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Bruno Tobback en Dirk Van der Maelen 

“Overheden moeten stoppen met werknemers via 
managementvennootschappen excessieve verloningen te geven 

en hen zo de mogelijkheid te bieden om sociale en fiscale 
bijdragen te ontwijken”

Vlaams Parlement – Ontwerp van decreet 
vennootschap” / Verantwoording

“Managementvennootschappen komen niet in aanmerking voor 
de vrijstelling of vermindering”

Alexander De Croo – DS 23 oktober 2011 

“Laten we er voor zorgen dat managementvennootschappen 
geen huizen meer kunnen kopen”
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Bruno Tobback en Dirk Van der Maelen – De Morgen 13 juli 2011

“Overheden moeten stoppen met werknemers via 
managementvennootschappen excessieve verloningen te geven 

en hen zo de mogelijkheid te bieden om sociale en fiscale 
bijdragen te ontwijken”

Ontwerp van decreet – “overdracht familiale 
vennootschap” / Verantwoording

“Managementvennootschappen komen niet in aanmerking voor 
de vrijstelling of vermindering”

DS 23 oktober 2011 

“Laten we er voor zorgen dat managementvennootschappen 
geen huizen meer kunnen kopen”
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2. Strijd tegen de managementvennootschap



1. De managementvennootschap 
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1. De managementvennootschap 



• Gebruik van managementvennootschap betekent:
uitoefening van management- / bestuurs
aanverwante activiteiten …

… niet als werknemer 
… niet als zelfstandige natuurlijke persoon

… maar via tussenkomst van een vennootschap

inkomen uit die activiteit zal in eerste instantie aan de
vennootschap toekomen en aan de vennootschaps
belasting onderworpen worden i.p.v. aan de 
personenbelasting 

• Inkomsten worden verworven in de vennootschap, en kunnen: 
- hetzij in de vennootschap besteed worden;
- hetzij uitgekeerd worden

1. De managementvennootschap 
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Gebruik van managementvennootschap betekent:
/ bestuurs- en

… niet als zelfstandige natuurlijke persoon

… maar via tussenkomst van een vennootschap

inkomen uit die activiteit zal in eerste instantie aan de
vennootschap toekomen en aan de vennootschaps-
belasting onderworpen worden i.p.v. aan de 

Inkomsten worden verworven in de vennootschap, en kunnen: 
hetzij in de vennootschap besteed worden;

1. De managementvennootschap - Functie



“Vanaf welk inkomen en voor welk doel 
nog interessant?

1. De managementvennootschap 
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Vanaf welk inkomen en voor welk doel 
nog interessant?”

1. De managementvennootschap 



1. Is een managementvennootschap nog interessant?

Vergelijking zonder fiscale optimalisaties (“worst case”) 

Zonder vennootschap

Omzet

Kosten

Bezoldiging BL 100.000,00

Sociale bijdragen -16.092,54

Belasting -37.304,36

dividend
Roer voorh 
(25%) 

TOTAAL NETTO 46.603,11
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1. Is een managementvennootschap nog interessant?

Vergelijking zonder fiscale optimalisaties (“worst case”) 
Met vennootschap

Vennootschap manager
100.000,00

-5.000,00

-40.000,00 40.000,00

-7.210,66

-18694,50 -10.766,71

-36.305,50 36.305,50

-9.076,38

/                         49.251,75                                                           



Inkomsten

Vennootschap

Vennootschapsbelasting
Normaal tarief
Verlaagde tarieven: 
< 25.000,00
25.000,00 tot   90.000,00
90.000,00 tot 322.500,00

Uitkeringen:

Mét vennootschap: splitsing van inkomsten
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%
33,99

24,98
31,93
35,54

- Bezoldiging
- Onkosten
- Voordeel alle aard
- Dividend
- Verhuur (on)roerende goederen
- Intrest rekening courant
- Pensioenopbouw
- Kapitaalvermindering
- Vereffening
- Investering in vastgoed

MET ELK HUN EIGEN TAXATIE
<> ZONDER VENNOOTSCHAP 
ALLES PROGRESSIEF 
BELASTBAAR

Uitkeringen:

Mét vennootschap: splitsing van inkomsten



2. Strijd tegen 
managementvennootschap 
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2. Strijd tegen 
managementvennootschap 



2. Strijd tegen managementvennootschappen 
Beleidsnota

“Strijd tegen de managementvennootschap opgenomen in het  
luik van de strijd tegen sociale fraude 
fiscale fraude”

Hoofdzakelijk strijd tegen schijnzelfstandigheid
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2. Strijd tegen managementvennootschappen -

Strijd tegen de managementvennootschap opgenomen in het  
luik van de strijd tegen sociale fraude – niet in  luik tegen de 

schijnzelfstandigheid



2. Strijd tegen managementvennootschappen 
Programmawet 27 december 2006

Uitgangspunt = KWALIFICATIE van de partijen

“Men dient te vertrekken van de kwalificatie 
samenwerking hebben gegeven en er dient onderzocht te worden of de 
feitelijke uitvoering van de overeenkomst dit statuut niet tegenspreekt

– Kwalificatie blijkt zowel rechtstreeks uit de overeenkomst als onrechtstreeks 
uit bv. verklaringen t.g.v. een inspectie 

– Belang van een geschreven overeenkomst!

HERKWALIFICATIE enkel wanneer aangetoond wordt dat er elementen 
zijn die ONVERENIGBAAR zijn met de gegeven kwalificatie
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2. Strijd tegen managementvennootschappen -
Programmawet 27 december 2006

Uitgangspunt = KWALIFICATIE van de partijen

kwalificatie die de betrokken partijen aan hun 
samenwerking hebben gegeven en er dient onderzocht te worden of de 
feitelijke uitvoering van de overeenkomst dit statuut niet tegenspreekt” 

Kwalificatie blijkt zowel rechtstreeks uit de overeenkomst als onrechtstreeks 
uit bv. verklaringen t.g.v. een inspectie 

Belang van een geschreven overeenkomst!

HERKWALIFICATIE enkel wanneer aangetoond wordt dat er elementen 
zijn die ONVERENIGBAAR zijn met de gegeven kwalificatie



2. Wapening tegen herkwalificatie

Wat dient men in acht te nemen:

1) Goede en evenwichtige overeenkomst met aandacht voor de 
toetsingscriteria die het mogelijk maken het bestaan of de afwezigheid van een 
gezagsband te beoordelen

1. Keuzevrijheid van de partijen
2. Vrijheid van organisatie van de werktijd 

(tijdsbesteding, vakantieregeling, … daaraan gelinkt de vergoedingsmodaliteiten)
3. Vrijheid van organisatie van het werk 

(wijze van uitvoeren van de prestaties, wijze van rapporteren, mogelijkheid om voor 
andere opdrachtgevers te werken,…)

4. Afwezigheid van hiërarchische controle 
(krijgen/geven van instructies,…)

2) Uitvoering conform de geschreven overeenkomst  
3) Eventueel via mandaat bestuurder / lid directiecomité
4) Eventueel via aandeelhouderschap
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2. Wapening tegen herkwalificatie

Goede en evenwichtige overeenkomst met aandacht voor de 4 algemene 
die het mogelijk maken het bestaan of de afwezigheid van een 

(tijdsbesteding, vakantieregeling, … daaraan gelinkt de vergoedingsmodaliteiten)

(wijze van uitvoeren van de prestaties, wijze van rapporteren, mogelijkheid om voor 
opdrachtgevers te werken,…)

Uitvoering conform de geschreven overeenkomst  
Eventueel via mandaat bestuurder / lid directiecomité



2. Wijzigingen

Beleidsnota J. Crombez: opvoeren strijd tegen sociale fraude !

Schijnzelfstandigheid opnieuw in vizier
• Nieuwe wetgeving aangenomen in Senaat op 19 juli 2012
• Opzet

Basisprincipes uit Arbeidsrelatieswet
In bepaalde ‘risico’sectoren vermoeden van 
dan de helft van specifieke criteria vervuld is!

Risicosectoren: 
• Bouw, 
• Transport
• Bewakingsdiensten 
• Schoonmaak

• Vergemakkelijkt bewijslast voor RSZ
• Verzwaart bewijslast voor contractspartijen
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: opvoeren strijd tegen sociale fraude !

Nieuwe wetgeving aangenomen in Senaat op 19 juli 2012

Arbeidsrelatieswet blijven behouden (4 alg. criteria)
vermoeden van werknemerschap indien meer 

dan de helft van specifieke criteria vervuld is!

Verzwaart bewijslast voor contractspartijen



2. Criteria

14

1) Ontstentenis van enig financieel of economisch risico
diegene die de werkzaamheden uitvoert, zoals dit onder meer het geval is:

bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële investering in de 
onderneming met eigen middelen, of;

bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële deelname in de 
winsten en verliezen van de onderneming;
2) Ontstentenis van verantwoordelijkheid en beslissingsmacht
de financiële middelen van de onderneming in hoofde van diegene die de 
werkzaamheden uitvoert;
3) Ontstentenis van beslissingsmacht over het aankoopbeleid
onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert;
4) Ontstentenis van beslissingsmacht over het prijsbeleid
onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert, 
behoudens wanneer de prijzen wettelijk vastgelegd zijn;
5) Ontstentenis van een resultaatsverbintenis
overeengekomen arbeid;
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enig financieel of economisch risico in hoofde van 
diegene die de werkzaamheden uitvoert, zoals dit onder meer het geval is:

bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële investering in de 

bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële deelname in de 
winsten en verliezen van de onderneming;

verantwoordelijkheid en beslissingsmacht aangaande 
de financiële middelen van de onderneming in hoofde van diegene die de 

beslissingsmacht over het aankoopbeleid van de 
onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert;

beslissingsmacht over het prijsbeleid van de 
onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert, 
behoudens wanneer de prijzen wettelijk vastgelegd zijn;

resultaatsverbintenis betreffende de 



2. Criteria
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6) Garantie op de betaling van een vaste vergoeding
bedrijfsresultaten of de omvang van de prestaties geleverd door diegene die de 
werkzaamheden uitvoert;
7) Zelf geen werkgever zijn van persoonlijk en vrij aangeworven personeel of 
het ontbreken van de mogelijkheid om voor de uitvoering van het 
overeengekomen werk personeel aan te werven of zich te laten 
8) Zich niet voordoen als een onderneming
personen of zijn medecontractant of hoofdzakelijk of gewoonlijk voor één 
medecontractant werken;
9) In ruimtes werken waarvan men niet
met materiaal dat ter beschikking wordt gesteld
door de medecontractant. 

© 2012 Deloitte Fiduciaire

vaste vergoeding, ongeacht de 
bedrijfsresultaten of de omvang van de prestaties geleverd door diegene die de 

van persoonlijk en vrij aangeworven personeel of 
het ontbreken van de mogelijkheid om voor de uitvoering van het 
overeengekomen werk personeel aan te werven of zich te laten vervangen;

voordoen als een onderneming ten overstaan van andere 
personen of zijn medecontractant of hoofdzakelijk of gewoonlijk voor één 

de eigenaar/huurder is en/of werken 
ter beschikking wordt gesteld, gefinancierd of gewaarborgd 



2. Fiscale maatregelen

•Normaal gebruik niet geviseerd
•Misbruiken tegengaan via specifieke maatregelen:
Voordelen alle aard bedrijfswagens en eigen woning
Pensioenvoorziening en 80%-grens
Privékosten in vennootschap – geheime commissielonen 

controles (onderhoudskosten tuin, …)
Investeren in jacht
Onroerende goederen: 

•investeren in onroerend goed blijft mogelijk
•constructies zoals turbo vruchtgebruik, buitenlands onroerend goed en 
investeringen zuiver gericht op creëren verlies liggen onder vuur 
(overdreven kosten – verstrengde controles 
dure inrichtingskosten, …)
•Nieuwe anti-misbruikbepaling
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Misbruiken tegengaan via specifieke maatregelen:
Voordelen alle aard bedrijfswagens en eigen woning

geheime commissielonen – verstrengde 
controles (onderhoudskosten tuin, …)

investeren in onroerend goed blijft mogelijk
constructies zoals turbo vruchtgebruik, buitenlands onroerend goed en 

investeringen zuiver gericht op creëren verlies liggen onder vuur 
verstrengde controles – bv. zwembad, extreem 



2. Nieuwe antimisbruikbepaling
Risico op willekeur niet uitgesloten

1. Administratie moet fiscaal misbruik aantonen 
Door aan te tonen dat het bekomen voordeel in strijd is met de 
doelstellingen van de wet en dat de transactie in wezen gemotiveerd is door 
fiscale doeleinden

2. Tegenbewijs te leveren door belastingplichtige
Transactie is voldoende verantwoord door 
ontwijken van inkomstenbelastingen (financiële motieven, economische 
motieven, familiale motieven, …)

3. Geen tegenbewijs?
Belastingheffing overeenkomstig het doel van de wet
heeft plaatsgevonden en zonder dat rechtsgevolgen gelijksoortig moeten 
zijn

Managementvennootschap op zich valt hier niet onder, wel “volstrekt  
kunstmatige constructies”
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2. Nieuwe antimisbruikbepaling
Risico op willekeur niet uitgesloten

aantonen 
Door aan te tonen dat het bekomen voordeel in strijd is met de 
doelstellingen van de wet en dat de transactie in wezen gemotiveerd is door 

2. Tegenbewijs te leveren door belastingplichtige
Transactie is voldoende verantwoord door andere motieven dan het 
ontwijken van inkomstenbelastingen (financiële motieven, economische 

Belastingheffing overeenkomstig het doel van de wet alsof het misbruik niet 
heeft plaatsgevonden en zonder dat rechtsgevolgen gelijksoortig moeten 

Managementvennootschap op zich valt hier niet onder, wel “volstrekt  



2. Nieuwe antimisbruikbepaling

• Initieel kan er sprake zijn van fiscaal misbruik?
Werken met vennootschap op zich is voorzien door wetgever…
EBVBA

• Tegenbewijs: voldoende valabele tegenargumenten:
Beperkte aansprakelijkheid
Vermogen afschermen van huwelijksgemeenschap
Beroepsniveau

Contracten afsluiten
Personeel aanwerven
Diensten aanbieden aan verschillende opdrachtgevers

• Zelfstandige: vaak voldoende argumenten

• (vroegere) werknemer: argument beperkte aansprakelijkheid minder evident

• VOF, GCV: minder evident
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2. Nieuwe antimisbruikbepaling

Initieel kan er sprake zijn van fiscaal misbruik?
Werken met vennootschap op zich is voorzien door wetgever…

Tegenbewijs: voldoende valabele tegenargumenten:

Vermogen afschermen van huwelijksgemeenschap

Diensten aanbieden aan verschillende opdrachtgevers

Zelfstandige: vaak voldoende argumenten

(vroegere) werknemer: argument beperkte aansprakelijkheid minder evident



3. Onroerend goed
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goed



3. Onroerend goed - Belangrijkste aandachtspunten

Registratierechten

BTW 

Inkomstenbelasting
Afschrijving
Kostenaftrek 

(interest, huur, OV, inrichting,...)

Meerwaardenbelasting

Registratierechten bij exit

BTW herziening

Schenkings- en successierechten
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Belangrijkste aandachtspunten

Risicospreiding

Familiale opvolging

Verkoop



Aandachtspunt : maatschappelijk doel 

• Mogelijkheid om onroerend goed te verwerven, te beheren, te 
verhuren, enz. als afzonderlijk doel voorzien?

• Wat is de feitelijke activiteit van de vennootschap? Is er in feite een 
vastgoedactiviteit?

• Aftrek kosten enkel mogelijk binnen maatschappelijk doel

• Meer discussies in de toekomst bij vermeend misbruik?

3. Onroerend goed
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maatschappelijk doel 

Mogelijkheid om onroerend goed te verwerven, te beheren, te 
verhuren, enz. als afzonderlijk doel voorzien?

Wat is de feitelijke activiteit van de vennootschap? Is er in feite een 

Aftrek kosten enkel mogelijk binnen maatschappelijk doel

Meer discussies in de toekomst bij vermeend misbruik?



• Woning met KI 2.175

Wat is er veranderd?

• Huur: 100/60 – 3.434,33 * 2 = € 11.448 (gemeubeld * 5/3 = 
• Verwarming + elektriciteit: € 2.460
• Totaal: € 13.908 (gemeubeld: € 21.540)

< 2012

• Huur: 100/60 – 3.434,33 * 3,8 = €
€ 36.250)

• Verwarming + elektriciteit: € 2.730
• Totaal: € 24.480 (gemeubeld: € 38.980)

> 2012

3. Waar onroerend goed plaatsen?

22 © 2012 Deloitte Fiduciaire

11.448 (gemeubeld * 5/3 = € 19.080)
2.460

21.540)

21.750 (gemeubeld * 5/3 = 

2.730
38.980)

3. Waar onroerend goed plaatsen?



3. Waar onroerend goed plaatsen?

• Vererving @ langstlevende
• Verhuur beroepsmatig gedeelte
• Bescherming echtgenote
• Bescherming tegen schuldeisers

Gezinswoning – Privé

• Groot risico op zware sancties (tot en met geheime commissielonen) 

Turbo vruchtgebruik 

• Meerwaarde / registratierechten (onverdeeldheid)
• Kapitaalvermindering
• Rekening couranten
• Successierechten roerend vs onroerend vermogen

Wat met bestaande structuren? Uitbreng onroerend 
goed?
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3. Waar onroerend goed plaatsen?

Groot risico op zware sancties (tot en met geheime commissielonen) 

Meerwaarde / registratierechten (onverdeeldheid)

onroerend vermogen

Wat met bestaande structuren? Uitbreng onroerend 



3. Onroerend goed in minder gunstig daglicht

• Maatschappelijk doel
• Verstrengde controle op kosten (privé + “overdreven” kosten)
• Minder voordelig in vennootschap
• Aandacht voor “extreem” verlies door vastgoedinvestering 
• Algemene antimisbruikbepaling: risico op willekeur maar geen “verbod” op 

management- of patrimoniumvennootschap 
Vruchtgebruik, erfpacht, opstal, leasing enkel indien doorslaggevende niet 
fiscale motieven (voldoende perspectief op winst voor vennootschap?)
Vruchtgebruik eigen woning in vennootschap: combinatie met VVAA nog 
mogelijk?
Turbovruchtgebruik?
Correcte waardering vruchtgebruik, … blijft essentieel
Lagere registratierechten bij gesplitste aankoop erfpacht?
Buitenlands onroerend goed geviseerd maar moeilijker te bestrijden
Verkoop/vererving aandelen vastgoedvennootschap
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3. Onroerend goed in minder gunstig daglicht

Verstrengde controle op kosten (privé + “overdreven” kosten)

Aandacht voor “extreem” verlies door vastgoedinvestering 
Algemene antimisbruikbepaling: risico op willekeur maar geen “verbod” op 

of patrimoniumvennootschap 
Vruchtgebruik, erfpacht, opstal, leasing enkel indien doorslaggevende niet 
fiscale motieven (voldoende perspectief op winst voor vennootschap?)
Vruchtgebruik eigen woning in vennootschap: combinatie met VVAA nog 

Correcte waardering vruchtgebruik, … blijft essentieel
Lagere registratierechten bij gesplitste aankoop erfpacht?
Buitenlands onroerend goed geviseerd maar moeilijker te bestrijden
Verkoop/vererving aandelen vastgoedvennootschap



4. Vereffening
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4. Vereffening van de managementvennootschap

• Liquidatiebonus wordt sinds 2002 belast aan 10% roerende 
voorheffing.

• Voorlopig niet gewijzigd

• Opletten met schijnvereffeningen: Cassatie 14 september 2007

• Onroerend goed in managementvennootschap
verhoging vereffeningskosten (meerwaardenbelasting en 
registratierechten)
OK indien managementvennootschap als toekomstige 
vastgoedvennootschap
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4. Vereffening van de managementvennootschap

Liquidatiebonus wordt sinds 2002 belast aan 10% roerende 

Opletten met schijnvereffeningen: Cassatie 14 september 2007

Onroerend goed in managementvennootschap
verhoging vereffeningskosten (meerwaardenbelasting en 

OK indien managementvennootschap als toekomstige 



5. Nieuwe successiewet
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successiewet



5. Schenkings- en successierechten (Vlaams Gewest)

•Schenkingsrechten (roerende goederen)
Schenkingen in rechte lijn en tussen echtgenoten
Schenkingen tussen andere personen
0% indien familiale vennootschap (opgelet
patrimoniumvennootschap – private woning
Voor Nederlandse notaris: 0% + overlevingstermijn

• Successierechten in het Vlaams gewest 
In rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden
3% indien familiale vennootschap

Andere dan familiale vennootschap

0 tot 50.000 euro

50.000 tot 250.000 euro

Meer dan 250.000 euro
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en successierechten (Vlaams Gewest)

echtgenoten (idem samenwonenden) : 3 %
7%

(opgelet voor managementvennootschappen en
woning problematisch)

overlevingstermijn van 3 of 7 jaar

Successierechten in het Vlaams gewest 
In rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden

Toepasselijk tarief

3%

9%

27%



6. conclusie

•Geen verbod op managementvennootschap
•Managementvennootschap blijft voordelig
•Fiscale planning blijft mogelijk (reservering 
uitkeringsmogelijkheden)
•Investering in vastgoed blijft mogelijk, in principe ook in buitenland
•Besparing successierechten blijft mogelijk 
•Uitbreng bestaand onroerend goed?
•Agressieve fiscale planning versus planning op lange termijn met 
opbouw verdedigbaar dossier
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Geen verbod op managementvennootschap
Managementvennootschap blijft voordelig
Fiscale planning blijft mogelijk (reservering – diverse 

Investering in vastgoed blijft mogelijk, in principe ook in buitenland
Besparing successierechten blijft mogelijk – attest
Uitbreng bestaand onroerend goed?
Agressieve fiscale planning versus planning op lange termijn met 
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De inhoud en de lay-out van deze presentatie zijn de exclusieve eigendom van Deloitte 
Fiduciaire* (hierna “Deloitte”) en/of zijn medewerkers en worden beschermd door het 
auteursrecht en andere relevante intellectuele eigendomsrechtwetten en verdragen. 
Geen enkele reproductie in onder het even welke vorm of via om het even welk 
medium is toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Deloitte.

Deze presentatie werd opgemaakt in algemene termen en men kan er dan ook voor 
specifieke situaties niet op steunen.

Hoewel Deloitte de betrouwbaarheid van de gegeven informatie nagaat, is dergelijke 
informatie algemeen en kan Deloitte in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor 
mogelijke fouten die kunnen optreden ten gevolge van het gebruik of de interpretatie 
van deze informatie zonder de bijstand van Deloitte.

*Een afdeling van Deloitte Accountancy BV o.v.v.e. CVBA. 

32 © 2012 Deloitte Fiduciaire

De informatie die in deze presentatie is vervat, is gebaseerd op de wet, 
reglementeringen, rechtspraak, concrete gevallen, rulings en andere bronnen 
die bestaan op het moment van de presentatie. Bijgevolg kunnen latere  
wijzigingen in of aan het voorgaande (waarvoor Deloitte geen 
verantwoordelijkheid draagt om de lezer/gebruiker ervan te informeren) leiden 
tot de ongeldigheid van de informatie vervat in de presentatie.

Toepassing van de vervatte principes zal afhangen van de specifieke 
toepasselijke omstandigheden en we raden aan dat U professioneel advies 
vraagt vooraleer te handelen of u te onthouden van enige handeling op basis 
van de inhoud van deze presentatie. Deloitte zal de lezer/gebruiker graag 
bijstaan om hem te adviseren hoe de principes vervat in deze presentatie toe 
te passen in specifieke situaties. Deloitte aanvaardt geen zorgvuldigheidsplicht 
of aansprakelijkheid voor enig verlies veroorzaakt aan een persoon die handelt 
of die zich onthoudt van enige handeling als gevolg van enige informatie 
vervat in deze presentatie.



Overdracht van roerende waarden 
tegen het licht van de 
rechtsmisbruikbepalingen
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Financieel Forum Waasland - 11 oktober 2012
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Looking back...

Mijlsteen arrest: strikte juridische benadering
Brepols arrest (Hof van Cassatie, 6 June 1961)

de doelstelling van de belastingplichtige speelt geen doorslaggevende 
rol – de doelstelling mag zijn een fiscaal gunstiger regime te bekomen;
Voorwaarden:

geen inbreuk op een wettelijke bepaling;
alle juridische gevolgen van een akte worden tussen de partijen aanvaard. 

de vorm die aan akte wordt gegeven hoeft niet de meest normale te 
zijn

KORTOM: de belastingplichtige heeft het recht om de minst belaste weg 
te kiezen
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Looking back … (2)

Reactie van de wetgever/fiscale administratie: introductie 
van het oorspronkelijke artikel 344, §1 WIB 92 in 1993/ 
artikel 18, §2, W. Reg en artikel 106, lid 2, W. Succ.

Herkwalificatie van een transactie(s) is mogelijk, wanneer het doel 
van de belastingplichtige van de kwalificatie belastingontwijking is;
De belastingplichtige kan rechtmatige financiële of economische 
behoeften aantonen voor de gekozen kwalificatie

Parlementaire vraag Dufour (24 mei 1996): niet voor privé 
aangelegenheden zoals successierechten – enkel in de 
economische sfeer

DE PAPIEREN TIJGER
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Parlementaire commissie inzake fraudebestrijding (2009)
Nieuwe regelgeving (2012):

de bestrijding van de fiscale fraude is één van de steutelelementen 
in het regeerprogramma van de huidige regering Di Rupo I
Programmawet van 29 maart 2012 (B.S., 6 april 2012):

bij belasting op inkomsten (artikel 344 WIB)
bij overdracht van goederen bij leven (artikel 18, §2, W.Reg.)
bij overdracht van goederen bij overlijden (artikel 106, §2, W.Succ.)

Algemene administratieve circulaire van 4 mei 2012 
(Ci.RH.81/616.207)
Aanvullende circulaire van 19 juli 2012 specifiek inzake registratie-
en successierecht (Dossier nr. EE/L.214 – Circulaire nr. 8/2012)

De anti-misbruikbepaling anno 2012
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De anti-misbruikbepaling anno 2012
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De anti-misbruikbepaling inzake registratie-
en successierechten – anno 2012

Aan de administratie kan niet worden tegengeworpen, de rechtshandeling 
noch het geheel van rechtshandelingen dat een zelfde verrichting tot stand 
brengt, wanneer de administratie door vermoedens of door andere in artikel 
185 vermelde bewijsmiddelen aan de hand van objectieve omstandigheden 
aantoont dat er sprake is van fiscaal misbruik

Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige middels de 
door hem gestelde rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen één 
van de volgende verrichtingen tot stand brengt:

Een verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met de doelstellingen van een bepaling van dit 
Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten buiten het toepassingsgebied van die 
bepaling plaatst; of
Een verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt op een belastingvoordeel voorzien door een 
bepaling van dit Wetboek 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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De anti-misbruikbepaling inzake registratie-
en successierechten – anno 2012

Het komt aan de belastingschuldige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn 
rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen door andere motieven 
verantwoord is dan het ontwijken van die registratierechten/ 
successierechten.

Indien de belastingschuldige het tegenbewijs niet levert, dan wordt de 
verrichting aan een belastingheffing overeenkomstig het doel van de wet 
onderworpen alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden.

In werking getreden op 1 juni 2012
Handelingen van vóór 1 juni 2012 die nog uitwerking hebben na die datum: 
buiten beschouwing te laten ?
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De anti-misbruikbepaling inzake registratie-
en successierechten – anno 2012

De volgende handelingen komen in aanmerking voor 
fiscaal misbruik:

een rechtshandeling met een louter fiscaal oogmerk of voordeel 
als voorwerp;
een rechtshandeling waar de niet-fiscale motieven weliswaar 
voorhanden zijn, maar een dermate beperkt belang hebben dat 
elke redelijk persoon de handeling niet zou stellen louter en alleen 
omwille van die niet-fiscale redenen.

Wat is de sanctie?
De belastbare grondslag en de berekening worden hersteld zodat 
de handeling aan een belastingheffing wordt onderworpen 
overeenkomstig het doel van de wet alsof het misbruik niet heeft 
plaats gevonden.
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Eerste reacties inzake de hand- en bankgift

Antwoord van de minister op een Parlementaire Vraag:

“Het is evident dat er voor een hand- of bankgift andere motieven bestaan 
naast het fiscaal voordeel. De bron van de gestelde handeling is duidelijk de 
vrijgevigheid.” (Kamercommissie Financiën 31 mei 2012)

Geen afwijkend standpunt in de rechtsleer, aangezien het Wetboek 
Successierechten zelf voorziet in een specifieke behandeling van 
niet-geregistreerde schenkingen (verdachte periode)
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Meer duidelijkheid via de aanvullende 
circulaire...(?)
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DE WHITE LIST (1)

“Voor zover ze geen deel uitmaken van een 
gecombineerde constructie worden de volgende 
rechtshandeling “op zich beschouwd” niet als fiscaal 
misbruik beschouwd:

Schenking door middel van een handgift of een bankgift
Schenking bij een akte verleden voor een niet-Belgische notaris

Schenking met last = modaliteit van de schenking (wel opletten met 
“donner et retenir ne vaut”)

Schenking onder ontbindende voorwaarde
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DE WHITE LIST (2)

gefaseerde schenking van onroerende goederen met een 
tussenperiode van meer dan drie jaar
schenking door grootouders aan kleinkinderen (“generation 
skipping”)
schenking met voorbehoud van vruchtgebruik of een ander 
levenslang recht
Schenking waarop een verlaagd registratierecht voor schenkingen 
van toepassing is
Schenking die een in het wetboek registratierechten voorziene 
vrijstelling geniet (bijvoorbeeld overdracht familiale onderneming of 
vennootschap)
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DE WHITE LIST (3)

Tontine- of aanwasclausules
Testament met maximale benutting van gunstregimes (bijv. legaat 
aan de langstlevende echtgenoot van de volle eigendom van de 
gezinswoning in Vlaanderen)
Testament met “generation skipping”
Kinderloos vrijgezel testament
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DE WHITE LIST (4)

Duolegaat: voor zover er nog sprake is van een substantiële netto-
bevoordeling van de vereniging

Voorbeeld 1:
nalatenschap opengevallen in het Vlaams Gewest
netto actief: € 200.000 roerend

Het door de VZW netto verkregen legaat ( € 902 i.p.v. € 71.000 bruto) is 
dermate gering dat ernstig mag getwijfeld worden aan het motief voor het 
toestaan van het legaat.
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DE WHITE LIST (5)

Voorbeeld 2

nalatenschap opengevallen in het Brussels Gewest
netto actief € 200.000 roerend

Het saldo voor de VZW is negatief! Indien de VZW het legaat 
aanvaardt is het duidelijk dat andere dan rechtmatige belangen aan 
de grondslag liggen
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DE BLACK LIST (1)

De volgende rechtshandelingen worden als fiscaal misbruik 
beschouwd, tenzij de belastingplichtige bewijst dat de keuze voor de 
rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen verantwoord is 
door andere dan fiscale motieven:

éénzijdige verblijvingsbedingen of bedingen van ongelijke 
verdeling van een huwelijksgemeenschap, losgekoppeld van een 
overlevingsvoorwaarde (de zogenaamde “sterfhuisclausule”);
gesplitste aankoop van blote eigendom en vruchtgebruik van 
goederen voorafgegaan door een al dan niet geregistreerde 
schenking van de benodigde gelden door de verkrijger van het 
vruchtgebruik mits er éénheid van opzet is;
Erfpachtconstructie: een gesplitste aankoop van een onroerend 
goed door gelieerde vennootschappen



Pagina 18 Financieel Forum Waasland

DE BLACK LIST (2)

inbreng door één echtgenoot van goederen in een 
huwelijksgemeenschap, gevolgd door een schenking door beide 
echtgenoten, mits er éénheid van opzet aanwezig is;
uitbreng uit een huwelijksgemeenschap van roerende goederen, 
gevolgd door een wederzijdse schenking tussen echtgenoten, 
meestal onder de ontbindende voorwaarde voor de schenking 
gedaan aan de eerststervende echtgenoot;
“ik opa” testament
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Wat met controlevehikels?

Maatschap?
Stichting Adminstratiekantoor?

meestal voldoende andere motieven aanwezig
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Kan de rulingcommissie helpen?

de rulingcommissie kan zich uitspreken over de vraag of 
de geplande verrichting te verantwoorden is door andere 
dan fiscale motieven naar voren gebracht door de 
belastingplichtige 
voordeel ruling: de rechtmatigheid van de keuze van de 
belastingplichtige voor een bepaalde verrichting kan niet 
meer in vraag gesteld worden door de fiscus
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De nieuwe fiscale anti-misbruikbepaling inzake 
registratie- en successierechten: Conclusie

Moet men in de toekomst steeds de meest belaste weg 
volgen? zeker niet.

De Minister bevestigt dat er in het speelveld van familiale 
vermogensplanning weinig zal veranderen. 

Aanwezigheid van niet-fiscale motieven is doorslaggevend
Aandacht bij juridisch complexe structuren!
Opgelet voor simulatie!
Ruling kan oplossing bieden
De praktijk en rechtspraak zullen meer duidelijkheid 
brengen
Donner et retenir ne vaut!
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Vragen?



Dank voor uw aandacht! !
Contact mevr. Hoste Marleen
Tel. +32(0)3 780.48.35
Mail: marleen.hoste@be.ey.com


