbakent. Hieruit
volgt dat de in het voorgelegde ontwerp gegeven verduidelijking
aangaande de mogelijkheid tot herkwalificatie door de administratie een
niet voldoende aan de vereisten van artikel 170 van de Grondwet
beantwoordende begrenzing van de mogelijkheid tot herkwalificatie
uitmaakt. Om hieraan tegemoet te komen verwijst de Raad naar zijn advies
van 4 mei 2006, nr. 40 372/1/2/3/4 dat werd uitgebracht over de
bepalingen betreffende de anti-misbruikmaatregel inzake belasting over de
toegevoegde waarde » (ibid., pp. 115-116}.
In B.15 is vastgesteld dat de nieuwe antimisbruikbepaling een
procedureregel met betrekking tot de bewijsvoering in het kader van de
feitelijke vaststelling van de belastbare grondslag is, zodat de bestreden
maatregel noch de belastbare grondslag, noch de aanslagvoet raakt.[6]
B.21.1. Wat het objectieve element van het fiscale misbruik betreft, vereist
de wetgever dat de in het geding zijnde verrichting tot gevolg heeft aan de
belasting te ontsnappen, hetzij door een belastingvoordeel te genieten,
hetzij door zich buiten het toepassingsgebied van een belastingbepaling te
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plaatsen.
Bovendien dient het aldus beschreven gevolg van de verrichting in strijd te
zijn met de doelstellingen die met de betrokken fiscale bepaling worden
nagestreefd, en niet alleen maar vreemd te zijn aan dergelijke
doelstellingen.
Zodoende vormt de bestreden maatregel geen algemene
machtigingsbepaling die de administratie toestaat bij algemene maatregel
zelf de belastbare materie vast te stellen, maar is hij een bewijsmiddel om
in concrete gevallen, onder controle van de rechter, bijzondere situaties
individueel te beoordelen. Het grondwettelijke wettigheidsbeginsel in
fiscale zaken vereist niet dat de wetgever op nog meer gedetailleerde wijze
de inhoudelijke voorwaarden voor de toepassing van de maatregel zou
bepalen, vermits zulks vanwege de aard zelf van het verschijnsel dat ermee
wordt bestreden, onmogelijk is.
B.21.2. Wanneer de belastingadministratie het bestaan aantoont van het
objectieve element van fiscaal misbruik, in de zin van de artikelen 344, §1,
en 18, §2, kan zij de strijdigheid van de verrichting met de doelstellingen
van de betrokken fiscale bepaling echter enkel vaststellen wanneer die
doelstellingen op voldoende duidelijke wijze blijken uit de tekst en, in
voorkomend geval, uit de parlementaire voorbereiding van de van
toepassing zijnde wetsbepaling . In dat opzicht zal de administratie
rekening moeten houden met, onder meer, de algemene context van de
relevante fiscale wetgeving, de praktijken die gewoonlijk gangbaar zijn op
het ogenblik van de inwerkingtreding van de fiscale bepaling waarvan zij
het misbruik aanvoert alsook met het eventuele bestaan van specifieke
bepalingen die reeds ertoe strekken bepaalde misbruiken van de betrokken
fiscale bepaling tegen te gaan.”.
Uit het voorgaande blijkt zeer duidelijk dat het legaliteitsbeginsel niet
geschonden is op voorwaarde dat de fiscale administratie zich strikt aan de
door de wet bepaalde bewijsregels en toepassingsvoorwaarden houdt.
Welnu, uit de omzendbrieven[7], de standpunten en de voorafgaande
beslissingen van Vlabel blijkt dat Vlabel niet altijd de gefrustreerde
bepaling aanduidt, maar ook en vooral NOOIT melding maakt van de
doelstellingen van de ontweken bepaling en het feit dat de rechtshandeling
van de belastingplichtige strijdig is met deze doelstellingen. De (volledig
onjuiste) definitie die Vlabel geeft aan het fiscaal misbruik is dat er door
middel een rechtshandeling getracht wordt de erfbelasting te ontwijken,
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zonder dat men daarvoor pertinente civielrechtelijke motieven heeft
(supra). Welnu, in dat geval (art. 3.17.0.0.2 VCF zoals geïnterpreteerd en
toegepast door Vlabel) is (de toepassing van) het algemeen fiscaal
misbruikbeginsel wel strijdig met het legaliteitsbeginsel.

16.2.2.3.2. De tekst van het algemeen fiscaal misbruikbeginsel.
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.l ,
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.
16.2.2.3.3. De toepassingsvoorwaarden en de bewijsregels van het
algemeen fiscaal misbruikbeginsel (in het algemeen)
Art. 3.17.0.0.2 VCF stelt zeer duidelijk dat er een aantal

M&D Seminars

1061

toepassingsvoorwaarden moeten vervuld zijn alvorens sprake is van een
fiscaal misbruik. Dat wordt uitdrukkelijk bevestigd door het Grondwettelijk
Hof (arrest nr. 141/2013 van 30 oktober 2013, r.o.B.19) : "B.19. De
bestreden bepalingen doen niet alleen geen afbreuk aan het beginsel dat
de belastingplichtige de minst belaste weg mag kiezen, en zulks ondanks
de grenzen die daaraan worden gesteld (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC
53-2081/016, p. 69) zonder dat beginsel fundamenteel aan te tasten
(ibid., DOC 53-2081/001, p. 111), maar de toepassing van die bepalingen
is ook aan verschillende strikte voorwaarden onderworpen ".
Deze voorwaarden zijn als volgt:
Er moet vooreerst een rechtshandeling zijn of een geheel van
rechtshandelingen dat een zelfde verrichting tot stand brengt.
Voorts moet de belastingplichtige door middel van de door hem gestelde
rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen één van de volgende
verrichtingen tot stand brengen.
De eerste hypothese is dat de belastingplichtige een verrichting tot stand
brengt 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.
Die laatste voorwaarde is de belangrijkste voorwaarde en bestaat uit drie
onderdelen:
1/ de belastingplichtige moet het verkrijgen van een fiscaal voordeel tot
doel hebben;
2/ de belastingplichtige moet zichzelf buiten het toepassingsgebied van
een bepaling van de VCF plaatsen;
3/ dit moet gebeuren in strijd met de doelstellingen van deze bepaling (zie
ook arrest nr. 141/2013 van 30 oktober 2013 van het Grondwettelijk Hof ,
r.o. B.20.3)
Wat de doelstellingen van de bepaling betreft, kan andermaal verwezen
worden naar het arrest van het Grondwettelijk Hof: "Wanneer de
belastingadministratie het bestaan aantoont van het objectieve element van

M&D Seminars

1062

fiscaal misbruik, in de zin van de artikelen 344, §1, en 18, §2, kan zij de
strijdigheid van de verrichting met de doelstellingen van de betrokken
fiscale bepaling echter enkel vaststellen wanneer die doelstellingen op
voldoende duidelijke wijze blijken uit de tekst en, in voorkomend geval, uit
de parlementaire voorbereiding van de van toepassing zijnde wetsbepaling"
(arrest nr. 141/2013 van 30 oktober 2013, r.o. B.21.2).
Bovendien zijn er ook zeer strikte regels inzake de bewijslastverdeling.
Vooreerst blijkt zeer duidelijk uit art. 3.17.0.0.2 VCF dat het bewijs van het
fiscaal misbruik moet geleverd worden door Vlabel. De bewijslast ligt dus
in eerste instantie bij Vlabel (zie ook arrest nr. 141/2013 van 30 oktober
2013 van het Grondwettelijk Hof, r.o. B.20.3). En Vlabel moet in eerste
instantie aantonen dat aan alle voorwaarden voor het fiscaal misbruik is
voldaan. Zo niet is er geen fiscaal misbruik.
Pas wanneer Vlabel in deze bewijslevering slaagt, dient de
belastingplichtige iets te bewijzen. Aldus het Grondwettelijk Hof (arrest nr.
141/2013 van 30 oktober 2013, r.o. B.20.3): "De bewijslast ligt derhalve in
de eerste plaats bij de administratie.
Het is pas daarna dat de belasting plichtige ten genoege van recht dient
aan te tonen dat zijn keuze voor de betwiste verrichting door eventuele
andere motieven dan het ontwijken van belastingen is verantwoord".
A contrario, zolang Vlabel er niet in slaagt het bewijs te leveren dat aan alle
wettelijke toepassingsvoorwaarden van het fiscaal misbruik is voldaan,
moet de belastingplichtige geen civielrechtelijke motieven aanvoeren, moet
hij geen enkel bewijs leveren. In dat geval zijn de civielrechtelijke motieven
en het pertinente karakter ervan helemaal niet aan de orde.

16.2.2.3.4. De toepassingsvoorwaarden en de bewijsregels van het
algemeen fiscaal misbruikbeginsel (in de onderhavige zaak)
a) Een rechtshandeling zijn of een geheel van rechtshandelingen dat een
zelfde verrichting tot stand brengt
De kwalificerende rechtshandeling of geheel van rechtshandelingen is de
uitbreng gevolgd door het beding van aanwas onder bezwarende titel.
In het standpunt nr. 17044 wordt gesproken over een "gecombineerde
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constructie": "Dit geldt a fortiori indien het beding van aanwas deel uit
maakt van een gecombineerde constructie (bv. uitbreng van goederen uit
het gemeenschappelijk vermogen, gevolgd door het sluiten van een beding
van aanwas}".
Vlabel hanteert graag de term "constructie" of "gecombineerde constructie"
(sic) (zie de twee omzendbrieven van Vlabel inzake het algemeen fiscaal
misbruik; zie ook het laatste standpunt van Vlabel over het beding van
aanwas[8]). Vlabel ziet hierin een verzwarende omstandigheid voor de
kwalificatie "fiscaal misbruik".
Dit staat echter niet in de VCF. In art. 3.17.0.0.2 VCF staat dat er een
rechtshandeling of een geheel van rechtshandelingen moet gesteld worden,
zonder dat dit een invloed heeft op de kwalificatie fiscaal misbruik. Anders
gezegd, het al dan niet bestaan van een "constructie" is geen decretaal
criterium voor het weerhouden van de kwalificatie "fiscaal misbruik" of voor
het aannemen van enige verzwarende omstandigheid.
Bovendien is het hier totaal misplaatst te spreken over een "constructie".
De rechtshandeling die er toe doet, is het beding van aanwas onder
bezwarende titel door de twee echtgenoten. Dat is ook de rechtshandeling
die de vermogensoverdracht onder de levenden schraagt. De voorafgaande
uitbreng is geen "constructie" om de gemeenschap te "ledigen", maar
gewoon een noodzakelijke voorafgaande juridische ingreep voor de
echtgenoten om het beding van aanwas te kunnen doorvoeren.
Echtgenoten kunnen immers volgens de klassieke leer en volgens Vlabel
geen gemeenschappelijke goederen bij een beding van aanwas betrekken.
Zij moeten die goederen eerst "eigen" maken, hetzij door een uitbreng,
hetzij door een overstap naar een stelsel van scheiding van goederen. Zij
hebben daarbij het recht om de voor hen minst bezwaarlijke techniek te
kiezen. Men kan de echtgenoten niet verplichten om hun stelsel te wijzigen
wanneer dit niet nodig is om een beding van aanwas door te voeren en
wanneer een uitbreng volstaat. Dat heeft niets met een "constructie" te
maken. Hadden de echtgenoten gemeenschappelijke goederen kunnen
betrekken bij het beding van aanwas, dan was de "uitbreng" zelfs
achterwege gebleven en was er maar één rechtshandeling gesteld: het
beding van aanwas. Ook dan was art. 2.7.1.0.4 VCF niet van toepassing
geweest.
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b) De belastingplichtige moet het verkrijgen van een fiscaal voordeel tot
doel hebben
Het hoofddoel van de echtgenoten in deze zaak is niet het bekomen van
een fiscaal voordeel. Hun hoofddoel is enerzijds het maximaliseren van het
comfort van de langstlevende echtgenoot, door aan die echtgenoot alle
uitgebrachte goederen die in het beding van aanwas zijn betrokken, in
volle eigendom over te dragen aan de langstlevende, zodat de
langstlevende echtgenoot over al deze goederen vrij en in volle eigendom
zou kunnen beschikken.
Er is ook nog een tweede hoofddoel. Door de symmetrische uitbreng van
bepaalde goederen van het gemeenschappelijk vermogen naar het eigen
vermogen van elk van de echtgenoten, ieder voor de onverdeelde helft,
wensen de echtgenoten ook een maximale flexibiliteit van hun
huwelijksvermogensstelsel door te voeren. Alleen daardoor is het mogelijk:
• dat de terminaal zieke echtgenoot zijn onverdeelde helft in extremis

schenkt aan zijn echtgenoot;
• dat elke echtgenoot zijn onverdeelde helft kan schenken aan het

gemeenschappelijk kind, zonder de andere echtgenoot mee te sleuren in
die schenking.
Anders gezegd. De echtgenoten wensen meer flexibiliteit. Dit kan enkel
bekomen worden door een uitbreng. Voorlopig wensen zij daaraan een
beding van aanwas te koppelen. Maar in de toekomst kan het wenselijk zijn
dit beding te schrappen en te vervangen door een schenking door één van
de echtgenoten aan de andere echtgenoot of door een schenking door één
van de echtgenoten aan het gemeenschappelijk kind.
Het is dus niet zo dat het hoofddoel van de beoogde verrichting fiscaal
was.
Zelfs indien de door de erflater en de belastingplichtige weerhouden
rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen het verkrijgen van
een fiscaal voordeel tot doel had (quod non), dan nog diende aan de
andere twee toepassingsvoorwaarden van het fiscaal misbruik voldaan te
zijn en moet Vlabel dat bewijzen.
c) De belastingplichtige moet zichzelf buiten het toepassingsgebied van
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een bepaling van de VCF plaatsen
De belastingplichtigen moeten zichzelf buiten het toepassingsgebied van
een bepaling van de VCF plaatsen. In de omzendbrieven inzake het fiscaal
misbruikbeginsel spreekt men (eerst) over het "frustreren" van een bepaling
(de twee federale circulaires) of van het “ingaan tegen" een bepaling (de
twee omzendbrieven van Vlabel). Deze termen zijn onzuiver en dienen
vermeden te worden. Bij het gebruik van deze termen is het immers
onduidelijk of men de tweede voorwaarde op het oog heeft (het zich
onttrekken aan de toepassing van een bepaling van de VCF) of de derde
voorwaarde ((zich onttrekken) in strijd met de doelstellingen van de
bepaling), of beide voorwaarden.
Er is, in het standpunt nr. 17044 van Vlabel over het beding van aanwas,
vooreerst enige onduidelijkheid over de aanwijzing van de "ontweken
bepalingen" van de VCF.
In dat standpunt wordt immers geen decretale bepaling genoemd.
We behandelen achtereenvolgens het zich onttrekken aan de toepassing
van twee decretale bepalingen: art. 2.7.1.0.1 en art. 2.7.1.0.4 VCF.
i. Het zich onttrekken aan de toepassing van art. 2.7.1.0.4 VCF
Art. 2.7.1.0.4 VCF bepaalt wat volgt: De langstlevende echtgenoot die
ingevolge een huwelijksovereenkomst die niet aan de regels voor de
schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van de gemeenschap
toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting gelijkgesteld
met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken van de
gelijke verdeling van de gemeenschap, het deel van de andere echtgenoot
krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste wilsbeschikking
geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
Wellicht heeft de belastingplichtige zich door de uitbreng gevolgd door het
beding van aanwas, geplaatst buiten het toepassingsgebied van art.
2.7.1.0.4 VCF, door het "ledigen van het gemeenschappelijk vermogen".
ii. Het zich onttrekken aan de toepassing van art 2.7.1.0.1 VCF
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Vlabel zou kunnen stellen dat de belastingplichtigen de toepassing van de
(progressieve) erfbelasting ontwijken door te kiezen voor een beding van
aanwas (noodzakelijkerwijze voorafgegaan door een uitbreng zoals
gezegd); dat zij zich (willen) onttrekken aan de toepassing van de
erfbelasting an sich.
De “gefrustreerde" bepaling is dan ook art. 2.7.1.0.1 VCF.
VIabel zou kunnen zeggen dat de “nalatenschap wordt geledigd" .
d) De belastingplichtige moet zichzelf buiten het toepassingsgebied van
een bepaling van de VCF plaatsen "in strijd met de doelstellingen van een
bepaling van de VCF"
De belangrijkste constitutieve voorwaarde van het algemeen fiscaal
misbruikbeginsel waarvan de vervulling door Vlabel moet worden bewezen
vooraleer er sprake is van enig fiscaal misbruik en van het moeten
aanvoeren van niet-fiscale motieven, is dat het zichzelf buiten het
toepassingsgebied van een bepaling van de VCF plaatsen, moet geschieden
in strijd met de doelstellingen van een bepaling van de VCF.
Niettemin heeft Vlabel, zoals eerder gezegd, er van meet af aan (in de twee
Vlaamse omzendbrieven over het algemeen fiscaal misbruikbeginsel, in de
standpunten, in de voorafgaande beslissingen) een gewoonte van gemaakt
om NOOIT naar die doelstellingen te verwijzen en om NOOIT aan te tonen
dat het ontwijken geschiedt in strijd met die doelstellingen.
In casu verwijst het standpunt nr. 17044 over het beding van aanwas niet
naar enige "gefrustreerde bepaling" en derhalve ook niet, a fortiori, naar de
doelstellingen van deze bepaling.
Er moeten inderdaad twee zaken bewezen worden :
1/ welke zijn de doelstellingen van de bepaling die men ontwijkt; en
2/ handelt de belastingplichtige in strijd met die doelstellingen?
De doelstellingen zijn te vinden in de tekst van de ontweken bepaling en
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mochten deze niet duidelijk zijn, dient men de doelstellingen te zoeken in
de parlementaire voorbereiding. Vereist is wel dat deze doelstellingen
duidelijk moeten blijken uit één en ander (GwH., arrest nr. 141/2013 van
30 oktober 2013, B.21.2).
Vereist is ook dat de verrichting "in strijd" moet zijn met de doelstellingen
die met de betrokken fiscale bepaling worden nagestreefd, en niet alleen
maar vreemd te zijn aan dergelijke doelstellingen (GwH., arrest nr.
141/2013 van 30 oktober 2013., B.21.1).
1/ Het frustreren van art. 2.7.1.0.4 VCF geschiedt in strijd met
doelstellingen van deze bepaling
Een eerste vaststelling is dat Vlabel in het standpunt 17044 over het
beding van aanwas niet verwijst naar art. 2.7.1.0.4 VCF en a fortiori ook
niet naar de doelstellingen van deze bepaling. Vlabel zegt enkel:
"Herkwalificatie is mogelijk indien de belastingplichtige niet kan aantonen
dat de geviseerde verrichting ook niet-fiscale doelstellingen heeft, en dat
deze niet-fiscale doelstellingen voldoende opwegen tegen de fiscale
motieven. Dit geldt a fortiori indien het beding van aanwas deel uit maakt
van een gecombineerde constructie (bv. uitbreng van goederen uit het
gemeenschappelijk vermogen, gevolgd door het sluiten van een beding van
aanwas)".
Wat zijn de doelstellingen van art. 2.7.1.0.4 VCF? Die doelstellingen mogen
enkel afgeleid worden uit de tekst van art. 2.7.1.0.4 VCF en uit de
parlementaire voorbereiding van art. 5 (oud) W.Succ. waarvan art. 2.7.1.0.4
VCF de opvolger is (arrest nr. 141/2013 van 30 oktober 2013
Grondwettelijk Hof, r.o. B.21.2).
Welnu, noch de tekst van art. 2.7.1.0.4 VCF, noch de parlementaire
voorbereiding van art. 5 (oud) W.Succ. viseren de onderhavige
verrichting.[9]
De tekst van de wet viseert klaar en duidelijk: de langstlevende echtgenoot
die ingevolge een huwelijksovereenkomst die niet aan de regels voor de
schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van de gemeenschap
toegekend krijgt (oorspronkelijk: onder voorwaarde van overleving), wordt
voor de heffing van de erfbelasting gelijkgesteld met de langstlevende
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echtgenoot die, als niet wordt afgeweken van de gelijke verdeling van de
gemeenschap, het deel van de andere echtgenoot krachtens een schenking
onder de levenden of een uiterste wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk
verkrijgt. De wetgever wilde enkel en alleen deze situatie viseren en
sanctioneren .
Uit de parlementaire voorbereiding valt niets anders af te leiden, noch bij
het ontstaan van de bepaling in 1851 (X., Loi sur les droits de succession et
de mutation par décès, Brussel, Montagne de Sion, 1853, p. 3, p. 92 e.v., p.
251 e.v. en p. 341), noch bij de wijziging in 1919, noch bij de codificatie in
1936 (M. DONNAY, Commentaire du Code des droits de succession, I,
Brussel, Van Buggenhoudt, 1946, p. 117-118), noch bij de codificering in
2015 (Parl.St. Vl. Pari. 2014-15, nr. 114/1, p. 12), waar met geen woord
over art. 2.7.1.0.4 VCF wordt gerept.
Er is meer. De wetgever van 1851, 1919 en 1936 kon de onderhavige
hypothese (uitbreng gevolgd door beding van aanwas) hoegenaamd niet
geviseerd hebben. De reden is zeer eenvoudig. Immers, de uitbreng uit de
huwelijksgemeenschap was wettelijk onmogelijk vóór 1976. Inderdaad, de
uitbreng veronderstelt een wijziging van het huwelijksvermogensstelsel en
die wijziging werd enkel mogelijk gemaakt door de wet van 14 juli 1976
die het huwelijksvermogensrecht heeft hervormd.
In dit verband moet gewezen worden op de algemene regel inzake de
interpretatie van fiscale wettelijke bepalingen en meer bepaald het peilen
naar de doelstellingen van de wetgever. De interpretatie is steeds
gebonden aan de eigenlijke en werkelijke bedoelingen van de wetgever ten
dage van de afkondiging van de wet. De rechter beschikt tegenover de
belastingwet niet over enige constructieve macht. Hij mag zich niet in de
plaats stellen van de wetgever en mag er hem derhalve bij de interpretatie
niet om te doen zijn diens werk te verbeteren (F. WERDEFROY,
Registratierechten, 1, 2012-2013, Mechelen, Wolters Kluwer, 2013, nr. 71,
p. 74 en nr. 72, p. 77 en de verwijzingen).
Handelt de belastingplichtige in casu in strijd met deze doelstellingen?
Helemaal niet. Er is immers helemaal geen huwelijksvermogensrechtelijke
toebedeling van meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen
bij overlijden. Er is een toebedeling van een deel van het
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gemeenschappelijk vermogen aan de twee echtgenoten bij leven en die
toebedeling geeft aan de een echtgenoot niet meer dan de helft van dat
deel, integendeel. Er is dus geen verdeling bij overlijden maar bij leven en
is er ook geen overdracht via het huwelijkscontract bij overlijden maar via
beding van aanwas.
Het is dus niet zo dat de wetgever elke vermogensverschuiving tussen
echtgenoten, wanneer ook gedaan, door welk middel ook gedaan, al of niet
geregistreerd, die uiteindelijk tot resultaat had dat de langstlevende
echtgenote meer krijgt dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen,
geviseerd heeft. M.a.w. de bedoeling van de wetgever was dus helemaal
niet "het gedeelte dat de langstlevende krijgt boven de helft van de
(gewezen) gemeenschap", in welke setting dan ook, te belasten in de
erfbelasting. Dat staat niet in art. 2.7.1.0.4 VCF te lezen en evenmin in de
hierboven vermelde parlementaire voorbereiding.
Of nog anders gezegd: partijen ledigen de gemeenschap, maar zeker niet
in strijd met de doelstellingen van deze bepaling.
Bovendien dient te worden herhaald dat deze fictiebepaling, als
uitzondering op de algemene regel van art. 2.7.1.0.1 VCF, restrictief moet
worden geïnterpreteerd.
Dit is meteen de zwakke schakel van de stelling van Vlabel dat een beding
van aanwas voorafgegaan door een symmetrische uitbreng, een fiscaal
misbruik uitmaakt. De onderhavige verrichting kan enkel onder de
toepassing van art. 3.17.0.0.2 VCF vallen, als men aanneemt dat de
wetgever in 1851, 1919 en 1936 met art. 2.7.1.0.4 VCF ook de niethuwelijksvermogensrechtelijke toebedelingen onder de levenden heeft
willen viseren. Welnu dit is manifest niet het geval, en Vlabel kan dit ook
niet bewijzen.
Vlabel zou kunnen stellen dat er een gekunsteld geheel aan verrichtingen
is. Maar dit is geenszins het geval. Er is maar een gewoon beding van
aanwas tussen echtgenoten die (noodzakelijkerwijze) werd voorafgegaan
door een symmetrische uitbreng. Bovendien is met het zogezegde
gekunsteld karakter de strijdigheid met de doelstellingen niet bewezen.
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Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (zesde
burgerlijke kamer) besliste overigens bij vonnis van 11 april 2019 dat een
eenzijdige en in extremis doorgevoerde uitbreng van gemeenschappelijk
vermogen naar het eigen vermogen van de niet terminaal zieke echtgenoot
geen fiscaal misbruik uitmaakt. "De rechtshandelingen hebben geen
betrekking op de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen bij
overlijden, doch bij een verdeling tijdens het huwelijk".
Ook in deze zaak kan Vlabel niet aantonen dat er werd gehandeld in strijd
met de doelstellingen van art. 2.7.1.0.4 VCF.
Het besluit is dat aan de essentiële voorwaarde van art. 3.17.0.0.2 VCF (het
zich onttrekken aan de toepassing van art. 2.7.1.0.4 VCF in strijd met de
doelstellingen van deze bepaling) niet is voldaan.
In een andere zaak waarin de federale fiscale administratie opwierp dat een
"Casman-clausule" (verblijving van de ganse gemeenschap aan de
langstlevende echtgenoot onder last een schuld te erkennen groot de helft
van de nettowaarde van deze gemeenschap) stelde de Rechtbank van
eerste aanleg van Henegouwen, afdeling Bergen, bij vonnis van 25 juni
2019 letterlijk wat volgt: "Au demeurant, quand bien même il devrait être
jugé autrement (eigen toevoeging: met name dat de toepassing van een
specifieke misbruikbepaling die van de algemene misbruikbepaling
uitsluit), Ie tribunal constate que l'administration ne rapporte pas l'une des
preuves qui lui incombe, soit démontrer en quoi la clause insérée par les
contribuables dans leur contrat de mariage violent les objectifs de l'article
5 CDS.

En effet, comme Ie souligne les deux porties, pour que l'administration
puisse prétendre à l'inopposabilité d'un acte juridique ou d'un ensemble
d'actes juridiques réalisant une même opération, elle doit rapporter une
double preuve portant à la fois sur un élément objectif ou matériel et un
élément subjectif ou intentionnel. A supposer la présence de ces éléments
démontrés, Ie redevable peut encore démontrer que l'opération concernée
est justifiée par d'autres motifs que la volonté d'éviter les droits de
succession.
La démonstration de l'existence d'un élément objectif consiste à établir
que Ie contribuable a choisi l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques
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en vue de se placer dans une situation contraire aux objectifs poursuivis
par la disposition légale qu'il entend contourner (disposition taxatrice ou
détourner (disposition octroyant un avantage fiscal).
Il convient de ne prendre en considération que les objectifs d'une
disposition clairement identifiée, telIe qu'ils ressortent de manière
suffisamment claire du texte et, Ie cos échéant, des travaux préparatoires
de la disposition législative applicable.[10]
Puisqu'il est reproché en l'espèce aux comparants à l'acte notarié d'avoir
voulu abusivement contourner l'article 5 CDS, il convient dès fors avant
tout de s'intéresser aux objectifs législatifs qui ont motivé l'adoption de
cette disposition, et singulièrement l'exigence que Ie conjoint survivant
recueille plus de la moitié de la communauté fors de la dissolution par Ie
décès de l'autre conjoint.
L'exposé des motifs du Projet de loi relatif au droit de succession motive
l'adoption de l'article 6 (ayant introduit l'actuel article 5 CDS) comme suit:
(de Rechtbank verwijst hier naar Parl.St. Kamer 1848-1849, Coc 06K0008,
p. 3).
L'attribution de la totalité de la communauté au conjoint survivant, dès
fors qu'elle est sujette à la charge de payer la moitié de la valeur de celle-ci
aux héritiers du prémourant, n'apparait en rien contraires aux objectifs de
cette disposition qui vise les partages inégaux.
En l'espèce, s'il est certain que les contribuables se trouvent en-dehors du
champ d'application de l' article 5 CDS (...) et qu'un motif fiscal peut être
trouvé à leur comportement (bien que limité vu qu'ils revendiquent
l'application des droits de succession sur la créance présente à l'actif de la
masse successorale en application des articles 1 et 2 CDS), Ie tribunal
n'aperçoit pas quels objectifs auraient été violés".
Vrij vertaald: "Trouwens, zelfs indien er anders over beslist zou worden,

stelt de Rechtbank vast dat de administratie het bewijs niet levert dat haar
wordt opgelegd, met name aantonen waarin het beding ingelast door de
belastingplichtigen in hun huwelijkscontract strijdig is met de
doelstellingen van art. 5 W.Succ.
Inderdaad, zoals de partijen het onderstrepen, opdat de administratie zou
kunnen beweren dat een rechtshandeling of een geheel van
rechtshandelingen die eenzelfde verrichting tot stand brengt niet
tegenstelbaar is, moet zij een dubbel bewijs leveren slaande zowel op een
objectief of materieel element als op een subjectief of intentioneel element.
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In de veronderstelling dat de aanwezigheid van deze elementen wordt
aangetoond, kan de belastingplichtige nog aantonen dat de betrokken
verrichting door andere motieven verantwoord is dan de wil om de
successierechten te ontwijken.
Het bewijs van het bestaan van een objectief element houdt in dat wordt
bewezen dat de belastingplichtige een rechtshandeling of een geheel van
rechtshandelingen heeft gekozen met het oog op het zich plaatsen in een
situatie strijdig met de doelstellingen die geviseerd worden door de
wettelijke bepaling die hij beoogt te ontwijken (belastende bepaling) of te
verdraaien (bepaling die een fiscaal voordeel toekent).
Het past enkel in aanmerking te nemen de doelstellingen van een duidelijk
geïdentificeerde bepaling, zoals deze voldoende duidelijk kunnen afgeleid
worden uit de tekst, en gebeurlijk, uit de voorbereidende werken van de
toepasselijke wetsbepaling.
Vermits in deze aan de verschijners bij de notariële akte wordt verweten
abusievelijk art. 5 W.Succ. te hebben ontweken, past het derhalve eerst en
vooral zich te verdiepen in de wettelijke doelstellingen die de aanname van
deze bepaling hebben gemotiveerd, en in het bijzonder de eis dat de
langstlevende echtgenoot meer dan de helft van het gemeenschappelijk
vermogen verkrijgt bij de ontbinding ervan door het overlijden van de
andere echtgenoot.
De Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp met bettrekking tot het
successierecht rechtvaardigt de aanname van art. 6 (dat het huidige art. 5
W.Succ. heeft ingevoegd) als volgt: ( ...)
De toebedeling van de totaliteit van het gemeenschappelijk vermogen aan
de langstlevende echtgenoot, terwijl zij onderworpen is aan de last de helft
van de waarde ervan aan de erfgenamen van de eerst overledene te
betalen, lijkt in niets strijdig met de doelstellingen van deze bepaling die
de ongelijke verdelingen viseert.
In deze zaak, indien het zeker is dat de belastingplichtige zich buiten het
toepassingsgebied van art. 5 W.Succ. bevinden ( ...) en dat een fiscaal
motief kan worden gevonden in hun handeling (hoewel beperkt vermits zij
de toepassing van de successierechten op de vordering aanwezig in het
actief van de erfelijke massa in toepassing van de artikelen 1 en 2 W.Succ.
revindiceren), ziet de Rechtbank niet in welke doelstellingen zouden zijn
geschonden".
Het voorlopig besluit is dat Vlabel niet bewijst dat de derde constitutieve
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voorwaarde van het fiscaal misbruik bedoeld in art. 3.17.0.0.2 VCF vervuld
is. Dit betekent dat er dan ook geen fiscaal misbruik is.
2/ Het frustreren van art. 2.7.1.0.1 VCF
Een eerste vaststelling is dat Vlabel in het standpunt nr. 17044 over het
beding van aanwas niet verwijst naar art. 2.7.1.0.1 VCF en dus ook niet, a
fortiori, naar de doelstellingen van deze bepaling. Niettemin wordt hierop
verder ingegaan.
Die doelstelling mag enkel afgeleid worden uit de tekst van art. 2.7.1.0.1
VCF en uit de parlementaire voorbereiding van art.1-2 (oud) W.Succ.
waarvan de art. 2.7.1.0.1 en 2.7.1.0.2, lid 1, VCF de opvolger zijn (arrest
nr. 141/2013 van 30 oktober 2013 Grondwettelijk Hof, r.o. B.21.2) .
Welnu, deze bepalingen hebben tot doel goederen die door een persoon uit
de nalatenschap van een andere persoon verkregen worden, en bovendien
in de hoedanigheid van erfgenaam, legataris of contractueel erfgestelde, te
belasten in de erfbelasting en dit aan het progressief tarief.
Deze bepalingen hebben echter niet tot doel goederen die voor het
overlijden bij beding van aanwas zijn vermaakt, te belasten in de
erfbelasting en dit aan een progressief tarief.
Andermaal moet hier verwezen worden naar het standpunt dat wanneer
specifieke antimisbruikbepalingen een situatie viseren (art. 2.7.1.0.4 VCF),
de algemene anti-misbruikbepaling niet meer mag aangewend worden om
rechtshandelingen die niet door die specifieke antimisbruikbepalingen
geviseerd worden, alsnog te laten vatten door de algemene
antimisbruikbepaling (supra).
Vlabel kan dus niet bewijzen dat de onderhavige verrichting tot gevolg
heeft dat de belastingplichtige zich onttrekt aan de toepassing van art.
2.7.1.0.1 VCF, in strijd met de doelstellingen ervan.
Het besluit is dat Vlabel andermaal niet bewijst dat de derde constitutieve
voorwaarde van het fiscaal misbruik bedoeld in art. 3.17.0.0.2 VCF vervuld
is. Dit betekent dat er dan ook geen fiscaal misbruik is.
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e) De onwettige criteria inzake fiscaal misbruik die Vlabel gebruikt
Vlabel zou ook criteria en argumenten hanteren waarin de wet niet
voorziet, die derhalve niet aan de orde zijn en die tot absurde gevolgen
leiden.
i. Het ledigen van de gemeenschap
Zo stelt Vlabel vaak dat verrichtingen zoals de onderhavige de
"gemeenschap (geheel of gedeeltelijk) ledigen".
Het "ledigen van de gemeenschap" is (net als het "ledigen van de
nalatenschap" wat soms ook wordt opgeworpen) geen wettelijk criterium
voor het fiscaal misbruik. Het heeft daar dan ook niets mee te maken. Meer
nog, elke schenking door in gemeenschap van goederen gehuwde
echtgenoten, bij voorbeeld aan hun kinderen, zou neerkomen op het
ledigen van de gemeenschap en zou een fiscaal misbruik zijn, wanneer de
ouders een verblijvingsbeding in hun huwelijkscontract hebben
opgenomen. Immers ook dan wordt de gemeenschap geledigd en wordt
art. 2.7.1.0.4 VCF schaakmat gezet. Dat zou absurd zijn.
ii. Het kiezen voor de minst belaste weg
Vlabel gebruikt ook het argument van de keuze voor de minst belaste weg.
Dat argument is niet door de wet is voorzien, is derhalve niet aan de orde
en leidt bovendien tot absurde gevolgen leidt: "Het kiezen voor de minst
belaste weg is echter geen fiscaal misbruik en heeft daar op zich ook niets
mee te maken (tenzij de hierboven vermelde toepassingsvoorwaarden
vervuld zijn) (arrest nr. 141/2013 van 30 oktober 2013 Grondwettelijk Hof,
r.o. B.19). Het feit dat de echtgenoten voor een overdracht onder levenden
bij beding van aanwas kiezen in plaats van een testamentaire vererving of
een huwelijksvermogensrechtelijk verblijvensbeding, om vermogen door te
schuiven naar de andere echtgenoot, is op zich helemaal niet
doorslaggevend voor de kwalificatie fiscaal misbruik.
Deze stelling leidt ook tot absurde gevolgen. Telkens als een toekomstige
erflater voor een schenking aan zijn erfgenamen kiest in plaats van voor
een testamentaire vermaking van zijn vermogen aan zijn erfgenamen, zou
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er fiscaal misbruik zijn. Dit is absurd en is nooit de bedoeling van de
wetgever geweest. Het standpunt van Vlabel leidt er overigens toe dat de
belastingplichtigen via het fiscaal misbruik verplicht zouden zijn de meest
belaste weg te kiezen. Dat kan, zoals gezegd nooit de bedoeling van de
wetgever zijn geweest.
iii. Hetzelfde resultaat kon ook bereikt word en via een andere,
zwaarder belaste weg
Dit is een variant op het vorige argument. Vergelijk daarmee het standpunt
van het Grondwettelijk Hof: "B.19. De bestreden bepalingen doen niet
alleen geen afbreuk aan het beginsel dat de belastingplichtige de minst
belaste weg mag kiezen, en zulks ondanks de grenzen die daaraan worden
gesteld (Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2081/016, p. 69} zonder
dat beginsel fundamenteel aan te tasten (ibid., DOC 53-2081/001, p.
111}, maar de toepassing van die bepalingen is ook aan verschillende
strikte voorwaarden onderworpen" (arrest nr. 141/2013 van 30 oktober
2013, r.o. B.20.3).
M.a.w., de hoofdbedoeling van de partijen in deze was de bescherming van
de langstlevende echtgenoot. Men kon die bedoeling, het doel, het
resultaat, bereiken door middel van verschillende technieken. Als men kiest
voor de fiscaal minst belaste techniek, en zodoende afwijkt van de meest
belaste weg (testamentaire devolutie of verblijvingsbeding), is er ipsofacto
sprake van fiscaal misbruik. Dat kan, zoals gezegd nooit de bedoeling van
de wetgever zijn geweest.
Fundamenteler nog is de opmerking dat de wet (art. 3.17.0.0.2 VCF) zich
helemaal niet bekommert om de bedoeling van de echtgenoten (met
uitzondering van hun oogmerk om een fiscaal voordeel te behalen = eerste
constitutieve voorwaarde van het fiscaal misbruik) of om het behaalde
resultaat, maar enkel en alleen om de doelstellingen van de ontweken
wetsbepaling.
Het is niet omdat men (ongeveer) hetzelfde resultaat bereikt, dat men
gehandeld heeft in strijd met de doelstellingen van de ontweken bepaling.
Niet het behaalde resultaat is doorslaggevend, wel de vraag of men in strijd
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met de doelstellingen van art. 2.7.1.0.4 VCF handelt.
Ten slotte is het ook niet zo dat door al deze niet relevante argumenten
samen aan te halen, het vervuld zijn van de voorwaarden voor de
toepassing van art. 3.17.0.0.2 VCF aangetoond wordt. Individueel of samen
beschouwd zijn deze argumenten niet relevant. Of men nu die argumenten
afzonderlijk beoordeelt of in samenloop met elkaar, ze zijn irrelevant,
terwijl het enige relevante criterium, zoals gezegd, door Vlabel nooit wordt
toegepast.
iv. Het in extremis karakter van de verrichting
Vlabel hanteert ook vaak het argument of verzwarend element dat de
verrichting in extremis is doorgevoerd. Welnu, in casu wordt de verrichting
per hypothese niet in extremis doorgevoerd vermits de twee partijen in
goede gezondheid verkeren.
BESLUIT
Vlabel kan niet aantonen dat de belastingplichtigen de toepassing van art.
2.7.1.0.4 VCF trachten te ontwijken, “in strijd met de doelstelling van art.
2.7.1.0.4 VCF".
Derhalve is art. 3.17.0.0.2 VCF in combinatie met art. 2.7.1.0.4 VCF, niet
van toepassing.
17. De niet-fiscale motieven
Volgens art. 3.17.0.0.2, laatste alinea VCF komt het "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" .
Hoewel de tekst van deze bepaling het niet expliciet vermeldt, dient de
belastingplichtige dit enkel te bewijzen wanneer Vlabel het bestaan van een
fiscaal misbruik bewezen heeft. Dit werd zeer expliciet bevestigd door het
Grondwettelijk Hof: "De bewijslast ligt derhalve in de eerste plaats bij de
administratie. Het is pas daarna dat de belastingplichtige ten genoege van recht
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dient aan te tonen dat zijn keuze voor de betwiste verrichting door eventuele
andere motieven dan het ontwijken van belastingen is verantwoord" (arrest nr.
141/2013 van 30 oktober 2013 Grondwettelijk Hof, r.o. B.20.3).
Welnu, vermits hierboven is uitgemaakt dat Vlabel het bestaan van een fiscaal
misbruik niet bewijst, hoeft de belastingplichtige in deze zelf ook niets te
bewijzen en kan de sanctie van het fiscaal misbruik zonder meer niet toegepast
worden. Het beoordelen van de (pertinentie van de) niet-fiscale motieven is,
zoals gezegd, hier totaal niet aan de orde, zolang Vlabel het bestaan van een
fiscaal misbruik niet bewijst.
Niettemin, en in subsubsidiaire orde, gaat de belastingplichtige daarop in.
De belastingplichtige herhaalt haar eerder uiteengezette niet-fiscale motieven.
Het belangrijkste niet-fiscaal motief is enerzijds het maximaliseren van het
comfort van de langstlevende echtgenoot, door aan die echtgenoot alle
uitgebrachte goederen van het gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom
te vermaken, zodat de langstlevende echtgenoot over al deze goederen vrij en in
volle eigendom zou kunnen beschikken.
Daarnaast beogen echtgenoten meer flexibiliteit willen mogelijk maken met
betrekking tot hun huwelijksvermogensstelsel (supra).
Ten slotte wensen de echtgenoten een onherroepelijke regeling tot stand te
brengen.
Het Grondwettelijk Hof stelt in het arrest over het fiscaal misbruik dat "de
eventuele andere doelstellingen van de verrichting als verwaarloosbaar of zuiver
kunstmatig moeten worden beschouwd, niet alleen op economisch vlak, maar
ook gelet op andere, met name persoonlijke of familiale, relevante overwegingen
(Parl. St., Kamer, 2011-2012, DOC 53-2081/001, pp. 114-115}"). Dit is hier het
geval. Derhalve zijn de niet-fiscale doelstellingen niet verwaarloosbaar.
18. Besluit
Indien Vlabel van oordeel zou zijn dat het fiscaal misbruik bewezen is (quod
non), zijn er voldoende pertinente niet-fiscale motieven in hoofde van de
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echtgenoten.
Opmerkelijk is dat Vlabel bij een uitbreng uit het gemeenschappelijk vermogen
gevolgd door een beding van aanwas, steevast spreekt over een "constructie".
Het gaat hier, zoals eerder gezegd (supra), geenszins om een "constructie", maar
om een normale verrichting voor echtgenoten die gehuwd zijn met een stelsel
van gemeenschap van goederen en die gemeenschappelijke goederen aan elkaar
willen schenken, apart willen schenken aan hun dochter, een beding van aanwas
willen overeenkomen, enz. Die echtgenoten kunnen deze zeer legitieme
rechtshandelingen met betrekking tot hun vermogen enkel stellen, indien zij
vooraf goederen uit de gemeenschap brengen. Zo niet zijn deze
rechtshandelingen juridisch onmogelijk.
Indien men deze verrichtingen wel als constructies kwalificeert, discrimineert
men echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel zonder redelijke
verantwoording. Men ontzegt hen de mogelijkheid om te doen wat van goederen
gescheiden echtgenoten wel kunnen doen. Dit is strijdig met het
gelijkheidsbeginsel en dus met de art. 10, 11 en 172 van de Grondwet.
Men zou kunnen stellen dat de echtgenoten gehuwd onder een
gemeenschapsstelsel zich in verschillende omstandigheden bevinden ten
opzichte van echtgenoten gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen.
In het eerste geval is er een gemeenschappelijk vermogen waarmee ze
vermogensrechtelijke handelingen kunnen stellen, in het andere geval niet.
Toch is er een ongelijke behandeling en zelfs tussen echtgenoten gehuwd onder
het stelsel van gemeenschap van goederen. De echtgenoot die eigen roerende
goederen aan zijn echtgenote vermaakt bij beding van aanwas, welke goederen
vooraf uit de gemeenschap zijn gebracht, pleegt fiscaal misbruik. De echtgenoot
die eigen roerende goederen, die nooit in een gemeenschap hebben vertoefd,
aan zijn echtgenote overmaakt bij beding van aanwas, pleegt geen fiscaal
misbruik. De enige verantwoording voor dit onderscheid is dus het al dan niet in
een gemeenschap hebben vertoefd van de geschonken goederen. Dit is geen
pertinent criterium.
Zelfs de overstap naar een stelsel van scheiding van goederen zou dan ook niet
baten.
Al deze elementen in acht genomen, dient men te concluderen dat het beding
van aanwas dat de heer X en zijn echtgenote voornemens zijn af te sluiten,
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kwalificeert als een evenwichtig kanscontract ten bezwarende titel en ten
gevolge hiervan art. 2.7.1.0.3, 3°, art. 2.7.1.0.4, art. 2.7.1.0.5 en art. 2.8.1.0.1 jo
2.8.4.1.1,§2, VCF al dan niet in combinatie met art. 3.17.0.0.2 VCF geen
toepassing kunnen vinden.
De verzoekers vragen dat de geldigheid van de voorafgaande beslissing zich in
de tijd zou uitstrekken tot aan het overlijden van één van de echtgenoten.
[top]

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

19.1. 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.

19.2. De aanvraag tot voorafgaande beslissing is ontvankelijk indien één van
de aanvragers zijn fiscale woonplaats in de vijf jaren die de overeenkomst van
aanwas voorafgaan het langst in het Vlaamse Gewest had gevestigd. Hieraan is
voldaan.

19.3. Het te sluiten beding van aanwas zal uitwerking krijgen bij het overlijden
van één van de echtgenoten.

19.4. Het te sluiten beding van aanwas zal bij onderhandse akte worden
afgesloten. Het zal bijgevolg aan de partijen zijn om het bewijs van de datum
van de overeenkomst (geen vaste dagtekening) te leveren.
20. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
•

Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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
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van akten of geschriften die tot bewijs strekken van een schenking onder de
levenden.”
•

Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF dat luidt als volgt:

“§ 2. Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”
•

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:
…
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 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

“§ 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
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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.”
•

Artikel 3.17.0.02 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.”
21. Het beding van aanwas
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21.1. Het feit dat een beding van aanwas tussen echtgenoten wordt afgesloten
maakt dit contract op zich niet ongeldig. Wanneer een dergelijk beding van
aanwas wordt afgesloten tussen echtgenoten, zoals in onderhavig geval, moet
het slaan op de eigen goederen van de echtgenoten die ze in onverdeeldheid
bezitten, in casu de effectenportefeuilles en de drie goudstaven na uitbreng
uit het gemeenschappelijk vermogen. Het beding van aanwas moet enkel in
een notariële akte zijn opgenomen indien het beding betrekking heeft op
onroerende goederen, wat in casu niet het geval is.

21.2. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen niet
zijn onderworpen aan de schenkbelasting mits het contract beperkt is, via
beschikking onder bijzondere titel, en ten bezwarende titel is.

21.3. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende
goederen bij zijn overlijden.
Vermits een effectenportefeuille beschouwd wordt als een universaliteit,
aanvaardt Vlabel dat het contract betrekking heeft op de effectenportefeuille
in haar geheel, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan de vereiste dat
het contract onder bijzondere titel moet zijn.

21.4. Zaakvervanging is mogelijk binnen een beding van aanwas. Het
vervanggoed volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het
vervangt. Hetzelfde geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment
van de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed

Wat de effectenportefeuilles betreft heeft de aanvaarding van de kwalificatie
als feitelijke universaliteit tot gevolg dat er van rechtswege zaakvervanging
optreedt. Het contract zal dus uitwerking krijgen op de effectenportefeuilles
zoals deze zijn samengesteld op het ogenblik van het overlijden van één van
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de echtgenoten ongeacht de gewijzigde samenstelling hiervan ingevolge
transacties van wederbeleggingen.

21.5. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.

21.6. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld
op basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten
die ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract
etc...
De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract.
Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er sprake is van een
gelijkaardige levensverwachting.

21.7. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed
kan in waarde stijgen of dalen).
Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt de inleg van de aanvragers na
uitbreng gelijkwaardig is. De goederen die deel uitmaken van het contract
behoren de aanvragers ieder voor de onverdeelde helft toe.

21.8. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing en hetgeen uiteengezet, kan worden besloten dat het
in casu om een kanscontract ten bezwarende titel gaat.
22. Fiscaal misbruik.

22.1. Indien het contract is gesloten vanaf 1 juni 2012 kan het afgetoetst
worden aan de anti-misbruikbepalingen. Het contract maakt geen fiscaal
misbruik uit indien er ook niet-fiscale motieven aan ten grondslag liggen.
Herkwalificatie is mogelijk indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat
de geviseerde verrichting(en) ook niet-fiscale doelstellingen hebben, en dat
deze niet-fiscale doelstellingen voldoende opwegen tegen de fiscale motieven.

22.2. De fictiebepalingen in de VCF
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De artikelen van titel 2, hoofdstuk 7 (erfbelasting) van de VCF vormen de
rechtsgrond voor de heffing van de erfbelasting. Bij deze bepalingen wordt er
geen onderscheid gemaakt tussen specifieke en algemene bepalingen.
Evenwel is het wel zo dat de bepaling van art. 3.17.0.0.2 VCF voorkomt dat
door gebruik van bepaalde rechtshandelingen men zich buiten het
toepassingsgebied van een heffingsbepaling stelt enkel en alleen vanwege
fiscale motieven (zie hierna).
De fictiebepalingen ingevoegd in de VCF zijn terug te vinden in de artikelen
2.7.1.0.3 tot en met 2.7.1.0.9 VCF en betreffen regelingen waarbij de
wetgever/decreetgever het noodzakelijk vond een bepaalde verkrijging gelijk
te stellen met een legaat.

22.2.1. De fictiebepalingen zijn geen specifieke misbruikbepalingen.
Elke fictiebepaling heeft een specifiek doel. In de voorbereidende werken van
elk van deze bepalingen kan de doelstelling worden nagelezen aan de hand
waarvan een concrete techniek kan worden geëvalueerd. De fictiebepaling
kan enkel worden toegepast als er voldaan is aan de voorwaarden die door
het overeenkomstig artikel uit de VCF worden gesteld.
Uit de structuur van de VCF kan worden afgeleid dat de decreetgever met de
artikelen 2.7.1.0.3 tot en met 2.7.1.0.9 VCF geen specifieke
misbruikbepalingen voor ogen had: de algemene misbruikbepaling is
opgenomen in titel 3 (Inning en Invordering), die algemeen de
procedurebepalingen bevat terwijl de fictiebepalingen opgenomen zijn in titel
2 (Belastingheffing), die de inhoudelijke bepalingen bevat. Meer bepaald
werden de fictiebepalingen opgenomen onder hoofdstuk 7 (Erfbelasting),
afdeling 1 (belastbaar voorwerp).

22.2.2. De fictiebepalingen en de anti-misbruikbepaling
De anti-misbruikbepaling (art. 3.17.0.0.2 VCF) is een algemene bepaling. De
werking van de anti-misbruikbepaling wordt hierna verder uiteengezet.
Het gegeven dat een artikel van titel 2, hoofdstuk 7 (erfbelasting), meer
bepaald een fictiebepaling, van de VCF niet kan worden toegepast omdat de
voorwaarden niet zijn voldaan sluit de inroeping door de Vlaamse
Belastingdienst van art 3.17.0.0.2 VCF niet uit. Dit laatste artikel werd
immers in het leven geroepen om te voorkomen dat de overledene voor zijn
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overlijden via bepaalde (legale) technieken zijn nalatenschap zou laten
vererven met ontwijking van de erfbelasting.
In se kan de burger kiezen voor de minst belaste weg. Deze keuze voor de
minst belaste weg steunt op twee principes, m.n. het legaliteitsbeginsel,
verwoord in art. 170 G.W. en het beginsel van vrijheid van overeenkomst. Wat
dit laatste betreft moet de burger weliswaar alle rechtsgevolgen van zijn
rechtshandelingen aanvaarden.
De decreetgever heeft met het invoegen van de anti-misbruikbepaling niet
willen raken aan het beginsel betreffende de keuze voor de minst belaste
weg.
De keuze voor de minst belaste weg is immers niet absoluut. De burger dient
rekening te houden met een aantal voorwaarden en beperkingen:
•

de fiscale wet moet worden geëerbiedigd;

•

de niet-fiscale rechtsregels van openbare orde moeten worden
geëerbiedigd;

•

de fictiebepalingen moeten worden geëerbiedigd;

•

de algemene anti-misbruikbepaling moeten worden geëerbiedigd.

22.3. De anti-misbruikbepaling
De anti-misbruikbepaling ontstond om (legale) juridische constructies
((opeenvolgende) rechtshandeling(en)) tegen te gaan die enkel gericht waren
op het ontwijken van belasting (in casu schenk/erfbelasting).

22.3.1. De anti-misbruikbepaling bevat vier belangrijke zaken:
• het voorwerp van de niet-tegenstelbaarheid: een rechtshandeling of een
geheel van rechtshandelingen die eenzelfde verrichting tot stand brengt. In
casu is er tussen de uitbreng uit het gemeenschappelijk vermogen en het
sluiten van het beding van aanwas eenheid van opzet zodat er noch
schenkbelasting, noch erfbelasting verschuldigd zou zijn bij het overlijden
van één van de echtgenoten;
•

een definitie van fiscaal misbruik: fiscaal misbruik vereist zowel een
objectief als een subjectief element. Het objectief element betekent dat de
belastingplichtige een rechtshandeling of een geheel van
rechtshandelingen kiest die hem toestaan zich te plaatsen in een toestand
die strijdig is met de doelstellingen van de fiscale wetgeving. Het
subjectieve element betekent dat de belastingplichtige daarvoor kiest met
als wezenlijk doel het verkrijgen van een belastingvoordeel. Het
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Grondwettelijk Hof stelt in dat verband dat de verrichting uitsluitend of op
een dermate essentiële wijze moet gemotiveerd zijn om belasting te
ontwijken. Andere doelstellingen van de verrichting moeten dan als
verwaarloosbaar of zuiver kunstmatig beschouwd worden;
•

de bewijslast tussen de administratie en de belastingplichtige: De
belastingplichtige moet aantonen dat de rechtshandeling(en) door andere
motieven verantwoord zijn dan het ontwijken van in casu
schenk/erfbelasting;

•

de wijze waarop het misbruik moet worden hersteld: indien het
tegenbewijs niet kan geleverd worden en er dus geen niet-fiscale motieven
kunnen aangevoerd worden die opwegen tegen de fiscale motieven, zal in
casu de Vlaamse Belastingdienst geen rekening houden met de gestelde
rechtshandeling(en).

22.3.2. Dat de anti-misbruikbepaling niet strijdig is met de grondwet werd
bevestigd door het Grondwettelijk Hof (GwH 30 oktober 2013, nr.
141/2013).

22.4. De anti-misbruikbepaling en de voorgelegde casus
22.4.1. Door de uitbreng van de effectenportefeuilles en de goudstaven uit
het gemeenschappelijk vermogen gevolgd door een beding van aanwas
m.b.t. deze goederen stellen de aanvragers zich buiten het
toepassingsgebied van de artikelen 2.7.1.0.1 VCF en 2.7.1.0.4 VCF.
De aanvragers plaatsen zich met name in een toestand die niet aan de
wettelijke voorwaarden voldoet om belastbaar te zijn maar zeer dicht in de
buurt komt van de belastbaar gestelde situatie.

22.4.2. Art. 2.7.1.0.1 VCF betreft het belastbaar voorwerp inzake
erfbelasting. Het klopt dat de erfbelasting wordt geheven op goederen die
overgaan ingevolge het overlijden.
De fictiebepalingen, waaronder art. 2.7.1.0.4 VCF, zorgen er evenwel voor
dat de situaties die zeer dicht aanleunen bij door artikel 2.7.1.0.1 VCF
beoogde overgangen onder de erfbelasting vallen.

22.4.3. Art. 2.7.1.0.4 VCF treft de huwelijksvoordelen die de langstlevende
verkrijgt op grond van een huwelijksovereenkomst waarbij aan de
langstlevende meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen wordt
toebedeeld.
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22.4.4. Omdat de huwelijksvoordelen in casu zijn toegekend in een
overeenkomst onder de levenden, is er een fictiebepaling nodig om het
voordeel te belasten. Immers, hetgeen de langstlevende verkrijgt uit het
gemeenschappelijk vermogen, op grond van een huwelijksovereenkomst, is
géén erfrechtelijke verkrijging en maakt géén deel uit van de devolutie maar
beïnvloed wel de samenstelling van de nalatenschap.
Het is dus tekstueel duidelijk dat de doelstelling van artikel 2.7.1.0.4 VCF is
te belasten met erfbelasting hetgeen de langstlevende der echtgenoten als
surplus verkrijgt (meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen).

22.4.5. De aangehaalde niet-fiscale motieven wegen in casu niet op tegen de
fiscale motieven. Bijgevolg is het tegenbewijs niet geleverd en wordt het
sluiten van een beding van aanwas voorafgegaan door de uitbreng uit de
gemeenschap in casu onderworpen aan de belastingheffing overeenkomstig
het doel van de VCF alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden. De
rechtshandelingen zijn m.a.w. niet-tegenstelbaar aan de Vlaamse
Belastingdienst.
23. Gelijkheidsbeginsel
Tenslotte kan nog worden gesteld dat de keuze van de echtgenoten voor een
huwelijksstelsel met of zonder een gemeenschappelijk vermogen behoort tot de
contractsvrijheid van de echtgenoten en één van de meest fundamentele
kenmerken van het secundair huwelijksvermogenrecht is. De echtgenoten die
niet wensen af te wijken van het wettelijk stelsel worden bijgevolg geacht de
gevolgen van die keuze aanvaarden. Er kan dan ook geen sprake zijn van
schending van het gelijkheidsbeginsel. Zie in dit verband: arrest nr. 109/2019
van 10 juni 2019 Grondwettelijk Hof, r.o. B.14.1. e.v.
24. De ingeroepen artikelen 2.8.1.0.1 VCF en 2.8.4.1.1, §2, VCF alsook de
artikelen 2.7.1.0.3, 3°, VCF en 2.7.1.05 VCF worden niet gefrustreerd.

Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie- en de erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen. Deze beslissing spreekt zich
bovendien niet uit over de mogelijke toepassing van niet door de aanvrager
opgeworpen artikelen van de VCF.
---------
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[1] Voorafg. besl. nr. 16009 dd. 21.03.2016, "Beding van aanwas tussen
echtgenoten" , publ. 08.04 .2016; voorafg. besl. nr. 17025 dd. 04.09 .2017,
"Beding van aanwas" , publ. 05 .09.2016; voorafg.besl.nr. 17030 dd.
02.10.2017, "Beding van aanwas" , publ. 12.10.2017; zie ook tussen broers en
tussen broer en zus: voorafg.besl.nr. 16035 dd. 24.08.2016, "Beding van
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, publ. 24.10.2016.
[2] Antwerpen 10 februari 1988, T. Not. 1989, 320; Rb. Turnhout 7 januari
2005, RAGB 2006, nr. 6, 60, noot D. MICHIELS.
[3] Men vergelijke de in de klassieke rechtsleer aanvaarde regel dat elke
fictiebepaling zijn eigen toepassingsgebied heeft en dat wanneer de op een
bepaalde hypothese (beding ten behoeve van een derde) toepasselijke
fictiebepaling (art. 8 (oud) W .Succ.) niet van toepassing is, een andere
fictiebepaling (bv. art. 7 (oud) W.Succ.) dan ook niet van toepassing kan zijn
(daarover N. GEELHAND de MERXEM, "Is terugval van vruchtgebruik bij een
schenking van roerende goederen steeds belastbaar op grond van art. 4, 3°
Vl./Br. W.Succ.?”, Successierechten, 2013, afl. 10, 1-5 en de verwijzingen
aldaar).
[4] GwH. nr. 141/2013 van 30 oktober 2013 , website van het Grondwettelijk
Hof.
[5] De voorgangers van art. 3.17.0.0.2 VCF
[6] M.i. behoort het algemeen fiscaal misbruikbeginsel tot de belastbare materie
omdat het rechtshandelingen belast die noch op grond van de algemene regel,
noch op grond van enige fictiebepaling in de erfbelasting worden belast.
[7] Zie reeds, in tempore non suspecto (vrij vertaald: in niet verdachte periode)
met betrekking tot de federale fiscale Administratie, N. GEELHAND, "De
wijzigende circulaire inzake antimisbruik in de registratie- en
successierechten", TEP 2013/1, p. 40-41, met volgend besluit: "Het is dus hoog
tijd dat artikel 18, §2 W.Reg. jo. artikel 106 W.Succ. correct wordt
geïnterpreteerd en toegepast".
[8] Standpunt nr. 17044 van 19 september 2018, "Bedingen van aanwas".
[9] Voor de parlementaire voorbereiding van art. 5 ( oud) W.Succ ., zie X., Loi sur
les droits de succession, Brussel, Montagne de Sion, 1853, p. 3, p. 92 e.v. en
251 e.v. en 341.
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[10] De Rechtbank verwijst naar GwH, arrest nr. 141/2013 van 30 oktober 2013,
B.21.2.
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Kanscontract
Voorafgaande beslissing nr. 19062 dd. 20.01.2020

Artt. 2.7.1.0.3.; 2.7.1.0.5.; 2.8.1.0.1.; 2.8.4.1.1. 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 ertoe bevestiging te verkrijgen dat de voorgelegde
overeenkomst van aanwas tussen de heer X en mevrouw Y rechtsgeldig is en
kwalificeert als een contract onder bezwarende titel (kanscontract) en dat – op
het ogenblik van de aanbieding ter registratie – de artikelen 2.8.1.0.1 VCF en
artikel 2.8.4.1.1, §2, VCF niet van toepassing zullen zijn en er derhalve geen
schenkbelasting zal verschuldigd zijn, alsook dat de artikelen 2.7.1.0.3, 3°, VCF
en artikel 2.7.1.0.5 VCF niet van toepassing zullen zijn bij het overlijden van een
echtgenoot zodat er geen erfbelasting verschuldigd zal zijn.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II. A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
2. Deze aanvraag wordt ingediend door notaris […] te […], namens :

2.1. De heer X, geboren te […] op xx.xx.1957, met rijksregisternummer […] en
zijn echtgenote;

2.2. mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1957, met rijksregisternummer […],
samenwonende te […].

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
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3. De echtgenoten X-Y zijn gehuwd op xx.xx.1981 te […], onder het stelsel van
zuivere scheiding van goederen, ingevolge huwelijkscontract verleden voor
notaris […], te […] op xx.xx.1981.
De echtgenoten X-Y hebben samen twee meerderjarige kinderen en hebben
hun fiscale woonplaats sinds meer dan vijf jaar in het Vlaamse Gewest (sinds
xx.xx.1983 op bovenvermeld adres). Bij de aanvraag gaat een kopie van hun
huwelijkscontract.
4. De aanvragers bezitten samen 301 aandelen, zijnde de totaliteit van de
bestaande aandelen in de vennootschap A, met ondernemingsnummer […], in
volgende verhouding :
•

De heer X, voornoemd bezit 161 aandelen in volle eigendom, behorend tot
zijn eigen vermogen (51%)

•

Mevrouw Y, voornoemd bezit 160 aandelen in volle eigendom, behorend tot
haar eigen vermogen (49%)

5. De aanvragers wensen elkaar, wat betreft deze vennootschap, na een
overlijden absoluut wederzijds te beschermen, zonder dat enige inmenging van
hun kinderen of andere erfgenamen mogelijk is. Vandaar dat zij opteren voor
een beding van aanwas, waarmee de mogelijke gevolgen van de wettelijke
reserve van hun kinderen worden uitgesloten.
Hiervoor brengen beide echtgenoten een gelijk aantal aandelen, met name 160
aandelen in volle eigendom in in het aanwascontract. Beide echtgenoten wensen
namelijk dat de volle eigendom van 160 aandelen bij de langstlevende onder
hen terechtkomt via beding van aanwas.
6. Deze aanwasovereenkomst zal worden gesloten onder de volgende
modaliteiten en voorwaarden:

6.1. De aanwas zal gebeuren ten voordele van de langstlevende van de
partijen met ingang van het overlijden van de eerststervende, zonder
terugwerkende kracht;

6.2. De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn die eindigt na het
overlijden van de eerststervende van de partijen, behoudens andersluidend
akkoord tussen de partijen. De partijen sluiten de overeenkomst evenwel
onder de uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde van beëindiging van de
samenwoning tussen hen door de inleiding van een vordering tot
echtscheiding door één van hen of indien zij meer dan zes maanden feitelijk
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gescheiden leven (met uitdrukkelijke verwijzing naar de arresten van het Hof
van Cassatie van 6 maart 2014 (Nr. C.13.0362.N) en 21 oktober 2016 (Nr.
C.15.0457.N/1);

6.3. Zolang de aanwasovereenkomst geldt en beide partijen in leven zijn,
mogen zij de 160 aandelen van de vennootschap A die zij elk hebben
ingebracht, voorwerp van het beding van aanwas, niet vervreemden (noch ten
bezwarende titel, noch om niet), in pand geven, in betaling geven of op
enigerlei andere wijze (met zakelijke rechten) bezwaren, behoudens
uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de andere partij. Wel kunnen
zij, mits het akkoord van de andere partij, overgaan tot de vervreemding van
de aandelen en de vervanging ervan door andere vermogensbestanddelen die
in de plaats van de vervreemde aandelen zullen treden en aan het beding van
aanwas zullen onderworpen zijn (= zaakvervangingsclausule).
[top]

III. Motivering van de aanvraag
7. Uit de beschreven situatie blijkt volgens de aanvragers duidelijk dat het om
een werkelijk kanscontract gaat (een overeenkomst onder bezwarende titel).
8. Er wordt namelijk aan de verschillende voorwaarden voldaan.

8.1. Gelijkwaardigheid van overlevingskansen:
De aanvragers hebben dezelfde leeftijd (beiden 62 jaar oud), eenzelfde goede
gezondheid en aldus dezelfde overlevingskansen.

8.2. Gelijkwaardige investeringen:
De aanvragers bezitten een gelijkwaardig aantal aandelen (161 aandelen
tegenover 160) in de vennootschap A. Bovendien investeren zij beiden 160
aandelen in het aanwasbeding zodat hun investering exact hetzelfde is.
Partijen wensen een evenwichtig kanscontract te sluiten.

8.3. Overeenkomst van aanwas niet in de tijd beperkt:
De aanwasovereenkomst die beide partijen zullen sluiten, wordt niet in de tijd
beperkt. Deze kan slechts worden gewijzigd of opgeheven met wederzijds
akkoord van beide echtgenoten. Dit in tegenstelling tot een testament of
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schenking buiten huwelijkscontract. De echtgenoten blijven gebonden door de
overeenkomst van aanwas, ook als zij het later oneens worden.
9. Voorafgaande beslissingen Vlabel :
De echtgenoten wensen te verwijzen naar de voorafgaande beslissingen nr.
16009 dd. 21/03/2016, nr. 17030 dd. 02/10/2017, nr. 17025 dd.
04/09/2017, nr. 18006 dd. 05.03.2018 en nr. 18025 dd. 26.06.2018,
aangaande overeenkomsten van aanwas tussen echtgenoten, waarin Uw dienst
in een gelijkaardig geval het bezwarend karakter van de overeenkomst van
aanwas aanvaardt.
10. De aanvragers hebben nog geen aanvragen met hetzelfde onderwerp
ingediend bij de fiscale overheden van de lidstaten van de Europese Unie of van
derde staten waarmee België een overeenkomst tot het vermijden van dubbele
belasting heeft gesloten, en hebben hieromtrent dan ook nog geen beslissingen
ontvangen.
[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
toegepast op een bijzondere situatie of verrichting, die op fiscaal vlak nog geen
uitwerking heeft gehad.
12. De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de
rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak.
13. Het afgesloten kanscontract zal uitwerking krijgen bij het overlijden van één
van de echtgenoten.
14. De aanvraag tot voorafgaande beslissing is ontvankelijk indien één van de
aanvragers zijn fiscale woonplaats in de vijf jaren die de overeenkomst van
aanwas voorafgaan het langst in het Vlaamse Gewest had gevestigd.
15. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
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- Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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.”;
- Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF dat luidt als volgt:

“Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”;
- Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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.
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.”;
- Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:
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“§ 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.”.
16. Een kanscontract (ten bezwarende en ten bijzondere titel) valt onder
dezelfde fiscale regeling als een beding van aanwas, waarvoor onderstaande
redenering kan worden gevolgd.
17. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen niet
zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting (maar bij onroerende
goederen wel aan het verkooprecht) mits het contract beperkt is, via beschikking
onder bijzondere titel, en ten bezwarende titel is.
18. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
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19. Het kanscontract is in casu onder bijzondere titel aangezien het
kanscontract betrekking heeft op de aandelen van de vennootschap A. In dit
verband wordt opgemerkt dat er een rekenfout in de aanvraag is geslopen i.v.m.
het totaal aantal aandelen (160 + 161 = 321).
20. Zaakvervanging is mogelijk binnen een dergelijk contract. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

21. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
22. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
23. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
24. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er in casu sprake is van
een gelijkaardige levensverwachting.
25. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
26. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
gelijkwaardig is.
27. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat.

M&D Seminars

1098

Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie- en de erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.

------------- publicatie op 24.02.2020
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Kanscontract
Voorafgaande beslissing nr. 19063 dd. 20.01.2020

Artt. 2.7.1.0.3.; 2.7.1.0.5.; 2.8.1.0.1.; 2.8.4.1.1.; 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 ertoe bevestiging te verkrijgen dat de voorgelegde
overeenkomst van aanwas tussen de heer X en mevrouw Y rechtsgeldig is en
kwalificeert als een contract onder bezwarende titel (kanscontract) en dat indien de overeenkomst in België wordt geregistreerd - de artikelen 2.8.1.0.1
VCF en artikel 2.8.4.1.1, §2, VCF niet van toepassing zullen zijn en er derhalve
geen schenkbelasting zal verschuldigd zijn, alsook dat de artikelen 2.7.1.0.3, 3°,
VCF, 2.7.1.0.5 VCF en 3.17.0.0.2 VCF niet van toepassing zullen zijn bij het
overlijden van een echtgenoot zodat er geen erfbelasting verschuldigd zal zijn.

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II. A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
2. De aanvraag wordt ingediend door Meester […], te […], namens:

2.1. De heer X, geboren te […] op xx.xx.1955, van Belgische nationaliteit,
ingeschreven in het Belgisch rijksregister onder nummer […], gehuwd met
mevrouw Y, hierna genoemd, wonende te […].
en

2.2. zijn echtgenote, mevrouw Y, geboren te […] op xx.xx.1955, van Belgische
nationaliteit, ingeschreven in het Belgisch rijksregister onder nummer […],
gehuwd met de heer X, hiervoor genoemd, wonende te […].
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3. De echtgenoten X-Y, voormeld, huwden onder het stelsel van scheiding van
goederen naar Belgisch recht.
4. Het huwelijkscontract werd verleden bij akte van xx.xx.1983 voor meester
[…], notaris met standplaats te […] en is tot op heden ongewijzigd gebleven.
5. De echtgenoten hebben samen drie meerderjarige kinderen.
6. De echtgenoten hebben hun fiscale woonplaats meer dan vijf jaar in het
Vlaamse Gewest.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
7. Elke echtgenoot wenst voor zichzelf de nodige maatregelen te nemen die
hem/haar in staat stellen zijn/haar levenskwaliteit en - standaard als
langstlevende echtgenoot te garanderen en hem/haar tegelijkertijd in staat
stellen een maximale flexibiliteit te behouden. Met dat doel voor ogen wensen
zij de flexibiliteit van hun huwelijksvermogensrechtelijk regime te maximaliseren
teneinde elk voor zich als langstlevende echtgenoot de nodige zekerheid en
bescherming te bekomen.
Te dien einde hebben de echtgenoten gekozen voor een huwelijk onder het
stelsel van scheiding van goederen.
8. De echtgenoten beschikken elk over tienduizend zeshonderdvijfenveertig
(10.645) van de in totaal éénentwintigduizend tweehonderdnegentig (21.290)
aandelen (hierna genoemd de "aandelen") van de vennootschap A, met zetel te
[…], met ondernemingsnummer […], opgericht ingevolge akte verleden door
notaris […], notaris te […], op xx.xx.1998, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van xx.xx.1999, met nummer […] (hierna genoemd de
"vennootschap").
Beide echtgenoten zijn gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en oefenen
derhalve een gezamenlijk bestuur uit. Daden van beheer en beschikking met
betrekking tot de aandelen worden in gemeen overleg genomen, wat zij wensen
te bekrachtigen door het aangaan van een kanscontract ten bijzondere titel, met
betrekking tot de hogervermelde goederen.
9. De partijen kiezen bewust voor dergelijke wederzijdse overeenkomst die hen
beiden bindt en bijgevolg niet eenzijdig kan opgezegd worden. Het
aanwascontract bindt hen bovendien voor onbepaalde duur en vervult zowel de
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doelstelling van de financiële bescherming van de langstlevende echtgenoot, als
deze van een gezamenlijk handelen.
Dit doel kan niet bereikt worden met een schenking tussen echtgenoten of
testament aangezien deze eenzijdige en herroepbare rechtshandelingen
betreffen en bovendien niet beletten dat de kinderen van de partijen hun
reservatair erfdeel zouden opeisen.
10. De partijen wensen dus een overeenkomst van aanwas op te stellen, die
rechtsgeldig is volgens de huidige vigerende administratieve voorwaarden en
die, ondanks het feit dat het voorwerp hiervan bestaat uit nietonverdeelde roerende goederen, onder dezelfde voorwaarden kwalificeert als
een kanscontract onder bezwarende titel.
11. De overeenkomst van aanwas zal als volgt luiden:

"OVERWEGENDE DAT:
1.
De partijen eigenaar zijn van elk tienduizend zeshonderdvijfenveertig (10.645)
van de in totaal éénentwintigduizend tweehonderdnegentig (21.290) aandelen
van de vennootschap A, met zetel te […], met ondernemingsnummer […],
opgericht ingevolge akte verleden door notaris […], notaris te […], op
xx.xx.1998, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4
februari 1999, met nummer […], hierna genoemd de "aandelen";
2.
De aandelen en de respectievelijke aanspraken hierop op dag van vandaag zijn
omschreven in het aandeelhoudersregister, waarvan een kopie aangehecht is
aan deze;
3.
Partijen verklaren dezelfde levensverwachting te hebben en tot staving hiervan
een medisch verslag bijvoegen;
4.
Partijen zich zo goed als mogelijk wensen te voorzien voor het geval elk van
hen de langstlevende van hen zou zijn. Ze handelen in die zin “animo
speculandi” ;
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5.
Partijen de rechten van hun kinderen zoveel als mogelijk willen beperken,
teneinde voor zichzelf als langstlevende echtgenoot de nodige zekerheid en
bescherming te bekomen;
6.
Partijen dit doel niet kunnen bereiken met een schenking tussen echtgenoot of
testament aangezien deze eenzijdige en herroepbare rechtshandelingen
betreffen.
Met betrekking tot deze aandelen;
IS OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:
Artikel 1 - Algemeen
Partijen wensen dat de aandelen aan de langstlevende hunner toekomen; het
betreft hier een doelvermogen met inbegrip van meerwaarden, vruchten en
toebehoren en bij wederbelegging of zaakvervanging verkregen zaken.
Ingeval van overlijden van één der partijen, zullen de aandelen van de
overledene in volle eigendom aangroeien bij die van de langstlevende.
Deze aanwas is tussen partijen overeengekomen ten titel van kanscontract en
dus onder bezwarende titel. Aldus staat elk der partijen zijn aandelen
vennootschap A af aan de andere, onder de opschortende voorwaarde van zijn
vooroverlijden. Als tegenprestatie voor deze afstand verkrijgt degene die
afstaat een gelijke kans om de aandelen van de andere te verwerven indien hij
het langst leeft.
Artikel 2 - Rechtskeuze
De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat uitsluitend het Belgische recht van
toepassing is op deze overeenkomst, met betrekking tot zijn inhoud als tot
zijn vorm, hierna samen genoemd "het toepasselijke recht".
Artikel 3 - Verbod van vervreemding
Teneinde de uitvoering van onderhavige overeenkomst te garanderen
verbinden partijen zich ertoe, gedurende de gehele looptijd van deze
overeenkomst, hun aandelen niet te vervreemden, te verpanden of er eender
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welk ander recht op toe te staan, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de
andere partij, en dit zolang deze overeenkomst van kracht blijft tussen hen.
Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van partijen om
gezamenlijk schenkingen te doen met betrekking tot deze aandelen.
Tevens verbinden partijen zich ertoe alle beslissingen aangaande het beheer
van de aandelen gezamenlijk te nemen.
Partijen ontzeggen zich het recht elkaar wederzijdse volmachten toe te staan,
met uitzondering voor het geval één van de partijen wilsonbekwaam wordt.
Artikel 4 - Vervanging van de bestaande goederen - Zaakvervanging
a) Alle zaken die worden verkregen in vervanging van de oorspronkelijke
aandelen vallen eveneens onder dit kanscontract.
b) Bijgevolg heeft onderhavig kanscontract niet enkel betrekking op de
aandelen aangeduid in het aangehechte aandeelhoudersregister, maar tevens
op alle zaken die in de plaats zullen komen van deze aandelen.
c) Als tot zaakvervanging wordt overgegaan, moet dit nog bevestigd worden
op het moment van de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.
Artikel 5 - Vruchten en meerwaarden
Partijen komen overeen dat de vruchten (interesten, dividenden etc.) die door
de aandelen gegenereerd worden, na aftrek van de kosten wel of niet mogen
uitgekeerd worden aan de partijen, mits beslissing daartoe op de Algemene
Vergadering, elk voor de onverdeelde helft, net zoals de meerwaarden die
door de aandelen gerealiseerd worden (mits akkoord van beide partijen). In
geval de vruchten en meerwaarden niet uitgekeerd worden zal onderhavig
contract tevens van toepassing zijn op de vruchten en meerwaarden.
Artikel 6 - Traceerbaarheidsverplichting
Partijen komen overeen om ervoor te zorgen dat de tegoeden die betrokken
zijn in dit kanscontract te allen tijde traceerbaar blijven, zodat te allen tijde het
verband kan worden gelegd tussen de aandelen op de dag van het sluiten van
het contract en de tegoeden op de dag van het beëindigen van
de onverdeeldheid door het overlijden van één van de partijen.
Artikel 7 - Duur
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Dit contract heeft een onbepaalde duur en kan slechts ontbonden worden met
het akkoord van beide partijen. Niettemin staat het de partijen vrij om in
gemeenschappelijk overleg een einde te stellen aan het kanscontract.
In voorkomend geval zal artikel 815 BW van toepassing zijn op
de onverdeeldheid die tussen partijen bestaat, wat betekent dat elke partij de
uitonverdeeldheidtreding kan vragen in hoofde van deze bepalingen van
artikel 1207 Ger.W.
Het kanscontract eindigt geenszins ingeval één of meer van deze aandelen die
vandaag eigendom zijn van de partijen, ingevolge fusie, overname, splitsing,
inbreng, uitbreng of anderszins worden vervangen door één of meer aandelen
van één of meer andere of nieuwe vennootschappen. In dat geval zal het
kanscontract betrekking hebben op de aandelen die in de plaats komen van de
voormelde aandelen.
Het kanscontract eindigt eveneens wanneer een feitelijke scheiding tussen
partijen ontstaat en wanneer een vordering tot echtscheiding of scheiding van
tafel en bed wordt ingeleid door een partij.
Artikel 8 - Nietigheid
Een eventuele nietigheid van een bepaling van dit kanscontract betreft enkel
die specifieke bepaling, die in dat geval voor niet geschreven moet worden
gehouden, maar kan, volgens de uitdrukkelijke wil van partijen, niet de
nietigheid van dit volledige kanscontract tot gevolg hebben.
Artikel 9 - Bemiddeling en arbitrage
De partijen komen overeen om ingeval van betwisting deze overeenkomst te
onderwerpen aan de bemiddeling en zo nodig aan de principes van de
arbitrage. De arbitrage wordt opgestart en verloopt volgens de regels van
CEPANI (www.cepani.be).
Artikel 10 - Slotbepalingen
De partijen verklaren afdoende geïnformeerd te zijn aangaande hun rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze overeenkomst die hen op
een onpartijdige wijze geadviseerd werd.".
[top]
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III. Motivering van de aanvraag
12. Het beding van aanwas betreft een kanscontract ten bezwarende titel dat
wordt afgesloten tussen twee contractanten met betrekking tot één of meerdere
goederen.
Een contract van aanwas heeft een wederkerig karakter. Beide contractanten
zullen gezamenlijk tot een besluitvorming moeten komen teneinde hun rechten
van beheer en beschikking uit te oefenen. Een wijziging, noch opzegging kan
bijgevolg eenzijdig geschieden.
Als compensatie van deze beperking aan hun beheers- en
beschikkingsbevoegdheid die de echtgenoten zich vrijwillig opleggen, bekomt
elke contractant onder opschortende voorwaarde het recht op het aandeel van
de medecontractant in zijn aanspraken op het goed waar het beding van aanwas
op gevestigd wordt zo deze komt te overlijden. Het zich al dan niet voordoen
van de aanwas is verbonden aan de onzekere gebeurtenis van het tijdstip van
overlijden van een contractant . De onzekerheid van tijdstip en identiteit van de
eerstoverleden contractant maakt dat beide partijen eenzelfde kans hebben op
de aanwas van een vermogensbestanddeel.
13. Dat een beding van aanwas mogelijk is tussen echtgenoten gehuwd onder
een stelsel van scheiding van goederen wordt zowel door het Grondwettelijk Hof
als door de Vlaamse Belastingadministratie zelf bevestigd.
14. Het beding van aanwas betreft een contract ten bezwarende titel, wat
verklaard wordt door het gegeven dat beide partijen een gelijke kans hebben om
eigendomsaanspraken op het gehele goed te verkrijgen door de aanwas in volle
eigendom van het aandeel van de overleden contractant. Deze gelijkheid van
kansen wordt beoordeeld op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
De kwalificatie "kanscontract" tussen partijen wordt aangetoond door de gelijke
overlevingskans, een gezamenlijk optreden in de vorm van een strikt
vervreemdingsverbod en de afwezigheid van een einddatum. Het bezwarende
karakter sluit de taxatie in de erf- of registratiebelasting in hoofde van de
artikelen 2.7.1.0.3, 3°, art. 2.7.1.0.5, art. 2.8.1.0.1 jo 2.8.4.1.1, §2, VCF al dan
niet in combinatie met art. 3.17.0.0.2 VCF uit. Wij verwijzen dienaangaande naar
de beslissingen door u genomen.[1]
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15. Het beding van aanwas betreft een kanscontract ten bezwarende titel onder
de opschortende voorwaarde van vooroverlijden van een contractant en ten
bijzondere titel. Het is derhalve geen verboden erfovereenkomst.
16. Het contract van aanwas dat het echtpaar X- Y wenst af te sluiten,
kwalificeert als een kanscontract ten bezwarende titel. Het bezwarende karakter
wordt ondersteund door de volgende feitelijke gegevens, waaruit blijkt dat de
echtgenoten een evenwaardig kanscontract voor ogen hebben en animo
speculandi wensen te handelen:

16.1. Een gelijke overlevingskans bij het afsluiten van de overeenkomst, wat
aangetoond wordt door de gelijkaardige leeftijd, in casu 64 jaar voor mijnheer
en (bijna) 64 jaar voor zijn echtgenote; en eenzelfde goede
gezondheidstoestand, wat aangetoond wordt door een medisch attest.

16.2. Het leeftijdsverschil van slechts enkele maanden kwalificeert onder de
vigerende rechtspraak[2] als een kansengelijkheid aangezien deze moet
beoordeeld worden in de feiten en niet enkel mag gesteund worden op een
objectieve leeftijd.

16.3. De financiële gelijkwaardigheid: beide partijen zijn elk volle eigenaar van
een gelijk aantal aandelen, die zij bovendien samen beheren.

16.4. Het beding van aanwas bevat een strikt vervreemdingsverbod. Het is de
echtgenoten niet toegestaan eenzijdig het contract stop te zetten, te wijzigen,
de goederen in pand te geven, te vervreemden etc. Aanvullend, ter versterking
van dit vervreemdingsverbod, hebben de partijen zich het verbod opgelegd om
wederzijdse volmachten toe te staan. Elke daad van beheer of beschikking die
gesteld wordt, zal met andere woorden de expliciete en persoonlijke handeling
van elk der echtgenoten noodzaken .

16.5. Het contract van aanwas wordt aangegaan voor onbepaalde duur. De
afwezigheid van einddatum leidt ertoe dat het beding slechts kan opgeheven
worden mits wederzijds akkoord van de contractanten. Het contract van
aanwas eindigt evenwel wanneer een feitelijke scheiding tussen partijen
ontstaat en wanneer een vordering tot echtscheiding of scheiding van tafel en
bed wordt ingeleid door een partij.
Het beding van aanwas kwalificeert tevens als een overeenkomst ten
bijzondere titel aangezien de overeenkomst van aanwas enkel van toepassing
is op voornoemde aandelen.
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17. Al deze elementen in acht genomen, dient men te concluderen dat het
beding van aanwas dat de heer X en zijn echtgenote voornemens zijn af te
sluiten, kwalificeert als een evenwichtig kanscontract ten bezwarende titel en
ten gevolge hiervan art. 2.7.1.0.3, 3°, art. 2.7.1.0.5 en art. 2.8.1.0.1 jo 2.8.4.1.1,
§2, VCF al dan niet in combinatie met art. 3.17.0.0.2 VCF geen toepassing
kunnen vinden.
18. De verzoekers vragen dat de geldigheid van de voorafgaande beslissing zich
in de tijd zou uitstrekken tot aan het overlijden van één van de echtgenoten.
[top]

IV. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
19. 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.
20. De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de
rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak.
21. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
- Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:

“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.”
- Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF dat luidt als volgt:

“Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door alle andere personen.
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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°.”
- Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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.
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.”
- Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:

“§ 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.
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§ 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.”
- 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.”
22. Een kanscontract (ten bezwarende en ten bijzondere titel) valt onder
dezelfde fiscale regeling als een beding van aanwas, waarvoor onderstaande
redenering kan worden gevolgd.
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23. Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen niet
zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting (maar bij onroerende
goederen wel aan het verkooprecht) mits het contract beperkt is, via beschikking
onder bijzondere titel, en ten bezwarende titel is.
24. Het contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden.
25. Het kanscontract is in casu onder bijzondere titel aangezien het
kanscontract betrekking heeft op de aandelen van de vennootschap A.
26. Zaakvervanging is mogelijk binnen een dergelijk contract. Het vervanggoed
volgt dan dezelfde regels/bestemming als het goed dat het vervangt. Hetzelfde
geldt voor meerwaarden.
In beide gevallen gelden volgende (bijkomende) voorwaarden:
•

er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden;

•

als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van
de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed.

27. Het contract wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel
wanneer de kansen evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk
zijn. Er dient wel sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de
betrokken partijen en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
28. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het contract etc...
29. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het contract. Het is evenwel mogelijk dat pas bij de realisatie van
het contract blijkt dat bij het afsluiten van het contract niet aan deze voorwaarde
was voldaan.
30. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat er in casu sprake is van
een gelijkaardige levensverwachting.
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31. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
contract, niet bij het realiseren van de opschortende voorwaarde (een goed kan
in waarde stijgen of dalen).
32. Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de inleg van de aanvragers
gelijkwaardig is.
33. Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot
voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een
kanscontract ten bezwarende titel gaat.
34. Vermits het contract nog moet gesloten worden en dus zal worden gesloten
vanaf 1 juni 2012 kan het worden afgetoetst aan de anti-misbruikbepalingen.
Het contract maakt geen fiscaal misbruik uit indien er ook niet-fiscale motieven
aan ten grondslag liggen.
35. De voorgenomen verrichting maakt geen fiscaal misbruik uit in de zin van
art. 3.17.0.0.2 VCF aangezien er ook niet-fiscale motieven (zie punt 7 en 9) aan
het contract ten grondslag liggen die voldoende opwegen tegen de fiscale
motieven.

Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie- en de erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen. Overeenkomstig artikel 3.22.0.0.1,
§2, eerste lid, 3° VCF spreekt deze beslissing zich niet uit over de mogelijke
toepassing van niet door de aanvrager opgeworpen artikelen van de VCF.

---------

- publicatie op 24.02.2020

[1] Voorafg. besl. nr. 16009 dd. 21.03.2016, "Beding van aanwas tussen
echtgenoten" , publ. 08.04.2016; voorafg. besl. nr. 17025 dd. 04.09 .2017,
"Beding van aanwas", publ. 05 .09.2016; voorafg.besl.nr . 17030 dd.
02.10.2017, "Beding van aanwas" , publ. 12.10.2017; zie ook tussen broers en
tussen broer en zus : voorafg.besl.nr. 16035 dd. 24.08.2016, "Beding van
aanwas roerende goederen tussen twee broers" , publ.
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19.09.2016; voorafg.besl. nr. 16041 dd. 05.09.2016, "Aanwasbeding tussen
samenwonende broer en zus", publ. 24.10.2016.
[2] Antwerpen 10 februari 1988, T. Not. 1989, 320; Rb. Turnhout 7 januari
2005, RAGB 2006, nr.6, 60, noot D. MICHIELS.
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Beding van aanwas
Voorafgaande beslissing nr. 18006 dd. 05.03.2018

Artt. 2.8.1.0.1; 2.8.4.1.1, §2; 2.7.1.0.3; 2.7.1.0.5. 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. Hiernavermelde echtgenoten wensen een aanwasovereenkomst te sluiten en
daarover het volgende bevestigd te zien:

1.1 Dat het voorgelegde beding van aanwas tussen de echtgenoten
rechtsgeldig is en kwalificeert als een kanscontract onder bezwarende titel;

1.2 Dat deze transactie niet onderworpen zal worden aan schenkbelasting en
dat de artt. 2.8.1.0.1 VCF en 2.8.4.1.1, §2 VCF niet van toepassing zullen zijn;

1.3 Dat deze transactie niet onderworpen zal worden aan erfbelasting
overeenkomstig de artt. 2.7.1.0.3 en 2.7.1.0.5 VCF.
[TOP]

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

2.1 De heer X en zijn echtgenote
2.2 Mevrouw Y, samenwonend
Gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
Classificatie: Corporate
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3. De aanvragers hebben samen kinderen. Ze hebben geen kinderen uit andere
relaties.
4. De aanvragers oefenen beiden hun professionele activiteiten uit via één en
dezelfde vennootschap: de BVBA X-Y. Zij bezitten beiden de helft van de
aandelen.
5. De aanvragers wensen elkaar, wat betreft deze vennootschap, na een
overlijden absoluut wederzijds te beschermen, zonder dat enige inmenging van
kinderen of andere erfgenamen mogelijk is. Ze oefenen beiden immers hun
beroepsactiviteit uit via deze vennootschap.
Hiervoor wensen ze dat de volle eigendom van alle aandelen bij de langstlevende
terechtkomt via een contract van aanwas.
6. De ontwerpovereenkomst wordt voorgelegd:
“BEDING VAN AANWAS

Partijen wensen dat voormelde aandelen aan de langstlevende hunner toekomen.
Zij komen met name overeen dat, bij het overlijden van de eerststervende onder
hen en zonder terugwerkende kracht, de volle eigendom van de gerechtigheden
van de eerststervende in voormelde aandelen zal aanwassen bij deze
toebehorende aan de langstlevende onder hen.
Deze aanwas is tussen partijen overeengekomen ten titel van kanscontract onder
bezwarende titel. Aldus staat elk der partijen zijn aandeel in voormelde
goederen af aan de andere, onder opschortende voorwaarde van zijn
vooroverlijden. Als tegenprestatie voor deze afstand verkrijgt degene die afstaat
een gelijke kans om het aandeel van de andere te verwerven indien hij het langst
leeft.
Deze overeenkomst wordt wederkerig toegestaan en aanvaard ten bezwarende
titel en wordt bovendien gesloten onder de volgende voorwaarden en
modaliteiten:
1) De langstlevende van de beide dient zijn wil om het bovenvermeld recht van
aanwas uit te oefenen uitdrukkelijk kenbaar maken door middel van een
verklaring afgelegd bij notariële akte binnen een termijn van vier maanden na
overlijden van de eerststervende. Deze termijn geldt als vervaltermijn. Bij
ontstentenis van uitdrukkelijke wilsuitdrukking op voormelde wijze en binnen
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voormelde termijn zal de langstlevende geacht worden onherroepelijk te hebben
verzaakt aan het voordeel van het recht van aanwas. In deze verklaring zal de
langstlevende mogen opteren om het aanwasbeding te beperken tot de blote
eigendom of het levenslang vruchtgebruik van het deel van de eerststervende in
voormelde roerende goederen. In dat geval moeten alle bepalingen van dit
beding van aanwas waar sprake is van “de volle eigendom” gelezen worden als
“de blote eigendom” of “het levenslang vruchtgebruik”
2) Daar het een kansovereenkomst onder bezwarende titel betreft zal er geen
enkele vergoeding verschuldigd zijn door de langstlevende aan de erfgenamen
van de eerststervende uit hoofde van de verwerving door de overlevende van het
deel van de eerststervende. De partijen achten voor zichzelf de kansen
gelijkwaardig om elkaars gerechtigheden in voormelde roerende
goederen uiteindelijk te verwerven. Het bezwarend karakter van onderhavige
overeenkomst wordt onderstreept door het oogmerk van elke deelgenoot om te
worden beschermd voor het geval hij zelf de langstlevende zou zijn.
3) Deze overeenkomst is tussen de partijen afgesloten voor een periode van
twee jaar te rekenen vanaf heden. Ze wordt nadien automatisch, uit hoofde van
de wilsuiting van partijen heden vastgesteld, verlengd met opeenvolgende
periodes van twee jaar, tenzij één der partijen zijn wil te kennen geeft aan de
andere om ze niet te verlengen, hetgeen dient te gebeuren bij verklaring voor
notaris door één van hen gedaan minstens drie maanden vóór het einde van de
lopende tweejarige periode. Partijen kunnen evenwel op elk ogenblik
gezamenlijk deze overeenkomst wijzigen of het einde van deze overeenkomst
laten vaststellen bij notariële akte. Tevens komt van rechtswege een einde aan
deze overeenkomst vanaf de dag van het in kracht van gewijsde treden van een
echtscheidingsvonnis of – arrest. Indien er een einde komt aan dit aanwasbeding
verklaren partijen artikel 815 Burgerlijk Wetboek van toepassing en kan iedere
partij de uit onverdeeldheidtreding vorderen overeenkomstig artikel 1207
Gerechtelijk Wetboek.
4) Partijen verbinden zich ertoe hun aandelen in voorschreven roerende
goederen niet te vervreemden, te verpanden of er eender welk ander recht op
toe te staan, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de andere, en dit zolang
deze overeenkomst van kracht blijft tussen hen.
5) Partijen verbinden zich ertoe alle beslissingen aangaande investeringen,
beleggingen en herbeleggingen met betrekking tot voormelde roerende
goederen gezamenlijk te nemen.
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6) Alle interesten, dividenden of andere opbrengsten die worden voortgebracht
door voormelde roerende goederen, kunnen op eender welk tussen partijen
overeengekomen tijdstip worden uitgekeerd aan partijen, elk voor de helft,
tenzij zij gezamenlijk zouden beslissen om hiervan een deel of het geheel te
herbeleggen of te herinvesteren.
7) Alle zaken die worden verkregen in vervanging van de oorspronkelijke
aandelen, waarden en gelden en alle interesten, dividenden of andere
opbrengsten die nog niet werden uitgekeerd, vallen eveneens onder dit beding
van aanwas.”
[TOP]

III. Motivering van de aanvraag
7. Uit de bewoordingen en voorwaarden van de ontwerpakte blijkt duidelijk dat
het om een werkelijk kanscontract gaat.

7.1 Het beding van aanwas zoals de aanvragers dit beogen betreft een
werkelijk kanscontract:
7.1.1 Gelijkwaardigheid van overlevingskansen:
De aanvragers hebben dezelfde leeftijd, eenzelfde goede gezondheid en aldus
dezelfde overlevingskansen.
7.1.2 Gelijkwaardige investeringen:
De aanvragers bezitten evenveel aandelen.

7.2 De bewoordingen van het kanscontract, onder andere het
vervreemdingsverbod, geven aan dat partijen een evenwichtig kanscontract
wensen te sluiten.
Daarnaast wordt de overeenkomst van aanwas niet in de tijd beperkt en kan
deze aldus slechts worden gewijzigd of opgeheven met wederzijds akkoord van
beide echtgenoten. Dit in tegenstelling tot een testament of schenking buiten
huwelijkscontract. De echtgenoten blijven gebonden door de overeenkomst van
aanwas, ook als zij het later oneens worden.

7.3 De echtgenoten wensen te verwijzen naar de voorafgaande beslissingen
nr. 16009 dd. 21/03/2016, nr. 17030 dd. 02/10/2017, en nr. 17025 dd.
04/09/2017, aangaande overeenkomsten van aanwas tussen echtgenoten,
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waarin Uw dienst in een gelijkaardig geval het bezwarend karakter van de
overeenkomst van aanwas aanvaardt.
8. Het beding van aanwas biedt voor hen de enige goede oplossing naar
wederzijdse bescherming. Het beding van aanwas biedt hiervoor in hun situatie
de enige rechtszekere mogelijkheid:
8.1 een testament biedt geen sluitende oplossing: er bestaat geen controle op
éénzijdige wijzigingen;

8.2 een wijziging van het huwelijkscontract met inbreng en verblijvingsbeding
biedt geen sluitende oplossing:
8.2.1 de aanvragers zijn gehuwd onder het stelsel van de scheiding van
goederen en wensen dit zo te houden; ze wensen elkaar te behoeden voor
professionele fouten / claims in het kader van hun beroepsactiviteiten als
arts, waarin zij beiden persoonlijk gehouden zijn — ondanks het bestaan van
een vennootschapsstructuur.
8.2.2 de theorie van de huwelijksvoordelen is nog niet wettelijk verankerd in
het stelsel van de scheiding van goederen; de aanvragers hebben geen
garantie dat dit later niet zou aangevochten worden door één van de
kinderen, reservataire erfgenamen.
9. De aanvragers hebben nog geen aanvragen met hetzelfde onderwerp
ingediend bij de fiscale overheden van de lidstaten van de Europese Unie of van
derde staten waarmee België een overeenkomst tot het vermijden van dubbele
belasting heeft gesloten, en hebben hieromtrent dan ook nog geen beslissingen
ontvangen.
[TOP]

IV. Beslissing
10. 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
toegepast op een bijzondere situatie of verrichting, die op fiscaal vlak nog geen
uitwerking heeft gehad.
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De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de
rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak.
12. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:
Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:
“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.”
Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF dat luidt als volgt:

“§ 2. Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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°.”
Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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.”
Artikel 2.7.1.0.5 VCF dat luidt als volgt:
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“§ 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.”
13. Het aanwasbeding betreft hier eigen roerende goederen (aandelen van een
vennootschap) van elke echtgenoot, gehuwd onder het stelsel van scheiding van
goederen en werd geformuleerd als volgt:
“Zij komen met name overeen dat, bij het overlijden van de eerststervende

onder hen en zonder terugwerkende kracht, de volle eigendom van de
gerechtigheden van de eerststervende in voormelde aandelen zal aanwassen
bij deze toebehorende aan de langstlevende onder hen.”
14. Een beding van aanwas van niet-onverdeelde goederen bestaat theoretisch
gezien niet. Dit is een contradictio in terminis. Het gaat dan om een
kanscontract onder bezwarende titel waarop evenwel de fiscale regels voor een
beding van aanwas kunnen worden toegepast.
15. Net zoals het beding van aanwas moet het voorwerp van het kanscontract
beperkt zijn en moet het dus een beschikking ten bijzondere titel zijn. Het
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contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden. In casu betreft het kanscontract enkel welbepaalde aandelen
en is het ten bijzondere titel.
16. Er is sprake van een kanscontract ten bezwarende titel wanneer de kansen
evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk zijn. Er dient wel
sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de betrokken partijen
en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
17. De gelijkwaardigheid van de inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
kanscontract. In casu betreft het kanscontract een gelijk aantal aandelen van
dezelfde vennootschap en is voldaan aan de gelijkwaardigheid van de inleg.
18. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het beding van
aanwas etc...
De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het kanscontract.
Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot voorafgaande
beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een kanscontract ten
bezwarende titel gaat.
Enkel indien zou blijken dat de voorstelling van de feiten onjuist of onvolledig
was, zal deze kwalificatie herzien worden, rekening houdende met de werkelijke
feitelijke situatie.
19. Uit fiscaal oogpunt aanvaardt de Vlaamse belastingdienst het principe dat bij
de realisatie van een kanscontract ten bijzondere en ten bezwarende titel de
betrokken roerende goederen niet zijn onderworpen aan de schenkbelasting of
de erfbelasting.
Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratie-en erfbelasting en doet
geen uitspraak over andere belastingen
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[TOP]
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Oprichting Belgische Private stichting
Voorafgaande beslissing nr. 17040 dd. 27.11.2017

Artt. 2.7.1.0.6.; 2.7.4.2.1; 2.8.4.1.1§3 lid 1,10° 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. Aanvrager wenst te weten of:
1.1. de oprichter van de private stichting zich kan beroepen op art.2.8.4.1.1 §3
lid 1, 10° VCF dat een tarief van 5,5% hanteert voor schenkingen aan private
stichtingen;
1.2. de oprichter van de private stichting zich kan beroepen op art. 2.7.4.2.1
VCF dat een tarief van 8,5% hanteert voor legaten aan private stichtingen;
1.3. na het overlijden van de oprichter van de private stichting, de uitkeringen
door de private stichting aan zijn dochter kunnen geschieden zonder heffing van
schenk- en erfbelasting, onder meer op grond van art. 2.7.1.0.6 VCF.
[top]

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II. A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
2. De aanvraag wordt ingediend door ‘X’ in naam van:
1. de oprichter;
2. de dochter;
3. de kleinkinderen;
4. de op te richten Belgische private stichting.
De ontwerpstatuten worden niet voorgelegd.
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II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
3. De dochter is niet in staat om haar vermogen zelf te beheren en is hiertoe
aangewezen op enerzijds haar vader en anderzijds haar bewindvoerster. Om die
reden wenst de vader een structuur te organiseren die de bescherming en
verzorging van zijn dochter moet waarborgen als hij er niet meer is of zelf
onbekwaam wordt.
De vader vreest dat de dochter na zijn overlijden (en na overlijden van zijn
echtgenote) het geërfde vermogen niet gepast zal kunnen beheren. Hij wenst op
een verantwoorde manier in een gedegen zorg voor zijn enige dochter te
voorzien en in een tweede fase om zijn kleinkinderen een goede toekomst te
bezorgen.
Omwille van de complexe familiale context wenst de vader een Belgische private
stichting op te richten die als doel zal hebben om zijn vermogen aan te wenden
voor de bescherming en verzorging van zijn dochter en na haar overlijden, van
zijn kleinkinderen.
[TOP]

III. Motivering van de aanvraag
1. Het belangeloos doel.
4. Het vermogen van de private stichting zal worden aangewend ter
verwezenlijking van een bepaald belangeloos doel in de zin van artikel 27 van de
Wet van 27 juni 1921, dat bepaalt dat "een vermogen wordt aangewend ter

verwezenlijking van een bepaald belangeloos doel. De stichting mag geen
stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichters, de bestuurders, of enig ander
persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van
het belangeloos doel".
5. De private stichting die de vader reeds bij zijn leven wenst op te richten, zal
als belangeloos doel hebben om, naar discretionair aanvoelen van het bestuur
van de stichting, het vermogen van de stichting aan te wenden voor de
bescherming en verzorging van de dochter. Deze bescherming en verzorging zal
hoofdzakelijk bestaan uit:
- het voorzien van huisvesting;
- het voorzien in levensonderhoud;
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- het voorzien van medische en psychologische begeleiding;
- het instaan voor therapieën om het alcohol- en drugsmisbruik te controleren
en te behandelen;
- het doen van uitkeringen aan de dochter om in haar noden te voorzien;
- het voorzien in juridische begeleiding.

2. Het bestuur
6. De bovenstaande bescherming en verzorging van de dochter zal volledig
discretionair door het bestuur van de private stichting worden ingevuld.
Dienaangaande is de samenstelling van dit bestuur van cruciaal belang om het
discretionair karakter van de beslissingen te waarborgen.
7. Het bestuur moet hierbij steeds bestaan uit drie verschillende profielen,
teneinde de nodige competenties, ervaring en neutraliteit van het bestuur te
waarborgen. Ook moet de samenstelling van het bestuur eventuele misbruiken
voorkomen.
Deze profielen zullen bestaan uit:
1)

Een familiaal profiel teneinde de familiale belangen te waarborgen;

2)

Een juridisch profiel dat bij voorkeur wordt ingevuld door de

bewindvoerder van de dochter;
3)

Een psychosociaal profiel, desgevallend aangevuld met een bancair

profiel.
Doordat de raad van bestuur van de private stichting zal samengesteld zijn uit
deze drie complementaire profielen, zal met de nodige kennis van zaken en in
alle onafhankelijkheid bestuurd kunnen worden in het belang van de dochter.

3. De financiering
8. De vader heeft, als oprichter van de private stichting, voor ogen om reeds bij
oprichting een schenking te doen van een deel van zijn vermogen aan de private
stichting, ten belope van een bedrag dat de stichting meteen in staat zal stellen
haar werking te organiseren.
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9. De vader wenst hierbij beroep te doen op het gunstregime van artikel
2.8.4.1.1 §3, lid 1, 10° VCF dat bepaalt dat het tarief voor schenkingen aan
private stichtingen 5,5% bedraagt.
10. Daarnaast wenst de vader een deel van zijn vermogen per legaat over te
maken aan de private stichting, hierbij gebruik makend van het gunstregime van
artikel 2.7.4.2.1 VCF dat bepaalt dat legaten aan private stichtingen aan een
erfbelasting van 8,5% belast worden.
11. De private stichting is voor zichtzelf eigenaar van het overgemaakte
vermogen en betaalt dan ook zelf de hierboven vermelde belastingen ten belope
van 5,5% en 8,5%, evenals de jaarlijkse taks tot vergoeding van de
successierechten ten belope van 0,17%.

4. De uitkeringen
12. De private stichting heeft tot doel om te voorzien in de bescherming en
verzorging van de dochter. Binnen de verwezenlijking van dit (belangeloos) doel
is de private stichting vrij om discretionair te bepalen hoe deze bescherming en
verzorging zal gebeuren.
Zij kan dit bijvoorbeeld doen door middel van (geldelijke) uitkeringen aan de
dochter. Maar ook door onrechtstreekse geldelijke steun (ten laste nemen van
facturen die de dochter moet betalen), dan wel door steun “in natura”, dan wel
door kosten van de opvoeding en opleiding van de kinderen van de dochter ten
laste te nemen.
13. De vader wenst middels huidige aanvraag tot voorafgaande beslissing
zekerheid te bekomen dat de uitkeringen door de private stichting niet aan
schenkbelasting conform art. 2.8.4.1.1 §2 VCF zullen onderworpen zijn.
14. De vader wenst daarnaast zekerheid te bekomen dat een dergelijke uitkering
van de private stichting niet aan erfbelasting onderworpen zal zijn en in het
bijzonder niet zal worden gekwalificeerd als ‘een beding ten behoeve van een
derde’ zoals bepaald in art 2.7.1.0.6 VCF.
[TOP]

IV. Beslissing
15. Gelet op artikel 3.22.0.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit komt het
besluitvormingsorgaan tot volgende voorafgaande beslissing:
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16. Vooreerst wordt nagegaan of de oprichting van de Private Stichting conform
de Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen van 27 juni 1921, zoals
gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, hierna genoemd “V&S-wet”, gebeurt.
Vereist is dat bij de oprichting van een private stichting “een vermogen [wordt]
aangewend ter verwezenlijking van een bepaald belangeloos doel. De stichting
mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichters, de bestuurders, of
enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de
verwezenlijking van het belangeloos doel.” (art. 27 V&S-wet).
Aanvrager geeft aan dat het gaat om de oprichting van een private stichting
waarvan het vermogen wordt aangewend ter verwezenlijking van een bepaald
belangeloos doel in de zin van artikel 27 van de Wet van 27 juni 1921. Verder
wordt het belangeloos doel omschreven als volgt: de bescherming en verzorging
van de dochter, welke hoofdzakelijk zal bestaan uit:
- het voorzien van huisvesting;
- het voorzien in levensonderhoud;
- het voorzien van medische en psychologische begeleiding;
- het instaan voor therapieën om het alcohol- en drugsmisbruik te controleren
en te behandelen;
- het doen van uitkeringen aan de dochter om in haar noden te voorzien;
- het voorzien in juridische begeleiding.
Vlabel aanvaardt dat het de bedoeling is van aanvrager om een private stichting
overeenkomstig art. 27 van de V&S-wet op te richten.
De stichting zal haar zetel in Vlaanderen hebben (anders is het
besluitvormingsorgaan van Vlabel niet bevoegd).
Uit de oprichtingsakte zelf zal dit alles evenwel ook nog moeten blijken. Er werd
immers thans geen ontwerpakte voorgelegd. Het doel van de stichting kan niet
bestaan uit de zuivere overdracht van een vermogen naar een volgende
generatie.
Voor zover onroerende goederen zouden ingebracht worden in de stichting,
dienen zij eveneens te worden aangewend voor het realiseren van het
belangeloos doel van de stichting.
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17. De in de aanvraag opgeworpen artikelen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
worden hierna onderzocht.
17.1. Artikel 2.8.4.1.1 §3 lid 1, 10° VCF
Artikel 2.8.4.1.1 §3, lid 1, 10° VCF bepaalt: ““§ 3. In afwijking van paragraaf 1 en

2 bedraagt het tarief van de schenkbelasting 5,5 % voor schenkingen aan :
…10° verenigingen zonder winstoogmerk, ziekenfondsen en landsbonden van
ziekenfondsen, beroepsverenigingen, internationale verenigingen zonder
winstoogmerk, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut”.
Indien uit de oprichtingsakte blijkt hetgeen aanvrager aangeeft, met name dat
het om de oprichting van een private stichting gaat zoals hoger vermeld, dan
worden de schenkingen door de vader gedaan aan dergelijke private stichting
inderdaad belast aan het tarief bepaald in art. 2.8.4.1.1 §3 lid 1, 10° VCF, op dit
ogenblik 5,5%.
17.2. Artikel 2.7.4.2.1 VCF
Artikel 2.7.4.2.1 VCF bepaalt: “In afwijking van artikel 2.7.4.1.1 bedraagt het

tarief van de erfbelasting 8,5 % voor de legaten aan :
... 10° verenigingen zonder winstoogmerk, ziekenfondsen en landsbonden van
ziekenfondsen, beroepsverenigingen, internationale verenigingen zonder
winstoogmerk, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut;”
Indien uit de oprichtingsakte blijkt hetgeen aanvrager aangeeft, met name dat
het om de oprichting van een private stichting gaat zoals hoger vermeld, dan
worden legaten door de vader aan dergelijke private stichting inderdaad belast
aan het tarief voorzien in art. 2.7.4.2.1 VCF, op dit ogenblik 8,5%.
17.3. Artikel 2.7.1.0.6 VCF
Artikel 2.7.1.0.6 VCF luidt als volgt: “§ 1. 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 bevat, worden geacht als legaat te zijn
verkregen door die persoon.
Ook de sommen, renten of waarden die kosteloos aan een persoon kunnen
toekomen, hetzij binnen drie jaar vóór het overlijden van de erflater, hetzij na
het overlijden van de erflater, ingevolge een contract dat een door de erflater in
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het voordeel van die persoon gemaakt beding bevat, worden geacht als legaat te
zijn verkregen door die persoon.
Wanneer een overledene gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap,
gelden de bepalingen van het eerste en het tweede lid ook voor de sommen,
renten of waarden die kosteloos aan de langstlevende echtgenoot toekomen
ingevolge een contract dat door die langstlevende echtgenoot is gesloten.
§ 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.
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.”
Enkel die uitkeringen die door de private stichting tijdens de duur van stichting
gedaan worden, die strikt kaderen binnen de verwezenlijking van het
belangeloos doel en dus bestaan uit geldelijke uitkeringen of andere vormen van
steun zoals bedoeld in de aanvraag en aldus vermeld supra onder nummer 12,
zullen niet onderworpen worden aan erf- of schenkbelasting.
18. Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratie- en erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.
[TOP]
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Kanscontract
Voorafgaande beslissing nr. 17046 dd. 19.02.2018

Artt. 2.7.1.0.3 en 3.17.0.0.2 VCF

Inhoud
1. Voorwerp van de aanvraag
2. Identiteit van de aanvrager en de partijen
3. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
4. Relevante bepalingen VCF
5. Motivering van de aanvraag
6. Beslissing

I. Voorwerp van de aanvraag
1. De aanvrager wenst bevestiging te krijgen dat een aanwasbeding
voor roerende goederen tussen zes samenwonende ongehuwde broers - zonder
afstammelingen - kan worden beschouwd als een kansbeding en ingegeven is
door andere dan fiscale motieven. Dat gelet o.a. op de jarenlange samenwoning
van de broers, de voorgenomen verrichting dus niet zal worden beschouwd als
fiscaal misbruik in de zin van artikel 3.17.0.0.2 VCF.
[TOP]

II. Identiteit van de aanvrager en de partijen
2. De aanvraag wordt ingediend door advocaat Z in naam van zijn cliënten,
namelijk zes broers, zijnde:

2.1. De heer A, hierna genoemd broer A;
2.2. De heer B, hierna genoemd broer B;
2.3. De heer C, hierna genoemd broer C;
2.4. De heer D, hierna genoemd broer D;
2.5. De heer E, hierna genoemd broer E;
2.6. De heer F, hierna genoemd broer F.
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3. De zes broers hebben vijf zussen, elk met afstammelingen en één broer,
zonder afstammelingen
[TOP]

III. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
4. Voormelde broers zijn ongehuwd en wonen hun ganse leven samen. Tussen
de oudste broer en de jongste broer is een leeftijdsverschil van 15 jaar. Zij
wensen voor hun roerend vermogen een beding van aanwas te sluiten, teneinde
al deze ingebrachte goederen aan de langstlevende van hen te laten toekomen.
5. Voormelde broers hebben een belangrijk roerend vermogen (ongeveer elk €
700.000) opgebouwd. Dit roerend vermogen komt voornamelijk voort uit
inkomsten uit arbeid.
Thans wensen zij aan dit roerend vermogen een aanwasbeding (ieder een gelijke
inbreng) te koppelen ten voordele van de langstlevende onder hen.

5.1. Broer A, verklaart de volgende goederen en rechten, die hem persoonlijk
voor de geheelheid in volle eigendom toebehoren te onderwerpen aan het
beding van aanwas:
•

Tegoeden in volle eigendom aangehouden op een rekening met

nummer BE ……………………. aangehouden bij de bankinstelling X;
•

Rechten verbonden aan een verzekeringspolis met nr. …………

aangehouden bij Y, in volle eigendom en met inbegrip van alle strikt
persoonsgebonden rechten; deze rechten behelzen, zonder dat deze
opsomming beperkend is: het recht op de verzekeringsprestaties, het recht om
de begunstiging te herroepen of een nieuwe begunstigde aan te duiden, het
recht van afkoop, het recht om de verdeelsleutel te wijzigen, het recht om
fondsenwisselingen door te voeren en in het algemeen alle rechten die aan de
verzekeringnemer toebehoren.

5.2. Broer B, verklaart de volgende goederen en rechten, die hem persoonlijk
voor de geheelheid in volle eigendom toebehoren te onderwerpen aan het
beding van aanwas:
•

Tegoeden in volle eigendom aangehouden op een rekening met

nummer BE ……………………. aangehouden bij de bankinstelling X;
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Rechten verbonden aan een verzekeringspolis met nr. …………

aangehouden bij Y, in volle eigendom en met inbegrip van alle strikt
persoonsgebonden rechten; deze rechten behelzen, zonder dat deze
opsomming beperkend is: het recht op de verzekeringsprestaties, het recht om
de begunstiging te herroepen of een nieuwe begunstigde aan te duiden, het
recht van afkoop, het recht om de verdeelsleutel te wijzigen, het recht om
fondsenwisselingen door te voeren en in het algemeen alle rechten die aan de
verzekeringnemer toebehoren.

5.3. Broer C, vermeld onder punt 2.3., verklaart de volgende goederen en
rechten, die hem persoonlijk voor de geheelheid in volle eigendom toebehoren
te onderwerpen aan het beding van aanwas:
•

Tegoeden in volle eigendom aangehouden op een rekening met

nummer BE ……………………. aangehouden bij de bankinstelling X;
•

Rechten verbonden aan een verzekeringspolis met nr. …………

aangehouden bij Y, in volle eigendom en met inbegrip van alle strikt
persoonsgebonden rechten; deze rechten behelzen, zonder dat deze
opsomming beperkend is: het recht op de verzekeringsprestaties, het recht om
de begunstiging te herroepen of een nieuwe begunstigde aan te duiden, het
recht van afkoop, het recht om de verdeelsleutel te wijzigen, het recht om
fondsenwisselingen door te voeren en in het algemeen alle rechten die aan de
verzekeringnemer toebehoren.

5.4. Broer D, verklaart de volgende goederen en rechten, die hem persoonlijk
voor de geheelheid in volle eigendom toebehoren te onderwerpen aan het
beding van aanwas:
•

Tegoeden in volle eigendom aangehouden op een rekening met

nummer BE ……………………. aangehouden bij de bankinstelling X;
•

Rechten verbonden aan een verzekeringspolis met nr. …………

aangehouden bij Y, in volle eigendom en met inbegrip van alle strikt
persoonsgebonden rechten; deze rechten behelzen, zonder dat deze
opsomming beperkend is: het recht op de verzekeringsprestaties, het recht om
de begunstiging te herroepen of een nieuwe begunstigde aan te duiden, het
recht van afkoop, het recht om de verdeelsleutel te wijzigen, het recht om
fondsenwisselingen door te voeren en in het algemeen alle rechten die aan de
verzekeringnemer toebehoren.
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5.5. Broer E, verklaart de volgende goederen en rechten, die hem persoonlijk
voor de geheelheid in volle eigendom toebehoren te onderwerpen aan het
beding van aanwas:
•

Tegoeden in volle eigendom aangehouden op een rekening met

nummer BE ……………………. aangehouden bij de bankinstelling X;
•

Rechten verbonden aan een verzekeringspolis met nr. …………

aangehouden bij Y, in volle eigendom en met inbegrip van alle strikt
persoonsgebonden rechten; deze rechten behelzen, zonder dat deze
opsomming beperkend is: het recht op de verzekeringsprestaties, het recht om
de begunstiging te herroepen of een nieuwe begunstigde aan te duiden, het
recht van afkoop, het recht om de verdeelsleutel te wijzigen, het recht om
fondsenwisselingen door te voeren en in het algemeen alle rechten die aan de
verzekeringnemer toebehoren.

5.6. Broer F, verklaart de volgende goederen en rechten, die hem persoonlijk
voor de geheelheid in volle eigendom toebehoren te onderwerpen aan het
beding van aanwas:
•

Tegoeden in volle eigendom aangehouden op een rekening met

nummer BE ……………………. aangehouden bij de bankinstelling X;
•

Rechten verbonden aan een verzekeringspolis met nr. …………

aangehouden bij Y, in volle eigendom en met inbegrip van alle strikt
persoonsgebonden rechten; deze rechten behelzen, zonder dat deze
opsomming beperkend is: het recht op de verzekeringsprestaties, het recht om
de begunstiging te herroepen of een nieuwe begunstigde aan te duiden, het
recht van afkoop, het recht om de verdeelsleutel te wijzigen, het recht om
fondsenwisselingen door te voeren en in het algemeen alle rechten die aan de
verzekeringnemer toebehoren.
6. Aanvrager is van oordeel dat op iedere aanwas (tussen de broers onderling)
en op de verwerving van het gehele roerend vermogen door de langstlevende
van hen geen erfbelasting of registratiebelasting betaald dient te worden, omdat
ieder van hen een gelijkwaardige kans heeft om ooit dit roerend vermogen te
verwerven. De verwerving door de langstlevende van de broers gebeurt buiten
de nalatenschap om op basis van het contract van aanwas, dat een kanscontract
is, waardoor er geen erfbelasting of registratiebelasting betaald dient te worden.
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7. Een werkelijk kanscontract veronderstelt een gelijkheid van kansen. Elk van de
broers verkrijgt een kans om eigenaar te worden van het deel van zijn broers.
Voor de beoordeling van deze gelijkheid zijn de leeftijd en de gezondheid van
partijen de belangrijkste parameters.
8. Leeftijd
Het leeftijdsverschil van 15 jaar leidt volgens de aanvrager niet tot een
kwalificatie als een overeenkomst ten kosteloze titel. Opdat van een handeling
ten bezwarende titel sprake zou zijn, is het immers niet vereist dat de prestatie
van de ene partij objectief gelijkwaardig is aan deze van de andere partij. Vereist
maar voldoende is dat de wederzijdse prestaties subjectief
gelijkwaardig worden geacht. Van een schenking kan er slechts sprake zijn
wanneer partijen hebben gehandeld met de wil om te schenken. Wanneer de
deelgenoten geen echtgenoten zijn moet ervan worden uitgegaan dat ze
speculatief zijn opgetreden, aangezien de wil om te schenken niet wordt
vermoed. Het louter bestaan van een band van genegenheid tussen de
deelgenoten impliceert op zich geen intentie tot vrijgevigheid. Het Hof van
beroep te Antwerpen was van oordeel dat een leeftijdsverschil van 14 jaar in
combinatie met een gelijke inbreng in het beding van aanwas de kwalificatie van
een handeling ten bezwarende titel niet belette (Antwerpen, 4 juni 2012,
2010/AR/3289, onuitg.).
Bijzonder hier is dat er sprake is van zes broers. Het contract zal met zes
partijen worden gesloten en een cascade inhouden naar vijf (bij overlijden van
één broer), vier (bij overlijden van twee broers), drie (bij overlijden van drie
broers), twee (bij overlijden van vier broers) en één (bij overlijden van de
voorlaatste broer). Hoewel er tussen de jongste en de oudste broer 15 jaar
verschil is, kan worden aangenomen dat de jongste objectief meer kans heeft
om zijn oudere broers te overleven. Dit belet niet dat er sprake is van een
rechtshandeling ten bezwarende titel.
9. Gezondheid
Uit niets zou blijken dat de zes broers ten tijde van het afsluiten van het beding
van aanwas enig relevant gezondheidsprobleem hadden.
10. Naast de leeftijd en de gezondheid zijn de bewoordingen van het beding van
aanwas en de omstandigheden eigen aan de zaak doorslaggevend. Uit de
bewoordingen van het beding van aanwas (o.a. de verplichting alle beslissingen
aangaande beleggingen, uitkeringen, schenkingen gezamenlijk te nemen, het
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vervreemdingsverbod) zou blijken dat de bedoeling van de broers voorligt om
een evenwichtig kansbeding te sluiten. Bovendien zou het beding van aanwas zo
worden opgesteld dat het niet eenzijdig kan worden opgezegd.
Aangezien het gaat om een kanscontract ten bezwarende titel, is artikel
2.7.1.0.3, 3° VCF niet van toepassing.
[TOP]

IV. Relevante Bepalingen VCF
11. Relevante bepalingen VCF:
Artikel 2.7.1.0.3. VCF luidt:

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.
Artikel 3.17.0.0.2. VCF luidt:

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
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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..
[TOP]

V. Motivering van de aanvraag
12. De broers wensen op heden de goederen aan de langstlevende van hen te
kunnen laten toekomen teneinde de nauwe bestaande band tussen de broers te
versterken. De aanvrager stelt dat de zes broers jarenlang samenwonen en dat
hun wens voorligt om het erfrecht uit te schakelen voor de andere broer en
zussen als wettige erfgenamen. De aanvrager stelt dat de doelstellingen van de
broers niet bereikt kunnen worden door testamentaire bepalingen. Uit het
herroepelijk karakter van een testament vloeit immers voort dat de broers geen
enkel recht hebben dat ze hun beschikkingen opgenomen in het testament
zouden handhaven. De broers zouden er dus alleen maar op kunnen hopen dat
de broers in hun wil zouden volharden. De wens van de broers ligt voor om
vandaag zekerheid te bekomen dat de langstlevende van hen het gehele roerend
vermogen zou verwerven op voorwaarde dat ieder van hen de kans heeft om
effectief dit roerend vermogen te verwerven. Deze zekerheid kan geenszins
gerealiseerd worden door middel van een testament. Bovendien duiken bij
testamenten in de praktijk vaak moeilijkheden op.
13. De fiscale behandeling bij de uitwerking van een beding van aanwas hangt
onder meer af van de kwalificatie ervan als een beding ten kosteloze titel, dan
als een werkelijk kanscontract. Aanvrager stelt dat het beding van aanwas van de
roerende goederen een kanscontract onder bezwarende titel is, omdat de zes
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broers een gelijkwaardige kans hebben om ooit deze goederen te verwerven. Het
leeftijdsverschil tussen de broers vormt geen beletsel om te spreken over een
handeling ten bezwarende titel, omdat geen objectieve gelijkwaardigheid wordt
vereist. De broers zouden bevestigen in een verklaring dat hun kansen om het
langst te leven als gelijkaardig worden beschouwd.
Daarenboven wordt een beding van aanwas tussen echtgenoten geacht ten
kosteloze titel te zijn overeengekomen; een beding van aanwas tussen
ongehuwden ten bezwarende titel. Beide vermoedens gelden tenzij het
tegendeel uit de akte blijkt. Dit zou hier geenszins het geval zijn, daar uit de
bewoordingen van het beding van aanwas (o.a. de verplichting alle beslissingen
aangaande beleggingen, uitkeringen, schenkingen gezamenlijk te nemen, het
vervreemdingsverbod) zou blijken dat de bedoeling van de broers voorligt om
een evenwichtig kansbeding te sluiten.
Gezien het bezwarend karakter dient het beding van aanwas niet aan Vlaamse
registratiebelasting onderworpen te worden. Evenmin zal bij het overlijden van
één van de broers erfbelasting geheven worden aangezien de titel van aanwas,
die plaatsheeft bij het overlijden, gelegen is in de overeenkomst onder levenden.
14. Aangezien er volgens de aanvrager andere dan fiscale motieven aan de
verrichting ten grondslag liggen en het feit dat het beding van aanwas niet
eenzijdig kan worden gewijzigd, zal de verrichting niet worden gekwalificeerd
als fiscaal misbruik.
[TOP]

VI. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing:
15. In casu gaat het niet om onverdeelde goederen van de partijen maar telkens
om onderscheiden eigen goederen in volle eigendom van de partijen.
Een beding van aanwas van niet-onverdeelde goederen bestaat theoretisch niet.
Dit is immers een contradictio in terminis. Wanneer het evenwel eveneens om
een notarieel kanscontract ten bezwarende en bijzondere titel gaat kan dezelfde
fiscale regeling gevolgd worden als bij een beding van aanwas.
16. Tussen de partijen wordt overeengekomen dat de specifiek opgesomde
goederen van de eerststervende in volle eigendom, onder opschortende

Classificatie: Corporate

M&D Seminars

1139

voorwaarde van het overlijden van de eerststervende, van rechtswege zullen
toekomen en dus verkregen zullen worden door de overlevenden. De
tegenprestatie bestaat in een evenwichtige kans voor elke partij de in het
contract specifiek opgesomde goederen te verwerven, indien hij/zij de
langstlevende is/zijn.
Er wordt vanuit fiscaal oogpunt aanvaard dat de betrokken goederen niet zijn
onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting (maar bij onroerende
goederen wel aan het verkooprecht) mits voldaan is aan de volgende
voorwaarden:
Het kanscontract moet :
•

beperkt zijn, via beschikking onder bijzondere titel

•

ten bezwarende titel zijn

17. Het kanscontract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst of het
beding niet de algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn
overlijden zal nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de
partij zal nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen,
of een evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende
goederen bij zijn overlijden.
18. Er is sprake van een kanscontract ten bezwarende titel wanneer de kansen
evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk zijn. Er dient wel
sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de betrokken partijen
en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
19. Een gelijkwaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het beding van
aanwas etc...
De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het kanscontract.
Op basis van de elementen en feiten vermeld in de aanvraag tot voorafgaande
beslissing, kan worden besloten dat het in casu om een kanscontract ten
bezwarende titel gaat.
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Enkel indien zou blijken dat de voorstelling van de feiten onjuist of onvolledig
was, zal deze kwalificatie herzien worden, rekening houdende met de werkelijke
feitelijke situatie.
20. De gelijkwaardigheid van inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
beding, niet bij het realiseren (een goed kan in waarde stijgen of dalen). In casu
heeft, volgens de gegevens in de aanvraag, de inleg van iedere broer een waarde
van 700.000 euro en is er sprake van gelijkwaardigheid van inleg.
21. Indien het beding van aanwas in een contract is opgenomen vanaf 1 juni
2012 kan het afgetoetst worden aan de anti-misbruikbepalingen. Het beding
van aanwas maakt geen fiscaal misbruik uit indien er ook niet-fiscale motieven
aan ten grondslag liggen. Herkwalificatie is mogelijk indien de belastingplichtige
niet kan aantonen dat de geviseerde verrichting ook niet-fiscale doelstellingen
heeft, en dat deze niet-fiscale doelstellingen voldoende opwegen tegen de
fiscale motieven
22. De vooropgestelde verrichting maakt geen fiscaal misbruik uit in de zin van
art. 3.17.0.0.2 VCF nu er ook niet-fiscale motieven, opgenomen onder punt
12.1., aan het beding ten grondslag liggen die voldoende opwegen tegen de
fiscale motieven.
23. Uit fiscaal oogpunt aanvaardt de Vlaamse belastingdienst het principe dat bij
de realisatie van een kanscontract ten bijzondere en ten bezwarende titel de
betrokken roerende goederen niet zijn onderworpen aan de schenkbelasting of
de erfbelasting.
[TOP]
---------•
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Beding van aanwas
Voorafgaande beslissing nr. 17053 dd. 19.02.2018

Artt. 2.8.1.0.1 ; 2.8.4.1.1, §2; 2.7.1.0.3, 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 de bevestiging te verkrijgen dat de voorgelegde
overeenkomst van aanwas tussen mijnheer en mevrouw:
•

niet zal onderworpen worden aan de schenkbelasting overeenkomstig artikel
2.8.1.0.1 VCF

•

niet zal onderworpen worden aan de erfbelasting op basis van artikel
2.7.1.0.3, 3°, VCF

•

geen fiscaal misbruik vormt in de zin van artikel 3.17.0.0.2 VCF.
[TOP]

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II. A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
2. De aanvraag wordt ingediend door de heer ‘X’, namens:
“Mijnheer”, en zijn echtgenote “mevrouw”;
3. Voormelde echtgenoten zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van
goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris “Y” op […] 1994.
4. Overige betrokken partij: “ de BVBA”.

II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
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5. Mijnheer en mevrouw bezitten samen 750 aandelen, zijnde de totaliteit van de
bestaande aandelen van de BVBA, hetzij elk 375 aandelen, behorend tot hun
eigen vermogen.
6. Mijnheer en mevrouw wensen een aanwasovereenkomst te sluiten betreffende
voormelde 750 aandelen waarbij zij bij wijze van kanscontract onder
bezwarende titel overeenkomen dat bij overlijden van de eerststervende van hen,
zijn of haar aandelenpakket van 375 aandelen in de BVBA, in volle eigendom zal
toekomen aan de langstlevende onder hen. Elk van de partijen staat dus zijn 375
aandelen van de BVBA in volle eigendom af aan de andere, onder de
opschortende voorwaarde van vooroverlijden, en elk van de partijen verkrijgt als
tegenprestatie voor deze afstand, een gelijke kans om de 375 aandelen van de
BVBA, toebehorend aan de andere, te verwerven indien hij of zij het langst leeft.
7. Deze aanwasovereenkomst zal worden gesloten onder de volgende
modaliteiten en voorwaarden. De ontwerpovereenkomst wordt voorgelegd.
1. De aanwas zal gebeuren ten voordele van de langstlevende van de partijen
met ingang van het overlijden van de eerststervende, zonder terugwerkende
kracht;
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn die eindigt na het
overlijden van de eerststervende van de partijen, behoudens andersluidend
akkoord tussen de partijen. De partijen sluiten de overeenkomst evenwel
onder de uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde van beëindiging van de
samenwoning tussen hen door de inleiding van een vordering tot
echtscheiding door één van hen of indien zij meer dan zes maanden feitelijk
gescheiden leven (met uitdrukkelijke verwijzing naar de arresten van het Hof
van Cassatie van 6 maart 2014 (Nr. C.13.0362.N) en 21 oktober 2016 (Nr.
C.15.0457.N/1.
3. Zolang de aanwasovereenkomst geldt en beide de partijen in leven zijn,
mogen zij de 750 aandelen van de BVBA niet vervreemden, (noch ten
bezwarende titel, noch om niet), in pand geven, in betaling geven of op
enigerlei andere wijze (met zakelijke rechten) bezwaren, behoudens
uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de andere partij. Wel kunnen
zij, mits het akkoord van de andere partij, overgaan tot de vervreemding van
de aandelen en de vervanging daarvan door andere vermogensbestanddelen,
die in de plaats van de vervreemde aandelen zullen treden en aan het beding
van aanwas zullen onderworpen zijn (= zaakvervangingsclausule).
[TOP]
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III. Motivering van de aanvraag
8. Deze aanwasovereenkomst is ingegeven vanuit de intentie om de
langstlevende der echtgenoten zo veel mogelijk te beveiligen tegen een
mogelijke inmenging van hun drie gemeenschappelijke kinderen. Vandaar dat
geopteerd wordt voor een beding van aanwas, waarmee de mogelijke gevolgen
van de wettelijke reserve van deze drie kinderen kan worden uitgesloten.
9. Rekening houdend met de beschreven modaliteiten enerzijds en de feitelijke
gegevens anderzijds, dient geconcludeerd dat het een overeenkomst ten
bezwarende titel betreft:
•

Het bezwarend karakter wordt duidelijk in de overeenkomst weergegeven en
beide partijen verklaren hun kansen gelijkwaardig te achten om het deel van
de andere te verwerven.

•

Beide partijen zijn financieel gelijkwaardig (ze onderwerpen beiden eenzelfde
aantal aandelen van dezelfde vennootschap met eenzelfde waarde) en zij
hebben elk een gelijke kans om het langst te leven, zoals dit ook blijkt uit hun
medisch getuigschrift en hun weinig verschillende leeftijd.
[TOP]

IV. Beslissing
10. 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
toegepast op een bijzondere situatie of verrichting, die op fiscaal vlak nog geen
uitwerking heeft gehad.
12. De Vlaamse Belastingdienst doet bijgevolg geen uitspraak over de
rechtsgeldigheid van overeenkomsten op burgerlijk vlak.
13. Volgende artikelen uit de VCF worden onderzocht:

1) Artikel 2.8.1.0.1 VCF dat luidt als volgt:
“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.”
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2) Artikel 2.8.4.1.1, §2 VCF dat luidt als volgt:
“§ 2. Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende
goederen bedraagt :
1° 3% voor een verkrijging in de rechte lijn en tussen partners;
2° 7% voor een verkrijging door 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) Artikel 2.7.1.0.3 VCF dat 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.”
14. Het “aanwasbeding” betreft hier eigen roerende goederen (aandelen van een
vennootschap) van elke echtgenoot, gehuwd onder het stelsel van scheiding van
goederen en werd geformuleerd als volgt:
“De partijen komen overeen dat, bij het overlijden van de eerststervende onder

hen en zonder terugwerkende kracht, de volle eigendom van de helft van de
eerststervende in voormelde vermogensbestanddelen zal aanwassen bij de helft
van de overledene”.
15. Een beding van aanwas van niet-onverdeelde goederen bestaat theoretisch
gezien niet. Dit is een contradictio in terminis. Het gaat dan om een
kanscontract onder bezwarende titel waarop evenwel de fiscale regels voor een
beding van aanwas kunnen worden toegepast.
16. Net zoals het beding van aanwas moet het voorwerp van het kanscontract
beperkt zijn en moet het dus een beschikking ten bijzondere titel zijn. Het
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contract is onder bijzondere titel, wanneer de overeenkomst niet de
algemeenheid van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal
nalaten, en evenmin een evenredig deel van de goederen die de partij zal
nalaten, noch al zijn onroerende goederen, al zijn roerende goederen, of een
evenredig deel van al zijn onroerende goederen of van al zijn roerende goederen
bij zijn overlijden. In casu betreft het kanscontract enkel welbepaalde aandelen
en is het ten bijzondere titel.
17. Er is sprake van een kanscontract ten bezwarende titel wanneer de kansen
evenwichtig zijn. Er wordt niet vereist dat de kansen gelijk zijn. Er dient wel
sprake te zijn van een gelijkaardige levensverwachting van de betrokken partijen
en er dient een gelijkwaardige inleg te zijn.
18. De gelijkwaardigheid van de inleg wordt beoordeeld bij het afsluiten van het
kanscontract. In casu betreft het kanscontract een gelijk aantal aandelen van
dezelfde vennootschap en is voldaan aan de gelijkwaardigheid van de inleg.
19. Een gelijkaardige levensverwachting kan niet enkel worden beoordeeld op
basis van sterftetabellen maar kan ook worden beïnvloed door specifieke
factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die
ze uitvoeren, een overlijden dat kort volgt op het sluiten van het beding van
aanwas etc...
20. De gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn bij het
afsluiten van het kanscontract. Op basis van de elementen en feiten vermeld in
de aanvraag tot voorafgaande beslissing, kan worden besloten dat het in casu
om een kanscontract ten bezwarende titel gaat.
Enkel indien zou blijken dat de voorstelling van de feiten onjuist of onvolledig
was, zal deze kwalificatie herzien worden, rekening houdende met de werkelijke
feitelijke situatie.
21. Uit fiscaal oogpunt aanvaardt de Vlaamse belastingdienst het principe dat bij
de realisatie van een kanscontract ten bijzondere en ten bezwarende titel de
betrokken roerende goederen niet zijn onderworpen aan de schenkbelasting of
de erfbelasting.
Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratiebelasting en erfbelasting
en doet geen uitspraak over andere belastingen.
[TOP]
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Schenking deelbewijzen maatschap onder last tot betaling
rente aan schenkers
Voorafgaande beslissing nr. 16046 dd. 14.11.2016

Art. 2.9.1.0.1. VCF

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

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

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

De heer “mijnheer”;
“mevrouw”;

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

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

•

“de patrimoniumvennootschap”.

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

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

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

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

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

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

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

a)

Artikel 2.7.1.0.7 VCF

20. Artikel 2.7.1.0.7 VCF luidt als volgt:

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

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

•

De last van 30.000 EUR verbonden aan de schenking;

•

De oprichting van de burgerlijke maatschap.

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

b)

Art. 2.7.1.0.9 VCF

24. Artikel 2.7.1.0.9 VCF luidt als volgt:

“ Als de roerende of onroerende goederen door de erflater onder bezwarende
titel zijn verkocht of afgestaan, worden ze voor de heffing van de erfbelasting
geacht deel uit te maken van zijn nalatenschap en als legaat te zijn verkregen
door de verkrijger of door de overnemer als de erflater zich volgens de
overeenkomst ofwel een vruchtgebruik heeft voorbehouden op de afgestane
goederen of op andere goederen, ofwel de afstand van om het even welk
ander levenslange recht in zijn voordeel heeft bedongen.
Het eerste lid is niet van toepassing als :
1° wordt bewezen dat de verkoop of de afstand geen bedekte bevoordeling is
van de verkrijger of van de overnemer;
2° de erflater langer heeft geleefd dan de verkrijger of de overnemer, of als de
verkrijger of de overnemer niet behoort tot de personen, vermeld in artikel
2.7.3.4.4, eerste, tweede en derde lid.”
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.

M&D Seminars

1154

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 andere bewijsmiddelen, vermeld in artikel 3.17.0.0.1, en
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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.
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34. De zogenaamde niet-fiscale motieven die aanvragers aanhalen, zij het in het
kader van de toepassing van art. 2.7.1.0.7 VCF, zijn net van die aard om de
toepassing van art. 2.7.1.0.3,3° VCF te bevestigen, met name:
•

Behoud van controle over de goederen;

•

Beheer over het vermogen;

•

Behoud van een inkomstenstroom.

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

Conclusie:
36. Bij het overlijden van elk van de ouders, zal dus telkens de helft van de
zogenaamde schenking belast worden in de erfbelasting en dit in hoofde van de
twee kinderen, dus elk voor 1/4 VE.
37. Deze beslissing heeft alleen betrekking op erfbelasting en doet geen
uitspraak over andere belastingen.
[TOP]
----------- publicatie op 30.11.2016
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Wijziging huwelijkscontract - fiscaal misbruik
Voorafgaande beslissing nr. 16057 dd. 09.01.2017

Art. 2.7.1.0.2., 2.7.1.0.4. en 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 de toevoeging aan een
bestaand huwelijkscontract, waarbij zowel roerende als onroerende
goederen werden ingebracht, van twee optioneel ontbindende voorwaarden, met
name:
•

inbreng van de ene echtgeno(o)t(e) onder de optioneel ontbindende
voorwaarde van vooroverlijden van de andere echtgeno(o)t(e)

•

inbreng onder de optioneel ontbindende voorwaarde van ontbinding van het
huwelijk door echtscheiding

niet zal worden beschouwd als fiscaal misbruik in de zin van artikel 3.17.0.0.2
VCF.
[TOP]

II. Omschrijving van de verrichting(en)
II. A. Identiteit van de aanvrager en de partijen
2. De aanvraag wordt ingediend door notaris ‘X’.
3. De betrokken partijen zijn:
De heer en zijn echtgenote. Gehuwd onder het wettelijk stelsel der gemeenschap
ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris ‘Y’ op xx april 2009, zonder
latere bedongen wijzigingen. – hierna de heer A en mevrouw B.
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II. B. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
4. De echtgenoten A-B wensen volgende clausule toe te voegen aan hun
bestaand huwelijkscontract:

Voorwaarden van de inbreng
Inbreng van de ene echtgeno(o)t(e) onder de optioneel ontbindende voorwaarde
van vooroverlijden van de andere echtgeno(o)t(e):
De bovenvermelde inbrengen door elk der echtgenoten zijn volledig gedaan
onder de optioneel ontbindende voorwaarde van ontbinding van het huwelijk
door vooroverlijden van de andere echtgeno(o)t(e). In voorkomend geval wordt
de door de langstlevende der echtgenoten gedane inbreng retroactief
ontbonden, in die zin dat de door de langstlevende der echtgenoten ingebrachte
goederen integraal en vrij van lasten zullen terugkeren naar het eigen vermogen
van de langstlevende echtgeno(o)t(e), en geacht worden nooit tot het
gemeenschappelijk vermogen te hebben behoord.
De terugkeer zoals hier beschreven vindt slechts toepassing indien de
langstlevende echtgeno(o)t(e) binnen de wettelijk voorziene termijn voor het
indienen van de aangifte van nalatenschap, bij schriftelijke verklaring, notarieel
of onderhands, in bewaring te geven bij een notaris en ter kennis te geven aan
de (andere) erfgenamen van de vooroverleden echtgeno(o)t(e) beroep doet op
deze bepaling. Bij gebreke daarvan vervalt het recht om zich op deze
voorwaarde te beroepen definitief en onherroepelijk voor de inbrengende
echtgeno(o)t(e) die aldus naliet zich op deze voorwaarde te beroepen.

Inbreng onder de optioneel ontbindende voorwaarde van ontbinding van het
huwelijk door echtscheiding:
De voormelde inbrengen zijn volledig gedaan onder de ontbindende voorwaarde
van ontbinding van het huwelijk door echtscheiding. In voorkomend geval
worden de inbrengen retroactief ontbonden, in die zin dat voormelde
ingebrachte goederen integraal en vrij van lasten zullen terugkeren naar de
respectieve eigen vermogens van de inbrengende echtgeno(o)t(e), en geacht
worden nooit tot het gemeenschappelijk vermogen te hebben behoord.
De terugkeer zoals hier beschreven vindt slechts toepassing indien de
inbrengende echtgeno(o)t(e) zich op deze voorwaarde beroept binnen de vier (4)
maanden na de rechterlijke uitspraak houdende de ontbinding van het huwelijk
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door echtscheiding ingevolge onherstelbare ontwrichting van het huwelijk
overeenkomstig artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek, en dit bij aangetekend
schrijven. In geval van een echtscheiding met onderlinge toestemming
overeenkomstig artikel 230 van het Burgerlijk Wetboek, dient de echtgeno(o)t(e)
zich op deze voorwaarde beroepen in de regelingsakte. Bij gebreke daarvan
vervalt het recht om zich op deze voorwaarde te beroepen definitief en
onherroepelijk voor de inbrengende echtgeno(o)t(e) die aldus naliet zich op deze
voorwaarde te beroepen.
[TOP]

III. Motivering van de aanvraag
5. De echtgenoten A-B hebben 1 kind en zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel
ingevolge huwelijkscontract waarbij mevrouw B een onvoorwaardelijke (bij
overlijden) inbreng heeft gedaan van een omvangrijk roerend vermogen.
De echtgenoten A-B wensen nu hieraan een voorwaarde toe te voegen, meer
bepaald dat bij vooroverlijden van de heer A (= de niet inbrenger) de inbreng
van mevrouw B wordt ontbonden zodat mevrouw B haar eigen geld behoudt.
Het keuzebeding blijft behouden.
Bij echtscheiding is het recht van voorafname voorzien.
Het echtpaar A-B wil niet dat mevrouw B bij vooroverlijden van de heer A zou
betalen op haar eigen ingebracht roerend vermogen.
Het ingebracht roerend vermogen van de heer A is trouwens veel minder.
De overige inbrengen blijven behouden. Dit zorgt ook voor een evenwicht.
Het gaat dus enkel om de roerende inbreng van mevrouw.
Volgens art 1387 BW regelen de echtgenoten hun huwelijksovereenkomst naar
goeddunken.
Volgens art 1394 BW mogen zij ook hun huwelijksstelsel wijzigen naar
goeddunken.
[TOP]

IV. Beslissing
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6. Gelet op artikel 3.22.0.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit komt het
besluitvormingsorgaan tot volgende voorafgaande beslissing:
Het artikel 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (hierna VCF), zoals
gewijzigd door het decreet van 19 december 2014 tot wijziging van de Vlaamse
Codex Fiscaliteit (Belgisch Staatsblad van 29 januari 2015) voorziet in een
antimisbruikbepaling voor alle Vlaamse belastingen opgenomen in de VCF, met
ingang van 1 januari 2015.
Artikel 3.17.0.0.2. VCF luidt:

“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."
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De toevoeging van de optionele ontbindende voorwaarde in het geval van
echtscheiding wordt niet gevat door de antimisbruikbepaling van art. 3.17.0.0.2
VCF.
De voorgenomen verrichting zal echter wel gevat worden door de
antimisbruikbepaling van art. 3.17.0.0.2 VCF voor wat betreft de toevoeging van
de optionele ontbindende voorwaarde in het geval van overlijden, aangezien de
aanvrager niet aantoont dat de voorgenomen verrichting ingegeven is door
andere dan fiscale motieven.
De heer A en mevrouw B hebben op xx april 2009 een huwelijkscontract
afgesloten waarbij zij hebben verklaard het wettelijk stelsel aan te nemen en
waarbij zij beiden zowel roerende als onroerende goederen hebben ingebracht
in het gemeenschappelijk vermogen. De toevoeging van een optioneel
ontbindende voorwaarde in geval van ontbinding van het huwelijk door
vooroverlijden van de andere echtgeno(o)t(e) aan het huwelijkscontract heeft
enkel als doel om erfbelasting te ontwijken en gaat in tegen de artikelen
2.7.1.0.2 en 2.7.1.0.4 VCF.
In geval van een optioneel bedongen terugkeer is er een wilsuiting vereist van de
inbrengende echtgeno(o)t(e) om de terugkeer te laten plaatsvinden.
Zelfs indien de inbrengende echtgeno(o)t(e) in het geval van vooroverlijden van
de andere echtgeno(o)t(e) de optie licht, zullen de ingebrachte goederen voor de
heffing van de erfbelasting geacht worden tot het gemeenschappelijk vermogen
te behoren en zal de toebedeling boven de helft van de huwgemeenschap aan de
overlevende echtgenoot overeenkomstig artikel 2.7.1.0.4 VCF worden belast als
een legaat in hoofde van de langstlevende echtgenoot.

Deze beslissing heeft alleen betrekking op de registratie- en erfbelasting en
doet geen uitspraak over andere belastingen.
[TOP]
---------•

publicatie op 30.01.2017
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Uitbreng gemeenschappelijk vermogen gevolgd door
wederzijdse schenking in huwelijkscontract door echtgenoten
met optioneel beding van conventionele terugkeer
Voorafgaande beslissing nr. 16059 dd. 23.01.2017

Art. 2.7.1.0.4 ; 2.8.4.1.2 ; 3.17.0.0.2 VCF

Inhoud
1. Voorwerp van de aanvraag
2. Identiteit van de aanvrager en de partijen
3. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
4. Motivering van de aanvraag
5. Beslissing

I. Voorwerp van de aanvraag
1. De aanvraag strekt er toe bevestiging te krijgen dat :
A) de voorgenomen verrichtingen buiten de toepassing van artikel 2.7.1.0.4
VCF blijven, alsook buiten de algemene anti-misbruikbepaling inzake
erfbelasting ;
B) beide wederzijdse schenkingen in het huwelijkscontract overeenkomstig
artikel 2.8.4.1.2 VCF onderworpen zullen zijn aan slechts één evenredige
schenkbelasting van 3% en dat dit zal worden geheven op de schenking die tot
het hoogste schenkbelasting aanleiding geeft, zijnde de schenking van
portefeuille BANK B en een deel van rekening BANK C van de heer X aan
mevrouw Y.

II. Identiteit van de aanvrager en de partijen
2. De aanvraag wordt ingediend door ‘Z’, namens :
De heer (hierna genoemd “X”) en mevrouw (hierna genoemd “Y”), beiden
samenwonende
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[TOP]

III. Beschrijving van de voorgenomen verrichting(en)
3. De heer X en mevrouw Y zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel en hebben
geen kinderen.
4. Tijdens hun huwelijk werden spaartegoeden opgebouwd en belegd op
gemeenschappelijke rekeningen.
5. Zij wensen in de nabije toekomst een successieplanning uit te werken naar
neven en nichten, alsook naar goede doelen.
6. Ter voorbereiding hiervan en teneinde zichzelf ook te beschermen tegen
eventuele misbruiken van erfgenamen of derden, wensen zij eerst een uitbreng
van tegoeden uit de gemeenschap te doen om zo eigen goederen te verkrijgen
en vervolgens onderling te schenken. Om prudentiële redenen zou er ook een
(optioneel) conventioneel beding van terugkeer bij vooroverlijden van de
begiftigde opgenomen worden.
7. Het echtpaar X en Y bezit drie gemeenschappelijke beleggingsportefeuilles bij
diverse financiële instellingen.
Het gaat meer bepaald om:
Een gemeenschappelijke effectenrekening bij BANK A waarop beleggingen
staan voor ongeveer 181.000 euro;
Een gemeenschappelijke beleggingsportefeuille bij BANK B met beleggingen
voor een waarde van ongeveer 403.000 euro;
Een gemeenschappelijke beleggingsportefeuille bij BANK C met tegoeden voor
een waarde van ongeveer 785.000 euro.
Teneinde het beheer van de effectenportefeuilles bij BANK A en BANK B niet te
bemoeilijken wensen zij dat elke echtgenoot eigendom krijgt van één van die
portefeuilles. Aldus moet niet elke portefeuille in twee gesplitst worden, wat
naast praktische problemen voor het beheer daarna, ook voor bijkomende
kosten zorgt mochten er bij die verdeling beleggingen verkocht moeten worden.
Het verschil in meer van de portefeuille bij BANK B ten opzichte van die bij BANK
A, zal worden gecompenseerd door een ongelijke verdeling van de
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beleggingsportefeuille bij BANK C om zo terug tot een evenwichtige verdeling te
komen.
8. Enerzijds zouden de gemeenschappelijke tegoeden bij BANK A ten bedrage
van 181.000 euro en anderzijds beleggingen voor een totale waarde van
ongeveer 488.000 euro van de gemeenschappelijke tegoeden bij BANK C (totaal
ongeveer 670.000 euro) op naam van mevrouw Y gezet worden om vervolgens
bij huwelijkscontract te schenken aan de heer X.
9. Omgekeerd zouden de gemeenschappelijke tegoeden bij BANK B ten bedrage
van 403.000 euro en anderzijds beleggingen voor een totale waarde van
ongeveer 297.000 euro van de gemeenschappelijke tegoeden bij BANK C (totaal
ongeveer 700.000 euro) op naam van de heer X gezet worden om die vervolgens
bij huwelijkscontract te schenken aan mevrouw Y.
10. De cash die momenteel nog op de rekening bij BANK C staat zal geleidelijk
aan belegd worden in financiële instrumenten.
11. Het verschil in de waarde van de uitbreng van ongeveer 30.000 euro
rechtvaardigt zich door de grotere inbreng van beroepsinkomsten in de
huwgemeenschap door de heer X en ook door de aanwending van eigen
middelen voor het huishouden. Het gaat hier in geen geval om een
schenking door mevrouw Y aan de heer X.
[TOP]

IV. Motivering van de aanvraag
1. In hoofdorde : geen frustratie van artikel 2.7.1.0.4 VCF en geen toepassing
van de anti-misbruik bepaling
12. Volgens de administratieve omzendbrief 2015/1 van Vlabel vallen een
uitbreng van gemeenschappelijke goederen, gevolgd door een wederzijdse
schenking tussen echtgenoten, onder de algemene anti-misbruikbepaling van
artikel 3.17.0.0.2 V.C.F. omdat het de toepassing van artikel 2.7.1.0.4 VCF
frustreert.
13. De tekst van artikel 2.7.1.0.4 VCF herneemt in feite die van het oud artikel 5
W.Succ. en luidt als volgt (vanaf 1 juli 2015): “De langstlevende echtgenoot die
ingevolge een huwelijksovereenkomst die niet aan de regels voor de
schenkingen is onderworpen, meer dan de helft van de gemeenschap toegekend
krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting gelijkgesteld met de
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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 levende of een uiterste wilsbeschikking geheel of
gedeeltelijk verkrijgt”.
14. Het enige verschil met oud artikel 5 W. Succ. is dat in de huidige tekst van
artikel 2.7.1.0.4 VCF de voorwaarde van overleving weggelaten werd sinds 1 juli
2015.
15. In casu wensen de aanvragers in een huwelijkscontract een schenking van
tegenwoordige goederen aan elkaar te doen. Het feit dat deze wederzijdse
schenking in één notariële akte verwoord wordt, is geen probleem. Artikel 1097
BW dat een onderlinge en wederkerige schenking tussen echtgenoten verbiedt
bij één en dezelfde akte, is niet van toepassing op schenking onder levenden via
een huwelijkscontract.
16. Volgende argumenten laten toe te besluiten dat de voorafgaande uitbreng
uit de gemeenschap, gevolgd door de schenkingen tussen echtgenoten via een
huwelijkscontract, noch onder de bijzondere, noch onder de algemene antimisbruikbepaling vallen.

A.
17. Volgens de commentaren bij de algemene anti-misbruikbepaling wordt de
fictiebepaling van artikel 2.7.1.0.4. VCF gefrustreerd, indien eerst goederen uit
het gemeenschappelijk vermogen worden gehaald en vervolgens aan elkaar
geschonken worden.
18. Volgens een letterlijke interpretatie van het artikel 2.7.1.0.4. VCF is dit
artikel niet van toepassing op de toebedelingen bij huwelijksovereenkomst die
wel aan de regels voor de schenkingen zijn onderworpen.
19. In casu gaat het om schenkingen van tegenwoordige goederen in het
huwelijkscontract die wel aan de regels van schenking onderworpen worden.
20. In die optiek kan een schenking van tegenwoordige goederen via
huwelijkscontract dit artikel 2.7.1.0.4. VCF niet frustreren, omdat een schenking
via huwelijkscontract uitdrukkelijk uitgesloten wordt uit het toepassingsgebied
van dit artikel.
21. Het feit dat eerst goederen uit de gemeenschap gehaald worden en eigen
gemaakt worden om ze vervolgens te schenken, wijzigt daar niets aan.
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22. Deze voorafgaande uitbreng is trouwens juridisch noodzakelijk. Er kunnen
immers enkel maar eigen goederen aan elkaar geschonken worden als het een
schenking onder levenden betreft. Deze regel geldt ook voor schenkingen bij
huwelijkscontract. Voor echtgenoten die onder een gemeenschapsstelsel
gehuwd zijn en geen eigen goederen meer hebben is het dan ook om juridische
redenen noodzakelijk om eerst goederen uit de gemeenschap te halen en eigen
te maken vooraleer tot een schenking te kunnen overgaan.
23. Om prudentiële redenen zou er ook een conventioneel beding van terugkeer
bij vooroverlijden van de begiftigde opgenomen worden. Dit beding laat onder
meer toe om daaropvolgende schenkingen, die overwogen worden naar neven
en nichten en goede doelen, eventueel nadien nog te herzien bij een eerste
overlijden, mochten hiervoor redenen naar boven komen.
24. Het karakter van een schenking bij huwelijkscontract gaat evenwel niet
verloren door de toevoeging van een conventioneel beding van terugkeer bij
vooroverlijden van de begiftigde. Dit is immers een ontbindende voorwaarde van
de schenking.

B.
25. In ondergeschikte orde, indien deze letterlijke toepassing niet volstaat of
indien de tekst niet duidelijk is om de algemene anti-misbruikbepaling te
weerleggen, quod non, wordt nagegaan of het doel van dit artikel 2.7.1.0.4. VCF
hier eventueel geschonden wordt.
We kunnen hiervoor terugvallen op de commentaren over oud artikel 5 W. Succ.,
waarvan artikel 2.7.1.0.4. VCF een kopie is .
26. De bijzondere doelstelling van oud artikel 5 W.Succ. houdt de taxatie in van:
Een vermaking van meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen
Aan de langstlevende echtgenoot
Via het huwelijkscontract
Zonder dat die vermaking aan de regels van de schenkingen onderworpen is.
27. Zoals reeds eerder gezegd is, wordt de vermaking hier in dit dossier wel aan
de regels van schenkingen onderworpen.

C.
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28. Mocht de schenking in het huwelijkscontract toch nog het doel van artikel
2.7.1.0.4 VCF schenden en bijgevolg daaronder vallen, quod non, dan nog zal
dit artikel niet meer van toepassing zijn door de aanbieding ter registratie voor
de heffing van de schenkbelasting van 3 procent.
29. Oud artikel 5 W. Succ., waarvan artikel 2.7.1.0.4 VCF de vertaling is,
beteugelt immers huwelijksvermogensrechtelijke vermakingen die ervoor
zouden kunnen zorgen dat er geen of minder successierechten worden betaald.
30. In casu zullen de schenkingen in het huwelijkscontract aangeboden worden
ter registratie voor toepassing van de schenkbelasting van 3 %. Deze
schenkbelasting werkt bevrijdend en heeft tot gevolg dat de erfbelasting en
bijgevolg ook de fictiebepaling van artikel 2.7.1.0.4 VCF niet meer van
toepassing zijn op deze tegoeden.
31. Naar analogie kan ook hier verwezen worden naar andere fictiebepalingen of
specifieke anti-misbruikbepalingen inzake erfbelasting waarvan de toepassing
uitgeschakeld wordt bij de toepassing van de schenkbelasting. Er wordt hier in
het bijzonder gedacht aan de schenking die voorafgaat aan de gesplitste
aankoop van onroerend goed of de gesplitste inschrijving van financiële
tegoeden op rekening, die vallen onder artikel 2.7.1.0.4 VCF.

D.
32. De fictiebepaling van art. 2.7.1.0.4.VCF is een specifieke antimisbruikbepaling, zodat de algemene anti-misbruikbepaling in principe niet
meer toegepast kan worden.
Het zich plaatsen buiten het toepassingsgebied van deze specifieke antimisbruikbepaling kan derhalve geen fiscaal misbruik meer zijn.

E.
33. Doch, zelfs indien Vlabel zou teruggrijpen naar de algemene antimisbruikbepaling, dan nog is er slechts sprake van fiscaal misbruik wanneer
de belastingschuldige door middel van de door hem gestelde rechtshandeling of
het geheel van rechtshandelingen een verrichting tot stand brengt waarbij hij
zichzelf in strijd met de doelstellingen van een bepaling van het VCF buiten het
toepassingsgebied ervan plaatst.
Het gaat hier dan meer in het bijzonder om artikel 2.7.1.0.4 VCF.
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Zoals hiervoor al verduidelijkt werd, is er hier geen inbreuk op of frustratie van
dit artikel.

2. In ondergeschikte orde : de wederzijdse schenkingen in één en hetzelfde
huwelijkscontract zijn afhankelijke bepalingen en overeenkomstig art.
2.8.4.1.2 VCF slechts aan één schenkbelasting onderworpen.
34. Het huwelijkscontract bevat schenkingen die van elkaar afhankelijk zijn.
35. Art. 2.8.4.1.2. VCF bepaalt :“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 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.”
36. In standpunt nr. 15137 dd. 12.10.2015 van Vlabel, wordt de regel van
afhankelijke bepalingen, vervat in artikel 2.8.4.2.1, eerste lid VCF, toegepast op
wederzijdse schenkingen die in één akte of geschrift verwoord worden.
37. De term “akte” in artikel 2.8.4.1.2 VCF moet dus worden begrepen in de zin
van scriptum. De regel van de afhankelijke bepalingen, vervat in artikel
2.8.4.2.1, eerste lid VCF, kan dus enkel worden toegepast als deze bepalingen
voorkomen in één en hetzelfde geschrift. Bepalingen die voorkomen in twee
verschillende akten kunnen dus niet afhankelijk zijn in de zin van artikel
2.8.4.2.1, eerste lid VCF.
38. Ook de Dienst Voorafgaande Beslissingen was die mening toegedaan
vooraleer er overheveling was van bevoegdheden naar Vlabel.
De Dienst Voorafgaande Beslissingen is van oordeel dat aangezien de
bevestigingsakte de titel is voor de heffing van registratierechten, en de in de
bevestigingsakte vermelde wederzijdse onrechtstreekse schenkingen dienen te
worden aangemerkt als afhankelijke beschikkingen zoals voorzien in artikel 14
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W.Reg., de bevestigingsakte slechts zal onderworpen zijn aan één evenredig
registratierecht van 3 % (Beslissing nr. 900.469 dd. 20 april 2010).
39. Gelet op het voorgaande zijn de aanvragers van oordeel dat enkel de
schenking die onderworpen is aan de hoogste belasting aan het tarief van 3%
onderworpen wordt.
[TOP]

V. Beslissing
Gelet op artikel 3.22.0.0.1 VCF komt het besluitvormingsorgaan tot de volgende
voorafgaande beslissing.

1) Wat betreft de frustratie van artikel 2.7.1.0.4 VCF en de toepassing van de
anti-misbruik bepaling
40. Overeenkomstig Omzendbrief 2015/2 van 16 februari 2016 wordt een
uitbreng uit de huwelijksgemeenschap van roerende goederen, voorafgegaan of
gevolgd door een wederzijdse schenking tussen echtgenoten beschouwd als
fiscaal misbruik, tenzij de belastingplichtige bewijst dat de keuze voor de
rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen verantwoord is door
andere dan fiscale motieven.
41. De kwalificatie als fiscaal misbruik geldt, ongeacht of de wederzijdse
schenkingen tussen de echtgenoten al dan niet aangeboden worden ter
registratie.
42. Immers, de partijen “ledigen” op deze wijze de gemeenschap en vermijden
de overgang van gemeenschapsgoederen bij het overlijden. Er wordt ingegaan
tegen artikel 2.7.1.0.4 VCF. De overgang uit de gemeenschap heeft plaats in het
vooruitzicht van het overlijden. De belastingplichtige brengt zichzelf in een
toestand waar zijn nagestreefd fiscaal voordeel het ontwijken van artikel
2.7.1.0.4 VCF is, terwijl hij de facto zijn echtgenoot, die zal overleven,
bevoordeelt op korte termijn.
43. Artikel 2.7.1.0.4 VCF is de fictiebepaling die huwelijksovereenkomsten
viseert, waarbij er meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen wordt
toegekend aan de langstlevende echtgenoot. Wanneer er een verblijvingsbeding,
beding van vooruitmaking of keuzebeding wordt opgenomen in het
huwelijkscontract, wordt dit artikel toegepast door de administratie wanneer het
beding zijn uitwerking krijgt. Hierdoor wordt de verkrijging alsnog belast, terwijl
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de langstlevende echtgenote deze goederen eigenlijk niet erft. Wanneer de
echtgenoten kiezen om een uitbreng te doen naar hun eigen vermogen, vallen er
minder goederen binnen het gemeenschappelijk vermogen. Dit zorgt ervoor dat
artikel 2.7.1.0.4 VCF op minder goederen uitwerking heeft.
44. Burgerrechtelijk gezien heeft de wederzijdse schenking geen nut, vermits
de roerende goederen (effectenportefeuilles) die respectievelijk aan elk van de
echtgenoten toebehoren, door de schenking worden vervangen door
gelijkaardige goederen met ongeveer eenzelfde waarde.
45. De wederzijdse schenking tussen de beide echtgenoten is er op gericht om
er een bijkomend beding aan te koppelen waardoor erfbelasting wordt
ontweken.
46. De aanvragers gaan immers bij de uitbreng met wederzijdse schenking ook
een beding van conventionele terugkeer voorzien in de schenkingsakte. Dit
beding van conventionele terugkeer is een ontbindende voorwaarde die
uitwerking krijgt bij het overlijden van de begunstigde. Zo krijgt de schenkende
echtgenoot van rechtswege de mogelijkheid om wat hij geschonken heeft, terug
te krijgen bij het overlijden van de andere echtgenoot. De schenkende
echtgenoot moet bij de verkrijging van het geschonken goed geen erfbelasting
betalen, aangezien de ontbindende voorwaarde uitwerking krijgt door het
overlijden. De langstlevende echtgenoot krijgt het goed niet terug volgens het
erfrecht.
Deze handeling frustreert niet enkel de fictiebepaling van artikel 2.7.1.0.4 VCF,
doch ook artikel 2.7.1.0.2 VCF
Door het gemeenschappelijk vermogen te verdelen en vervolgens te schenken
van het eigen vermogen naar het eigen vermogen van de andere echtgenoot,
voorkomen de echtgenoten dat de langstlevende echtgenoot een erfbelasting
dient te betalen op het roerend vermogen dat oorspronkelijk in het
gemeenschappelijk vermogen zat. Door te werken met een beding van
conventionele terugkeer, keren de geschonken goederen terug wanneer de
schenker overlijdt voor de begunstigde. Hierdoor verkrijgt de langstlevende
echtgenoot het volledig roerend vermogen, dat oorspronkelijk deel uitmaakte
van het gemeenschappelijk vermogen, zonder hierop erfbelasting te betalen.
Aldus wordt niet enkel het gemeenschappelijk vermogen geledigd, maar ook de
nalatenschap.
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47. Het feit dat de aanvragers zich buiten het toepassingsgebied van artikel
2.7.1.0.4 VCF plaatsen, belet niet dat dat het geheel van rechtshandelingen als
fiscaal misbruik kan gekwalificeerd worden.
48. De aanvragers dienen aldus te bewijzen dat de keuze voor het geheel van
rechtshandelingen verantwoord is door andere dan fiscale motieven.
Hiertoe verklaren de aanvragers dat zij in de nabije toekomst een
successieplanning wensen uit te werken naar neven en nichten, alsook naar
goede doelen. Als voorbereiding hiervan en teneinde zichzelf te beschermen
tegen eventuele misbruiken van erfgenamen of derden, wensen zij de
beschreven rechtshandelingen te stellen.
49. Evenwel dient vastgesteld te worden dat door het uitvoeren van de
voorgenomen rechtshandelingen de toestand op burgerrechtelijk vlak
ongewijzigd blijft.
Zo zal in de huidige toestand, waarbij de drie beleggingsportefeuilles in het
gemeenschappelijk vermogen zitten, de langstlevende echtgenoot na het
overlijden van de eerststervende eigenaar zijn van alle goederen. Het aandeel in
het gemeenschappelijk vermogen van de eerststervende komt ingevolge de
wettelijke devolutie voor de geheelheid toe aan de langstlevende, bij gebreke
aan kinderen.
Na de uitvoering van de voorgenomen rechtshandelingen, zal de toestand
identiek zijn. Immers, ingevolge de uitbreng komen de goederen terecht in de
respectievelijke eigen vermogens van de echtgenoten. Deze eigen goederen
worden wederzijds geschonken met een (optioneel) conventioneel beding van
terugkeer. Bij het overlijden van de eerststervende zullen bij toepassing van het
beding van terugkeer zijn eigen goederen, die oorspronkelijk deel uitmaakten
van het gemeenschappelijk vermogen, volledig toekomen aan de langstlevende,
waardoor deze aldus ook eigenaar zal worden van de totaliteit van de goederen
die zich voorheen in de gemeenschap bevonden.
50. De burgerrechtelijke motieven die de aanvragers aanvoeren kunnen niet
weerhouden worden.
51. De door de echtgenoten beoogde burgerrechtelijke doelstellingen kunnen
perfect op andere manieren worden bereikt. Vermits de echtgenoten geen
reservataire erfgenamen hebben, kunnen ze vrij over al hun goederen
beschikken, hetzij bij schenking onder de levenden, hetzij bij testament, hetzij
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bij contractuele erfstelling en daarbij kunnen zij de nodige voorzorgen
inbouwen.
52. Bijgevolg zal bij het overlijden van de eerststervende echtgenoot de
erfbelasting geheven worden net alsof de uitbreng en de schenkingen niet
hebben plaatsgevonden en de langstlevende de goederen, die hij door de
werking van de conventionele terugkeer verkrijgt, als huwelijksvoordeel in de zin
van artikel 2.7.1.0.4 VCF heeft verkregen.

2) Wat betreft wederzijds afhankelijke bepalingen
53. De fiscale administratie is geen rechter over de burgerrechtelijke geldigheid
van de aangeboden akten en geschriften. Het naleven van het voorschrift van
artikel 1097 BW is een kwestie van privaatrecht.
54. In de Memorie van Toelichting bij het decreet tot wijziging van het decreet
van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, rubriek I, staat :
“Voor wat betreft de registratiebelasting, worden steevast de begrippen akten en
geschriften gebruikt. Het begrip akte krijgt invulling overeenkomstig het
gemeen recht, zijnde een geschrift dat werd opgesteld om tussen partijen als
titel te dienen van een bepaalde rechtshandeling en dat werd ondertekend om
als bewijs hiervan te dienen.”
55. De term “akte” in artikel 2.8.4.1.2 VCF moet dus worden begrepen in de zin
van scriptum. De regel van de afhankelijke bepalingen, vervat in artikel
2.8.4.2.1, eerste lid VCF, kan dus enkel worden toegepast als deze bepalingen
voorkomen in één en hetzelfde geschrift. Bepalingen die voorkomen in twee
verschillende akten kunnen dus niet afhankelijk zijn in de zin van artikel
2.8.4.2.1, eerste lid VCF.
56. Indien beide wederzijdse schenkingen door de echtgenoten X-Y zijn
opgenomen in één en hetzelfde geschrift, in casu het huwelijkscontract, kan
artikel 2.8.4.2.1, eerste lid toegepast worden.

Deze beslissing heeft alleen betrekking op de erfbelasting en de
registratiebelasting en doet geen uitspraak over andere belastingen.
[TOP]
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Cass. (1re ch.) RG C.19.0507.F, 22 octobre 2020 (S. L. / E. M.)

Cass. (1re ch.) RG C.19.0507.F, 22 octobre 2020 (S. L. / E. M.) https://juportal.be (12 novembre 2020); T. Not. 2021,
liv. 2, 169, note VERSTRAETE, J.
Sommaire
L’article 1388, deuxième alinéa C. civ. qui, parmi les conditions qui y sont mentionnées, autorise les époux à conclure
un accord relatif aux droits que l’un peut exercer sur la succession de l’autre constitue une exception à l’interdiction
de conclure des pactes successoraux et doit faire l’objet d'une interprétation stricte. Cette disposition ne permet pas
que la renonciation aux droits successoraux par un des époux se fasse moyennant une contrepartie étrangère à ces
droits.
La donnée que le législateur a autorisé certaines exceptions à l'interdiction de conclure des pactes successoraux ne
signifie pas qu’un pacte successoral non autorisé ne serait pas une atteinte à l’ordre public. Un pacte successoral qui
ne relève pas de l’application des exceptions autorisées par la loi est nul de nullité absolue et ne peut être confirmé.
Mots-clés:
Convention matrimoniale, généralités

Pacte successoral

Nullité et rescision des conventions

Texte intégral
S. L.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue
de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
E. M.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue
Louise, 250, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 6 octobre 2020, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses
conclusions.

II. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants:
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Dispositions légales violées
Articles 2, tel qu'il résulte de la renumérotation de l'article 6 par la loi du 18 juin 2018, 1130, alinéa 2, avant son
abrogation par la loi du 31 juillet 2017, 1134, 1338, 1387 et 1388, alinéa 2, ce dernier tant avant qu'après sa
modification par la loi du 22 juillet 2018, du Code civil

Décisions et motifs critiqués
L'arrêt dit l'appel incident du défendeur fondé, met à néant le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur la validité de
l'article 4 du contrat de mariage des parties, reçu par le notaire G. le 24 septembre 2010, dit que cet article est nul et
que la demanderesse est tenue de rembourser toutes les sommes perçues en exécution de celui-ci, aux motifs que:
« L'article 4 du contrat de mariage
Un pacte sur succession future est en règle prohibé, sauf dans les cas prévus par la loi;
L'article 1388, alinéa 2, du Code civil déroge à cette prohibition en ce qu'il dispose, dans sa version
applicable au litige, que ‘les époux peuvent, par contrat de mariage ou par acte modificatif, si l'un
d'eux a à ce moment un ou plusieurs descendants issus d'une relation antérieure à leur mariage ou
adoptés avant leur mariage ou des descendants de ceux-ci, conclure, même sans réciprocité, un
accord complet ou partiel relatif aux droits que l'un peut exercer dans la succession de l'autre. Cet
accord ne porte pas préjudice au droit de l'un de disposer, par testament ou par acte entre vifs, au
profit de l'autre et ne peut en aucun cas priver le conjoint survivant du droit d'usufruit portant sur
l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession du prémourant au logement principal de la
famille et des meubles meublants qui le garnissent, aux conditions prévues à l'article 915bis, §§ 2 à 4’;
L'article 4 du contrat de mariage stipule que les futurs époux renoncent à leur qualité de successible et
prévoit en outre le paiement d'une somme au profit de [la demanderesse];
La question se pose dès lors si l'article 1388, alinéa 2, du Code civil autorise uniquement une
réduction des droits du conjoint survivant, comme le prétend [le défendeur], ou s'il permet de stipuler
une contrepartie à la renonciation aux droits successoraux du conjoint survivant, comme le soutient [la
demanderesse];
La cour [d'appel] considère, contrairement à [la demanderesse], que l'exception au principe de la
prohibition des pactes sur succession future, consacrée par la disposition légale susvisée, ne permet
pas de prévoir une contrepartie à la renonciation;
Comme l'expose à juste titre [le défendeur], l'intention du législateur, en instaurant le pacte
‘Valkeniers’, était de protéger les enfants d'une relation antérieure et de ne pas faire obstacle au
(re)mariage de leur(s) parent(s);
Dans cette optique, seule une restriction des droits successoraux du conjoint survivant doit être
autorisée. Une possible extension de ces droits n'atteindrait pas le but poursuivi. Par ailleurs, la
précision apportée par l'article 1388, alinéa 2, du Code civil que l'accord ne porte pas préjudice au
droit de l'un de disposer, par testament ou par acte entre vifs, au profit de l'autre ne se justifie que
parce qu'il n'est pas permis, par la voie d'un pacte ‘Valkeniers’, d'accroître les droits de l'époux
survivant;
La cour [d'appel] renvoie pour le surplus expressément à l'analyse du professeur Delnoy […] suivant
laquelle une interprétation du texte de l'article 1388, alinéa 2, du Code civil, qui tire en premier lieu
parti de ses origines et de sa genèse, conduit à décider que les époux ou futurs époux sont seulement
autorisés à conclure un pacte d'exhérédation, totale ou partielle (sauf la réserve héréditaire ‘concrète’).
Il conclut qu'un pacte ‘Valkeniers’ est nécessairement un pacte de réduction des droits successoraux
légaux du conjoint survivant [P. Delnoy, ‘Le « pacte Valkeniers » (Contrat de mariage et descendants
issus d'une relation antérieure ou adoptés avant le mariage)’, R.G.D.C., 2007, 330];
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La cour [d'appel] ne suivra pas non plus le notaire et le premier juge en ce qu'ils ont retenu l'existence
de deux dispositions distinctes dans l'article 4 du contrat de mariage, l'une contenant un pacte
‘Valkeniers’, l'autre une clause indemnitaire pour la dissolution du mariage par divorce ou décès,
toutes deux valables prises séparément;
Il n'y a pas de doute possible quant au fait que l'engagement [du défendeur] de payer une somme
d'argent à [la demanderesse] est indissolublement lié à la renonciation par celle-ci à ses droits
successoraux de conjoint survivant. En effet, le texte de l'article 4 du contrat de mariage est clair à cet
égard puisqu'il énonce au point 3 que l'engagement de payer est pris ‘en échange de la renonciation
de la part de la future épouse, comme dit sub 2’, et au point 4 que ‘la renonciation de la part de la
future épouse comme précisée sub 2 et l'obligation du futur époux - qui en est la contrepartie - comme
précisée sub 3, sont convenues sous la condition résolutoire [...]’. Le texte est clair et il n'est donc pas
nécessaire de l'interpréter;
[La demanderesse] prétend en vain, en ordre subsidiaire, que la nullité dont est atteint l'article 4 du
contrat de mariage ne serait que relative;
La question des pactes sur succession future touche à l'ordre public et la prohibition de ces pactes est
dès lors sanctionnée par la nullité absolue;
Les auteurs cités par [la demanderesse] déduisent a contrario de l'arrêt de la Cour de cassation du 31
octobre 2008 que la prohibition des pactes sur succession future n'intéresse plus l'ordre public depuis
la loi du 22 avril 2003;
Une doctrine divergente considère au contraire que l'arrêt précité de la Cour de cassation confirme
expressément la nullité absolue des pactes sur succession future prohibés (Th. Van Halteren, ‘Quel
avenir pour le pacte sur succession future ?’, in Actualités en droit patrimonial de la famille,
Bruxelles, Bruylant, UB3, 2012, 148);
L'on observera que, dans l'espèce qui était soumise à la Cour, les demandeurs en cassation
invoquaient la prescription de la demande en nullité, soumise selon eux à un délai de dix ans en vertu
de l'article 1304 du Code civil et ce, à compter de l'ouverture de la succession;
La Cour a jugé qu'en vertu de ‘l'article 1130, alinéa 2, du Code civil, avant sa modification par la loi du
22 avril 2003, on ne peut renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur
pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. Selon le
droit en vigueur à ce moment, l'interdiction était d'ordre public et un acte contraire ne pouvait être
ratifié. Il s'ensuit que la prescription décennale prévue à l'article 1304 du Code civil pour les actions en
nullité ne pouvait s'appliquer. Le moyen qui, en cette branche, fait valoir que, sous l'empire du droit
applicable, l'interdiction des stipulations concernant des successions non encore ouvertes n'est que
temporaire et est levée après l'ouverture de la succession, permettant la ratification de ces
stipulations, manque en droit’;
En statuant de la sorte, la Cour n'a fait que se prononcer sur le moyen qui était formulé devant elle.
Elle n'a pu se prononcer sur la nature de la nullité frappant les pactes prohibés, même si elle a replacé
sa décision dans le contexte législatif tel qu'il était libellé par les demandeurs en cassation (l'article
1130, alinéa 2, du Code civil ‘tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 4 de la loi du 22
avril 2003’);
Le principe demeure que seuls les pactes successoraux expressément autorisés par la loi sont
valables, la loi du 22 avril 2003 modifiant certaines dispositions du Code civil relatives aux droits
successoraux du conjoint survivant n'ayant apporté qu'une exception supplémentaire au principe de la
prohibition. Elle n'a apporté aucune modification de portée générale quant à la nature de la nullité qui
frappe les pactes prohibés. En ce qu'ils touchent à l'ordre public, ils sont sanctionnés par la nullité
absolue;
er
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L'on observera encore que l'article 1100/3, alinéa 1 , nouveau du Code civil - certes non applicable en
la présente cause - dispose qu'est frappé de nullité absolue tout pacte successoral non autorisé en
vertu de la loi. Le législateur a ainsi mis fin à la controverse née de l'arrêt de la Cour de cassation du
31 octobre 2008 quant au caractère absolu ou relatif de la nullité des pactes sur succession future;
Dès lors que l'article 4 du contrat de mariage litigieux est frappé de nullité absolue, il n'est pas
nécessaire d'examiner si [le défendeur] a ou non confirmé ou ratifié le pacte en effectuant des
versements au profit de [la demanderesse] à la banque Degroof ».

Griefs
Ainsi que le constate l'arrêt, l'article 4 du contrat de mariage des parties, intitulé « convention concernant les
droits successoraux des conjoints (article 1388, alinéa 2, du Code civil) », est libellé comme suit:
« 1. Les futurs époux déclarent tous deux avoir des descendants d'une autre relation antérieure à leur
mariage.
2. Les futurs époux conviennent, par application de l'article 1388, alinéa 2, du Code civil, de renoncer
à leur qualité de successible et, dès lors, à tous les droits qu'ils pourraient exercer dans la succession
de l'autre époux, quels qu'ils soient, à l'exception cependant, le cas échéant, du droit d'usufruit portant
sur le bien immeuble affecté, au jour de l'ouverture de la succession de l'autre époux, au logement
principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent, selon les conditions prévues à
l'article 915bis, §§ 2 à 4, du Code civil, sans préjudice toutefois du droit pour chacun d'eux d'invoquer,
le cas échéant, toute disposition légale qui lui permettrait de mettre à néant ledit droit d'usufruit.
3. Les futurs époux conviennent qu'en échange de la renonciation de la part de la future épouse,
comme dit sub 2, le futur époux s'oblige à payer à la future épouse une somme en espèces dont le
montant et les modalités sont reprises cidessous:
a) Le montant de la somme en espèces sera égal au montant de cent vingt mille euros (120.000
euros), augmenté de soixante mille euros (60.000 euros) pour chaque année de mariage écoulée, une
année de mariage commencée étant comptée pour une année écoulée.
La formule est donc: x = 120.000 + (60.000 x y), x étant le montant en espèces redevable et y le
nombre d'années de mariage des futurs époux.
b) Les montants de soixante mille euros (60.000 euros) seront, sauf autres accords à intervenir entre
les futurs époux, indexés annuellement et de plein droit sur la base de l'indice des prix à la
consommation (index-santé) - ou de tout autre équivalent si ledit indice venait à être modifié ou
supprimé - et ce, à chaque date d'anniversaire de mariage et pour la première fois à la première date
d'anniversaire de mariage, selon la formule suivante: montant annuel de 60.000 euros x nouvel indice
(le nouvel indice sera celui du mois d'août de l'année de la date d'anniversaire de mariage qui rend
ladite somme de soixante-six mille euros redevable)/indice de départ (l'indice de départ est celui
d'août 2010).
c) La somme en espèces dont le montant est calculé et indexé comme dit sub 3, a) et b), ne sera
exigible qu'après l'écoulement de cent cinquante jours de calendrier à compter du jour de la
dissolution du régime matrimonial des futurs époux, ce jour-là non compris, sauf déchéance de terme
prévue par la loi.
d) La future épouse ne pourra disposer ni par acte à titre onéreux ni par acte à titre gratuit de la
créance lui appartenant en vertu de ce qui précède, et cela jusqu'au jour de l'exigibilité de sa créance
comme dit sub 3, c).
e) Le futur époux sera tenu de fournir, à la première demande de la future épouse, une sûreté pour
garantir ledit payement; les débiteurs de la somme en espèces redevables seront le futur époux et, en
cas de dissolution du régime matrimonial à la suite du décès du futur époux, ses ayants droit, tenus de
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façon solidaire et indivisible.
4. La renonciation de la part de la future épouse, comme précisée sub 2, et l'obligation du futur époux
- qui en est la contrepartie -, comme précisée sub 3, sont convenues sous la condition résolutoire du
prédécès de la future épouse ou du décès concomitant des deux futurs époux.
5. Lesdites renonciations des futurs époux comme dit sub 2 ne font cependant pas obstacle à leur
droit de disposer en faveur l'un de l'autre par voie testamentaire ou par acte entre vifs ».
En vertu de l'article 1387 du Code civil, les époux règlent leurs conventions matrimoniales comme ils le jugent à
propos, pourvu qu'elles ne contiennent aucune disposition contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
En vertu de l'article 1388, alinéa 2, de ce code, issu de la loi du 22 avril 2003 modifiant certaines dispositions du
Code civil relatives aux droits successoraux du conjoint survivant, les époux peuvent, par contrat de mariage ou par
acte modificatif, si l'un d'eux a à ce moment un ou plusieurs descendants issus d'une relation antérieure à leur
mariage ou adoptés avant leur mariage ou des descendants de ceux-ci, conclure, même sans réciprocité, un accord
complet ou partiel relatif aux droits que l'un peut exercer dans la succession de l'autre.
Cette disposition constitue une exception expresse à l'interdiction des pactes sur succession future, autrefois inscrite
à l'article 1130, alinéa 2, du même code (avant son abrogation par la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en
ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, la
question étant depuis lors régie par les articles 1100/1 à 1100/7 dudit code), aux termes duquel on ne peut renoncer
à une succession non ouverte ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de
celui de la succession duquel il s'agit, sauf dans les cas prévus par la loi - notamment par l'article 1388, alinéa 2,
précité.
Au sens de l'article 1130, alinéa 2, du Code civil, un pacte sur succession future s'entend d'une convention par
laquelle des droits purement éventuels sont attribués, modifiés ou cédés sur une succession non ouverte ou sur une
partie de cette succession. Ne constitue pas un tel pacte, la convention qui confère à une partie un droit dont seule
l'exigibilité est différée jusqu'au jour du décès de l'autre partie.

Première branche
L'article 1388, alinéa 2, du Code civil permet aux époux ayant déjà retenu des enfants d'une précédente union de
conclure un accord complet ou partiel relatif aux droits que l'un peut exercer dans la succession de l'autre. Ainsi
libellée, cette disposition ne vise pas exclusivement une réduction des droits successoraux du conjoint survivant et
n'exige pas que l'accord en question consiste en une renonciation pure et simple de ce dernier à ses droits
successoraux. Elle n'interdit pas qu'une telle renonciation soit modalisée et notamment, comme en l'espèce,
accordée moyennant une contrepartie, telle l'attribution d'une rente dont l'exigibilité est différée jusqu'au jour du décès
du prémourant.
Autorisée par les articles 1387 et 1388, alinéa 2, du Code civil, une clause telle que l'article 4 du contrat de mariage
des parties ne constitue pas un pacte sur succession future qu'interdisait l'ancien article 1130, alinéa 2, du même
code.
Il en résulte qu'en considérant « que l'exception au principe de la prohibition des pactes sur succession future,
consacrée par [l'article 1388, alinéa 2, du Code civil], ne permet pas de prévoir une contrepartie à la renonciation » et
que « seule une restriction des droits successoraux du conjoint survivant doit être autorisée », et en décidant que
l'article 4 du contrat de mariage des parties est nul et ne peut recevoir effet, l'arrêt ajoute à ladite disposition légale
une exigence que celle-ci ne contient pas.
Il n'est, partant, pas légalement justifié (violation des articles 1130, alinéa 2, 1134, 1387 et 1388, alinéa 2, du Code
civil, le premier avant son abrogation par la loi du 31 juillet 2017).

Seconde branche (subsidiaire)
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À supposer que l'article 1388, alinéa 2, du Code civil n'autorise pas les époux à assortir la renonciation de l'un d'eux à
ses droits successoraux du versement d'une rente dont l'exigibilité est différée jusqu'au jour du décès du prémourant,
la nullité d'une clause telle que l'article 4 du contrat de mariage des parties n'est, sous l'empire du droit résultant de la
loi du 22 avril 2003, et à tout le moins avant la réforme issue de la loi du 31 juillet 2017, que relative et non absolue.
En vertu de l'article 1130, alinéa 2, du Code civil, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 22 avril
2003, il ne pouvait être renoncé à une succession non ouverte ni fait de stipulation sur une pareille succession, même
avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, et ce, sans exception. Il en résulte que, selon le droit
alors en vigueur, l'interdiction était d'ordre public et un acte contraire ne pouvait être confirmé.
Ladite loi du 22 avril 2003 a modifié l'article 1130, alinéa 2, du Code civil en ce sens qu'on ne peut renoncer à une
succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui
de la succession duquel il s'agit, sauf dans les cas prévus par la loi. Est ainsi notamment visé l'article 1388, alinéa 2,
du même code, issu de cette loi du 22 avril 2003, qui prévoit que les époux peuvent, par contrat de mariage ou par
acte modificatif, si l'un d'eux a à ce moment un ou plusieurs descendants issus d'une relation antérieure à leur
mariage ou adoptés avant leur mariage, ou des descendants de ceux-ci, conclure, même sans réciprocité, un accord
complet ou partiel relatif aux droits que l'un peut exercer dans la succession de l'autre.
Il en résulte qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2003 - et à tout le moins jusqu'à la réforme issue
de la loi du 31 juillet 2017, non applicable en l'espèce -, le législateur a expressément permis aux époux de déroger,
par contrat de mariage ou acte modificatif, à l'interdiction des pactes sur succession future, et n'a dès lors plus estimé
qu'une telle clause serait contraire à l'ordre public, au sens de l'article 2 du Code civil (tel qu'il résulte de la
renumérotation de diverses dispositions de ce code issue de la loi du 18 juin 2018 portant des dispositions diverses
en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges ancien article 6 dudit code).
De ce que la nullité de la clause d'un contrat de mariage excédant ce que permet l'article 1388, alinéa 2, du Code civil
n'est que relative et non absolue, il résulte qu'une telle clause peut faire l'objet d'une confirmation, déduite
notamment, au sens de l'article 1338 dudit code, d'une exécution volontaire par le débiteur de l'engagement qu'elle
contient, laquelle manifeste son intention de réparer le vice sur lequel une action en nullité serait fondée et emporte
dans son chef la renonciation aux moyens et exceptions qu'il pouvait opposer à cet acte.
Partant, en considérant que « la question des pactes sur succession future touche à l'ordre public et que la prohibition
de ces pactes est dès lors sanctionnée par la nullité absolue », et que la loi du 22 avril 2003 « n'a apporté aucune
modification de portée générale quant à la nature de la nullité qui frappe les pactes prohibés, [qui], en ce qu'ils
touchent à l'ordre public, […] sont sanctionnés par la nullité absolue », en en déduisant que, « dès lors que l'article 4
du contrat de mariage litigieux est frappé de nullité absolue, il n'est pas nécessaire d'examiner si [le défendeur] a ou
non confirmé ou ratifié le pacte en effectuant des versements au profit de [la demanderesse] à la banque Degroof »
et en décidant que l'article 4 du contrat de mariage est nul et ne peut recevoir effet, l'arrêt n'est pas légalement justifié
(violation de toutes les dispositions visées au moyen).

III. La décision de la Cour
Quant à la première branche:
L'article 1388, alinéa 2, du Code civil dispose que les époux peuvent, par contrat de mariage ou par acte modificatif,
si l'un d'eux a à ce moment un ou plusieurs descendants issus d'une relation antérieure à leur mariage ou adoptés
avant le mariage ou des descendants de ceux-ci, conclure, même sans réciprocité, un accord complet ou partiel
relatif aux droits que l'un peut exercer dans la succession de l'autre.
Cette disposition, qui déroge à la prohibition des pactes sur succession future édictée à l'article 1130, alinéa 2, du
même code, tel qu'il s'applique au litige, est de stricte interprétation.
L'accord qu'elle autorise ne peut porter que sur les droits que l'un des époux peut exercer dans la succession de
l'autre.
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Elle exclut, dès lors, que la renonciation de l'un des époux à des droits successoraux soit concédée moyennant une
contrepartie étrangère à de tels droits.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche:
En vertu de l'article 1130, alinéa 2, du Code civil, tel qu'il s'applique au litige, on ne peut faire aucune stipulation sur
une succession non ouverte, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, sauf dans les cas
prévus par la loi.
La circonstance que le législateur ait admis des exceptions à la prohibition portée par cette disposition n'affecte pas
son caractère d'ordre public.
Une stipulation qui excède les limites de ces exceptions est, dès lors, frappée de nullité absolue et ne peut être
couverte.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Par ces motifs, La Cour
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent seize euros cinquante-deux centimes envers la partie demanderesse, y
compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la
somme de six cent cinquante euros due à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian
Storck, les conseillers Michel Lemal, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en
audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de
l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Texte intégral, Site web Cour de cassation
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Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2018/AR/1269, 1 december 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 7/10/2021

rn300128233 8/9

M&D Seminars

1193

het hof doet opnieuw recht en
verklaart de vordering van de appellanten tot gedeeltelijke vernietiging van de voorafgaande beslissing
van 14 november 2016 gegrond als volgt;
verklaart de voorafgaande beslissing van 14 november 2016 met kenmerk VFP0735/005180215379
VB 16046, met uitzondering van het punt van de beslissing dat artikel 2.7.1.0.7 VCF niet van
toepassing is op de voorgelegde situatie, nietig;
wijst de vordering van de appellanten tot schadevergoeding af als ongegrond.
Aldus gewezen en uitgesproken in de openbare terechtzitting van het hof van beroep te Gent, VIJFDE KAMER, recht
doende in fiscale zaken, op 1 december 2020.
Aanwezig:
Frederieke Compernolle, raadsheer, wn. voorzitter, alleenrechtsprekend
Jenny Dammekens, griffier
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Grondwettelijk Hof nr. 109/2019, 10 juli 2019 (Paul Lannoy e.a.)

Grondwettelijk Hof nr. 109/2019, 10 juli 2019 (Paul Lannoy e.a.) http://www.const-court.be (11 juli 2019); BS 9
augustus 2019 (eerste uitgave) (uittreksel), 77259 en http://staatsblad.be (12 augustus 2019); Rec.gén.enr.not. 2020,
afl. 1, 39
Samenvatting 1
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.
Wanneer een finaal verrekenbeding wordt opgenomen in een huwelijksovereenkomst van echtgenoten die gehuwd
zijn onder het stelsel van scheiding van goederen, brengt dat beding met zich mee dat bij het overlijden van een
echtgenoot een schuld wordt gecreëerd ten laste van de nalatenschap in het voordeel van de langstlevende
echtgenoot. De schuldvordering waarover de langstlevende echtgenoot beschikt, dient te worden gekwalificeerd als
een huwelijksvoordeel.
Vóór de inwerkingtreding van de bestreden bepaling, was dat huwelijksvoordeel, bij gebreke van een uitdrukkelijke
decretale bepaling, niet belastbaar met erfbelasting voor de langstlevende echtgenoot, en werd dat voordeel
gekwalificeerd als een schuld van de erflater die op de dag van zijn overlijden bestaat, zodat die schuld deel
uitmaakte van het passief van de nalatenschap. Die kwalificatie leidde aldus tot een verlaagde belastbare grondslag
van de erfbelasting.
Het bestreden artikel 15 van het decreet van 8 december 2017 wijzigt artikel 2.7.3.4.1, eerste lid, van de Vlaamse
Codex Fiscaliteit in die zin dat de voormelde schuldvordering fiscaal niet wordt beschouwd als een schuld van de
erflater die op de dag van zijn overlijden bestaat, zodat die schuldvordering niet langer in mindering wordt gebracht
op de waarde van alles wat uit de nalatenschap wordt verkregen.
Met het wettelijk huwelijksvermogensstelsel heeft de wetgever beoogd een evenwicht te bereiken tussen de
solidariteit eigen aan het huwelijk, enerzijds, en de autonomie van beide gehuwden, die toen samenhing met de door
de wetgever beoogde doelstelling van de juridische ontvoogding van de vrouw, anderzijds.
De keuze voor een stelsel van scheiding van goederen houdt een door de wetgever toegelaten afwijking van dat
evenwicht in, waarbij de echtgenoten kiezen voor een verminderde solidariteit en een verhoogde autonomie. Die
keuze heeft als gevolg dat de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk tot een minimum worden beperkt.
De contractvrijheid is één van de meest fundamentele kenmerken van het secundaire huwelijksvermogensrecht. De
echtgenoten die kiezen voor een stelsel van scheiding van goederen, wijken uit vrije wil af van het wettelijk
huwelijksvermogensstelsel, zodat zij ook moeten worden geacht de gevolgen van die keuze te aanvaarden. Die
aanvaarding heeft betrekking op het erfrecht van de langstlevende echtgenoot, evenals op de erfbelasting, bij
ontstentenis van gemeenschappelijk vermogen.
In het wettelijk huwelijksvermogensstelsel vormt de huwelijksgemeenschap een vermogen dat is afgescheiden van de
eigen vermogens van de echtgenoten. Krachtens artikel 1445 van het Burgerlijk Wetboek wordt, bij ontbinding van
het wettelijk huwelijksvermogensstelsel, het batige saldo van het gemeenschappelijk vermogen verdeeld bij helften.
Daaruit blijkt dat de wetgever ervan is uitgegaan dat het gemeenschappelijk vermogen voor de helft toekomt aan de
ene echtgenoot en voor de andere helft aan de andere echtgenoot.
Vermits het gemeenschappelijk vermogen van de onder een stelsel van gemeenschap van goederen gehuwde
echtgenoten wordt geacht voor de helft toe te behoren aan de langstlevende echtgenoot, is het redelijk verantwoord
dat die echtgenoot geen erfbelasting dient te betalen wanneer hij niet meer dan de helft van dat gemeenschappelijk
vermogen verkrijgt. Vermits de huwelijksvoordelen die in het stelsel van scheiding van goederen aan de
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langstlevende echtgenoot worden toegekend via een finaal verrekenbeding, hun oorsprong hebben in het eigen
vermogen van de overleden echtgenoot, vermocht de decreetgever van oordeel te zijn dat in dat geval niet diende te
worden voorzien in een regel zoals die welke is vervat in artikel 2.7.1.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Rekening houdend met het feit dat de bestreden bepaling uitsluitend een fiscaalrechtelijke draagwijdte heeft en aldus
geen afbreuk doet aan de burgerrechtelijke gevolgen van een beding opgenomen in een huwelijksovereenkomst, met
het feit dat de uit zulk een beding voortvloeiende schuldvordering voor de inning van het successierecht niet in
aanmerking wordt genomen als actief bestanddeel in de nalatenschap van de langstlevende echtgenoot, evenals met
het feit dat de echtgenoten steeds in de mogelijkheid zijn om hun huwelijksovereenkomst te wijzigen, brengt de
bestreden bepaling evenmin onevenredige gevolgen met zich mee.
Gelet op de ruime appreciatiebevoegdheid die hem te dezen moet worden toegekend, heeft de decreetgever met de
bestreden bepaling aldus geen maatregel zonder redelijke verantwoording genomen.
De decreetgever heeft artikel 2.7.3.4.1, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, zoals vervangen bij de
bestreden bepaling, niet opgevat als een antimisbruikbepaling - namelijk een bepaling ter voorkoming van fiscaal
misbruik die aan de belastingplichtige de mogelijkheid biedt het door de administratie geopperde vermoeden van
misbruik te weerleggen -, maar wel als een bepaling die de belastbare grondslag van de belasting mede bepaalt. In
het licht daarvan, en rekening houdend met de nagestreefde doelstellingen van billijkheid en rechtszekerheid,
vermocht de decreetgever van oordeel te zijn dat geen onderscheid diende te worden gemaakt tussen
belastingplichtigen, naargelang zij de waarachtigheid van een in een huwelijksovereenkomst opgenomen beding al
dan niet kunnen aantonen.
Trefwoorden:
Bestaande schulden (passief nalatenschap, erfbelasting, Vlaams Gewest)
Gelijkheid en niet-discriminatie inzake registratie- en successierechten
Gelijkheid inzake belasting (openbare financiën) Verdeling (vereffening wettelijk huwelijksvermogensstelsel)
Verdeling (bedongen scheiding van goederen)
Ongelijke verdeling van de gemeenschap (erfbelasting, Vlaams Gewest)
Samenvatting 2
Het Hof verwerpt het beroep tot vernietiging van artikel 32, eerste lid, 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.
Krachtens artikel 32, eerste lid, van het decreet van 8 december 2017 treedt dat decreet, met uitzondering van artikel
31 ervan, in werking tien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, zijnde op 24 december 2017.
Dit brengt met zich mee dat artikel 2.7.3.4.1, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, zoals vervangen bij
artikel 15 van het decreet van 8 december 2017, van toepassing is op nalatenschappen die openvallen vanaf die
datum.
Inzake successierechten ontstaat de belastingschuld definitief op de datum van het overlijden. Een wet die vóór dat
tijdstip de heffingsgrondslag van het successierecht wijzigt, heeft geen terugwerkende kracht.
Artikel 2.7.3.4.1, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, zoals vervangen bij artikel 15 van het decreet van 8
december 2017, wijzigt de heffingsgrondslag van het successierecht. Doordat die bepaling pas toepassing kan
vinden op de nalatenschappen die openvallen vanaf de tiende dag na de bekendmaking van het decreet van 8
december 2017 in het Belgisch Staatsblad, heeft ze geen terugwerkende kracht.
Het staat in beginsel aan de decreetgever om, wanneer hij beslist nieuwe regelgeving in te voeren, te beoordelen of
het noodzakelijk of opportuun is die beleidswijziging vergezeld te doen gaan van overgangsmaatregelen. Het
beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie wordt slechts geschonden indien de overgangsregeling of de ontstentenis
daarvan tot een verschil in behandeling leidt waarvoor geen redelijke verantwoording bestaat of indien aan het
vertrouwensbeginsel op buitensporige wijze afbreuk wordt gedaan.
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Dat laatste is het geval wanneer de rechtmatige verwachtingen van een bepaalde categorie van rechtsonderhorigen
worden miskend zonder dat een dwingende reden van algemeen belang voorhanden is die het ontbreken van een
overgangsregeling kan verantwoorden. Het vertrouwensbeginsel is nauw verbonden met het - tevens door de
verzoekende partijen aangevoerde - rechtszekerheidsbeginsel, dat de decreetgever verbiedt om zonder objectieve en
redelijke verantwoording afbreuk te doen aan het belang van de rechtsonderhorigen om in staat te zijn de
rechtsgevolgen van hun handelingen te voorzien.
Wetskrachtige bepalingen die de heffingsgrondslag van een belasting definiëren, kunnen te allen tijde geheel of
gedeeltelijk worden gewijzigd, zodat de rechtsonderhorigen er niet wettig op kunnen vertrouwen dat die bepalingen in
de toekomst ongewijzigd behouden blijven. Gelet op de nagestreefde doelstelling om de onbillijke fiscale gevolgen
van bedingen in huwelijksovereenkomsten te corrigeren, vermocht de decreetgever van oordeel te zijn dat niet diende
te worden voorzien in een overgangsbepaling.
De decreetgever heeft de bestreden bepaling niet opgevat als een antimisbruikbepaling, maar als een bepaling die de
belastbare grondslag van de belasting mede bepaalt. Gelet op de verschillende aard van de artikelen 2.7.3.4.1,
eerste lid, 1°, en 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, is het door de verzoekende partijen bekritiseerde
verschil in behandeling tussen belastingplichtigen, naargelang artikel 2.7.3.4.1, eerste lid, 1°, dan wel artikel
3.17.0.0.2 ten aanzien van hen wordt toegepast, niet zonder redelijke verantwoording.
Trefwoorden:
Bestaande schulden (passief nalatenschap, erfbelasting, Vlaams Gewest)
Gelijkheid en niet-discriminatie inzake registratie- en successierechten
Rechtszekerheids-en vertrouwensbeginsel (algemene beginselen van behoorlijk bestuur)
Toepassing wetten in de tijd (burgerlijk recht)
Niet-tegenwerpelijkheid rechtshandeling bij fiscaal misbruik (antimisbruik) (Vlaamse gewestelijke belastingen)
Dit document is beschikbaar op Jurisquare: Rec.gén.enr.not. 2020, afl. 1, 39

Volledige tekst
In zake: het beroep tot vernietiging van de artikelen 15 en 32, eerste lid, 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, ingesteld door Paul Lannoy en
anderen.
Het Grondwettelijk Hof,
samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. Lavrysen, J.-P. Moerman, P. Nihoul, T. Giet en
J. Moerman, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen,
wijst na beraad het volgende arrest:

I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging
Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 juni 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is
ingekomen op 14 juni 2018, is beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 15 en 32, eerste lid, 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 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2017) door Paul Lannoy, Katrien Mattelaer,
Pierre Lannoy en Marie Lannoy, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. A. Verbeke en Mr. P. Macaluso, advocaten
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bij de balie te Brussel.
De Vlaamse Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. B. Martel en Mr. K. Caluwaert, advocaten bij de
balie te Brussel, heeft een memorie ingediend, de verzoekende partijen hebben een memorie van antwoord
ingediend en de Vlaamse Regering heeft ook een memorie van wederantwoord ingediend.
Bij beschikking van 20 maart 2019 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers J. Moerman en J.-P. Moerman te
hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een
partij binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te
worden gehoord, en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 24 april 2019 en de
zaak in beraad zal worden genomen.
Ingevolge het verzoek van de verzoekende partijen om te worden gehoord, heeft het Hof bij beschikking van 24 april
2019 de dag van de terechtzitting bepaald op 15 mei 2019.
Op de openbare terechtzitting van 15 mei 2019:
zijn verschenen:
Mr. A. Verbeke en Mr. P. Macaluso, voor de verzoekende partijen;
Mr. K. Caluwaert, tevens loco Mr. B. Martel, voor de Vlaamse Regering;
hebben de rechters-verslaggevers J. Moerman en J.-P. Moerman verslag uitgebracht;
zijn de voornoemde advocaten gehoord;
is de zaak in beraad genomen.
De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast.

II. In rechte
-A–
Ten aanzien van het eerste middel
A.1. Het eerste middel is gericht tegen 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 (hierna: het decreet van
8 december 2017) en is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet.
A.2. In een eerste onderdeel van het eerste middel voeren de verzoekende partijen aan dat artikel 2.7.3.4.1, eerste
lid, 1°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, zoals vervangen bij de bestreden bepaling, een nietverantwoord verschil in behandeling in het leven roept, doordat huwelijksvoordelen die buiten het gemeenschappelijk
vermogen van de gehuwden (hierna: de huwelijksgemeenschap) om aan de langstlevende echtgenoot worden
toegekend, anders worden belast dan de huwelijksvoordelen die via de huwelijksgemeenschap aan de langstlevende
echtgenoot worden toegekend.
A.3.1. De verzoekende partijen zetten uiteen dat wanneer de langstlevende echtgenoot bij het overlijden van de
andere echtgenoot aanwinsten verkrijgt die huwelijksvermogensrechtelijk vooraf in een gemeenschap waren
ondergebracht, de te betalen erfbelasting lager is dan wanneer de langstlevende echtgenoot die gehuwd was onder
het stelsel van scheiding van goederen, de waarde van zulke aanwinsten verkrijgt via een in de
huwelijksovereenkomst opgenomen finaal verrekenbeding, terwijl het in beide gevallen gaat om een burgerrechtelijk
huwelijksvoordeel met eenzelfde finaliteit. Zij zijn van oordeel dat huwelijksvoordelen niet erfrechtelijk, maar
huwelijksvermogensrechtelijk worden verkregen, zodat zij in beginsel niet aan de erfbelasting worden onderworpen,
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tenzij door middel van een fictiebepaling. Zij wijzen in dit kader op artikel 2.7.1.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit,
volgens hetwelk het huwelijksvoordeel waarbij de langstlevende echtgenoot meer dan de helft van de gemeenschap
verkrijgt, fiscaal en fictief voor het deel dat de helft overschrijdt, wordt gelijkgesteld met een legaat ten voordele van
die echtgenoot.
A.3.2. De verzoekende partijen menen dat de bestreden bepaling niet alleen een discriminatie in het leven roept
tussen de langstlevende echtgenoten, maar ook tussen de erfgenamen van de eerst stervende echtgenoot. Zij zetten
uiteen dat wanneer er op het tijdstip van het overlijden een huwelijksgemeenschap bestond, enkel het deel van de
erflater in die gemeenschap in de nalatenschap terechtkomt en enkel dat deel aan de erfbelasting wordt
onderworpen. Wanneer er geen huwelijksgemeenschap bestond, wordt het gehele vermogen van de erflater belast,
terwijl het wel degelijk verminderd wordt ten belope van de verrekenvordering van de langstlevende echtgenoot. De
erfgenamen lopen volgens de verzoekende partijen bijgevolg het risico dat zij niets uit de nalatenschap verkrijgen en
belast worden op de verrekenschuld, die ten gevolge van het bestreden artikel 15 van het decreet van 8 december
2017 niet in aanmerking komt als passief van de nalatenschap.
A.3.3. De verzoekende partijen menen dat de door de decreetgever aangevoerde redenen van billijkheid en
rechtszekerheid niet kunnen rechtvaardigen dat soortgelijke huwelijksvoordelen met eenzelfde finaliteit een
verschillende fiscale behandeling ondergaan. Zij menen dat de fiscale verschillen door de bestreden bepaling niet
worden verkleind, maar integendeel vergroot. Zij zijn van oordeel dat de decreetgever eventuele onevenredige fiscale
verschillen had kunnen wegwerken door het bestaande artikel 2.7.1.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit aan te
passen in die zin dat al wat de langstlevende echtgenoot verkrijgt boven de helft van de aanwinsten of de waarde van
de aanwinsten, voor de langstlevende echtgenoot wordt belast, ongeacht of die aanwinsten in een
huwelijksgemeenschap zijn ondergebracht dan wel in het eigen vermogen van een echtgenoot zijn gebleven en via
de toekenning van een verrekenschuld aan de langstlevende echtgenoot worden toegekend.
A.3.4. In hun memorie van antwoord voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden bepaling de artikelen 10,
11 en 172 van de Grondwet schendt, doordat alle bedingen die door die bepaling worden beoogd op dezelfde wijze
worden behandeld, terwijl ze niet allemaal dezelfde doelstelling, noch dezelfde gevolgen hebben. Zij zijn van oordeel
dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen de verdelings- en verblijvingsbedingen onder last, enerzijds, en de
verrekenbedingen, anderzijds, en meer in het bijzonder tussen de verschillende soorten verrekenbedingen die in het
kader van het stelsel van scheiding van goederen in een huwelijksovereenkomst kunnen worden opgenomen. Zij
doen gelden dat hun kritiek betrekking heeft op het feit dat de bestreden bepaling toepasselijk is op alle
verrekenbedingen, zonder onderscheid naargelang ze naar een gelijke verrekening van aanwinsten streven, dan wel
voor de langstlevende echtgenoot een grotere bescherming beogen.
Zij menen dat een verrekenbeding dat de gelijke verrekening van de aanwinsten van beide echtgenoten beoogt,
precies hetzelfde doel heeft als de gelijke verdeling van de aanwinsten in een gemeenschapsstelsel en dat, om die
reden, de in artikel 2.7.1.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit vervatte regel op zulke bedingen van toepassing zou
moeten zijn. Het feit dat de gelijke verdeling in het ene geval een zakenrechtelijk karakter heeft, en in het ander geval
een verbintenisrechtelijk karakter, doet volgens hen te dezen niet ter zake, vermits de beide situaties, economisch
bekeken, identiek zijn. Zij wijzen bovendien erop dat de federale wetgever in 2018 het Burgerlijk Wetboek heeft
gewijzigd, precies met als doel de echtgenoten die kiezen voor een stelsel van scheiding van goederen, aan te
moedigen om dat stelsel aan te vullen met een of ander beding van verrekening van aanwinsten.
A.4.1. De Vlaamse Regering is in hoofdorde van oordeel dat het door de verzoekende partijen betwiste verschil in
behandeling niet voortvloeit uit de bestreden bepaling, maar uit het feit dat de decreetgever ten aanzien van de
echtgenoten die zijn gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen en die via huwelijksvermogensrechtelijke
technieken een toebedeling van aanwinsten uit het eigen vermogen aan de langstlevende echtgenoot mogelijk
wensen te maken, niet in een vergelijkbare bepaling heeft voorzien als die welke is opgenomen in artikel 2.7.1.0.4
van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen beweren, maakt de bestreden bepaling geen onderscheid tussen
echtgenoten, naargelang zij zijn gehuwd onder een gemeenschapsstelsel, dan wel onder een stelsel van scheiding
van goederen. Die bepaling beoogt niet uitsluitend de finale verrekenbedingen van echtgenoten die zijn gehuwd
onder een stelsel van scheiding van goederen, maar ook de zogenaamde verblijvingsbedingen of keuzebedingen met
last van echtgenoten die zijn gehuwd onder een stelsel van gemeenschap. In beide gevallen brengt de bestreden
bepaling met zich mee dat er fiscaal geen rekening wordt gehouden met de schuld die voortkomt uit de toepassing
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van het beding.
A.4.2. In ondergeschikte orde is de Vlaamse Regering van oordeel dat het betwiste verschil in behandeling redelijk is
verantwoord, omdat het steunt op de objectief verschillende juridische toestand van de echtgenoten, naargelang zij
gehuwd zijn onder een gemeenschapsstelsel, dan wel onder het stelsel van scheiding van goederen, en dit zowel wat
hun wederzijdse plichten, als wat hun vermogensrechtelijke toestand betreft.
In het stelsel van scheiding van goederen is er geen sprake van een huwelijksgemeenschap, zodat de aanwinsten
die een echtgenoot behaalt tijdens het huwelijk in zijn eigen vermogen terechtkomen. In het wettelijk stelsel is er
daarentegen wel sprake van een huwelijksgemeenschap dat, in geval van overlijden, in gelijke helften wordt verdeeld.
De Vlaamse Regering is van oordeel dat het logisch is dat in het kader van de erfbelasting het eigen vermogen van
de overledene in zijn geheel in aanmerking wordt genomen, terwijl voor de huwelijksgemeenschap enkel wordt
gekeken naar de helft. Uit de rechtspraak van het Hof leidt de Vlaamse Regering af dat wanneer de echtgenoten uit
vrije wil afwijken van het wettelijk huwelijksvermogensstelsel, zij ook worden geacht de gevolgen van die keuze te
aanvaarden, ook op het vlak van het erfrecht van de langstlevende echtgenoot.
A.4.3. Uit de parlementaire voorbereiding leidt de Vlaamse Regering af dat de decreetgever met de bestreden
bepaling een gelijke en billijke behandeling van alle belastingplichtigen heeft nagestreefd. Zij wijst erop dat de
opname van verrekenbedingen in huwelijksovereenkomsten ertoe kon leiden dat personen een aanzienlijk vermogen
konden verkrijgen zonder daarop erfbelasting te moeten betalen. Uit de parlementaire voorbereiding leidt zij
bovendien af dat de decreetgever eveneens heeft gestreefd naar rechtszekerheid, en dit rekening houdend met het
grote aantal rechtsgeschillen die in het verleden zijn gerezen omtrent de problematiek. Ten slotte kan de
decreetgever niet worden verweten eveneens rekening te hebben willen houden met de aanzienlijke budgettaire
impact van het arrest van het Hof van Cassatie van 24 maart 2017, waarbij werd geoordeeld dat de verrekenschuld
fiscaal aftrekbaar is.
A.4.4. De Vlaamse Regering meent dat de bestreden bepaling geen onevenredige gevolgen heeft, vermits aan die
bepaling geen burgerrechtelijke, maar enkel fiscale gevolgen zijn verbonden. Echtgenoten die vanuit een
verzorgingsgedachte bedingen wensen op te nemen in hun huwelijksovereenkomst, kunnen dat, volgens haar, nog
steeds doen. Bovendien verhindert niets dat de echtgenoten hun huwelijksovereenkomst aanpassen.
A.4.5. In zoverre de verzoekende partijen in hun memorie van antwoord aanvoeren dat er sprake is van een
onverantwoorde gelijke behandeling van onvergelijkbare gevallen, doordat verdelings- en verblijvingsbedingen onder
last, enerzijds, en verrekenbedingen, anderzijds, voor de vaststelling van de belastbare grondslag van de erfbelasting
op identieke wijze zouden worden behandeld, merkt de Vlaamse Regering op dat die grief voor het eerst in de
memorie van antwoord wordt aangevoerd en dat in het verzoekschrift enkel sprake is van een grief volgens welke
huwelijksvoordelen op fiscaal vlak ongelijk zouden worden behandeld. De voormelde grief dient te worden
beschouwd als een nieuw middel, dat niet ontvankelijk is.
A.5. In een tweede onderdeel van het eerste middel voeren de verzoekende partijen aan dat de bestreden bepaling,
zonder redelijke verantwoording, alle bedingen, ongeacht of de waarachtigheid ervan kan worden aangetoond, op
dezelfde wijze behandelt.
A.6. De verzoekende partijen zetten uiteen dat de bestreden bepaling tot gevolg heeft dat een verrekenschuld,
hoewel ze burgerrechtelijk bestaat op de dag van het overlijden, fiscaal niet als een bestaande schuld in aanmerking
wordt genomen voor de vaststelling van de belastbare grondslag van de erfbelasting. Volgens hen kan die bepaling
enkel worden verklaard door het feit dat de decreetgever de rechtsgeldigheid en de waarachtigheid van de
verrekenschuld verwerpt. De Raad van State, afdeling wetgeving, heeft de decreetgever gevraagd te verantwoorden
waarom twee verschillende situaties gelijk worden behandeld, te weten, de situatie waarbij de waarachtigheid van de
verrekenschuld niet duidelijk blijkt, en de situatie waarbij de waarachtigheid ervan wel kan worden aangetoond. Zij
menen dat de decreetgever niet op afdoende wijze heeft geantwoord op de vraag van de Raad van State en dat hij
ten onrechte ervan is uitgegaan dat de verrekenschuld een fictieve schuld is, die niet of zelden zou worden afgelost.
A.7. De Vlaamse Regering is van oordeel dat de decreetgever met de bestreden bepaling geenszins de bedoeling
heeft gehad om bepaalde verdachte rechtshandelingen als fiscaal misbruik te bestempelen, gelet op het feit dat
artikel 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit reeds voorziet in een antimisbruikbepaling. De decreetgever heeft
daarentegen de bedoeling gehad om een algemene regeling te treffen inzake de belastbaarheid van een schuld
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ontstaan uit een beding in een huwelijksovereenkomst dat betrekking heeft op de vereffening van het
huwelijksvermogensstelsel. Zij meent dat de bestreden bepaling aldus niet kan worden gekwalificeerd als een
antimisbruikbepaling, maar als een bepaling die de belastbare grondslag van de erfbelasting mede bepaalt. In het
licht daarvan is zij van oordeel dat de achterliggende motieven van de belastingplichtige niet dienstig zijn en dat aldus
geen onderscheid dient te worden gemaakt, naargelang de waarachtigheid van de verrekenschuld al dan niet kan
worden aangetoond.

Ten aanzien van het tweede middel
A.8. Het tweede middel is gericht tegen artikel 32, eerste lid, van het decreet van 8 december 2017 en is afgeleid uit
de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het rechtszekerheidsbeginsel
en met het vertrouwensbeginsel.
A.9.1. De verzoekende partijen zetten uiteen dat artikel 15 van het decreet van 8 december 2017, krachtens het
bestreden artikel 32, eerste lid, in werking treedt tien dagen na de bekendmaking van het decreet in het Belgisch
Staatblad. Zij wijzen erop dat dit met zich meebrengt dat artikel 2.7.3.4.1, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit, zoals vervangen bij artikel 15 van het decreet van 8 december 2017, van toepassing is op
nalatenschappen die openvallen vanaf 24 december 2017, terwijl de rechtshandeling die bestaat in het opnemen van
een verrekenbeding in de huwelijksovereenkomst dateert van vóór die datum. Zij menen dat de verrekenschuld
ontstaat op het ogenblik van het opnemen van het verrekenbeding in de huwelijksovereenkomst, en niet op het
ogenblik van het overlijden van één van de echtgenoten. Zij zijn dan ook van oordeel dat de bestreden bepaling,
zonder verantwoording, terugwerkende kracht verleent aan artikel 15 van het decreet van 8 december 2017.
A.9.2. De verzoekende partijen menen daarnaast dat de toepassing van artikel 2.7.3.4.1, eerste lid, 1°, van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit, zoals vervangen bij artikel 15 van het decreet van 8 december 2017, op alle
nalatenschappen die openvallen vanaf 24 december 2017, afbreuk doet aan het gewettigd vertrouwen van de
personen die een rechtshandeling hebben gesteld voorafgaand aan de inwerkingtreding van die bepaling. Die
rechtshandeling is volgens hen een definitieve en onherroepelijke rechtshandeling waarop niet meer kan worden
teruggekomen.
A.9.3. De verzoekende partijen zijn ten slotte van oordeel dat artikel 2.7.3.4.1, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit, zoals vervangen bij artikel 15 van het decreet van 8 december 2017, dient te worden gekwalificeerd als
een antimisbruikbepaling en dat zulke bepalingen enkel van toepassing kunnen zijn op rechtshandelingen die worden
gesteld vanaf de inwerkingtreding van die bepalingen. De bestreden bepaling roept een niet-verantwoord verschil in
behandeling in het leven tussen belastingplichtigen, doordat de antimisbruikbepaling vervat in artikel 3.17.0.0.2 van
de Vlaamse Codex Fiscaliteit, slechts van toepassing is op rechtshandelingen die worden gesteld na de
inwerkingtreding van die bepaling, terwijl dat niet het geval is voor artikel 2.7.3.4.1, eerste lid, 1°, van de Vlaamse
Codex Fiscaliteit.
A.10.1. De Vlaamse Regering is van oordeel dat de bestreden maatregel geen terugwerkende kracht heeft, omdat
inzake de erfbelasting de belastingschuld pas definitief ontstaat op de datum van het overlijden.
A.10.2. De Vlaamse Regering meent ook dat de verzoekende partijen zich niet kunnen beroepen op een rechtmatig
vertrouwen of een legitieme verwachting dat de voorheen bestaande regeling op het vlak van de belastbaarheid van
een schuld behouden zou blijven. Uit de rechtspraak van het Hof leidt zij af dat de decreetgever van oordeel mag zijn
dat een beleidswijziging met onmiddellijke ingang moet worden doorgevoerd, zodat hij in beginsel niet ertoe
gehouden is te voorzien in een overgangsregeling. De overheid moet haar beleid immers steeds kunnen aanpassen
aan de wisselende vereisten van het algemeen belang. De bekritiseerde maatregel heeft louter fiscale gevolgen en
heeft dus geen invloed op de burgerrechtelijke draagwijdte van de desbetreffende bedingen. Ten slotte verhindert
niets de echtgenoten om hun huwelijksovereenkomst te wijzigen.
A.10.3. Met betrekking tot de aangevoerde ongelijke behandeling van gelijke categorieën van belastingplichtigen,
meent de Vlaamse Regering dat de verzoekende partijen vertrekken vanuit een fout uitgangspunt, inhoudende dat
artikel 15 van het decreet van 8 december 2017 een antimisbruikbepaling zou invoeren. Zij is van oordeel dat die
bepaling niet kan worden gekwalificeerd als een antimisbruikbepaling, zodat ze niet kan worden vergeleken, op het
vlak van de werking in de tijd, met de antimisbruikbepaling vervat in artikel 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit.
© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 7/10/2021

rn300116620 7/15

M&D Seminars

1202

-BTen aanzien van de bestreden bepalingen
B.1.1. De verzoekende partijen vorderen de vernietiging van de artikelen 15 en 32, eerste lid, 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 (hierna: het decreet van 8 december 2017).
B.1.2. Artikel 15 van het decreet van 8 december 2017 vervangt het 1° van artikel 2.7.3.4.1, eerste lid, van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, ten gevolge waarvan dat eerste lid bepaalt:
«Als passief van de nalatenschap van een rijksinwoner wordt alleen het volgende aanvaard:
1° 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° de begrafeniskosten».
B.1.3. Artikel 32, eerste lid, van het decreet van 8 december 2017 bepaalt:
Dit decreet treedt in werking tien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van
artikel 31, dat in werking treedt op 1 december 2017.
B.2. De parlementaire voorbereiding vermeldt:
«Met het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 heeft de Vlaamse
Regering duidelijkheid gecreëerd over de techniek van de zogenaamde sterfhuisclausule.
Door het schrappen van de voorwaarde van overleving in het artikel 2.7.1.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, is
inmiddels duidelijk geworden dat wat boven de helft in het gemeenschappelijk vermogen door de langstlevende
echtgenoot of echtgenote wordt verkregen, aan erfbelasting wordt onderworpen. Dit principe is sedert 1 juli 2015 van
toepassing.
Ook voor echtgenoten die gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen bestaan min of meer
vergelijkbare bedingen die tot gevolg hebben dat de belastbare heffingsgrondslag van de erfbelasting lastens de
langstlevende echtgenoot of echtgenote kan worden herleid. Die bedingen creëren schulden en schuldvorderingen
die belangrijke gevolgen hebben voor de erfbelasting. Deze bedingen hebben reeds aanleiding gegeven tot tal van
aanslepende geschillen, met langdurige rechtsonzekerheid voor de belastingplichtigen en voor de overheid tot
gevolg.
Net zoals de Vlaamse Regering duidelijkheid heeft gecreëerd voor de zogenaamde sterfhuisclausule zal dit nu ook
gebeuren voor deze zogenaamde finale verrekenbedingen enerzijds en verblijvingsbedingen of keuzebedingen met
last anderzijds.
Kort beschreven hebben deze twee categorieën van clausules de volgende effecten:
met een finaal verrekenbeding bij echtgenoten gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen wordt
er bij het overlijden van de eerste echtgenoot een schuld gecreëerd lastens de nalatenschap in het voordeel
van de langstlevende. Dit verrekenbeding wordt door de rechtspraak gekwalificeerd als een huwelijksvoordeel
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dat bij gebreke aan uitdrukkelijke decretale bepaling niet belastbaar is met erfbelasting in hoofde van de
langstlevende. Bovendien is deze vordering als aanvaardbaar passief in de nalatenschap van de
eerststervende te beschouwen. Het gevolg hiervan is dat de erfbelasting zelfs tot nul kan worden herleid;
met een verblijvingsbeding of keuzebeding met last bij echtgenoten gehuwd onder een stelsel van
gemeenschap wordt er omgekeerd bij het overlijden van de eerste echtgenoot een schuldvordering in het
voordeel van de nalatenschap en lastens de langstlevende gecreëerd die pas opeisbaar wordt bij het
overlijden van deze tweede echtgenoot. Ook deze bedingen hebben een belangrijke impact op de
erfbelasting. Bij het eerste overlijden is enkel een roerende schuldvordering van de nalatenschap op de
langstlevende belastbaar, terwijl de schuld lastens de langstlevende aanvaardbaar is als passief in de
nalatenschap van deze langstlevende.
Hoewel de erfbelasting met deze clausules aanzienlijk kan worden gematigd of zelfs tot nul kan worden herleid, gaat
het economisch gezien over vaak belangrijke verkrijgingen en vermogensverschuivingen. Vanuit
billijkheidsoverwegingen enerzijds en vanuit de bekommernis voor rechtszekerheid anderzijds wil de Vlaamse
Regering ook hierover duidelijkheid creëren. Deze duidelijkheid kan worden bereikt door te voorzien dat dergelijke
schulden voor de erfbelasting niet langer aanvaardbaar zijn als passief van een nalatenschap. Het artikel 2.7.3.4.1,
eerste lid, 1°, wordt in die zin aangepast.
Om fiscaal consequent te blijven is uiteraard vereist dat de in de nalatenschap van de ene echtgenoot geweerde
schuld evenmin in aanmerking wordt genomen als een schuldvordering, die belastbaar is als actief bestanddeel in de
nalatenschap van de andere echtgenoot. Dit wordt opgevangen door de bepaling van het nieuwe artikel 2.7.3.2.14.
In beide gevallen is door de toepassing van de ontworpen bepalingen de schuldvordering niet aan te geven in het
actief van de nalatenschap van de ene partner (al naargelang het geval de eerste of de laatste overledene), en in
beide gevallen is de schuld evenmin aanvaardbaar als passief in de nalatenschap van de andere partner (al
naargelang het geval dan de laatste of de eerste overledene).
[…]
Er wordt evenmin een onderscheid gemaakt naargelang de gekozen verrekenmassa (de goederen die dienen als
basis voor de verrekening) en/of de gekozen verrekensleutel (50/50, 0/100 of andere sleutels). Verder wordt evenmin
een onderscheid gemaakt tussen optionele en niet-optionele bedingen.
In de memorie van toelichting bij het vermelde decreet uit 2015 wordt melding gemaakt van een stappenplan om
ontwijkingsmechanismen aan te pakken. Welnu, deze maatregelen geven verdere uitvoering hieraan, na de
eerder reeds uitgevoerde ingrepen, gerechtvaardigd door een streven naar billijkheid en rechtszekerheid» (Parl. St.,
Vlaams Parlement, 2017-2018, nr. 1301/1, pp. 7-9).

Ten gronde
Wat het eerste middel betreft
B.3. Het eerste middel is gericht tegen artikel 15 van het decreet van 8 december 2017 en is afgeleid uit de schending
van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet.
B.4. In een eerste onderdeel van het middel voeren de verzoekende partijen aan dat artikel 2.7.3.4.1, eerste lid, 1°,
van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, zoals vervangen bij de bestreden bepaling, een niet-verantwoord verschil in
behandeling in het leven roept, doordat huwelijksvoordelen die buiten het gemeenschappelijk vermogen van de
gehuwden (hierna: de huwelijksgemeenschap) om aan de langstlevende echtgenoot worden toegekend, anders
worden belast dan de huwelijksvoordelen die via de huwelijksgemeenschap aan de langstlevende echtgenoot worden
toegekend.
B.5.1. Artikel 2.7.3.4.1, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, zoals vervangen bij het bestreden
artikel 15 van het decreet van 8 december 2017, maakt deel uit van afdeling 3 (Belastbare grondslag)
van hoofdstuk 7 (Erfbelasting) van titel 2 (Belastingheffing) van die Codex.
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Dat artikel bepaalt welke schulden en kosten als passief van een nalatenschap worden aanvaard.
B.5.2. Vóór de vervanging bij het bestreden artikel 15, bepaalde artikel 2.7.3.4.1, eerste lid, 1°, van de Vlaamse
Codex Fiscaliteit dat de schulden van de erflater, die op de dag van zijn overlijden bestaan als passief van de
nalatenschap worden aanvaard. Artikel 15 van het decreet van 8 december 2017 heeft die bepaling overgenomen en
eraan toegevoegd dat 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, niet worden beschouwd als schulden van
de erflater die op de dag van zijn overlijden bestaan.
B.5.3. Uit de in B.2 aangehaalde parlementaire voorbereiding blijkt dat de decreetgever de in
huwelijksovereenkomsten opgenomen finale verrekenbedingen en verblijvingsbedingen of keuzebedingen met last
heeft beoogd.
B.6. Uit het verzoekschrift van de verzoekende partijen blijkt dat hun eerste middel, in zoverre zij ermee de bestreden
bepaling verwijten een verschil in behandeling in het leven te roepen op het vlak van de belasting van
huwelijksvoordelen, naargelang die voordelen buiten dan wel via de huwelijksgemeenschap aan de langstlevende
echtgenoot worden toegekend, uitsluitend betrekking heeft op de voormelde finale verrekenbedingen, en aldus niet
op de verblijvingsbedingen of op de keuzebedingen met last.
In hun memorie van antwoord verwijten de verzoekende partijen de bestreden bepaling weliswaar eveneens de finale
verrekenbedingen, enerzijds, en de verblijvingsbedingen of keuzebedingen met last, anderzijds, zonder redelijke
verantwoording gelijk te behandelen, maar vermits die grief pas voor het eerst in die memorie wordt aangevoerd,
dient zij, zoals de Vlaamse Regering opwerpt, te worden aangemerkt als een nieuw middel, dat krachtens artikel 85
van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof niet ontvankelijk is.
Het Hof beperkt aldus zijn onderzoek tot de finale verrekenbedingen.
B.7.1. Wanneer de echtgenoten in hun huwelijksovereenkomst kiezen voor een stelsel van scheiding van goederen,
kiezen zij ervoor dat hun eigen goederen gescheiden blijven en dat er geen gemeenschap van goederen wordt
gecreëerd (artikel 1466 en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Wanneer één van die echtgenoten overlijdt, vallen
de eigen goederen van die echtgenoot in beginsel in de nalatenschap. Het successierecht wordt gevestigd op de
waarde, na aftrek van de schulden, van alles wat uit de nalatenschap wordt verkregen overeenkomstig afdeling 1 van
hoofdstuk 7 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (artikelen 2.7.3.1.1 en 2.7.3.2.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit).
B.7.2. Krachtens artikel 1469, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 34 van de wet van 22 juli
2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft
en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften
betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake, kunnen echtgenoten die kiezen voor het stelsel van scheiding
van goederen aan dat stelsel alle bedingen toevoegen die met dat stelsel verenigbaar zijn. Zij kunnen onder meer
bedingen toevoegen met betrekking tot de bewijsvoering, tussen hen, van exclusief eigendomsrecht, met betrekking
tot het bewijs van vorderingen die de ene tegen de andere kan aanvoeren, en bedingen ter nadere regeling van enige
onverdeeldheid of enig doelvermogen die of dat tussen hen zou bestaan. Zij kunnen ook bedingen opnemen die ertoe
strekken een verrekening tussen hun vermogens te verwezenlijken, met name door toevoeging van een beding van
verrekening van aanwinsten.
Krachtens artikel 1469, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, zijn de echtgenoten die hebben geopteerd voor een beding
van verrekening van aanwinsten, onderworpen aan de artikelen 1469/1 tot 1469/13 van dat Wetboek. Het
aanvangsvermogen, het eindvermogen, de verrekenvordering en de betaling daarvan worden overeenkomstig die
artikelen bepaald.
Echtgenoten kunnen bij huwelijksovereenkomst daarvan evenwel afwijken en zelf de verrekenmassa,
verrekensleutel, het verrekentijdstip en de verrekenmodaliteiten overeenkomen.
B.7.3. Wanneer een finaal verrekenbeding wordt opgenomen in een huwelijksovereenkomst van echtgenoten die
gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen, brengt dat beding met zich mee dat bij het overlijden van
een echtgenoot een schuld wordt gecreëerd ten laste van de nalatenschap in het voordeel van de langstlevende
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echtgenoot. De schuldvordering waarover de langstlevende echtgenoot beschikt, dient te worden gekwalificeerd als
een huwelijksvoordeel.
Vóór de inwerkingtreding van de bestreden bepaling, was dat huwelijksvoordeel, bij gebreke van een uitdrukkelijke
decretale bepaling, niet belastbaar met erfbelasting voor de langstlevende echtgenoot, en werd dat voordeel
gekwalificeerd als een schuld van de erflater die op de dag van zijn overlijden bestaat, zodat die schuld deel
uitmaakte van het passief van de nalatenschap.
De kwalificatie van de schuldvordering als schuld van de erflater die op de dag van zijn overlijden bestaat, bracht met
zich mee dat die schuldvordering in mindering diende te worden gebracht op de waarde van alles wat uit de
nalatenschap wordt verkregen. Die kwalificatie leidde aldus tot een verlaagde belastbare grondslag van de
erfbelasting.
B.7.4. Het bestreden artikel 15 van het decreet van 8 december 2017 wijzigt artikel 2.7.3.4.1, eerste lid, van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit in die zin dat de voormelde schuldvordering fiscaal niet wordt beschouwd als een schuld
van de erflater die op de dag van zijn overlijden bestaat, zodat die schuldvordering niet langer in mindering wordt
gebracht op de waarde van alles wat uit de nalatenschap wordt verkregen.
Het niet bestreden artikel 14 van het decreet van 8 december 2017 voegt een artikel 2.7.3.2.14 toe aan de Vlaamse
Codex Fiscaliteit, naar luid waarvan de voormelde schuldvordering voor de inning van het successierecht niet in
aanmerking wordt genomen, zodat de in de nalatenschap van de ene echtgenoot geweerde schuld evenmin in
aanmerking wordt genomen als een schuldvordering, die belastbaar is als actief bestanddeel in de nalatenschap
van de andere echtgenoot (Parl. St., Vlaams Parlement, 2017-2018, nr. 1301/1, p. 8).
B.8.1. Artikel 2.7.1.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit bepaalt:
De langstlevende echtgenoot die ingevolge een huwelijksovereenkomst die niet aan de regels voor de schenkingen is
onderworpen, meer dan de helft van de gemeenschap toegekend krijgt, wordt voor de heffing van de erfbelasting
gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, als niet wordt afgeweken van de gelijke verdeling van de
gemeenschap, het deel van de andere echtgenoot krachtens een schenking onder de levenden of een uiterste
wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk verkrijgt.
B.8.2. Die bepaling, die uitsluitend betrekking heeft op de goederen die deel uitmaken van de huwelijksgemeenschap,
brengt met zich mee dat geen erfbelasting verschuldigd is op datgene wat de langstlevende echtgenoot ingevolge de
huwelijksovereenkomst verkrijgt, wanneer die verkrijging niet meer dan de helft van de huwelijksgemeenschap
bedraagt. Wanneer de langstlevende echtgenoot de helft van de huwelijksgemeenschap verkrijgt, maakt de andere
helft deel uit van de nalatenschap van de erflater, die aldus aan erfbelasting wordt onderworpen.
De langstlevende echtgenoot wordt krachtens de voormelde bepaling slechts aan de erfbelasting onderworpen voor
zover hij meer dan de helft van de huwelijksgemeenschap verkrijgt en uitsluitend met betrekking tot het gedeelte dat
de helft van de huwelijksgemeenschap overschrijdt.
B.9. Vermits artikel 2.7.1.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit betrekking heeft op de huwelijksgemeenschap, kan
die bepaling geen toepassing vinden wanneer de echtgenoten in hun op het stelsel van scheiding van goederen
gebaseerde huwelijksovereenkomst een finaal verrekenbeding hebben opgenomen. In geval van overlijden van één
van de echtgenoten, wordt de langstlevende echtgenoot niet onderworpen aan de erfbelasting voor de
schuldvordering die hij door middel van dat beding verkrijgt. De erfgenamen van de overleden echtgenoot worden
daarentegen wel belast en dit op de waarde van alles wat uit de nalatenschap wordt verkregen, waarbij de uit het
verrekenbeding voortvloeiende schuldvordering, op grond van het bij de bestreden bepaling vervangen
artikel 2.7.3.4.1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, niet in mindering wordt gebracht op die waarde.
B.10. Uit het voorgaande volgt dat de huwelijksvoordelen die in het stelsel van scheiding van goederen aan de
langstlevende echtgenoot worden toegekend, aan een andere fiscale regeling worden onderworpen dan de
huwelijksvoordelen die via de huwelijksgemeenschap aan de langstlevende echtgenoot worden toegekend.
B.11.1. De Vlaamse Regering voert aan dat het voormelde verschil in behandeling niet voortvloeit uit de bestreden
bepaling, maar uit artikel 2.7.1.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
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B.11.2. De kritiek van de verzoekende partijen ten aanzien van de bestreden bepaling bestaat erin dat de
decreetgever niet heeft voorzien in een maatregel die soortgelijk is aan die welke is vervat in artikel 2.7.1.0.4 van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit voor de huwelijksvoordelen die buiten de huwelijksgemeenschap om aan de langstlevende
echtgenoot worden toegekend. Het bekritiseerde verschil in behandeling vloeit in die mate voort uit de bestreden
bepaling.
De exceptie van de Vlaamse Regering wordt verworpen.
B.12.1. Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie sluit niet uit dat een verschil in behandeling tussen
categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk
verantwoord is.
Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend met het doel en de
gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter zake geldende beginselen; het beginsel van gelijkheid
en niet-discriminatie is geschonden wanneer vaststaat dat er geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen
de aangewende middelen en het beoogde doel.
B.12.2. Artikel 172 van de Grondwet vormt, in fiscale aangelegenheden, een bijzondere toepassing van het in de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet vervatte beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie.
B.13.1. Het in B.10 vermelde verschil in behandeling steunt op het criterium van de oorsprong van de goederen die
het huwelijksvoordeel uitmaken (het gemeenschappelijk vermogen, dan wel het eigen vermogen van de gehuwden).
Dat criterium is objectief.
B.13.2. Uit de in B.2 aangehaalde parlementaire voorbereiding blijkt dat de bestreden bepaling is ingegeven door een
streven naar billijkheid en rechtszekerheid. De decreetgever had vastgesteld, enerzijds, dat de erfbelasting door
middel van bedingen die worden opgenomen in een huwelijksovereenkomst aanzienlijk kan worden gematigd of
zelfs tot nul kan worden herleid (Parl. St., Vlaams Parlement, 2017-2018, nr. 1301/1, p. 8) en, anderzijds, dat er
onenigheid bestond over de fiscaalrechtelijke kwalificatie van de schuldvorderingen voorvloeiende uit zulke bedingen.
B.13.3. De decreetgever kan zich terecht erover bekommeren de onbillijke fiscale gevolgen van een beding in een
huwelijksovereenkomst te corrigeren, evenals de onduidelijkheden betreffende de fiscale kwalificatie van de
schuldvorderingen voortvloeiende uit zulk een beding, te beëindigen. De met de bestreden bepaling nagestreefde
doelstellingen zijn aldus legitiem.
B.14.1. Het loutere feit dat een wetskrachtige bepaling een recht toekent of een verplichting oplegt aan echtgenoten
gehuwd onder sommige huwelijksvermogensstelsels, maar niet aan echtgenoten gehuwd onder andere stelsels,
houdt op zichzelf geen discriminatie in, aangezien het een gevolg is van het bestaan van verschillende
huwelijksvermogensstelsels. Hetzelfde geldt voor een wetskrachtige bepaling die met betrekking tot de erfbelasting
die dient te worden betaald bij het overlijden van één van de echtgenoten, een verschil in behandeling in het leven
roept dat steunt op de aard van het gekozen huwelijksvermogensstelsel. Het Hof moet evenwel nagaan, rekening
houdend met de doelstelling, de kenmerken en de gevolgen van zulk een bepaling, of het in het leven geroepen
verschil in behandeling bestaanbaar is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Hierbij moet aan de
bevoegde wetgever evenwel een ruime appreciatiebevoegdheid worden toegekend, temeer daar de gehuwden
steeds over het recht beschikken om, behoudens de dwingende toepassing van het primaire
huwelijksvermogensrecht, in hun huwelijkscontract van de bestaande wettelijke stelsels af te wijken of te kiezen voor
een stelsel waarin de wet niet voorziet.
B.14.2. Met het wettelijk huwelijksvermogensstelsel heeft de wetgever beoogd een evenwicht te bereiken tussen de
solidariteit eigen aan het huwelijk, enerzijds, en de autonomie van beide gehuwden, die toen samenhing met de door
de wetgever beoogde doelstelling van de juridische ontvoogding van de vrouw, anderzijds.
De keuze voor een stelsel van scheiding van goederen houdt een door de wetgever toegelaten afwijking van dat
evenwicht in, waarbij de echtgenoten kiezen voor een verminderde solidariteit en een verhoogde autonomie. Die
keuze heeft als gevolg dat de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk tot een minimum worden beperkt.
B.14.3. De contractvrijheid is één van de meest fundamentele kenmerken van het secundaire
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huwelijksvermogensrecht. De echtgenoten die kiezen voor een stelsel van scheiding van goederen, wijken uit vrije wil
af van het wettelijk huwelijksvermogensstelsel, zodat zij ook moeten worden geacht de gevolgen van die keuze te
aanvaarden.
Die aanvaarding heeft betrekking op het erfrecht van de langstlevende echtgenoot, evenals op de erfbelasting, bij
ontstentenis van gemeenschappelijk vermogen.
B.15.1. In het wettelijk huwelijksvermogensstelsel vormt de huwelijksgemeenschap een vermogen dat is
afgescheiden van de eigen vermogens van de echtgenoten. Krachtens artikel 1445 van het Burgerlijk Wetboek wordt,
bij ontbinding van het wettelijk huwelijksvermogensstelsel, het batige saldo van het gemeenschappelijk vermogen
verdeeld bij helften. Daaruit blijkt dat de wetgever ervan is uitgegaan dat het gemeenschappelijk vermogen voor de
helft toekomt aan de ene echtgenoot en voor de andere helft aan de andere echtgenoot.
B.15.2. Vermits het gemeenschappelijk vermogen van de onder een stelsel van gemeenschap van goederen
gehuwde echtgenoten wordt geacht voor de helft toe te behoren aan de langstlevende echtgenoot, is het redelijk
verantwoord dat die echtgenoot geen erfbelasting dient te betalen wanneer hij niet meer dan de helft van dat
gemeenschappelijk vermogen verkrijgt.
Vermits de huwelijksvoordelen die in het stelsel van scheiding van goederen aan de langstlevende echtgenoot
worden toegekend via een finaal verrekenbeding, hun oorsprong hebben in het eigen vermogen van de overleden
echtgenoot, vermocht de decreetgever van oordeel te zijn dat in dat geval niet diende te worden voorzien in een regel
zoals die welke is vervat in artikel 2.7.1.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
B.15.3. Rekening houdend met het feit dat de bestreden bepaling uitsluitend een fiscaalrechtelijke draagwijdte heeft
en aldus geen afbreuk doet aan de burgerrechtelijke gevolgen van een beding opgenomen in een
huwelijksovereenkomst, met het feit dat de uit zulk een beding voortvloeiende schuldvordering voor de inning van het
successierecht niet in aanmerking wordt genomen als actief bestanddeel in de nalatenschap van de langstlevende
echtgenoot, evenals met het feit dat de echtgenoten steeds in de mogelijkheid zijn om hun huwelijksovereenkomst te
wijzigen, brengt de bestreden bepaling evenmin onevenredige gevolgen met zich mee.
B.15.4. Gelet op de ruime appreciatiebevoegdheid die hem te dezen moet worden toegekend, heeft de decreetgever
met de bestreden bepaling aldus geen maatregel zonder redelijke verantwoording genomen.
B.16. Het eerste middel, in zijn eerste onderdeel, is niet gegrond.
B.17. In een tweede onderdeel van het eerste middel voeren de verzoekende partijen aan dat artikel 2.7.3.4.1, eerste
lid, 1°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, zoals vervangen bij de bestreden bepaling, zonder redelijke verantwoording
alle erin bedoelde bedingen, ongeacht of de waarachtigheid ervan al dan niet kan worden aangetoond, op dezelfde
wijze behandelt.
B.18. De parlementaire voorbereiding vermeldt:
«De Raad van State verwijst in het advies nummer 62.071/3 van 28 september 2017 onder randnummer 4 naar de
nota aan de Vlaamse Regering waarin vermeld wordt dat de waarachtigheid van deze schulden en schuldvorderingen
niet in alle situaties duidelijk blijkt. De Raad geeft vervolgens aan dat een verantwoording dient te worden gegeven
voor het gelijk behandelen van twee situaties, met name de situatie waarbij de waarachtigheid niet duidelijk blijkt, en
de situatie waarbij de waarachtigheid wel kan worden aangetoond.
De redenen waarom de ontworpen bepalingen het door de Raad van State gesuggereerde onderscheid niet maken,
zijn de volgende.
Een eventuele twijfel over de waarachtigheid van de met deze bepalingen beoogde vorderingen is geenszins de
enige of doorslaggevende drijfveer geweest bij de opmaak van deze bepalingen. Het is de bedoeling om met de
voorgelegde bepalingen te voorkomen dat de bedingen, waarvan de rechtsgeldigheid en waarachtigheid op
civielrechtelijk vlak zeker niet per definitie en niet voor alle situaties in twijfel wordt getrokken, op het vlak van de
erfbelasting onevenredige fiscale verschillen ten opzichte van andere echtgenoten tot gevolg zouden hebben.
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Het door de Raad van State gesuggereerde onderscheid tussen beide situaties wordt momenteel evenmin gemaakt
bij situaties die beoogd worden door het bestaande artikel 2.7.3.2.7, dat handelt over het fiscaal niet in aanmerking
nemen van de vergoedingsrekening bij echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap. Ook in die situatie
is een tegenbewijs niet mogelijk.
De bewijsvoering van de waarachtigheid van deze bedingen ligt bovendien niet voor de hand. Ter illustratie kan
verwezen worden naar de geschillen tussen de administratie en de belastingplichtigen die voortvloeien uit de
toepassing van het bestaande artikel 2.7.3.4.4, zoals toegelicht in het handboek van Decuyper en Ruysseveldt
(Successierechten 2016-2017, onder nummer 801). Krachtens deze bepaling zijn schulden die aangegaan zijn
door de erflater in voordeel van zijn erfopvolgers niet aanvaardbaar als passief van de nalatenschap, tenzij de
echtheid ervan door de aangevers wordt aangevoerd. Er werden reeds heel wat toepassingsgevallen hiervan
aan het oordeel van de rechter voorgelegd» (Parl. St., Vlaams Parlement, 2017-2018, nr. 1301/1, p. 8).
B.19. Daaruit blijkt dat de decreetgever artikel 2.7.3.4.1, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, zoals
vervangen bij de bestreden bepaling, niet heeft opgevat als een antimisbruikbepaling - namelijk een bepaling ter
voorkoming van fiscaal misbruik die aan de belastingplichtige de mogelijkheid biedt het door de administratie
geopperde vermoeden van misbruik te weerleggen -, maar wel als een bepaling die de belastbare grondslag van de
belasting mede bepaalt. In het licht daarvan, en rekening houdend met de - in B.13.2 vermelde – nagestreefde
doelstellingen, vermocht de decreetgever van oordeel te zijn dat geen onderscheid diende te worden gemaakt tussen
belastingplichtigen, naargelang zij de waarachtigheid van een in een huwelijksovereenkomst opgenomen beding al
dan niet kunnen aantonen.
B.20. Het eerste middel, in zijn tweede onderdeel, is niet gegrond.

Wat het tweede middel betreft
B.21. Het tweede middel is gericht tegen artikel 32, eerste lid, van het decreet van 8 december 2017 en is afgeleid uit
de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met het rechtszekerheidsbeginsel
en met het vertrouwensbeginsel.
Volgens de verzoekende partijen verleent de bestreden bepaling, zonder redelijke verantwoording, terugwerkende
kracht aan artikel 15 van het decreet van 8 december 2017 en doet die bepaling afbreuk aan het gewettigd
vertrouwen van de echtgenoten die een beding in hun huwelijksovereenkomst hebben opgenomen voorafgaand aan
de inwerkingtreding van dat artikel 15.
Zij zijn eveneens van oordeel dat de bestreden bepaling een verschil in behandeling in het leven roept, dat niet
redelijk is verantwoord, tussen belastingplichtigen, naargelang de administratie ten aanzien van hen toepassing
maakt van artikel 2.7.3.4.1, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, zoals vervangen bij artikel 15 van het
decreet van 8 december 2017, dan wel van de antimisbruikbepaling vervat in artikel 3.17.0.0.2 van de Vlaamse
Codex Fiscaliteit, doordat die laatste bepaling slechts van toepassing is op rechtshandelingen die worden gesteld na
de inwerkingtreding van die bepaling.
B.22.1. Krachtens artikel 32, eerste lid, van het decreet van 8 december 2017 treedt dat decreet, met uitzondering
van artikel 31 ervan, in werking tien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, zijnde op
24 december 2017. Dit brengt met zich mee dat artikel 2.7.3.4.1, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit,
zoals vervangen bij artikel 15 van het decreet van 8 december 2017, van toepassing is op nalatenschappen die
openvallen vanaf die datum.
B.22.2. De parlementaire voorbereiding vermeldt:
Deze bepalingen in verband met de finale verrekenbedingen en verblijvingsbedingen met last zijn per definitie
van toepassing op nalatenschappen die openvallen vanaf de datum van inwerkingtreding, aangezien het gaat om
bepalingen die betrekking hebben op de samenstelling van het actief en het passief van de nalatenschap. Een
eventuele inwerkingtreding enkel voor bedingen afgesloten na de datum van inwerkingtreding zou tot bijzonder
complexe en overigens onrechtvaardig ogende situaties aanleiding geven. Er zouden dan immers gedurende
zeer ruime tijd sterk verschillende benaderingen van deze bedingen door de administratie moeten worden
toegepast, wat de transparantie en de beoogde billijke behandeling geenszins ten goede zou komen (Parl. St.,
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Vlaams Parlement, 2017-2018, nr. 1301/1, p. 9).
B.23. Inzake successierechten ontstaat de belastingschuld definitief op de datum van het overlijden. Een wet die vóór
dat tijdstip de heffingsgrondslag van het successierecht wijzigt, heeft geen terugwerkende kracht.
B.24. Artikel 2.7.3.4.1, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, zoals vervangen bij artikel 15 van het decreet
van 8 december 2017, wijzigt de heffingsgrondslag van het successierecht. Doordat die bepaling pas toepassing kan
vinden op de nalatenschappen die openvallen vanaf de tiende dag na de bekendmaking van het decreet van
8 december 2017 in het Belgisch Staatsblad, heeft ze geen terugwerkende kracht.
B.25. Het staat in beginsel aan de decreetgever om, wanneer hij beslist nieuwe regelgeving in te voeren, te
beoordelen of het noodzakelijk of opportuun is die beleidswijziging vergezeld te doen gaan van
overgangsmaatregelen. Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie wordt slechts geschonden indien de
overgangsregeling of de ontstentenis daarvan tot een verschil in behandeling leidt waarvoor geen redelijke
verantwoording bestaat of indien aan het vertrouwensbeginsel op buitensporige wijze afbreuk wordt gedaan.
Dat laatste is het geval wanneer de rechtmatige verwachtingen van een bepaalde categorie van rechtsonderhorigen
worden miskend zonder dat een dwingende reden van algemeen belang voorhanden is die het ontbreken van een
overgangsregeling kan verantwoorden.
Het vertrouwensbeginsel is nauw verbonden met het - tevens door de verzoekende partijen aangevoerde rechtszekerheidsbeginsel, dat de decreetgever verbiedt om zonder objectieve en redelijke verantwoording afbreuk te
doen aan het belang van de rechtsonderhorigen om in staat te zijn de rechtsgevolgen van hun handelingen te
voorzien.
B.26. Wetskrachtige bepalingen die de heffingsgrondslag van een belasting definiëren, kunnen te allen tijde geheel of
gedeeltelijk worden gewijzigd, zodat de rechtsonderhorigen er niet wettig op kunnen vertrouwen dat die bepalingen in
de toekomst ongewijzigd behouden blijven. Gelet op de nagestreefde doelstelling om de onbillijke fiscale gevolgen
van bedingen in huwelijksovereenkomsten te corrigeren, vermocht de decreetgever van oordeel te zijn dat niet diende
te worden voorzien in een overgangsbepaling.
B.27. Zoals is vermeld in B.19, heeft de decreetgever de bestreden bepaling niet opgevat als een
antimisbruikbepaling, maar als een bepaling die de belastbare grondslag van de belasting mede bepaalt. Gelet op de
verschillende aard van de artikelen 2.7.3.4.1, eerste lid, 1°, en 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en
rekening houdend met wat is vermeld in B.26, is het door de verzoekende partijen bekritiseerde verschil in
behandeling tussen belastingplichtigen, naargelang artikel 2.7.3.4.1, eerste lid, 1°, dan wel artikel 3.17.0.0.2 ten
aanzien van hen wordt toegepast, niet zonder redelijke verantwoording.
B.28. Het tweede middel is niet gegrond.
Om die redenen,
het Hof
verwerpt het beroep.
Aldus gewezen in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 10 juli 2019.

Volledige tekst, Website Grondwettelijk Hof
Dit document is beschikbaar op Jurisquare: Rec.gén.enr.not. 2020, afl. 1, 39
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Gent (12e k.) nr. 2016/RK/34, 2017/RK/28, 5 september 2018

Gent (12e k.) nr. 2016/RK/34, 2017/RK/28, 5 september 2018 T.Not. 2020 (samenvatting), afl. 1, 60, noot DELBOO,
M., VERHAEGHE, L.; TRVRPS 2020, afl. 8, 1047 en http://www.trv.be/trv/default.aspx?l=NL (23 januari 2021), noot
VANTHORRE, E.
Samenvatting
In casu heeft het hof geoordeeld over de mogelijkheid om een voorlopig bewindvoerder over een maatschap aan te
stellen. In een maatschap waarin controleparticipaties in operationele vennootschappen waren ondergebracht,
bestond een ernstig conflict over het bestuur tussen de statutaire zaakvoerder en de overige vennoten van de
maatschap (de kinderen van de statutaire zaakvoerder). De kinderen vorderden in kort geding met succes de
aanstelling van een voorlopig bewindvoerder om het bestuur van de maatschap waar te nemen in de plaats van de
statutaire zaakvoerder. Deze laatste tekende tegen deze beslissing hoger beroep aan bij het hof, dat het hoger
beroep afwees.
Indien er zich een omstandigheid voordoet in de maatschap die haar werking op ernstige wijze verstoort (en
waardoor haar gemeenschappelijk doelvermogen in het gedrang komt), kan volgens het hof een voorlopig
bewindvoerder worden aangesteld. Dat de vennoten bij de oprichting van de maatschap een statutaire zaakvoerder
hebben aangeduid, doet hieraan geen afbreuk. Het is immers mogelijk dat de statutaire zaakvoerder zijn mandaat op
dergelijke wijze uitoefent dat het gevaar ontstaat dat het belang van de maatschap (inzonderheid een correct beheer
van het gemeenschappelijk doelvermogen) wordt geschonden, zodat de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder
noodzakelijk is.
Trefwoorden:
Maatschap, tijdelijke vennootschap en stille vennootschap, algemeen
Vennootschapsrecht, ondernemingen (kort geding)
Oprichting en openbaarmakingsformaliteiten vennootschap, algemeen
Dit document is beschikbaar op Jurisquare: T.Not. 2020 (samenvatting), afl. 1, 60
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Arrest

Nr. F.16.0067.N
VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, in de persoon van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, met kabinet
te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Koning Albert II-laan 19,
eiser,
vertegenwoordigd door mr. Geoffroy de Foestraets, advocaat bij het Hof van Cassatie, en bijgestaan door mr. Stefan De Vleeschouwer, advocaat bij de balie te
Brussel, beiden met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, waar de eiser woonplaats kiest.
tegen
L. B.,
verweerder,
vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met
kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de verweerder woonplaats
kiest.
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I.

F.16.0067.N/2

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

van 16 juni 2015.

Advocaat-generaal met opdracht Johan Van der Fraenen heeft geconcludeerd.

II.

CASSATIEMIDDEL

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

III.

BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
1.

Een verbintenis is aangegaan onder een opschortende voorwaarde wanneer

haar uitvoering afhangt van een toekomstige en onzekere gebeurtenis of van een
gebeurtenis die reeds heeft plaatsgehad, maar aan partijen nog onbekend is.
Krachtens artikel 1174 Burgerlijk Wetboek is iedere verbintenis nietig wanneer zij
is aangegaan onder een potestatieve voorwaarde van de zijde van degene die zich
verbindt. Een verbintenis die is aangegaan onder een louter potestatieve voorwaarde van de zijde van de schuldeiser is geldig.
Anders dan bij een alternatieve en een facultatieve verbintenis is het bij een verbintenis onder opschortende voorwaarde onzeker of de schuldenaar uiteindelijk
zal moeten presteren. De opeisbaarheid van de verbintenis onder opschortende
voorwaarde hangt immers af van de verwezenlijking van de voorwaarde.
2.

De appelrechters stellen vast dat de rechtsvoorgangster van de verweerder

en wijlen haar echtgenoot gehuwd waren onder het stelsel van scheiding van goederen en dat zij naderhand hun huwelijkscontract hebben gewijzigd door toevoeging van een “finaal verrekenbeding”, waarin onder meer bedongen werd: “Bij
ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel door het overlijden van een echtgenoot, komt aan de langstlevende echtgenoot de optie toe, geheel facultatief en
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vrijblijvend, om tussen de langstlevende echtgenoot en de erfgenamen van de
eerst overleden echtgenoot op verbintenisrechtelijke wijze af te rekenen, bij wijze

van de algehele gemeenschap van goederen volgens Belgisch recht”.

- de verrekenschuld haar oorzaak en oorsprong vindt in de wijziging van het huwelijkscontract en dus vóór het overlijden van de eerste overleden echtgenoot
is ontstaan;
- de nalatenschap enkel kan worden vastgesteld en de successierechten enkel
kunnen berekend en geheven worden nadat de huwelijksovereenkomst is uitgevoerd en indien deze optioneel is, nadat de optie is gelicht;
- de verrekening, volgend uit de wijziging van het huwelijkscontract, de samenstelling van de nalatenschap voorafgaat;
- de schuld ontstaat vóór het overlijden maar slechts definitief, bepaald en opeisbaar wordt als de optie wordt gelicht en dus na het overlijden;
- de uitoefening van het optierecht niet de schuld doet ontstaan, maar wel de
omvang ervan bepaalt.
3.

Door aldus te oordelen dat de echtgenoten bij de opname van het finaal ver-

rekenbeding een verbintenis onder opschortende voorwaarde van hun vooroverlijden en van het lichten van de optie door de langstlevende van hen aangaan, zodat
de schuld reeds vóór het overlijden bestaat, verantwoorden de appelrechters hun
beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
4.

Het onderdeel is afgeleid en mitsdien niet ontvankelijk.
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Verwerpt het cassatieberoep.

Bepaalt de kosten voor de eiser op 237,93 euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Alain Smetryns, als voorzitter, en de raadsheren Koen
Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman en Koenraad Moens, en in openbare
rechtszitting van 24 maart 2017 uitgesproken door sectievoorzitter Alain
Smetryns, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht Johan Van der
Fraenen, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

K. Vanden Bossche

K. Moens

B. Wylleman

G. Jocqué

K. Mestdagh

A. Smetryns
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VOORZIENING TOT CASSATIE

Het VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de
Vlaamse Regering in de persoon van de Vlaamse
Minister van Begroting, Financiën en Energie,
Koning Albert II-laan 19, te 1210 Brussel,

eiser tot cassatie, bijgestaan en
vertegenwoordigd
10

door

Meester

Geoffroy

de

FOESTRAETS, advocaat bij het Hof van Cassatie, en door Meester Stefan DE VLEESCHOUWER,
advocaat bij de balie te Brussel, beiden kantoor houdende te 1000 Brussel, Dalstraat 67,
waar keuze van woonplaats wordt gedaan,

15

TEGEN:

De Heer L. B., in eigen naam en in zijn hoedanigheid van erfgenaam van wijlen Mevrouw E.
R., die keuze van woonst doet op het kantoor

20

van

gerechtsdeurwaarder

standplaats

te

1210

John

BAELDE,

met

Sint-Joost-ten-Node,

voorlopig kantoorhoudend te 1853 Grimbergen
(Strombeek-Bever), Nijverheidslaan 1,

25

verweerder in cassatie,

*

*

*
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Aan de Heren Eerste Voorzitter en Voorzitter,
30

de Dames en Heren Raadsheren, leden van het Hof van

*

*

Hooggeachte Dames en Heren,

Eiser heeft de eer het arrest aan Uw toezicht
te onderwerpen dat op 16 juni 2015 op tegenspraak werd
gewezen door de zesde kamer van het Hof van Beroep te
40

Antwerpen (2014/AR/243).

FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN

Op 22 juni 1967 huwden de Heer H. B. en Mevrouw E.
45

R. onder het stelsel van scheiding van goederen. Uit
dit huwelijk werd één kind geboren, verweerder.

Bij notariële akte van 5 mei 2010 werd hun huwelijkscontract gewijzigd door toevoeging van een optio50

neel “finaal verrekenbeding”, waarbij de langstlevende
echtgenoot, bij ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel door overlijden van een echtgenoot, het recht
wordt verleend om, geheel facultatief en vrijblijvend,
tussen de langstlevende echtgenoot en de erfgenamen van

55

de eerst overleden echtgenoot op verbintenisrechtelijke
wijze af te rekenen, bij wijze van huwelijksovereenkomst, over de verrekenmassa, bestaande uit alle goederen van elk der echtgenoten die in een algehele ge-
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meenschap van goederen tot het gemeenschappelijk ver60

mogen zouden behoren, uitgezonderd de gezinswoning.

zijn echtgenote, Mevrouw E. R..
65

Ingevolge de uitoefening van deze verbintenisrechtelijke verrekeningsvordering werd in de aangifte van
70

de nalatenschap van wijlen H. B. dd. 17 februari 2011
een schuld van 1.116.311,57 EUR opgenomen in het passief van de nalatenschap waardoor de nalatenschap geen
belastbaar actief had.

75

Deze schuld werd door de federale belastingadministratie niet aanvaard in het passief van de nalatenschap. De verschuldigde successierechten werden berekend op 171.804,48 EUR.

80

Mevrouw E. R. betaalde op 26 april 2011 voormeld
bedrag onder voorbehoud.

Bij dagvaarding van 12 juli 2012 vorderde Mevrouw
E. R. en verweerder van de Belgische Staat de teruggave
85

van de betaalde successierechten, welke vordering bij
vonnis van 4 december 2013 van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Antwerpen gegrond werd verklaard. Deze rechtbank verklaarde voor recht dat de verrekenvordering van
Mevrouw E. R. ten bedrage van 1.116.311,57 EUR terecht
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90

in aftrek was gebracht van het actief van de nalatenschap van wijlen de Heer H. B. en dat ingevolge deze

op de nalatenschap, gelet op het feit dat het saldo van
de nalatenschap negatief is. De Belgische Staat werd
veroordeeld tot terugbetaling aan Mevrouw E. R. van de
door haar reeds onder voorbehoud betaalde successierechten.

De Belgische Staat tekende beroep aan tegen deze
100

beslissing bij verzoekschrift neergelegd op 29 januari
2014 ter griffie van het Hof van Beroep te Antwerpen.

Op 5 januari 2015 werd het geding hervat door eiser die vanaf 1 januari 2015, voor het vestigen en in105

vorderen

van

de

successierechten,

in

de

rechten

en

plichten van de Belgische Staat is getreden.

Op 16 september 2014 is Mevrouw E. R. overleden.
Het geding werd hervat door verweerder, als haar enige
110

wettige erfgenaam.

Het bestreden arrest van 16 juni 2015 bevestigt de
beslissing van de eerste rechter, doch beveelt de heropening der debatten teneinde partijen toe te laten
115

standpunt in te nemen over de verschuldigdheid door eiser van de moratoire intresten vanaf 1 januari 2015.

ENIG MIDDEL TOT CASSATIE

120

Geschonden wetsbepalingen:
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- de artikelen 1, 2, 27 en 135,4° van het Wetboek

sluit nr.308 van 31 maart 1936, bekrachtigd bij
wet van 4 mei 1936 (W.Succ.);
- de artikelen 1134, 1168, 1179, 1181, 1189, 1190,
1191, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;

130

Aangevochten beslissing:

Het bestreden arrest bevestigt het vonnis van de
eerste rechter die de vordering van Mevrouw E. R. gegrond verklaarde en voor recht zegde dat de verreken135

vordering

van

Mevrouw

E.

R.

ten

bedrage

van

1.116.311,57 EUR terecht in aftrek was gebracht van het
actief van de nalatenschap van wijlen H. B. en dat ingevolge deze terechte aftrek geen successierechten verschuldigd zijn op de nalatenschap, gelet op het feit
140

dat het saldo van de nalatenschap negatief is.

Met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, wordt eiser veroordeeld tot terugbetaling aan verweerder van de onder voorbehoud betaalde successierech145

ten ten bedrage van 171.804,48 EUR, met dien verstande
dat eiser wordt veroordeeld tot betaling van de moratoire intresten overeenkomstig artikel 1422 W. Succ.
aan de wettelijke intrestvoet vanaf 1 maart 2012 tot en
met 31 december 2014, waarna de heropening der debatten

150

wordt bevolen teneinde partijen toe te laten standpunt
in te nemen over de verschuldigdheid door eiser van de
moratoire intresten vanaf 1 januari 2015.
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Het bestreden arrest oordeelt dat de verrekenschuld
een verbintenis is onder opschortende voorwaarde die
als passief van de nalatenschap kan worden aanvaard, op

“
160

4.1.2.In deze is er sprake van een optioneel finaal
verrekenbeding over de nettowaarde van het persoonlijke vermogen van elk der echtgenoten op het tijdstip van ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel door het overlijden van een echtgenoot (met
uitsluiting van de gezinswoning te Antwerpen). In

165

geval van uitoefening van de optie komt aan de
langstlevende een vordering toe gelijk aan de nettowaarde van het totale persoonlijke vermogen van
de eerst overleden echtgenoot, onder aftrek van de
nettowaarde van de gezinswoning.

170
“

Dit betekent dus in casu dat:
- de verrekenmassa bestaat uit alle goederen van
elk der echtgenoten die in een algehele gemeenschap
van goederen naar Belgische recht tot het gemeen-

175

schappelijk vermogen zouden behoren, met uitzondering van de gezinswoning gelegen te …, …;
- het verrekentijdstip het tijdstip is van de ontbinding van het stelsel door het overlijden van een
echtgenoot;

180

- de verrekensleutel 0/100 bedraagt;
- de verrekenmodaliteiten onder meer inhouden dat
het verrekenbeding optioneel en wederkering is.
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“
185

Indien de optie wordt gelicht, wordt gedaan ‘alsof’
de echtgenoten gehuwd waren onder een stelsel van
is

uitgesloten) en ’alsof’ het volledige gemeenschappelijke vermogen voor het geheel in volle eigendom

Download date: 21/10/2020

aan de langstlevende echtgenoot wordt toebedeeld”
190

(p. 15-16, 4.1.2)

(…)

“
195

4.1.5. – Het verrekenbeding is dus een beding op
het niveau van de vereffening en verrekening van
het huwelijksvermogensstelsel. Om te weten uit welke goederen en schulden de nalatenschap bestaat,
moet eerst het huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen vereffend en verrekend worden en

200

moet

meer

bepaald

het

verrekenbeding

uitgevoerd

worden. De samenstelling van de nalatenschap wordt
dus ontegensprekelijk beïnvloed

door de vereffe-

ning–verrekening van het huwelijksvermogensstelsel.
De verbintenisrechtelijke verrekening, volgend uit
205

de wijziging van het huwelijkscontract, gaat de samenstelling van de nalatenschap vooraf.

“

Het louter verbintenisrechtelijk karakter van het
verrekenbeding verhindert niet dat het verrekenbe-

210

ding een huwelijksovereenkomst is, die moet uitgevoerd worden voor de vereffening-verdeling van de
nalatenschap. De nalatenschap kan in dat geval enkel worden samengesteld (actief en passief) en de
successierechten kunnen enkel worden berekend

215

Company: x

algehele gemeenschap (waarvan de gezinswoning

eke.cauwenberghs@kluwer.be

M&D Seminars

en

geheven, nadat de huwelijksovereenkomst is uitge-

1224

VERZOEKSCHRIFT/8

voerd en indien deze optioneel is, nadat de optie
is gelicht.

Company: x

(p. 17, 4.1.5)

(…)
“

4.2.1 – Volgens de administratie is het verrekenbeding een optionele verbintenis met een alternatief
karakter,

waarbij

de

keuze

die

de

langstlevende

echtgenoot maakt geen terugwerkende kracht heeft.
225

De schuld zou dus pas ontstaan op het ogenblik dat
de keuze wordt gemaakt, dus na het overlijden. Vermits de schuld niet bestaat op het ogenblik van het
overlijden, kan er volgens de administratie geen
rekening mee gehouden worden bij de berekening en

230

de

heffing

van

de

successierechten

(artikel

27

W.Succ.).

“

4.2.2 – Artikel 27 W.Succ. somt de categorieën van
aannemelijke schulden op. In principe komen alle

235

schulden van de

overledene op

de dag van diens

overlijden in aanmerking als aannemelijk passief.
Bij het overlijden moet vaststaan dat de erfopvolgers

de

schuld

zullen

moeten

dragen.

Bestaande

schulden zijn verbintenissen die de overledene voor
240

zijn

overlijden

heeft

aangegaan

of

die

in

zijn

hoofde zijn ontstaan en die nog bestaan op de dag
van het overlijden. De schuld moet zeker en definitief

zijn

(H.

CASIER,

“Successierechten”

in

Comm.Erfr., Mechelen, Kluwer, 2012, 94, nr. 106).
245
“

Schulden onder opschortende voorwaarde of eventuele
schulden, dit zijn schulden die op het tijdstip van
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het openvallen van de nalatenschap een definitieve
verbintenis uitmaken van de overledene, doch waarvan de uitwerking afhangt van een toekomstige onzekere gebeurtenis, mogen pas als passief aangenomen
worden wanneer de toekomstige onzekere gebeurtenis

59 en p. 95-96, nrs 108-109; J. DECUYPER, Succes255

sierechten 2012-2013, Mechelen, Kluwer, 2012, 54546;

J.

RUYSSEVELDT,

Successierechten,

Mechelen,

Kluwer, 2012, 172).

“
260

Bij de vervulling van de voorwaarde na het overlijden bestaat er een recht op teruggave.

“

Uit de samenhang van de artikelen 27 en 135, 4°
W.Succ. blijkt dat de schulden die niet zeker en
definitief zijn op de dag van het overlijden, toch

265

als

passief

van

de

nalatenschap

kunnen

aanvaard

worden ingeval deze schulden voortvloeien uit een
verbintenis die op datum van het overlijden bestaat, maar slechts actueel wordt door een voorwaarde of vooral die intreedt na het overlijden.
270
“

4.2.3. – In deze betreft de litigieuze schuld de
verbintenis, voortvloeiend uit een optioneel finaal
verrekenbeding

tussen

echtgenoten,

gehuwd

met

scheiding van goederen, en dat louter verbintenis275

rechtelijke gevolgen heeft en geen zakenrechtelijke.

“

De verrekenschuld vindt haar oorzaak en oorsprong
in de wijziging van het huwelijkscontract en is dus
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280

voor het overlijden van de eerst overleden echtgenoot ontstaan. Op het ogenblik van de wijziging van
huwelijkscontract

schuld

aan,

al

gaat

naargelang

elke
de

echtgenoot

specifieke

een

toepas-

singsvoorwaarden van het beding, onder een opschortende voorwaarde of onder een opschortende termijn.
De verrekenvordering en de verrekenschuld ontstaan
in het huwelijkscontract of in de akte tot wijziging ervan, zij het dat de schuld is aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de echtgenoot –
290

schuldenaar eerst overlijdt en dat de langstlevende
echtgenoot de optie licht. De schuld ontstaat met
andere woorden voor het overlijden, maar zij is
voorwaardelijk en wordt slechts definitief, bepaald
en opeisbaar als de optie wordt gelicht en dus na

295

het overlijden. De verwezenlijking van de modaliteit heeft enkel de opeisbaarheid van de bedongen
schuld tot gevolg.

“
300

De omvang van de schuld is niet ab initio bepaald,
maar is wel bepaalbaar. Aan de hand van de verrekenmassa en de verrekensleutel die in de akte houdende wijziging van het huwelijkscontract zijn opgenomen, kan het bedrag van de verrekenvordering /
verrekenschuld bij de verwezenlijking van de bedon-

305

gen modaliteit (in casu het overlijden van de eerst
stervende) precies bepaald worden. Het feit dat de
langstlevende een optierecht heeft met betrekking
tot de vereffening – verrekening van het huwelijksvermogensstelsel verandert hier niets aan. De uit-

310

oefening van het optierecht doet immers de schuld
niet ontstaan, maar bepaalt wel de omvang ervan.
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“

Fiscaal kan er met een schuld onder opschortende
voorwaarde geen rekening gehouden worden. Maar als
na het openvallen van de nalatenschap, de samenstelling van de nalatenschap verminderd wordt ‘door
het intreden van een voorwaarde’, kan bij toepas-

worden van de te veel betaalde successierechten.
320

Daarvoor moet wel een aangifte ingediend worden.

“

Doch indien de optie wordt gelicht en de voorwaarde
wordt vervuld voor het indienen van de originele
aangifte, wordt de verrekenschuld in deze originele

325

aangifte verwerkt en is de verrekenschuld dan de
facto wel aftrekbaar van het actief, zoals in deze.”(p.18-20, 4.2.1 - 4.2.3).

(…)
330
“

De eerste rechter heeft terecht geoordeeld dat het
verrekenbeding zoals geformuleerd in de akte houdende wijziging van het huwelijkscontract van de
echtgenoten B. – R. van 5 mei 2010 volkomen rechts-

335

geldig en toepasbaar is; dat de verrekenvordering
ten bedrage van 1.116.311,57 euro terecht in aftrek
is gebracht van het actief van de nalatenschap van
wijlen de heer H. B. en dat ingevolge deze terechte
aftrek geen successierechten verschuldigd zijn op

340

deze nalatenschap.

“

De eerste rechter heeft de Belgische Staat (thans
eiser) terecht

veroordeeld tot

terugbetaling

van

het bedrag van 171.804,48 euro, vermeerderd met de
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345

moratoire

intresten

overeenkomstig

artikel

142

W.Succ. aan de wettelijke intrestvoet vanaf 1 maart

(p.22, 4.5).
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350

355

Grieven:

1. Krachtens artikel 1, 1° W.Succ. wordt een recht
van successie gevestigd op de waarde van al wat uit de
nalatenschap van een Rijksinwoner wordt verkregen, ver360

minderd met het in artikel 27, eerste lid, W.Succ. bedoelde passief.

Deze rechten zijn krachtens artikel 2 W.Succ. verschuldigd op de erfgoederen ongeacht of zij ingevolge
365

wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of contractuele erfstelling worden overgemaakt. Ze zijn, bovendien, verschuldigd in de gevallen aangeduid onder
artikelen 3 tot 14 W.Succ.

370

Company: x

2012 …”
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375

voorwaarde of van enig ander voorval, hetzij door de oplossing van een
geschil ingevolge een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of een

ontbinding voortkomende van het niet-uitvoeren door de erfgenamen,

380
2.

Krachtens

artikel

27,

eerste

lid,

W.Succ.,

geldt als aannemelijk passief met betrekking tot de nalatenschap van een Rijksinwoner, naast de begrafeniskosten, slechts de op de dag van het overlijden be385

staande schulden van de overledene.

Onder bestaande schulden worden alle verbintenissen
verstaan waartoe de overledene op het ogenblik van zijn
overlijden zeker en definitief is gehouden.
390
3. Bij notariële akte van 5 mei 2010 werd aan het
oorspronkelijk door de echtgenoten B.-R. aangenomen huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen, een
“optioneel” finaal verrekenbeding toegevoegd, luidend
395

als volgt:

“

In geval van ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel

door

het

overlijden

van

een

echtgenoot,

doch enkel en uitsluitend in dat geval, geldt het
400

volgende (…)

“ 1. Bij ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel
door

overlijden

van

een

echtgenoot,

komt

aan

de

langstlevende echtgenoot de optie toe, geheel facul405

tatief en vrijblijvend, om tussen de langstlevende
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echtgenoot en de erfgenamen van de eerst overleden
echtgenoot op verbintenisrechtelijke wijze af te re-

of gedeeltelijk, over de hierna genoemde goederen
410

(verrekenmassa) en op de wijze zoals hierna uiteen-

“ 2.

Deze

verrekening

is

een

verbintenisrechtelijke

regeling zodat er, in het raam van dit verrekenbe415

ding, geen sprake is van enig gemeenschappelijk vermogen noch van een onverdeeldheid tussen de echtgenoten. Het verrekenbeding verleent de langstlevende
echtgenoot geen enkele zakenrechtelijke vordering op
de persoonlijke goederen van de eerst overledene,

420

doch verleent hem of haar enkel een louter verbintenisrechtelijk

vorderingsrecht

(verrekenvordering)

hetgeen daarenboven zoals gezegd slechts een facultatieve

mogelijkheid

is

waarover

uitsluitend

kan

worden beslist door de langstlevende echtgenoot.
425

“ Het vorderingsrecht is onoverdraagbaar, zelfs tussen
echtgenoten,

zolang

het

huwelijksstelsel

niet

is

ontbonden.

“ 3. De langstlevende echtgenoot kan de optie lichten
430

door middel van een schriftelijke verklaring gedeponeerd bij een notaris van zijn of haar keuze, binnen
een termijn van negentig (90) kalenderdagen na het
overlijden van de eerst overleden echtgenoot, deze
dag niet meegerekend.

435
“ 4. De verrekenmassa op basis waarvan voornoemde verrekenvordering moet worden vastgesteld, bestaat uit
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alle goederen van elk der echtgenoten die in een algehele gemeenschap van goederen naar Belgisch recht
tot het gemeenschappelijk vermogen zouden behoren,
behoudens de gezinswoning gelegen te …, ...

aan de verrekeningsgerechtigde echtgenoot een vordering toe gelijk aan de nettowaarde van het totale
445

persoonlijke vermogen van de eerst overleden echtgenoot onder aftrek van de totale nettowaarde van de
goederen zoals hiervoor bepaald.

“ 5. De verrekening geschiedt naar de nettowaarde van
450

het persoonlijke vermogen van elk der echtgenoten op
het tijdstip van de ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel door overlijden.

(…)
455

“ 6. De vaststelling van de persoonlijke vermogens,
van de waarde van de daartoe behorende goederen en
schulden en van de daaruit voortvloeiende omvang van
de verrekening zal uiterlijk binnen één jaar na de
ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel bij no-

460

tariële akte plaats hebben.

“ 7. Het te verrekenen bedrag wordt voldaan binnen één
jaar na de ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel in natura, contanten, effecten, liquiditei465

ten of anderszins, naar keuze van de langstlevende”.
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4. De verrekenschuld die voortvloeit uit een optioneel finaal verrekenbeding, zoals hierboven beschreven, waarbij aan de langstlevende echtgenoot een geheel
facultatieve en vrijblijvende optie wordt verleend om
te verrekenen, welke optie eerst na het overlijden van

geen schuld die op het ogenblik van het overlijden
475

reeds bestaat in de zin van artikel 27, eerste lid,
W.Succ.

Waar

een

Waar

een

dergelijk

optioneel

finaal

verrekenbeding de langstlevende echtgenoot immers de
480

keuze laat, enerzijds, om al dan niet de optie te lichten, zodat mogelijks nooit een verrekenschuld ontstaat,
anderzijds, zelf te bepalen in welke mate zal worden
verrekend, kan de schuld pas ontstaan op het ogenblik
dat de optie door de begunstigde echtgenoot effectief

485

wordt uitgeoefend.

Aan de verrekenschuld die voortvloeit uit een dergelijk optioneel finaal verrekenbeding ligt bijgevolg
geen
490

definitieve

en

onherroepelijke

verbintenis

ten

grondslag die reeds bestaat op het ogenblik van de opname van dit beding in de huwelijksovereenkomst, noch
op het ogenblik van het overlijden, maar een optionele
verbintenis met alternatief karakter, zoals bedoeld in
de artikelen 1189 tot en met 1196 B.W., in zoverre de

495

langstlevende echtgenoot zelf kan bepalen of er al dan
niet een verrekenschuld tot stand zal komen.

Een alternatieve verbintenis slaat op verschillende prestaties waarvan er slechts één moet worden uitge-
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500

voerd opdat de schuldenaar bevrijd zou zijn (artikelen
1189, 1191 B.W.). Hoewel het in beginsel de schuldenaar

voerd, kan van deze regel krachtens artikel 1190 B.W.
worden afgeweken. Dit laatste is het geval bij een optioneel finaal verrekenbeding, waarbij de keuze aan de
schuldeiser, zijnde de langstlevende echtgenoot, wordt
gelaten.

Doordat in een optioneel finaal verrekenbeding aan
510

de overlevende echtgenoot, via een verbintenisrechtelijke vordering op de nalatenschap, de keuze wordt gelaten om te bepalen of en hoe de (overleden) schuldenaar zich van zijn verbintenis zal moeten kwijten,
staat op de dag van het overlijden nog niet onmiddel-

515

lijk definitief en onherroepelijk vast of de schuldenaar een prestatie zal moeten leveren en, zo ja, welke prestatie.

5. Het bestreden arrest kwalificeert de schuld die
520

voortvloeit

uit

een

optioneel

finaal

verrekenbeding

niet als een alternatieve verbintenis, maar als een
verbintenis waartoe de overledene onder opschortende
voorwaarde is gehouden, enerzijds, de voorwaarde van
het (voor)overlijden van een van de beide echtgenoten,
525

anderzijds, de voorwaarde dat de overlevende echtgenoot
beslist gebruik te maken van het optioneel verrekenbeding.

Een verbintenis onder een opschortende voorwaarde
530

aangegaan, is die welke afhangt van een toekomstige en
onzekere gebeurtenis en die slechts uitgevoerd kan wor-
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den dan nadat deze gebeurtenis heeft plaatsgehad (artikelen 1168 en 1181 B.W.). De verbintenis onder opschor-

535

is de uitvoering ervan geschorst. De vervulde opschortende voorwaarde werkt krachtens artikel 1179 B.W. te-

Ingeval van een optioneel finaal verrekenbeding
540

hangt het ontstaan van de verbintenis in hoofde van de
eerststervende echtgenoot niet af van een toekomstige
en onzekere gebeurtenis, maar van een beslissing van de
schuldeiser zelf. De eerststervende echtgenoot verbindt
zich derhalve niet tot een schuld onder opschortende

545

voorwaarden, die bestaat zodra het beding wordt opgenomen in het huwelijkscontract, maar tot een facultatieve
en alternatieve schuld, waarvan het bestaan zal afhangen van het uitoefenen door de langstlevende echtgenoot
van de hem verleende optie. Het uitoefenen van dit keu-

550

zerecht kan, anders dan bij een verbintenis die aangegaan is onder opschortende voorwaarde, niet terugwerken
tot op de dag waarop het verrekenbeding is opgenomen in
het huwelijkscontract.

555

Het bestreden arrest oordeelt derhalve niet wettig
dat de schuld die voortvloeit uit een optioneel finaal
verrekenbeding onder opschortende voorwaarde is aangegaan, waarbij de verbintenis en de schuld in afwachting
van de realisatie van de voorwaarden wel reeds bestaat

560

vóór het overlijden, maar de uitvoering van de verbintenis is geschorst, waarbij de schuld aldus voorwaardelijk is en slechts definitief, bepaald en opeisbaar
wordt als de optie wordt gelicht, dit is na het over-
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lijden, waardoor die schulden toch in het passief kun565

nen worden opgenomen (zie p.20, 4.2.3, tweede alinea).

deze verrekenschuld geen op de dag van het overlijden
570

bestaande schuld van de overledene en komt die schuld
bijgevolg niet in aanmerking als aannemelijk passief in
de zin van artikel 27 W.Succ.

Het feit dat de optie wordt gelicht vóór het in575

dienen van de originele aangifte op 17 april 2011 en
aldus in de originele aangifte wordt verwerkt, doet
geen afbreuk aan de vaststelling dat die optie werd gelicht na het overlijden. Het lichten van de optie vóór
het indienen van de originele aangifte kan bijgevolg

580

niet tot gevolg hebben dat die verrekenschuld reeds bestaat op het ogenblik van het overlijden in de zin van
artikel 27, eerste lid, W.Succ. en van het actief in
mindering kan worden gebracht.

585

De teruggave bedoeld in artikel 135, 4° W.Succ.
viseert enkel de schulden die voortvloeien uit een verbintenis die op datum van het overlijden bestaat, maar
slechts actueel wordt door een voorwaarde of voorval
dat intreedt na het overlijden, en niet de schulden

590

die, zoals de verrekenschuld uit een optioneel finaal
verrekenbeding, voortvloeien uit een verbintenis die
eerst na het overlijden ontstaat, te dezen als gevolg
van een keuze van de schuldeiser zelf, in welk geval er
geen sprake is van het “intreden van een voorwaarde” in

595

de zin van voormelde bepaling.
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7. Hieruit volgt dat het bestreden arrest, eerste

ding niet wettig heeft beschouwd als een verbintenis
onder opschortende voorwaarde, nu de litigieuze verrekenverbintenis als een facultatieve alternatieve verbintenis was aangegaan door de eerststervende echtgenoot waardoor de verrekenschuld, anders dan het bestreden arrest aanneemt, niet reeds bestond op het ogenblik
605

van het overlijden, maar pas op het ogenblik dat de optie op 22 oktober 2010 effectief door de overlevende
echtgenoot, de rechtsvoorgangster van verweerder, werd
uitgeoefend, zonder dat deze keuze tot op de dag van
het overlijden kon terugwerken, en ongeacht het feit

610

dat de verrekenschuld reeds in de originele aangifte
was verwerkt (schending van de artikelen 1134, 1168,
1179, 1181, 1189, 1190 en 1191 B.W., 1, 2, 27 en 135,
4° W.Succ.), mitsdien niet wettig heeft beslist dat de
verrekenschuld als een schuld van de overledene kan

615

worden beschouwd, bestaande op de dag van het overlijden, die als passief van de nalatenschap kan worden
aanvaard zodat eiser tot teruggave van successierechten
was gehouden (schending van de artikelen 1, 2, 27 en
135, 4° W.Succ.).

620
8. Door te oordelen dat het “optioneel” finaal
verrekenbeding, zoals opgenomen in de bij notariële akte van 5 mei 2010 gewijzigde huwelijksovereenkomst, een
verbintenis betreft, aangegaan onder de opschortende
625

voorwaarde

dat

de

langstlevende

echtgenoot

de

optie

licht, heeft het bestreden arrest, tweede onderdeel, de
bewijskracht miskend van dit “optioneel” finaal verrekenbeding aangezien dit beding, in het bijzonder punt
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1, de langstlevende “de optie” toekent, en dus een
630

recht en geen plicht, om “geheel facultatief en vrij-

gelicht (zie ook punt 2: “een facultatieve mogelijkheid”), alsook zelf te bepalen voor welk bedrag zal

635

uitoefening van dit keuzerecht geen opschortend, maar
een facultatief en alternatief karakter heeft nu het
bestaan van de verrekenschuld niet afhangt van een onzekere toekomstige gebeurtenis, maar van de loutere wil
van de schuldeiser, zijnde de langstlevende echtgenoot.

640

Aldus heeft het bestreden arrest aan dat finaal verrekenbeding een bevestiging toegeschreven die daarin niet
voorkomt, en beslist dat dit optioneel beding een bevestiging die er wel in voorkomt niet bevat, minstens
een interpretatie aan dat beding gegeven die onverzoen-

645

baar is met de bewoordingen ervan (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 B.W.) alsook de verbindende
kracht ervan miskend (schending van artikel 1134 B.W.).

TOELICHTING
650
1. Onder de bestaande schulden die men in het passief van de nalatenschap mag aanvaarden, verstaat men
alle verbintenissen waartoe de overledene ten dage van
zijn overlijden gehouden was. Als absolute voorwaarde
655

geldt evenwel dat de overledene er zeker en definitief
moet toe gehouden zijn (DECUYPER, J., Successierechten
2000-2001, I, Antwerpen, Kluwer, 2000, 393-394, nr.660;
Cass., 31 oktober 2014, F.13.0017.N, www.cass.be).
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660

De verrekenschuld die voortvloeit uit een optioneel
finaal verrekenbeding is geen schuld die op het ogen-

tikel 27, eerste lid, W.Succ. nu de overledene niet zeker en definitief gehouden is tot die schuld.

2. Verrekenbedingen kunnen als volgt worden omschreven:

“ Verrekenbedingen
670

zijn

overeenkomsten

opgenomen

in

het huwelijkscontract van scheiding van goederen met
verrekening van (niet-)aanwinsten, waarin de beide
echtgenoten, of één van hen, zich verbindt(en) om
een prestatie te leveren (meer bepaald iets te geven, een geldsom) aan de andere echtgenoot bij de

675

ontbinding van het stelsel door overlijden of door
echtscheiding. Het gaat dus om een obligatoire verhouding en niet om een zakenrechtelijke verhouding,
zoals dit het geval is bij de verdelingsbedingen inzake huwelijksgemeenschappen, waar na de ontbinding

680

van het stelsel wordt overgegaan tot de verdeling
van goederen. Bij een stelsel van scheiding van goederen met verrekening van (niet-) aanwinsten behoudt
elke echtgenoot de goederen die op zijn/haar naam
staan, maar gaat hij/zij t.a.v. de andere echtgenoot

685

een verbintenis aan. Meestal gaat het om de verbintenis een bepaalde som te betalen aan de langstlevende echtgenoot of de verbintenis om t.a.v. de aanwinsten en/of de niet-aanwinsten op een bepaalde manier

690

‘af

te

rekenen’.

Uit

deze

verrekenbedingen

vloeit vaak een vermogensrechtelijk voordeel voort
ten

behoeve

van

de

langstlevende

echtgenoot,

schuldeiser en titularis van een verrekenvordering”
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(GEELHAND de MERXEM, N., in BARBAIX, R., GEELHAND de
MERXEM, N. en VERBEKE, A., Handboek Estate Planning,
Bijzonder deel 4, Huwelijksvoordelen, Gent, Larcier,
2010, 210; PINTENS, W., DECLERCK, Ch. en ALLAERTS,
C., “Huwelijksvermogensrecht – Overzicht van recht-

NUDT,
700

G.,

“De

sterfhuisclausule

naal)verrekenbeding:

(nog)

en

het

adviseerbaar?”

(fi-

T.Not.,

2010, 251).

In geval van een facultatief finaal verrekenbeding heeft de overlevende echtgenoot het recht om zelf
705

te bepalen of hij zijn vordering voortkomende uit het
verrekenbeding na het overlijden van zijn echtgenoot
zal laten gelden, en zo ja, in welke mate hij dit zal
doen. Hierdoor kan de verrekenschuld pas ontstaan op
het ogenblik waarop de overlevende echtgenoot beslist

710

om de optie te lichten, niet eerder.

In zoverre de schuldeiser, zijnde de langstlevende
echtgenoot, de keuze heeft al dan niet de uitvoering
van de verbintenis te vragen, ligt aan het optioneel
715

verrekenbeding een facultatieve of optionele verbintenis met een alternatief karakter ten grondslag zodat er
geen sprake kan zijn van een verbintenis onder opschortende voorwaarde in hoofde van de eerststervende echtgenoot, zoals ten onrechte door de appelrechters werd

720

aangenomen.

Een

verbintenis

onder

een

opschortende

voorwaarde hangt immers af van een toekomstige en onzekere gebeurtenis en niet van de wil van de schuldeiser.
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3. Bij alternatieve verbintenissen heeft de keuze,
725

anders dan bij verbintenissen die onder opschortende

(VAN OMMESLAGHE, P., Droit des obligations, Brussel,
Brylant,

2010,

1756,

nr.1226;

DEKKERS,

R.,

Handboek

730
De verrekenschuld uit een optioneel finaal verrekenbeding ontstaat bijgevolg noodzakelijk op het ogenblik dat de keuze wordt gemaakt, dit is ná het overlijden, zodat de verrekenschuld geen op de dag van het
735

overlijden bestaande schuld kan zijn in de zin van artikel 27 W.Succ., noch een schuld bedoeld in artikel
135, 4° W.Succ.

De teruggave bedoeld in artikel 135, 4° W.Succ.
740

viseert enkel de schulden die voortvloeien uit een verbintenis die op datum van het overlijden bestaat, maar
slechts actueel wordt door een voorwaarde of voorval
dat intreedt na het overlijden, en niet de schulden
die, zoals de verrekenschuld uit een optioneel finaal

745

verrekenbeding, voortvloeien uit een verbintenis die
eerst na het overlijden ontstaat, te dezen als gevolg
van een keuze van de schuldeiser zelf.

Het bestreden arrest heeft het “optioneel” finaal
750

verrekenbeding derhalve niet wettig beschouwd als een
verbintenis onder opschortende voorwaarde, nu de litigieuze verrekenverbintenis als een facultatieve alternatieve verbintenis was aangegaan door de eerststervende echtgenoot waardoor de litigieuze verrekenschuld,

755

anders dan het bestreden arrest aanneemt, niet reeds
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bestond op het ogenblik van het overlijden, maar pas op
het ogenblik dat de optie op 22 oktober 2010 effectief

fend, mitsdien niet wettig beslist dat de verreken760

schuld als een schuld van de overledene kan worden be-

passief van de nalatenschap kan worden aanvaard en eiser tot teruggave van successierechten was gehouden.

765

770

775

780
OM DEZE REDENEN,

Download date: 21/10/2020

schouwd bestaande op de dag van het overlijden die als

Company: x

door de rechtsvoorgangster van verweerder werd uitgeoe-

eke.cauwenberghs@kluwer.be

M&D Seminars

1242

VERZOEKSCHRIFT/26

besluiten voor eiser ondergetekende advocaten, dat
het U behage, Hooggeachte Dames en Heren, het bestreden
arrest te vernietigen, de zaak en partijen te verwijzen
naar het hof van beroep te Brussel, kosten als naar
recht.

790
1./

Exploot van betekening van 8 februari 2016 van het bestreden arrest waarin
verweerder keuze van woonst doet bij gerechtsdeurwaarder John
BAELDE, met standplaats te 1210 Sint-Joost-ten-Node, voorlopig
kantoorhoudend te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Nijver-

795

heidslaan 1,

Brussel, 2 mei 2016

800

Geoffroy de FOESTRAETS
805

Stefan DE VLEESCHOUWER
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