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schenkingsrechten: 

wetgever wou 
belastingontwijking 

tegengaan 

daarom schenking 
onder opschortende 

voorwaarde van 
overlijden gelijk gesteld 

met legaat 

maar in dit geval 
blijft het een echte 

schenking 
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Wat nu met fiscaal misbruik? 

Maar wat zou het hof beslist kunnen hebben, mocht het in het kader van een geschil geroepen 
worden daarover wel uitspraak te doen? 

De fictiebepaling van artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF is destijds ingevoerd kort na de invoering van 
de lage vlakke tarieven van 3 % en 7 % bij schenking van roerende goederen. Die lage tarieven 
hadden als doelstelling roerende kapitalen sneller te laten doorvloeien naar de jongere gene
ratie. Maar van die vlakke tarieven zou eenvoudig misbruik gemaakt kunnen worden door 
te schenken onder opschortende voorwaarde van het vooroverlijden van de schenker. Daar
door wordt de overdracht van het vermogen uitgesteld tot op het ogenblik van het overlijden, 
waardoor toch van de lage schenkingstarieven gebruik gemaakt kan worden. Bij het overlijden 
werden dan immers enkel schenkingsrechten opeisbaar ( en niet de vaak veel hogere successie
rechten), vennits de schenking van roerende goederen onder opschortende voorwaarde van het 
overlijden de schenkingsrechten maar opeisbaar maakte bij het voltrekken van de voorwaarde, 
zijnde het overlijden. Omdat zo'n schenking burgerrechtelijk quasi dezelfde gevolgen heeft als 
een legaat, is toen beslist om ze fiscaalrechtelijk gelijk te stellen met een legaat (MvT, Parl.St.

Vl,,Parl. 2004-05, nr. 124/1, 11-12; Fisc. Act. 2004, 42/3 en 2005, 15/12, 34/8). 

Ons inziens kan er in deze onmogelijk sprake zijn van het omzeilen van de doelstellingen van 
de wetgever. De schenking in blote of volle eigendom van de deelbewijzen van een maat
schap heeft een onmiddellijke eigendomsoverdracht van de deelbewijzen aan de begiftigden 
tot gevolg. Het feit dat de controle ( over de onderliggende goederen, in casu de patrin10niwn
vennootschap en de effectenportefeuille) stevig verankerd blijft bij de schenker, doet daaraan 
allem1inst afbreuk. De begiftigde heeft zich immers ontegensprekelijk bij het leven van de 
schenker verrijkt, de schenker heeft zich omgekeerd verarmd. Dat was niet de situatie die de 
wetgever wou tegengaan. 

Merk trouwens op dat Vlabel zelf zich ook al soepeler getoond heeft in latere rulings (zie Fisc.

Act. 2018, 13/2). 

Vlabel heeft in de materie rond successieplanning de laatste vijf jaar door zijn stand
punten en rulings heel wat conunotie veroorzaakt. De onderbouwing ervan op basis van 
de Vlaamse Codex Fiscaliteit was soms ver te zoeken (zie Fisc. Act. 2018, 23/1 voor 
een ander bekend voorbeeld). We kurmen dan ook vem10eden dat dit niet de laatste keer 
zal blijken dat Vlabel wordt teruggefloten. 
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