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1 Burgerlijke maatschap kenmerken

- contractuele rechtsfiguur tussen diverse maten (onderhands
contract)

- geen rechtspersoonlijkheid

- discreet karakter: geen publicatieverplichting

- splitsing juridische en economische eigendom

- onafzetbaarheid zaakvoerder
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1 Burgerlijke maatschap kenmerken
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1 Burgerlijke maatschap kenmerken

- schenking van blote eigendom (BE) van deelbewijzen
maatschap

- ouders behouden zich vruchtgebruik (VG) voor
(= gesplitste inschrijving)

- activa maatschap = effecten of geldbeleggingen
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1 Burgerlijke maatschap kenmerken

- 2 opties voor schenking:

� schenking voor Belgische notaris: 3% of 7% schenkbelasting, tenzij
vrijstelling familiale vennootschap

� schenking voor buitenlandse notaris: belastingvrij, tenzij overlijden
schenker binnen 3 jaar (artikel 2.7.1.0.5 VCF)
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2 Uitgangspunt

Artikel 2.7.1.0.7 VCF:

“De roerende en onroerende goederen die wat betreft het vruchtgebruik
door de erflater [ouders] en wat betreft de blote eigendom door een derde
[kinderen] onder bezwarende titel zijn verkregen [van een derde], worden
voor de heffing van de erfbelasting, geacht in volle eigendom in zijn
nalatenschap aanwezig te zijn en als legaat door die derde [kinderen] 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 [ouders] en voor de blote eigendom op naam van een
derde [kinderen].

Het eerste lid is niet van toepassing:

1° als wordt bewezen dat de verkrijging geen bedekte bevoordeling van
de derde is; [...]”
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3 VLABEL standpunt nr. 15004 dd. 26 april 2017

- artikel 2.7.1.0.7 VCF enkel van toepassing op de maatschap
indien:

(i) achterliggende activa = effecten en/of geldbeleggingen

(ii) gesplitste inschrijving:

� materiële gesplitste inschrijving: vermelding 
matenregister/documenten bank

� juridische gesplitste inschrijving: VG/BE deelbewijzen
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3 VLABEL standpunt nr. 15004 dd. 26 april 2017

- VLABEL standpunt van toepassing vanaf 01/06/2017 op twee
situaties:

� gesplitste inschrijving voortvloeiend al dan niet uit geregistreerde
schenking VG/BE deelbewijzen voor buitenlandse notaris

� vermogensaangroei binnen maatschap indien activa = effecten en
geldbeleggingen en deelbewijzen gesplitst zijn ingeschreven
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4 Gesplitste inschrijving deelbewijzen

- tot 01/06/2017:
� gesplitste inschrijving/schenking VG/BE deelbewijzen

voor buitenlandse notaris: belastingvrij, tenzij artikel
2.7.1.0.5 VCF (driejaarsperiode)

- vanaf 01/06/2017:

� gesplitste inschrijving/schenking VG/BE deelbewijzen
voor buitenlandse notaris: erfbelasting (artikel
2.7.1.0.7 VCF)

� gesplitste inschrijving/schenking VG/BE deelbewijzen
voor een Belgische notaris (met
registratieverplichting in België voor de notaris):
geen erfbelasting
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4 Gesplitste inschrijving deelbewijzen

- belastbare grondslag erfbelasting = waarde volle eigendom 
deelbewijzen op datum overlijden

- datum gesplitste inschrijving is irrelevant (ná 01/06/2017)

- tegenbewijs van bedekte bevoordeling:  schenkingsakte 
verleden voor Belgische notaris (met registratieverplichting in 
België) vóór overlijden
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5 Vermogensaangroei maatschap

- uitgangspunt:
� maatschap:  geen rechtspersoonlijkheid, fiscaal transparant

� overdracht deelgerechtigdheden = overdracht achterliggende activa

- geviseerde opbrengsten = burgerlijke vruchten verkregen vanaf 
01/06/2017:
� dividenden en interesten

� NIET: gerealiseerde meerwaarden
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5 Vermogensaangroei maatschap

- mogelijke verrichtingen ná 01/06/2017:

� vruchten worden in volle eigendom uitgekeerd aan de 
vruchtgebruiker, op een aparte rekening:
o artikel 2.7.1.0.7 VCF niet van toepassing

o vruchten behoren tot nalatenschap vruchtgebruiker indien niet 
geschonken of verteerd

� vruchten worden uitgekeerd – vruchtgebruiker koopt hiermee 
nieuwe effecten of geldbeleggingen en deze worden gesplitst 
ingeschreven:
o artikel 2.7.1.0.7 VCF van toepassing, tenzij schenkbelasting betaald
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5 Vermogensaangroei maatschap

- mogelijke verrichtingen ná 01/06/2017:

� vruchten worden niet uitgekeerd, maar worden geïncorporeerd in 
het vermogen van de maatschap:
o artikel 2.7.1.0.7 VCF van toepassing

� vervanging van de initiële effecten door andere met dezelfde 
waarde ≠ nieuwe gesplitste inschrijving

16



6 Tussentijds besluit

- bestaande burgerlijke maatschap:
� incorporatie burgerlijke vruchten vóór 1/06/2017

� artikel 2.7.1.0.7 VCF niet van toepassing

� incorporatie burgerlijke vruchten ná 1/06/2017
� artikel 2.7.1.0.7 VCF wel van toepassing

- nieuwe burgerlijke maatschap:
� schenking van VG/BE deelbewijzen voor Belgische notaris (met

registratieverplichting in België) 

� artikel 2.7.1.0.7 VCF niet van toepassing

� incorporatie burgerlijke vruchten 
� artikel 2.7.1.0.7 VCF wel van toepassing
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7 Kritiek op het nieuwe standpunt

- artikel 2.7.1.0.7, tweede lid 1° VCF: fictiebepaling is niet van
toepassing indien bewezen wordt dat verkrijging geen bedekte
bevoordeling van de derde [kinderen] is

� tegenbewijs volgens VLABEL: schenking die voorafgaandelijk aan de
gesplitste inschrijving ter registratie is aangeboden (o.i. minstens
voortvloeiend uit de registratieverplichting in België van de notaris
van de schenkingsakte)

� tegenbewijs volgens artikel 3.17.0.0.11 VCF: tegenbewijs kan
geleverd worden door alle gewone rechtsmiddelen, ook door
getuigen en vermoedens

� Standpunt 15004 is contra legem
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8 Onbillijke situaties

- Arnaud is inwoner van het Waals Gewest en bezit deelbewijzen van een
burgerlijke maatschap waarvan de achterliggende activa bestaan uit een
effectenportefeuille. Op 10/08/2014 heeft hij de blote eigendom van zijn
deelbewijzen geschonken aan zijn 2 kinderen

- gesplitste inschrijving in het Waals Gewest = artikel 9 W.Succ.: voorafgaande
schenking (notariële akte) volstaat, registratie in België niet verplicht

- op 30/06/2017 verhuist Arnaud naar Knokke. Hij overlijdt er op 17/09/2023

- gevolgen:

� vermogensaangroei gedurende periode 30/06/2017 – 17/09/2023 is
belastbaar in de erfbelasting indien geïncorporeerd in maatschap

� remediëring tijdens leven Arnaud is niet mogelijk, want VLABEL vereist dat
registratie in België van de schenkingsakte (welke de schenkbelasting kan
uitlokken) voorafgaat (o.i. minstens voortvloeit uit de registratieverplichting
in België van de notaris) aan de gesplitste inschrijving op 10/08/2014 19



8 Onbillijke situaties
- Jan en Katrien bezitten samen de volle eigendom van alle deelbewijzen

van een burgerlijke maatschap waarvan de achterliggende activa
bestaan uit een effectenportefeuille. Zij hebben samen 2 kinderen. Op
12/09/2018 komt Jan te overlijden

- vererving deelbewijzen: Katrien erft VG, de 2 kinderen erven BE

- materiële gesplitste inschrijving

- Katrien overlijdt op 3/05/2021:  
� vermogensaangroei gedurende periode 12/09/2018 – 3/05/2021 is

belastbaar in erfbelasting indien geïncorporeerd in maatschap

� remediëring tijdens leven Katrien is niet mogelijk, want VLABEL vereist
registratie in België van de schenking voorafgaand aan het tot stand komen
van de gesplitste inschrijving (o.i. minstens voortvloeit uit de
registratieverplichting in België van de notaris)
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9 Wat te doen vóór 01/06/2017?

- gesplitste inschrijving:  geen probleem (ontstaan vóór 01/06/2017)

- screenen statuten maatschap: wat is het lot van opbrengsten?

- algemene vergadering:
� vaststelling kapitaal en vermogensaangroei vóór 01/06/2017

� desgevallend opstellen gedetailleerde boekhouding

� semi-vaste datum verlenen aan notulen:
o aangetekend schrijven

o notulen ondertekenen voor notaris, met legalisatie handtekening en 
vermelding datum legalisatie

- openen afzonderlijke opbrengstenrekening op naam burgerlijke 
maatschap
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10 Wat te doen ná 01/06/2017?

- nodige aandacht besteden aan algemene vergadering:
� uitdrukkelijke beslissing m.b.t. opbrengsten: uitkeren of reserveren

� bij jaarlijkse uitkering aan vruchtgebruiker:
o ofwel opbrengsten verteren.  Niet verteerde opbrengsten vallen in 

nalatenschap

o ofwel nieuwe successieplanning m.b.t. verkregen opbrengsten (al dan 
niet toepassing artikel 2.7.1.0.5 VCF)

- voeren van jaarlijkse boekhouding, met opsplitsing opbrengsten 
(dividenden/interesten/meerwaarden)
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11 Remediëring bestaande planning

Situatie:

- gesplitste inschrijving ontstaan vóór 01/06/2017
- enkel relevant met betrekking tot dividenden en interesten ná 

01/06/2017

Remediëring:

- stopzetting gesplitste inschrijving
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11 Remediëring bestaande planning

11.1 Afstand levenslang vruchtgebruik?

- voorafgaande beslissing 16050 dd. 14/11/2016

- principe: afstand = eenzijdige rechtshandeling, geen evenredig 
registratierecht 

- standpunt VLABEL: belastingplichtige moet bewijs leveren van 
gebrek aan animus donandi

- akte afstand registreren?
� indien schenkbelasting betaald bij schenking BE:

o belastbare grondslag = waarde volle eigendom

o verzaking: toepassing artikel 2.8.6.0.1, eerste lid, 1° VCF

o ook indien schenking vrijgesteld van schenkbelasting
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11 Remediëring bestaande planning 

11.1 Afstand levenslang vruchtgebruik?

- akte afstand wordt niet geregistreerd en VLABEL meent dat er 
animus donandi is
� akte afstand < 3 jaar overlijden vruchtgebruiker:

o toepassing artikel 2.7.1.0.5 VCF, erfbelasting verschuldigd

o belastbare grondslag artikel 2.7.1.0.5 VCF: volgens toestand en waarde 
op datum overlijden

o MAAR: vruchtgebruik dooft uit n.a.v. overlijden.  Moet niet worden 
aangegeven in actief nalatenschap

o belastbare grondslag = nihil?

� akte afstand > 3 jaar overlijden vruchtgebruiker:
o geen toepassing artikel 2.7.1.0.5 VCF
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11 Remediëring bestaande planning

11.2 Afstand erfrechtelijk vruchtgebruik?

- voorafgaande beslissing 17001 dd. 23/01/2017

- indien neutrale, eenzijdige akte 

� geen schenk-/erfbelasting

- indien vermoeden van schenking (animus donandi):
� bij aanbieding ter registratie (artikel 2.8.6.0.1, eerste lid, 1° VCF niet 

van toepassing, niettegenstaande erfgenamen erfbelasting betalen 
over verkrijging BE – VG): schenkbelasting

� indien geen registratie van afstand vruchtgebruik < 3 jaar na 
overlijden vruchtgebruiker (artikel 2.7.1.0.5 VCF):  erfbelasting

� indien geen registratie van afstand vruchtgebruik > 3 jaar na 
overlijden vruchtgebruiker:  geen belasting
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12 Quid toekomstige planningen?

- alternatief:
� schenking volle eigendom deelbewijzen voor buitenlandse notaris

� al dan niet met last tot betaling van een rente

� al dan niet met aanduiding van de schenker als zaakvoerder van de 
maatschap

- doorstaat deze constructie de test o.b.v. gepubliceerde
beslissingen?
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12 Quid toekomstige planningen?

- schenking volle eigendom deelbewijzen voor buitenlandse notaris
� geen gesplitste inschrijving 

� geen toepassing artikel 2.7.1.0.7 VCF

� schenking an sich ≠ fiscaal misbruik voor zover geen deel van 
gecombineerde constructie (witte lijst Omzendbrief 2015/1)

� MAAR: zowat iedere successieplanning komt neer op 
gecombineerde constructie
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12 Quid toekomstige planningen?

- schenking met last tot betaling rente
� schenking met last lijfrente ≠ schenking met voorbehoud VG

� geen toepassing artikel 2.7.1.0.7 VCF

� moet gaan om vaste rente, bedrag niet zo formuleren dat het gelijk 
staat met VG (VB 16046)

� last mag schenking niet “uithollen”

� standpunt VLABEL: risico voor herkwalificatie rechtshandeling ten 
bezwarende titel 

� artikel 2.7.1.0.9 VCF (VB 16046)

� MAAR: standpunt voor ernstige kritiek vatbaar gelet op artikel 
2.7.1.0.9, tweede lid VCF
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12 Quid toekomstige planningen?

- aanduiding schenker als zaakvoerder maatschap
� standpunt VLABEL: behoud controle = frustratie artikel 2.7.1.0.3, 3°

VCF (schenking onder opschortende voorwaarde)

� kritiek:

o bij schenking onder opschortende voorwaarde vindt verarming 
schenker pas bij overlijden plaats

o in casu: geschonken goederen = deelbewijzen.  Deze worden 
onmiddellijk en onherroepelijk geschonken
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Conclusie

- schenking VG/BE voor buitenlandse notaris kan tot 01/06/2017

- vermogensaangroei ná 01/06/2017 geïncorporeerd in vermogen
maatschap

� erfbelasting

- bestaande maatschappen: controle statuten + AV vóór
01/06/2017 vereist

- nieuwe planningen: beperkt aantal alternatieven mogelijk, maar
geen rechtszekerheid
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De Vlaamse regularisatie

Kim Bronselaer
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Overzicht

1 Federale regularisatie

Wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale 
regularisatie, B.S. 29 juli 2016

2 Vlaamse regularisatie

Decreet houdende een tijdelijke Vlaamse regularisatie, B.S. 23 februari 
2017

3 Regularisatie van niet-uitsplitsbare bedragen

Vlaams-Federale samenwerkingsakkoord

Vlaams

2

Federaal

1

3

Waals

Brussels
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1 Federale regularisatie

- louter federale belastingen 

- permanent

- oplopende tarieven

Fiscaal niet-

verjaarde 

inkomsten

Fiscaal verjaarde 

inkomsten 

Niet-verjaarde 

sociale bijdragen

2016 20% 36% 15%

2017 22% 37% 17%

2018 23% 38% 18%

2019 24% 39% 19%

2020 25% 40% 20% 34



2 Vlaamse regularisatie 

- wat? 

� Vlaamse erfbelasting

� Vlaamse registratiebelasting (schenkbelasting, verkooprecht, 
verdeelrecht en recht op hypotheekvestiging)

- wie?

� natuurlijke personen

� rechtspersonen 
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2 Vlaamse regularisatie 

- wanneer? 

� vanaf 6 maart 2017 tot en met 31 december 2020

� uitzondering: lopend onderzoek gerecht, mededeling boete of 
belastingverhoging VLABEL

- hoe?

� model aangifteformulier + bijhorende documenten
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2 Vlaamse regularisatie 

- waarom? 
� fiscale immuniteit
�strafrechtelijke immuniteit – draagwijdte? 
� repatriëring van gelden 

- tarieven?
�erfbelasting vs. registratiebelasting
� fiscaal verjaard vs. fiscaal niet verjaard
�geen toepassing van verminderingen, vrijstellingen of 

andere gunstmaatregelen 
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2 Vlaamse regularisatie 

- erfbelasting: 

Niet fiscaal verjaard

Verkrijgingen:

- in rechte lijn

- tussen partners 

35%

Anders 70%

Fiscaal verjaard

2017 37%

2018 38%

2019 39%

2020 40% 38



2 Vlaamse regularisatie 

- registratiebelasting: 

Niet fiscaal verjaard

20%

Fiscaal verjaard

2017 37%

2018 38%

2019 39%

2020 40%
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2 Vlaamse regularisatie 

- conclusie:

� tijdelijk

� spontaan

� eenmalig

� definitief

� vlak 
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3 Regularisatie van niet-uitsplitsbare bedragen

- niet-uitsplitsbare bedragen 

- regularisatieaangifte B

- verdeelsleutel 50/50 

MAAR: advies RvS dd. 31 maart 2017: “Samenwerkingsakkoorden 
onvoldoende duidelijk m.b.t. de bevoegdheidsregels”
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Onttrekking onroerend goed uit BVBA
SP VLABEL dd. 22 december 2016

Kim Bronselaer
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1 Situering

- onttrekking onroerend goed uit kapitaalvennootschap:

�ongeacht wijze van verkrijging, verkooprecht 

Art. 2.9.1.0.5 VCF

- onttrekking onroerend goed uit personenvennootschap: 

�verkooprecht

�uitzonderingen 

o wachtregeling

o historische vennoot

Art. 2.9.1.0.4 VCF

43



2 Dividenduitkering in natura 

- FOD Financiën:

“Als de onttrekking van een onroerend goed niet kan gebeuren via
een kapitaalvermindering wegens een te laag kapitaal maar volledig
aangerekend moet worden op de reserves, zal slechts het algemeen
vast recht van 50,00 EUR geheven worden op de akte die de
onttrekking via vermindering van reserves vaststelt”

- SP VLABEL dd. 22 december 2016:

� overdracht ten bezwarende titel

� verkooprecht

Correct? 
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Conclusie 
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1 Burgerlijke maatschap

� screening en beslissing uiterlijk 31 mei 2017

2 Regularisatie

� screening en aangifte tegen 31 december 2017 (2020)

3 Dividenduitkering in natura

� ad hoc
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Dank u 
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