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1. Inleiding 

 

1. Menig inkt is gevloeid over de nieuwe antimisbruik bepaling. Sommigen gaven alle hoop voor 

sommige veelgebruikte successieplanningstechnieken op, anderen maanden aan tot het bewaren 

van de kalmte. In deze tekst wordt bekeken wat er nu allemaal van aan is. Ook met de recente 

circulaire van 10 april 2013 wordt er in deze scriptie rekening gehouden. Gelet op het feit dat de 

circulaires van 19 juli 2012 en 10 april 2013 enkel over gevallen uit de registratie- en 

successierechten gaan, bekijken we vooral art. 18, §2 W.Reg en art. 106 W.Succ. Art. 344, §1 WIB92 

zal echter soms ter sprake komen omdat de tekst zeer gelijklopend is met die van art. 18, §2 W.Reg.  

We bekijken enkele gevallen die genoemd worden in de circulaires en vergelijken de erover 

verschenen meningen. Het is niet de bedoeling exhaustief te zijn en dus zullen hier niet alle 

genoemde gevallen uit de circulaires terug te vinden zijn. Bovendien worden de besproken gevallen 

slechts bekeken in het licht van de antimisbruikbepaling. Voor een diepgaande bespreking wordt 

verwezen naar de vakliteratuur ter zake. 

Naast de inhoudelijke discussie is er ook een discussie over de grondwettelijkheid van de nieuwe 

antimisbruikbepaling. Dit leidt ons echter te ver af van het onderwerp van deze tekst en wordt dus 

niet verder behandeld.1 

Aan de parlementaire voorbereiding aangepast aan het advies van de Raad van State en de eerste 

circulaire wordt geen apart hoofdstuk gewijd. We merken trouwens hier al even op dat de tekst van 

de circulaire van 4 mei 2012 zeer gelijklopend is met de parlementaire voorbereiding van het 

uiteindelijk aangenomen wetsontwerp.2 De inhoud van beide stukken zijn te zeer verweven met de 

besproken inhoud om deze apart te kunnen behandelen.  

 

2. Geschiedenis  

 

2. In de strijd tegen fiscaal misbruik wordt de fiscus slechts sinds kort door de wetgever gesteund. 

Oorspronkelijk gold alleen het basisprincipe dat “een belasting enkel kan worden geheven door de 

wet” dat in de Belgische grondwet ingeschreven is in art. 170.3 Rechtspraak en rechtsleer hebben 

                                                           
1
 Voor uitgebreider over de grondwettelijkheid van de antimisbruikbepaling zie: N. GEELHAND, 

“Antimisbruikbepaling in successierechten in strijd met de wet?”, Fisc.Act., 2012, nr. 17, 1-3; N. GEELHAND, “La 
disposition anti-abus et les droits de donation et de succession”, Rev.Not.B., juli-augustus 2012, 511-514; K. 
JANSSENS, “Artikel 344, §1 wib 92, Nieuwe antimisbruikbepaling: Grondwettelijk Hof is aan zet”, Fisc.Act. 2012, 
nr. 39, 6-9; J. VAN DYCK, “Registratie- en schenkingsrechten: onwettige antimisbruikbepaling?”, Fiscoloog 2012, 
nr. 1306, 7-8 
2
 Mits een paar kleine taalkundige aanpassingen. 

3
 P-P. HENDRICKX, “La nouvelle mesure anti-abus”, C&FP, Kluwer, 2012, nr.7, 1 
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daaruit “de vrije keuze van de minst belaste weg” afgeleid. Het Hof van Cassatie heeft het principe 

uitgelegd in verscheidene arresten, o.a. in het gekende Brepols-arrest.4 Zo oordeelde het Hof dat er 

geen verboden simulatie is, noch fiscale fraude indien partijen juridische constructies opstellen 

waarvan zij alle gevolgen aanvaarden en waarbij zij geen wettelijke verplichtingen schenden om zo 

een voordeliger belastingsstelsel te genieten, zelfs als de constructies niet de meest normale zouden 

zijn.5 Bovendien mogen volgens het Hof de constructies zo gemaakt zijn dat zij “enkel en alleen 

verricht [worden] om de belastingdruk te verminderen.”6 

De fiscus heeft verscheidene malen deze gangbare rechtspraak proberen omzeilen via de leer van de 

wetsontduiking of het algemeen beginsel van de economische werkelijkheid maar deze argumenten 

zijn door de rechtsleer weerhouden o.g.v. het legaliteitsbeginsel.7 De fiscus stond dus machteloos 

tegen constructies die door de belastingplichtige werden gemaakt, ongeacht hoe abnormaal en 

artificieel ze waren.  

 

3. De bal lag dan ook in het kamp van de wetgever die eerst in het wetboek van 

inkomstenbelastingen enkele specifieke antimisbruikbepalingen heeft ingevoerd8. Des te meer kwam 

de wetgever de fiscus tegemoet in 1993 wanneer een algemene antimisbruikbepaling in art. 344, §1 

WIB 1992 werd ingevoerd.9 Nochtans was dit artikel niet zo revolutionair als gehoopt.  

De oude tekst van §1 van het artikel luidde als volgt: “Aan de Administratie der directe belastingen 

kan niet worden tegengeworpen, de juridische kwalificatie door de partijen gegeven aan een akte 

alsook aan afzonderlijke akten die een zelfde verrichting tot stand brengen, wanneer de administratie 

door vermoedens of door andere in artikel 340 vermelde bewijsmiddelen vaststelt dat die kwalificatie 

tot doel heeft de belasting te ontwijken, tenzij de belastingplichtige bewijst dat die kwalificatie aan 

rechtmatige financiële of economische behoeften beantwoordt.” Hieruit werd afgeleid dat de 

administratie de door de partijen gekozen rechtshandelingen kon vervangen door andere 

rechtshandelingen die dicht bij de gestelde handelingen lagen en die wel vielen onder de ontweken 

belastingheffing overeenkomstig doel en strekking van de wet. De bewijslast van belastingontwijking 

lag dus bij de administratie. Om het doel en de strekking van de wet te bepalen keek men in de 

                                                           
4
 Cass. 6 juni 1961, pas. 1961, I, 1082 

5
 Cass. 30 juni 1910, pas. 1910, I, 384; Cass. 6 juni 1961, pas. 1961, I, 1082; Cass. 19 oktober 1964, pas. 1966, I, 

213; Cass. 22 maart 1990, TRV 1990, 311; Cass. 20 december 1999, RW 2001-2002, 285; Cass. 14 september 
2007, FJF 2008, nr. 2008/6; Cass. 18 december 2009, FJF 2010, nr. 2010/186 
6
 Cass. 22 maart 1990, TRV 1990, 311 

7
 S. BOONE en R. MESSIAEN, “De nieuwe anti-misbruikbepalingen: Copernicaanse revolutie of aangekondigde 

kroniek?, Accountancy Actualiteit, Kluwer, 2012, nr. 14-15, 2 
8
 Bv. art. 46, §1, lid 1, 2°, art. 54, art. 80, art. 211, §1, art. 269 en art. 344, §2 WIB 1992 

9
 Art. 16 wet 22 juli 1993, BS 26 juli 1993 



Pagina | 4 
 

parlementaire voorbereiding, de wetsgeschiedenis of uit het systeem van de wet.10 Jarenlang was er 

onzekerheid bij de belastingplichtige over welke fiscaal voordelige handelingen er nu wel en niet zou 

kunnen worden geherkwalificeerd.11  

 

4. Het Grondwettelijk Hof leek zich bij het voorgaande aan te sluiten door te oordelen dat de 

administratie moet aantonen dat “de toestand waarin de belastingplichtige zich, ter ontwijking van 

de belasting, door middel van zijn juridische constructie heeft gebracht, de volgens de administratie 

door de fiscale wet beoogde toestand zo dicht benadert dat doel en strekking van die wet zouden 

worden miskend indien die toestand fiscaal niet op dezelfde wijze werd behandeld.”12 Het Hof 

oordeelde in dezelfde arresten dat het ingevoerde artikel niet strijdig was met de grondwet, in 

tegenstelling tot wat sommige auteurs dachten.13 

 

5. Het was het Hof van Cassatie die uiteindelijk roet gooide in het eten van de fiscus. Het Hof 

oordeelde immers dat de fiscus slechts kon herkwalificeren indien de nieuwe kwalificatie 

gelijksoortige niet-fiscale rechtsgevolgen had als de door de partijen gestelde handeling. Door dit 

arrest herleidde het Hof artikel 344 §1 WIB tot de klassieke simulatieleer, met het enige verschil dat 

soortgelijke gevolgen volstonden, daar waar bij de klassieke simulatieleer identieke rechtsgevolgen 

werden vereist.14 De antimisbruikbepaling uit het toenmalige art. 344 §1 WIB kon daardoor slechts in 

een beperkt aantal gevallen toegepast worden.15 Zeker tegen verrichtingen die door een enkele 

rechtshandeling tot stand werden gebracht was herkwalificatie quasi onmogelijk.16 Daarenboven 

                                                           
10

 S. VAN CROMBRUGGE, “Fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht anno 2012, TRV 2012, nr. 6, 
537-538; S. VAN CROMBRUGGE, “De invoering van het leerstuk van fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch 
fiscaal recht” TRV 1993, 271 ev. 
11

 S. BOONE en R. MESSIAEN, “De nieuwe anti-misbruikbepalingen: Copernicaanse revolutie of aangekondigde 
kroniek?, Accountancy Actualiteit, Kluwer, 2012, nr. 14-15, 2-3  
12

 GWH 24 november 2004, arrest nr. 188/2004, BS 11 januari 2005, B.3.3; GWH 2 februari 2005, arrest nr. 
26/2005, BS 10 maart 2005; GWH 16 maart 2005, arrest nr. 60/2005, BS 12 april 2005 
13

 S. VAN CROMBRUGGE, “De invoering van het leerstuk van fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal 
recht” TRV 1993, 271 ev. 
14

 Cass. 4 november 2005, FJF nr. 2006/21; Cass. 22 november 2007, TFR 2008, 305; Cass. 10 juni 2010, FJF 
2011, nr. 2011/21 
15

 Voorbeelden van rechtspraak waar de herkwalificatie wel kon worden toegepast: herkwalificatie van 
levensverzekering in belegging (Antwerpen 13 februari 2007, Fisc. Koer. 2007, 478; Gent 29 juni 2004, Fisc. 
Koer. 2004, 650; Rb. Brugge 12 maart 2002 Fisc. Koer. 2002, 388); de splitsing in rentegevende en niet-
rentegevende voorschotten ( Rb. Gent 17 maart 2005, Fisc. Koer. 2005, 489, Brussel 30 oktober 1998, Fisc. 
Koer., 1999, 207) en de managementvergoeding in een liberaliteit, zij het gedeeltelijk (Cass. 10 juni 2010 FJF 
2011, afl.1, 87); gevallen waar de rechtspraak de herkwalificatie niet heeft toegelaten: herkwalificatie van de 
verkrijging van eigen aandelen in dividenduitkeringen ( Rb. Brugge 26 november 2002, Fisc. Koer., 2003, 271; 
Rb. Hasselt 9 januari 2002, Fisc. Koer., 2002, 217); van tantièmes in dividenden (Rb. Gent 24 mei 2007, 
Fiscoloog nr. 1090, 5); van vruchtgebruik in huur (Cass. 22 november 2007, TFR 2008, 305; Gent 13 september 
2005, TFR 2006, nr. 296, 157; Rb. Brugge 19 december 2005, FJF 2006, 198) 
16

 E. SPRUYT, “Naar een meer transparante en rechtszekere anti-misbruikbestrijding in het registratie- en 
successierecht: enkele kritische reflecties en concrete voorstellen de lege ferenda”, vormingsnamiddag “De 
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bleek uit een antwoord van de minister van Financiën dat het niet aangewezen was het 

toepassingsgebied van de antirechtsmisbruikbepaling voorzien door het W.Reg. en W.Succ. uit te 

breiden tot verrichtingen die gesteld werden in het kader van het beheer van het privé-vermogen.17 

Op het vlak van registratie- en successierechten kon de oude antimisbruikbepaling met andere 

woorden zo goed als nooit worden toegepast.18 Het artikel was dus niet het ultieme 

bestrijdingsmiddel waarop de fiscus had gehoopt.19 

 

3. De parlementaire voorbereiding van het nieuwe art. 344 § 1 WIB. 

 

6. Om de strijd tegen fiscale fraude in de ruime zin een nieuw elan te geven is een parlementaire 

onderzoekscommissie samengesteld. Specifiek over de antimisbruikbepaling oordeelt de 

onderzoekscommissie hetzelfde dan hierboven beschreven, nl. dat ondanks het feit dat de wet een 

aantal specifieke en deelmaatregelen tegen misbruiken omvat, de toepassing ervan niet altijd even 

vlot gaat. Men stuurt dan ook aan op een verstrenging van de huidige regelgeving om te voorkomen 

dat “gevallen van kennelijk misbruik als een keuze voor de minst belastbare weg worden 

beschouwd”20 en bijgevolg een herwerking van art. 344 WIB. In hetzelfde document doet men ook 

een aanbeveling om de noodzaak van een verstrenging te beoordelen in het licht van Europese 

wetgeving. Daarnaast benadrukt men dat de nieuwe regel niet voor rechtsonzekerheid mag zorgen. 

De parlementaire voorbereiding neemt die aanbevelingen in acht. Zo neemt men uitdrukkelijk de 

Europese ontwikkelingen, met bijhorende rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, in 

overweging. Men mag inderdaad vandaag de dag niet zomaar een regelgeving opstellen zonder over 

de grenzen, en a fortiori naar hogerstaande regelgeving, te kijken. Het Europese principe dat “een 

belastingplichtige het recht heeft zijn activiteit zodanig te structureren dat de omvang van zijn 

belastingschuld beperkt blijft” sluit nauw aan bij het Belgische adagium “de vrije keuze van de minst 

belaste weg”21. Maar daarnaast geldt er, zoals in het Belgisch recht, een Europees beginsel dat 

rechtsmisbruik verboden is. De vrije keuze mag niet zo ver gaan dat transacties die niet zijn verricht 

                                                                                                                                                                                     
nieuwe anti-misbruikbepaling ontrafeld, op naar een eenvormig lastenkohier”, Nederlandstalige van de 
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, 25 oktober 2012, 6 (onuitg.) 
17

 Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, nr. 103, 3190 
18

 E. SPRUYT, “Naar een meer transparante en rechtszekere anti-misbruikbestrijding in het registratie- en 
successierecht: enkele kritische reflecties en concrete voorstellen de lege ferenda”, vormingsnamiddag “De 
nieuwe anti-misbruikbepaling ontrafeld, op naar een eenvormig lastenkohier”, Nederlandstalige van de 
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, 25 oktober 2012, 4-5 (onuitg.) 
19

 P-P. HENDRICKX, “La nouvelle mesure anti-abus”, C&FP, Kluwer, 2012, nr.7, 1-13; Parl.st. kamer 2011-2012, 
doc 53, 2081/001, 109-110 
20

 Parlementair onderzoek naar de grote fiscale fraude-dossiers, Parl.St. kamer, 2008-2009, doc 52, 0034/004, 
241-242 
21

 S. BOONE en R. MESSIAEN, “De nieuwe anti-misbruikbepalingen: Copernicaanse revolutie of aangekondigde 
kroniek?, Accountancy Actualiteit, Kluwer, 2012, nr. 14-15, 4 



Pagina | 6 
 

in het kader van normale handelstransacties, maar met het doel om de door het gemeenschapsrecht 

gegeven voordelen op onrechtmatige wijze te verkrijgen, worden gedekt. 22 In het laatste arrest heeft 

het Hof van Justitie geoordeeld dat het begrip “volstrekt kunstmatige constructies” niet te strikt mag 

worden geïnterpreteerd. Men dient na te gaan of de gebruikte constructies niet enkel zo gemaakt 

zijn dat indien het fiscaal voordeel er niet was, de constructies ook niet gekozen zouden zijn. Indien 

dit wel het geval blijkt te zijn dan heeft men te maken met fiscaal misbruik.23  

 

7. Het parlement heeft het advies van de Raad van State ingeroepen over het opgestelde 

voorontwerp om zo tot een wetsontwerp te komen. Het voorontwerp luidde als volgt: “Aan de 

administratie kan niet worden tegengeworpen, de kwalificatie door de partijen gegeven aan een 

rechtshandeling alsook aan een geheel van rechtshandelingen die een zelfde verrichting tot stand 

brengen, wanneer de administratie vaststelt dat de rechtshandeling of het geheel van 

rechtshandelingen plaatsvindt op grond van fiscale overwegingen, wat kan doen vermoeden dat die 

verrichting als hoofddoel belastingontwijking heeft. Het komt aan de belastingplichtige toe het 

tegenbewijs te leveren. Wanneer de belastingplichtige dit bewijs niet levert, kan de administratie de 

door de belastingplichtige gegeven fiscale kwalificatie van de gestelde rechtshandeling of van het 

geheel van rechtshandelingen voor de toepassing van de belastingwetgeving op zodanige wijze 

herdefiniëren dat met betrekking tot de tot stand gebrachte verrichting een geheel van feiten 

ontstaat waarop een juiste belastingheffing mogelijk is zelfs als de juridische effecten en 

rechtsgevolgen van de door de administratie gebruikte kwalificatie niet identiek of analoog zijn aan 

de effecten en rechtsgevolgen van de door de partijen gegeven kwalificatie.” 

 

8. De Raad van State is van oordeel dat het nieuwe artikel dient om een correcte belastingheffing te 

verduidelijken. In zijn advies verwijst men naar de oude rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, het 

Hof van Cassatie en het Hof van Justitie om de knelpunten van de regeling met het 

legaliteitsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel te ontdekken.24  

De Raad is echter van mening dat het voorgelegde voorontwerp niet voldoet aan de vereisten van 

het legaliteitsbeginsel. Dat vereist namelijk dat de wetgever de belastbare grondslag vastlegt.25 Op 

grond van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie vereist het 

legaliteitsbeginsel “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 

                                                           
22

 HvJ 9 maart 1999, C-212/97, §24, Centros; HvJ 21 februari 2006, C-255/02, §68-69, Halifax e.a.; HvJ 12 
september 2006, C-196/04, §35, Cadbury Schweppes; HvJ 10 november 2011, C-126/10, Foggia 
23

 J. VAN DYCK, “Nieuwe, meer ‘volwassen’ algemene anti-misbruikbepaling”, Fiscoloog 2012, nr. 1284, 5-6 
24

 Parl.st. kamer 2011-2012, doc 53, 2081/001, 240 
25

 Parl.st. kamer 2011-2012, doc 53, 2081/001, 243 
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belastingontwijking door de administratie moet worden gedefinieerd en dat de wetgever met andere 

woorden de grenzen van de herkwalificatie voldoende afbakent.”26 Daar voldoet volgens de Raad van 

State het voorontwerp niet aan. De terminologie is te vaag of vatbaar voor een te gediversifieerde 

inhoudelijke invulling. Bovendien zijn de parlementaire voorbereiding en de tekst van het ontwerp 

niet altijd in overeenstemming. Zo zegt de parlementaire voorbereiding, anders dan de tekst van het 

voorontwerp, dat de niet-tegenstelbaarheid ook van toepassing is op de rechtshandelingen, en niet 

alleen op de kwalificatie. Vervolgens lijkt men uit de voorbereidingen te kunnen afleiden dat ook 

rechtshandelingen, en niet alleen de juridische kwalificatie, kunnen worden genegeerd of 

gesubstitueerd, wat “zou impliceren dat de fiscale motieven worden getoetst aan het doel van de 

rechtsnorm.”27 Daarnaast wijst de Raad van State er op dat uit de wet moet af te leiden zijn welke 

feiten als grondslag voor de belastingheffing moeten worden genomen. Ook op dit punt dient het 

voorgelegde voorontwerp te worden aangepast. Ten slotte wijst de Raad van State er op dat de 

gevallen waarin de kwalificatie niet kan worden tegengeworpen in het ontwerp zo ruim zijn dat de 

meeste rechtshandelingen er onder vallen. Men stuurt dus aan op een betere afbakening. 

 

4. De nieuwe tekst 

 

9. De administratie heeft het advies van de Raad van State ter harte genomen en een nieuw 

wetsontwerp opgemaakt. Zo heeft men het voorwerp van de niet-tegenstelbaarheid aangepast, een 

definitie van fiscaal misbruik ingevoerd en heeft men de bewijslastverdeling verduidelijkt. Na nog 

verscheidene opmerkingen en besprekingen is de tekst niet meer gewijzigd (behoudens enkele kleine 

taalkundige aanpassingen). De huidige tekst van art. 344, §1 WIB92 luidt als volgt: “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 andere in artikel 340 bedoelde bewijsmiddelen en 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: 1° 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 2° 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 

                                                           
26

 Parl.st. kamer 2011-2012, doc 53, 2081/001, 243 
27

 Parl.st. kamer 2011-2012, doc 53, 2081/001, 244 
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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 

inkomstenbelastingen. Indien de belastingplichtige het tegenbewijs niet levert, dan wordt de 

belastbare grondslag en de belastingberekening zodanig hersteld dat de verrichting aan een 

belastingheffing overeenkomstig het doel van de wet wordt onderworpen alsof het misbruik niet 

heeft plaatsgevonden.”. In §2 van art. 18 W. Reg. is een zeer gelijkluidend artikel ingevoerd28, alsook 

in art. 106 W.Succ. dat rechtstreeks verwijst naar art. 18, §2 W. Reg. 

 

10. Tekstueel lijkt de nieuwe tekst op de oude, nochtans zijn er enkele belangrijke verschilpunten. Zo 

is de nieuwe antimisbruikbepaling ook van toepassing in de privésfeer.29 Bij de oude tekst was dit, 

ook volgens de fiscus zelf, niet het geval.30 Daarnaast beoordeelt men nu de rechtshandelingen waar 

vroeger de kwalificatie van de akte werd nagegaan. Dit, in combinatie met de rechtspraak van het 

Hof van Cassatie31, was een van de grootste redenen waarom de oude bepaling niet kon worden 

toegepast in de praktijk omdat de herkwalificatie soortgelijke juridische gevolgen moest meebrengen 

en dit meestal niet mogelijk was. Vervolgens heeft de wetgever een definitie ingevoerd van fiscaal 

misbruik. Ten slotte volstaan niet-fiscale motieven als tegenbewijs, daar waar vroeger “rechtmatige 

financiële en economische behoeften” vereist werden.32 

 

5. Voorwaarden en bewijs van fiscaal misbruik 

 

11. De vrije keuze voor de minst belaste weg blijft uiteraard bestaan en staat ook zo te lezen in de 

parlementaire voorbereiding.33 Het is de bedoeling om met de nieuwe wet toepassingsproblemen 

van de oude tekst op te lossen zonder de rechtszekerheid aan te tasten. 34 Daarnaast mag de 

algemene antimisbruikbepaling slechts toegepast worden “als de gewone interpretatiemethode, de 

                                                           
28

 Behoudens de verwijzing naar artikel 185 W.Reg. en enkele kleine taalkundige verschillen 
29

 E. SPRUYT, “Naar een meer transparante en rechtszekere anti-misbruikbestrijding in het registratie- en 
successierecht: enkele kritische reflecties en concrete voorstellen de lege ferenda”, vormingsnamiddag “De 
nieuwe anti-misbruikbepaling ontrafeld, op naar een eenvormig lastenkohier”, Nederlandstalige van de 
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, 25 oktober 2012, 6 (onuitg.); J. VAN DYCK, “Nieuwe, meer 
‘volwassen’ algemene anti-misbruikbepaling”, Fiscoloog 2012, nr. 1284, 3; J. VAN DYCK, “Algemene 
antimisbruikbepaling: niet bij duidelijke wettekst”, Fiscoloog 2012, nr. 1295, 8 
30

 Vr. en Antw., Kamer, 1995-1996, nr. 103, 3190 
31

 Cass. 4 november 2005, FJF nr. 2006/21; Cass. 22 november 2007, TFR 2008, 305; Cass. 10 juni 2010, FJF 
2011, nr. 2011/21 
32

L. VAN DER REYSEN, P. VANRYCKEGHEM, en L. VOSSEN, 20 fiscale klassiekers getoetst aan de nieuwe 
antimisbruikbepaling”, Leuven, Indicator, 2012, 7-8 
33

 Parl.st. kamer 2011-2012, doc 53, 2081/001, 111 
34

 Parl.st. kamer 2011-2012, doc 53, 2081/001, 111 
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technische bepalingen van het Wetboek, de speciale anti-ontwijkingsbepalingen en de simulatieleer 

geen hulp bieden”35 

 

A. Objectieve voorwaarde 

 

12. De gevallen van fiscaal misbruik staan in het tweede lid van het art. 344 §1 WIB92 en art. 18, §2 

W.Reg. beschreven. Zo valt men onder de definitie van fiscaal misbruik indien men zich buiten het 

toepassingsgebied van een belastbare bepaling stelt, alsook wanneer men zich binnen het 

toepassingsgebied van een bepaling plaatst die een belastingvoordeel met zich meebrengt. Daarbij is 

vereist dat men bij de verrichting de intentie had zichzelf buiten de bedoeling van de fiscale bepaling 

te plaatsen. 36 Art. 344 §1 WIB92 en art. 18, §2 W.Reg. bepalen uitdrukkelijk dat het zowel kan gaan 

om een rechtshandeling als om een geheel van rechtshandelingen. Hiermee viseert de wetgever de 

kunstmatige opsplitsing van een verrichting in verschillende opeenvolgende akten, zelfs als zij 

gespreid zijn over meerdere aanslagjaren. De administratie zal ook dan de antimisbruikbepaling 

kunnen toepassen indien hij bewijst dat er een eenheid van bedoeling tussen de akten aanwezig is. 

De wetgever verduidelijkt in de parlementaire voorbereiding dat het moet gaan om “een reeks 

opeenvolgende handelingen die van meet af aan zijn opgevat als behorend tot een ondeelbare 

keten.”37 

 

13. Er moet wel benadrukt worden dat fiscaal misbruik geen fiscale fraude of belastingontduiking is. 

Fiscaal misbruik is bovendien ook geen misdrijf en kan dus niet beboet worden, noch kan er een 

correctionele straf voor worden uitgesproken. De handeling die fiscaal misbruik uitmaakt is enkel 

niet tegenstelbaar en dus zal ze belast worden alsof er geen misbruik is geweest.38 

 

                                                           
35

 Parl.st. kamer 2011-2012, doc 53, 2081/001, 112-113; Circ. Nr. 4/2012 van 4 mei 2012, BS 14 mei 2012, C.2.3, 
www.fisconetplus.be 
36

 J. VAN DYCK, “Nieuwe, meer ‘volwassen’ algemene anti-misbruikbepaling”, Fiscoloog 2012, nr. 1284, 5; G. 
DEKNUDT, en E. DHAENE, “Antimisbruikbepaling vereist nieuwe handleiding voor vermogensplanning” in X, 
Notariële valkuilen: wie betaalt de rekening?, VLN-congres 15/12/12, 112; E. SPRUYT, “Naar een meer 
transparante en rechtszekere anti-misbruikbestrijding in het registratie- en successierecht: enkele kritische 
reflecties en concrete voorstellen de lege ferenda”, vormingsnamiddag “De nieuwe anti-misbruikbepaling 
ontrafeld, op naar een eenvormig lastenkohier”, Nederlandstalige van de Koninklijke Federatie van het Belgisch 
Notariaat, 25 oktober 2012, 10 (onuitg.); L. DE BROE, “art. 344, §1 WIB 92. Regering herschrijft ontwerp van 
antimisbruikbepaling: wordt bazooka scherpschutterswapen?”, Fisc.Act, 2012, nr. 7, 2 
37

 Parl.st. kamer 2011-2012, doc 53, 2081/001, 113 
38

 Meer hierover bij de gevolgen van het toepassen van de antimisbruikbepaling; E. DE WILDE D’ESTMAEL, 
“Schenkingen en fiscaal misbruik: laten we vooral rustig blijven!”, FiscalNet Tijdschrift; L. VAN DER REYSEN, P. 
VANRYCKEGHEM, en L. VOSSEN, 20 fiscale klassiekers getoetst aan de nieuwe antimisbruikbepaling”, Leuven, 
Indicator, 2012, 5; SEGIER, S., “Abus fiscal: commentaire autour des deux premières circulaires ministérielles et 
essai d’approche méthodologique”, R.G.F., 2012, nr. 7, 20 
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a. Bewijslast 

 

14. Als de fiscus van oordeel is dat er fiscaal misbruik is dan draagt hijzelf daar de eerste bewijslast 

voor. Zoals de parlementaire voorbereiding duidelijk voorhoudt moet de fiscus enkel het objectieve 

element bewijzen39. Dit houdt dus in dat hij moet bewijzen dat de gestelde handeling een belastbare, 

niet-vrijgestelde of een niet-begunstigde toestand zeer dicht benadert alsook dat hierbij het doel en 

de strekking van de wet worden miskend. De fiscus zal daarbij moeten zeggen welke fiscale 

bepalingen misbruikt zijn, alsook wat de doelstellingen van die bepaling zijn en waarom men 

daarmee in strijd is.40 Ook de circulaire van 4 mei 2012 benadrukt dat het de fiscus is die eerst aan 

zet is.41  

 

15. Het bewijs van het objectieve element moet geleverd worden “door vermoedens of andere in 

artikel 340 bedoelde bewijsmiddelen en aan de hand van objectieve omstandigheden”42. Dit zijn alle 

bewijsmiddelen van gemeen recht, met uitzondering van de eed. Waarschijnlijk zal de fiscus vaak 

gebruik maken van de vermoedens. Daarbij zal de fiscus vanuit feiten die zij voldoende bewezen acht 

het objectief element afleiden. 

 

b. Toepasselijke fiscale bepalingen 

 

16. Een eerste discussiepunt is welke fiscale wetsbepalingen geviseerd worden door het nieuwe 

artikel. De tekst van de wet heeft het over “dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen 

besluiten”.43 Voor artikel 344 §1 WIB komt dit neer op de bepalingen van het WIB92 zelf of de 

bijhorende genomen besluiten. Voor artikel 18, §2 W.Reg. is dit het Wetboek van Registratie-, 

hypotheek- en griffierechten of de ter uitvoering ervan genomen besluiten. Ook voor art. 106 

W.Succ. slaat dit enkel op het Wetboek van Successierechten of de uitvoeringsbesluiten ervan. 

De vice-eersteminister ziet het ruimer en oordeelt dat de doelstellingen van de wetgever zich ook 

uitstrekken tot de bijzondere bepalingen.44 De circulaire van 4 mei 2012 is van oordeel dat “een 

bepaling van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten”45 ruim moet worden 

geïnterpreteerd en zo alle bepalingen van de fiscale wetgeving, met inbegrip van de bijzondere 

                                                           
39

 Parl.st. kamer 2011-2012, doc 53, 2081/001, 113, Parl.st. kamer 2011-2012, doc 53, 2081/016, 69 
40

 L. VAN DER REYSEN, P. VANRYCKEGHEM, en L. VOSSEN, 20 fiscale klassiekers getoetst aan de nieuwe 
antimisbruikbepaling”, Leuven, Indicator, 2012, 13 
41

 Circ. Nr. 4/2012 van 4 mei 2012, BS 14 mei 2012, C.1.2.3, www.fisconetplus.be 
42

 Art. 344, §1 WIB92 
43

 Art. 344, §1 WIB 92; art. 18,§2 W. Reg 
44

 Parl.st. kamer 2011-2012, doc 53, 2081/016,39 
45

 Art. 344 WIB 92 
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bepalingen omvat.46 De rechtsleer merkt op dat, gelet op de oude strenge rechtspraak van het Hof 

van Cassatie die een beperkende interpretatie handhaafde betreffende de antimisbruikbepaling, ook 

deze keer een ruime interpretatie zoals de parlementaire voorbereiding en de circulaire het 

voorhoudt, waarschijnlijk geen bijval zal vinden bij het Hof. De rechtsleer interpreteert daarbij de wet 

letterlijk en houdt enkel rekening met het wetboek zelf en de ter uitvoering ervan genomen 

besluiten.47 

 

c. Doel en strekking van de wet 

 

17. Daarnaast is het niet eenvoudig te bepalen wat onder het doel van de wet moet worden 

begrepen. In elk geval ligt de bewijslast van het doel en de strekking van de fiscale wet bij de 

administratie.48 De circulaire geeft de algemeen aanvaarde interpretatieregels mee die in fiscale 

aangelegenheden gelden. Zo gebeurt de interpretatie van de fiscale wet in twee fasen, althans 

volgens de administratie. In de eerste fase moet men de betekenis van de tekst nagaan. Men moet 

de woorden en begrippen uitleggen in functie van de context waarin ze wordt vermeld. Deze context 

kan de wet zelf zijn, een onderdeel van de wet, of in functie van de wetgeving in het algemeen. De 

interpretatie moet strikt zijn, d.w.z. streng en niet enger of breder dan de betekenis die ze normaal 

hebben. Als uit deze fase de betekenis achter de wet blijkt, mag men niet overgaan tot de tweede 

fase. Interpretatio in claris cessat.49 De circulaire vermeldt erbij dat belastingen heffingen zijn, 

opgelegd door de staat om financiële middelen te verzamelen die nodig zijn om uitgaven te doen 

voor het algemeen belang. Hieruit leidt de circulaire af dat de doelstellingen van een fiscale bepaling 

duidelijk zijn en vervat zijn in de bepaling zelf.50 

18. Enkel als men door de eerste fase niet de betekenis van de wet heeft kunnen achterhalen mag 

men overgaan naar de tweede fase. De tweede fase houdt in dat men de bedoeling van de wetgever 

zoekt. Deze vindt men volgens de circulaire in de voorbereidende werken van de wet zelf en 

uitzonderlijk in de voorbereidende werken van vroegere of gelijkaardige wetten. 51 

                                                           
46

 Circ. Nr. 4/2012 van 4 mei 2012, BS 14 mei 2012, C.1.2.2, www.fisconetplus.be ; zie ook Parl.st. kamer 2011-
2012, doc 53, 2081/016, 39 
47

 S. VAN CROMBRUGGE, “Fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht anno 2012, TRV 2012, nr. 6, 
545; M. BOURGEOIS, en A. NOLLET, “La réécriture de la mesure générale anti-abus en matière d’impôts sur les 
revenus, de droits d’enregistrement et de droits de succession”, JT 2012, 498; H. VERSTRAETE, “De nieuwe 
algemene anti-misbruikbepaling in fiscale zaken”, TAA 2012, afl. 5 , 13 
48

 S. VAN CROMBRUGGE, “Fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht anno 2012, TRV 2012, nr. 6, 
545 
49

 Cass. 11 december 1962, Bull. Bel., 1963, N°395; Cass. 15 januari 1963, Bull. Bel., 1963, N° 397 
50

 Weze opgemerkt dat de administratie dergelijke formulering gebruikt ondanks een gelijkaardige te vinden 
was in een verworpen amendement; Parl.st. kamer 2011-2012, doc 53, 2081/012, 3; K. JANSSENS, “Circulaire 
over nieuw artikel 344, §1 legt nadruk op kunstmatige constructies”, Fisc.Act., 2012, nr 19, 2 
51

 Circ. Nr. 4/2012 van 4 mei 2012, BS 14 mei 2012, C.1.2.2, www.fisconetplus.be 
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19. Ten slotte oordeelt de circulaire dat men ook moet kijken naar het begrip “volstrekt kunstmatige 

constructie” om de strijdigheid met het doel van de wet te interpreteren. Volgens hen is er een 

“volstrekt kunstmatige constructie” “wanneer de verrichting niet de economische doelstellingen 

onderliggend aan de fiscale wetgeving nastreeft of geen verband houdt met de economische 

werkelijkheid, of niet aan commerciële of financiële marktvoorwaarden plaatsvindt”.52  

Hieruit blijkt dat de administratie niet te veel moeite zal doen om het doel en strekking van een 

bepaalde wet aan te tonen.53 

 

20. Niet iedereen volgt deze redeneringen volledig. Zo is VAN CROMBRUGGE, m.i. correct, van oordeel 

dat het doel en strekking van de wet niet louter de bedoeling van de wetgever is om zoveel mogelijk 

belastingen te innen.54 Hij wijst er daarnaast op dat er geen algemeen principe van voorrang is van de 

economische werkelijkheid op de juridische werkelijkheid. Nochtans kan de economische 

werkelijkheid wel een rol spelen bij het bepalen van doel en strekking van de wet. De economische 

werkelijkheid zal wel voorrang hebben op de juridische indien een specifieke wet dat zo bepaalt. 

Bovenvermelde auteur is van oordeel dat men het begrip “volstrekt kunstmatige constructie” zoals 

gebruikt in de circulaire en de parlementaire voorbereiding enkel moet toepassen in de context 

waarin de wetgever de economische werkelijkheid voorrang wou geven.55 

21. Daarnaast zijn VAN CROMBRUGGE en anderen van oordeel dat de doel en strekking van de wet 

moeten worden getoetst aan de concrete wetsbepaling, en moeten kenbaar zijn uit de 

wetsgeschiedenis, de voorbereidende werkzaamheden of uit het systeem van de wet. Soms zal de 

tekst van de wet duidelijk genoeg zijn. De circulaire zegt dat zelf, maar sommige rechtsleer vindt dat 

de circulaire dat doet in de eigenaardige context van de algemene interpretatie van fiscale wetten, 

wat volgens hen weinig te maken heeft met de antimisbruikbepaling. Zij oordelen daarbij ook dat in 

sommige gevallen doel en strekking kunnen worden ingeroepen, ook al is de tekst duidelijk. Ook in 

interpretatiekwesties moet men volgens hen eerder zoeken naar wat de wetgever heeft willen 

                                                           
52

 Circ. Nr. 4/2012 van 4 mei 2012, BS 14 mei 2012, C.1.2.2, www.fisconetplus.be; Parl.st. kamer 2011-2012, 
doc 53, 2081/001, 114 
53

 M. DELBOO, G. DEKNUDT en E. DHAENE, “Successieplanning en de nieuwe antimisbruikbepaling” in L. MAES, H. DE 

CNIJF, en L. DE BROECK, fiscaal praktijkboek indirecte belastingen, Mechelen, Kluwer, 2012-2013, 169; L. DE BROE, 
“Het ‘doel van de wetgever’ in de nieuwe algemene antimisbruikbepalingen”, TFR 2012, afl. 427, 742 
54

 S. VAN CROMBRUGGE, “Fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht anno 2012, TRV 2012, nr. 6, 
545 
55

 S. VAN CROMBRUGGE, “Fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht anno 2012, TRV 2012, nr. 6, 
546; zie ook L. DE BROE, “art. 344, §1 WIB 92. Regering herschrijft ontwerp van antimisbruikbepaling: wordt 
bazooka scherpschutterswapen?”, Fisc.Act., 2012, nr. 7, 3 
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zeggen, eerder dan naar wat hij “op een onhandige wijze tekstueel gezegd heeft”, behoudens het 

geval waarin de wetgever bewust een uitdrukkelijk en duidelijke regeling heeft ingevoerd.56 

22. Vervolgens benadrukt VAN CROMBRUGGE dat het systeem van de wet soms duidelijk maakt dat een 

belastingbesparende rechtshandeling niet in strijd is met het doel en de strekking van de wet. Zo zijn 

een handgift57 of een bankgift geen misbruik, zoals ook de circulaire van 10 april 2013 aantoont.58 Er 

zijn geen registratierechten op verschuldigd omdat er geen akte van bestaat. En doordat 

registratierechten, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald, akterechten zijn, zullen zij in 

bovenstaande gevallen niet geheven kunnen worden. Dit is in elk geval geen misbruik.59 

23. Verscheidene rechtsleer is bovendien van mening dat er geen sprake kan zijn van misbruik 

wanneer de belastingplichtige een belastingbesparende handeling stelt indien de wet in die 

belastingbesparende mogelijkheid voorziet.60 Ook uitgebreider doet er zich geen misbruik voor 

wanneer er constructies worden opgemaakt die voldoen aan specifieke wettelijke bepalingen die 

bepaalde misbruiken met kwantitatieve criteria omschrijven en beteugelen.61 

24. Ook VERMEULEN en MELIS oordelen, m.i. correct, dat niet elke fiscale bepaling voldoende duidelijk 

is en vervat in de bepaling zelf, enkel en alleen omdat dergelijke regels nodig zijn met het oog op het 

verzamelen van financiële middelen die nodig zijn om uitgaven te doen in het algemeen belang62. Zij 

vinden dat de administratie het zichzelf hier te gemakkelijk maakt.63 

 

25. Indien de administratie het doel en de strekking van de wet niet kan aantonen, m.a.w. als de wet 

niet duidelijk is, dan geldt m.i. nog steeds het adagium “in dubio contra fiscum” 64.65 

                                                           
56

 S. VAN CROMBRUGGE, “Fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht anno 2012, TRV 2012, nr. 6, 
546; L. DE BROE, “Het ‘doel van de wetgever’ in de nieuwe algemene antimisbruikbepalingen”, TFR 2012, afl. 
427, 743 contra: E. SPRUYT, “Fiscale antirechtsmisbruikbestrijding in het registratie- en successierecht: alles kan 
beter!”, TEP, 2012/5, 306; M. DELBOO, G. DEKNUDT en E. DHAENE, “Successieplanning en de nieuwe 
antimisbruikbepaling” in L. MAES, H. DE CNIJF, en L. DE BROECK, fiscaal praktijkboek indirecte belastingen, 
Mechelen, Kluwer, 2012-2013, 185 
57

 Zie ook M. DELANOTE, “minister licht nieuwe antimisbruikmaatregel toe. Een handgift beschouwen als fiscaal 
misbruik is onzin”, Fisc.Act., 2012, nr. 22, 1 
58

 Circ. Nr. 5/2013 van 10 april 2013, www.fisconetplus.be 
59

 S. VAN CROMBRUGGE, “Fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht anno 2012, TRV 2012, nr. 6, 
550 
60

 S. VAN CROMBRUGGE, “Fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht anno 2012, TRV 2012, nr. 6, 
551; J. VAN DYCK, “Algemene antimisbruikbepaling: niet bij duidelijke wettekst”, Fiscoloog 2012, nr. 1295, 7 
61

 Zie voorbeelden S. VAN CROMBRUGGE, “Fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht anno 2012, 
TRV 2012, nr. 6, 551; M. BOURGEOIS, en A. NOLLET, “La réécriture de la mesure générale anti-abus en matière 
d’impôts sur les revenus, de droits d’enregistrement et de droits de succession”, JT 2012, 502 
62

 Formulering zoals in Circ. Nr. 4/2012 van 4 mei 2012, BS 14 mei 2012, C.1.2.2, www.fisconetplus.be 
63

 W. VERMEULEN, en T. MELIS, “De nieuwe antimisbruikbepaling inzake schenkings- en successierechten: storm in 
een glas water?”, nieuwsbrief registratierechten 2012, nr. 2, 2/13-2/19 
64

 Cass. 24 oktober 1983, Arr. Verbr. 1938,219; Cass. 28 mei 1942, Pas. 1942, I, 134 
65

 W. VERMEULEN, “Fiscale addertjes en valkuilen bij akten van erfpacht, opstal en vruchtgebruik – een praktische 
benadering”, Studiekring, provinciaal genootschap der notarissen van Oost-Vlaanderen, 3 (onuitgegeven.); W. 
VERMEULEN, en T. MELIS, “De nieuwe antimisbruikbepaling inzake schenkings- en successierechten: storm in een 
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B. Subjectieve voorwaarde 

 

26. Onder de antimisbruikbepaling worden enkel handelingen geviseerd die “alleen worden 

uitgevoerd om belastingen te ontwijken”66. Volgens de parlementaire voorbereiding moet de fiscus 

niet bewijzen dat de vormkeuze uitsluitend gekozen is door fiscale motieven omdat dit een 

onmogelijke bewijslast zou zijn voor de administratie.67 De eerste circulaire heeft het over het kiezen 

van een rechtshandeling “met als wezenlijk doel het verkrijgen van een belastingvoordeel”.68 Ook 

hier is men van oordeel dat de administratie enkel het objectieve element moet bewijzen. 

 

27. Hierover is er discussie in de rechtsleer. Sommige auteurs volgen de mening van de circulaire en 

oordelen dat het subjectieve element door de belastingplichtige moet worden geleverd. Zij zien het 

tegenbewijs en het subjectieve element als hetzelfde.69 (Later meer over het tegenbewijs). 

Andere auteurs zien het subjectieve element als een tweede bewijselement dat bij de administratie 

ligt. Dit houdt volgens hen in dat aan de hand van objectieve omstandigheden bewezen moet 

worden dat het wezenlijke doel van de rechtshandeling het bekomen van belastingvoordeel is. Zij 

zien dit in de letterlijke lezing van het nieuwe artikel. Zo staat er in art. 344, § 1, 2e lid, 2° en art. 18, 

§2, 2e lid, 2° W. Reg “en die in wezen het verkrijgen van dit voordeel tot doel heeft”. Hoewel dit niet 

letterlijk in de eerste vorm van misbruik staat70, is men de mening toegedaan dat men in het licht van 

de rechtspraak van het Hof van Justitie en de kritiek van de Raad van State toch moet besluiten dat 

                                                                                                                                                                                     
glas water?”, nieuwsbrief registratierechten 2012, nr. 2, 2/15; K. JANSSENS, “Programmawet. Geen rulings over 
nieuw art.344, §1 (of toch niet rechtstreeks)”, Fisc.Act., 2012, nr. 10, 6; E. SPRUYT, “Fiscale 
antirechtsmisbruikbestrijding in het registratie- en successierecht: alles kan beter!”, TEP, 2012/5, 302; H. 
VERSTRAETE, “De nieuwe algemene anti-misbruikbepaling in fiscale zaken”, TAA 2012, afl. 5, 14 
66

 Parl.st. kamer 2011-2012, doc 53, 2081/001, 114 
67

 Parl.st. kamer 2011-2012, doc 53, 2081/001, 114 
68

 Circ. Nr. 4/2012 van 4 mei 2012, BS 14 mei 2012, C.1.2.2, www.fisconetplus.be 
69

 S. VAN CROMBRUGGE, “Fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht anno 2012, TRV 2012, nr. 6, 
556; J. VAN DYCK, “Nieuwe, meer ‘volwassen’ algemene anti-misbruikbepaling”, Fiscoloog 2012, nr. 1284, 3; W. 
VERMEULEN, en T. MELIS, “De nieuwe antimisbruikbepaling inzake schenkings- en successierechten: storm in een 
glas water?”, nieuwsbrief registratierechten 2012, nr. 2, 2/16; H. VERSTRAETE, “De nieuwe algemene anti-
misbruikbepaling in fiscale zaken”, TAA 2012, afl. 5, 18-19; T. JANSEN, “Een nieuwe antimisbruikregel naar 
Europees model” in T. JANSEN, L. DE BROE, J. BOSSUYT, V. DAUGINET, V. VERCAUTEREN, L. DILLEN, N. GEELHAND, en K. 
ANTHONISSEN, De nieuwe antimisbruikbepaling, Mechelen, Kluwer, 2013, 22; V.-A. DE BRAUWERE, en G. DE FOY, 
“Abus fiscal en ingénierie patrimoniale: le tigre de papier”, rec.gén.enr.not. 2012/7, Nr. 26.407, 303; S. BOONE 

en R. MESSIAEN, “De nieuwe anti-misbruikbepalingen: Copernicaanse revolutie of aangekondigde kroniek?, 
Accountancy Actualiteit, Kluwer, 2012, nr. 14-15, 7; R. WILLEMS, “Nieuw artikel 344, §1: beslissingsboom”, 
Fisc.Act. 2012, nr. 12, 7; L. KETELS, “De nieuwe algemene anti-misbruikbepaling vanuit de praktijk bekeken, 
Fisc.Act., 2012, nr. 28, 18; P. DE PAGE, “Réflexions sur l’abus fiscal et la gestion du patrimoine familial”, 
Rec.gén.enr.not. 2013/4, nr. 26.496, 145; P. VAN DEN EYNDE, “Présomption générale d’abus fiscal”, 
Rec.gén.enr.not. 2013/4, nr. 26.496, 142 
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ook hier de bewijslast van het subjectieve element bij de administratie ligt. 71 Het is echter niet nodig 

dat de fiscus het negatieve bewijs levert dat er geen enkel ander motief heeft meegespeeld.72 

 

28. In de praktijk zal m.i. hoogstwaarschijnlijk blijken dat de administratie zich zal vergenoegen met 

de bewijslast van het objectieve element. Het subjectieve element zal bij de belastingplichtige liggen. 

Het blijkt dan ook duidelijk uit de parlementaire voorbereiding dat dit ook de bedoeling van de 

wetgever was.73 

 

C. Tegenbewijs 

 

29. Beide hierboven besproken strekkingen zijn het eensgezind dat tegenbewijs door de 

belastingplichtige mogelijk is. Het tegenbewijs is volgens de eerste strekking op zichzelf het 

subjectieve element. De tweede strekking ziet dit als twee losstaande feiten. 

 

30. Het is in elk geval aan de belastingplichtige om te bewijzen dat zijn keuze is ingegeven door 

andere motieven dan het ontwijken van inkomstenbelastingen of registratie- of successierechten om 

zo aan de toepassing van de antimisbruikbepaling te ontsnappen. Deze motieven kunnen naast 

economische en financiële motieven ook patrimoniaal, persoonlijk, familiaal of affectief zijn.74 Dit 

komt omdat het toepassingsgebied van de wet is uitgebreid tot het beheer van het privévermogen, 

naast de economische sfeer.75 Het volstaat om één niet-fiscaal motief aan te tonen om aan de 

                                                           
71

 M. DELBOO, G. DEKNUDT en E. DHAENE, “Successieplanning en de nieuwe antimisbruikbepaling” in L. MAES, H. DE 

CNIJF, en L. DE BROECK, fiscaal praktijkboek indirecte belastingen, Mechelen, Kluwer, 2012-2013, 169-170; L. DE 

BROE, “art. 344, §1 WIB 92. Regering herschrijft ontwerp van antimisbruikbepaling: wordt bazooka 
scherpschutterswapen?”, Fisc.Act., 2012, nr. 7, 3; P-P. HENDRICKX, “La nouvelle mesure anti-abus”, C&FP, Kluwer, 
2012, nr.7, 8; A. VAN ZANTBEEK, “Antimisbruikcirculaire nr. 8/2012. Bedreiging of opportuniteit in estate planning-
land?”, TEP 2012, alf. 5, 295; L. DE BROE en J. BOSSUYT “ Interpretatie en toepassing van de algemene 
antimisbruikbepalingen in de inkomstenbelasting, registratie- en successierechten” in T. JANSEN, L. DE BROE, J. 
BOSSUYT, V. DAUGINET, V. VERCAUTEREN, L. DILLEN, N. GEELHAND, en K. ANTHONISSEN, De nieuwe antimisbruikbepaling, 
Mechelen, Kluwer, 2013, 57-58; D. SEUTIN, “ Artikel 344 §1 WIB 92: een ‘papieren tijger’”, FiscalNet Tijdschrift 16 
juni 2012; W. PANIS, “Quick start guide voor een bazooka”, TFR 2012, afl. 424, 563; M. BOURGEOIS en A. NOLLET, 
“L’introducion d’une notion générale d’ “abus (de droit) fiscal” en matière d’impôts sur les revenus, de droits 
d’enregistrements et de droits de succession”, RGF 2012, nr. 6, 12 
72

 L. DE BROE, “art. 344, §1 WIB 92. Regering herschrijft ontwerp van antimisbruikbepaling: wordt bazooka 
scherpschutterswapen?”, Fisc.Act., 2012, nr. 7, 3 
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Regering herschrijft ontwerp van antimisbruikbepaling: wordt bazooka scherpschutterswapen?”, Fisc.Act., 
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toepassing van de antimisbruikbepaling te ontsnappen.76 De parlementaire voorbereiding vereist wel 

dat de niet-fiscale motieven specifiek en niet verwaarloosbaar zijn. Zo zal dus een niet-fiscaal motief 

dat niet-specifiek is, maar wel zo algemeen dat het aanwezig is bij elke verrichting van hetzelfde type, 

niet volstaan. Ook een niet-fiscaal motief dat wel specifiek is voor de betrokken handeling, maar van 

zo beperkt belang is dat een redelijk persoon de handeling niet zou stellen omwille van de niet-fiscale 

motieven, zal niet voldoende zijn om het tegenbewijs te leveren.77 VAN CROMBRUGGE wijst er evenwel 

op dat de terminologie van “motieven van de verrichting” gebruikt in de parlementaire 

voorbereiding foutief is. Het te leveren tegenbewijs slaat volgens hem op de motieven van de 

juridische vormgeving en niet die van de verrichting.78  

Daarnaast kan volgens sommigen het tegenbewijs ook geleverd worden door te stellen dat er geen 

schending was van de specifieke doelstelling.79 M.i. is dit niet volledig correct. Als de 

belastingplichtige dit tegenbewijs moet brengen betekent dit dat de administratie in de eerste plaats 

zijn verplichting van het bewijs van schending van (het doel van) de wet niet is nagekomen. Nochtans 

zal de administratie vaak genoegen nemen met vermoedens als bewijs. In dat geval zal het wel 

kunnen dat de belastingplichtige het tegenbewijs levert door te bewijzen dat er geen effectieve 

schending van het doel was. 

 

31. De rechtsleer raadt aan om de niet-fiscale motieven op te nemen in het instrumentum of een 

ander document. Volgens hen volstaan ook standaardmotieven om het tegenbewijs te leveren. Wel 

zullen deze “voldoende gewichtig” moeten zijn.80 
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 S. VAN CROMBRUGGE, “Fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht anno 2012, TRV 2012, nr. 6, 
542; M. BOURGEOIS, en A. NOLLET, “La réécriture de la mesure générale anti-abus en matière d’impôts sur les 
revenus, de droits d’enregistrement et de droits de succession”, JT 2012, 499; L. VAN DER REYSEN, P. 
VANRYCKEGHEM, en L. VOSSEN, 20 fiscale klassiekers getoetst aan de nieuwe antimisbruikbepaling”, Leuven, 
Indicator, 2012, 13; L. DE BROE en J. BOSSUYT “Interpretatie en toepassing van de algemene 
antimisbruikbepalingen in de inkomstenbelasting, registratie- en successierechten” in T. JANSEN, L. DE BROE, J. 
BOSSUYT, V. DAUGINET, V. VERCAUTEREN, L. DILLEN, N. GEELHAND, en K. ANTHONISSEN, De nieuwe antimisbruikbepaling, 
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 S. VAN CROMBRUGGE, “Fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht anno 2012, TRV 2012, nr. 6, 
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 E. SPRUYT, “Naar een meer transparante en rechtszekere anti-misbruikbestrijding in het registratie- en 
successierecht: enkele kritische reflecties en concrete voorstellen de lege ferenda”, vormingsnamiddag “De 
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praktijkboek indirecte belastingen, Mechelen, Kluwer, 2012-2013, 171; zie in het algemeen ook uitgebreider 
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D. Ruling 

 

32. De procedure van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, kortweg ruling, is een procedure die 

rechtszekerheid voor de belastingplichtige meebrengt. De wet81 bepaalt echter dat het niet 

toegestaan is een voorafgaande beslissing te nemen over het gebruik van bewijsmiddelen. Doordat 

het nieuwe art. 344, § 1 WIB92 een bewijsmiddel is geworden, is een voorafgaande ruling dus 

onmogelijk geworden.82 De dienst voorafgaande beslissingen kan zich niet uitspreken over het feit of 

de administratie de antimisbruikbepaling in een bepaald geval zal toepassen.83 Daarentegen zal de 

dienst wel kunnen oordelen of een rechtshandeling (of een geheel van rechtshandelingen) door 

andere motieven verantwoord is dan het ontwijken van belastingen. Het gevolg van het akkoord van 

de dienst voorafgaande beslissingen is dat de rechtshandeling niet meer in vraag kan worden gesteld 

voor zover de verrichtingen achteraf worden uitgevoerd zoals ze gevraagd zijn.84 De circulaire van 4 

mei 2012 vermeldt bovendien dat de dienst niet gebonden is “indien de voorwaarden waaraan de 

voorafgaande beslissing is onderworpen, niet vervuld zijn; indien blijkt dat de situatie of de 

verrichtingen door de aanvragen onvolledig of onjuist omschreven zijn, of indien essentiële elementen 

van de verrichtingen niet werden verwezenlijkt op de door de aanvragen omschreven wijze; in geval 

van wijziging van de bepalingen van de verdragen, van het gemeenschapsrecht of van het interne 

recht die van toepassing zijn op de door de voorafgaande beslissing beoogde situatie of verrichting; 

indien blijkt dat de voorafgaande beslissing niet in overeenstemming is met de bepalingen van de 

verdragen, het gemeenschapsrecht of van het interne recht.” en “wanneer de voornaamste gevolgen 

van de situatie of de verrichtingen gewijzigd zijn door een of meer ermee verband houdende of erop 

volgende elementen, die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn toe te schrijven aan de aanvrager”85 

 

33. In de praktijk zal men dus indirect een akkoord krijgen van de rulingdienst over de geplande 

rechtshandelingen. De dienst oordeelt niet over het gebruik van het bewijsmiddel, maar wel over het 

                                                                                                                                                                                     
over het tegenbewijs: P. SALENS, “Nieuwe antimisbruikbepaling. Hoe gemakkelijk is het tegenbewijs”, Fisc. Act. 
2012, nr. 22, 4-7 
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 K. JANSSENS, “Programmawet. Geen rulings over nieuw art.344, §1 (of toch niet rechtstreeks)”, Fisc.Act., 2012, 
nr. 10, 6; E. SPRUYT, “Naar een meer transparante en rechtszekere anti-misbruikbestrijding in het registratie- en 
successierecht: enkele kritische reflecties en concrete voorstellen de lege ferenda”, vormingsnamiddag “De 
nieuwe anti-misbruikbepaling ontrafeld, op naar een eenvormig lastenkohier”, Nederlandstalige van de 
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“Fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht anno 2012, TRV 2012, nr. 6, 558; 
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tegenbewijs en dus op die manier of de belastingplichtige via het subjectieve element de toepassing 

van de antimisbruikbepaling zal kunnen weerleggen.86 

 

6. Gevolgen van het toepassen van de antimisbruikbepaling 

 

34. Als de fiscus het objectieve element heeft bewezen en de belastingplichtige geen tegenbewijs 

heeft kunnen leveren, bepaalt de wet dat “de rechtshandeling noch het geheel van 

rechtshandelingen dat een zelfde verrichting tot stand brengt” “aan de administratie niet [kan] 

worden tegengeworpen”87 alsook dat “de belastbare grondslag en de belastingberekening zodanig 

[wordt] hersteld dat de verrichting aan een belastingheffing overeenkomstig het doel van de wet 

wordt onderworpen alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden”88. In tegenstelling tot vroeger is 

het in de nieuwe wet de handeling zelf, en niet de kwalificatie, die niet kan worden 

tegengeworpen.89 De vice-eersteminister is van oordeel dat de administratie niets in de plaats moet 

stellen van de niet-tegenstelbare handeling om een belastingheffing mogelijk te maken.90 Weliswaar 

zal in de praktijk nog vaak gebruik gemaakt worden van herkwalificatie en zal men dus wel iets in de 

plaats stellen om tot de juiste belastingheffing te komen. In andere gevallen zal men de 

rechtshandeling louter negeren om zo in overeenstemming met doel en strekking van de wet belast 

te worden alsof die rechtshandeling niet had plaatsgevonden.91 Het is onder de nieuwe wetgeving 

niet meer nodig dat er bij herkwalificatie gelijksoortige niet-fiscale rechtsgevolgen zijn zoals het Hof 

van Cassatie92 vroeger van oordeel was.93 Wel zal de administratie hierbij de feiten of de verrichting 

en de grenzen opgelegd door art. 170 GW moeten respecteren.94 
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35. De circulaire van 4 mei 2012 benadrukt wel dat de niet-tegenstelbaarheid geldt ten aanzien van 

hetzij beide partijen, hetzij een enkele partij.95 Dat moet geval per geval bekeken worden. De 

rechtsleer is van oordeel dat dit kan leiden tot dubbele belasting. Men geeft het voorbeeld dat de 

niet-tegenstelbaarheid aan een van de partijen aanleiding kan geven tot de verwerping van de 

kostenaftrek, zelfs al blijft de inkomstenbelasting van de andere partij behouden.96 Daarnaast wijst 

het erop dat de juridische gevolgen van de verrichting niet gewijzigd worden zodat de eventuele 

ontstane rechten of verplichtingen blijven gelden. De gevolgen van de antimisbruikbepaling zijn dus 

beperkt tot het fiscale vlak. De parlementaire voorbereiding vermeldt bovendien dat de partijen in 

onderling overleg een ontbindend beding kunnen inlassen in hun overeenkomst.97 Op die manier 

bestaat de overeenkomst niet en zijn er dus ook geen fiscale gevolgen.98 Daarenboven is het mogelijk 

dat een rechtshandeling valt onder de antimisbruikbepaling van de directe belastingen maar niet 

onder die van de registratierechten.99 

 

36. Op vlak van de inkomstenbelastingen verduidelijkt de eerste circulaire100 dat 

belastingverhogingen op de gevestigde supplementen worden toegepast “overeenkomstig de 

toepasselijke schaal opgenomen in rubriek B van de artikelen 225 en 226 KB/WIB 92 en rekening 

houdend met de gegevens van elk belastingdossier.”101 Echter over de registratie- en 

successierechten wordt niets in de circulaire vermeld. Men zal dus telkens moeten nagaan welk 

artikel volgens de administratie geschonden is om zo de toepasselijke belasting te vinden.102 

Staatssecretaris Crombez heeft in een antwoord op een parlementaire vraag geantwoord dat hierbij 

rekening gehouden moet worden met de op de rechtshandeling of op het geheel van 

rechtshandeling betaalde rechten en dus dat reeds betaalde rechten zullen verrekend worden met 

de verschuldigde rechten.103 

 

 

                                                           
95

Circ. Nr. 4/2012 van 4 mei 2012, BS 14 mei 2012, C.1.2.4, www.fisconetplus.be; kritiek hierop zie: L. DILLEN, 
“Symmetrische of asymmetrische toepassing van de fiscale algemene antimisbruikbepalingen” AFT 2013/1, 15-
20 
96

 M. BOURGEOIS, en A. NOLLET, “La réécriture de la mesure générale anti-abus en matière d’impôts sur les 
revenus, de droits d’enregistrement et de droits de succession”, JT 2012, 497 
97

 Parl.st. kamer 2011-2012, doc 53, 2081/016, 38 
98

 S. VAN CROMBRUGGE, “Fraus legis of wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht anno 2012, TRV 2012, nr. 6, 
554 
99

Parl.st. kamer 2011-2012, doc 53, 2081/016, 38 Voorbeeld zie: S. VAN CROMBRUGGE, “Fraus legis of 
wetsontduiking in het Belgisch fiscaal recht anno 2012, TRV 2012, nr. 6, 554-555 
100

 Circ. Nr. 4/2012 van 4 mei 2012, BS 14 mei 2012, C.2.4., www.fisconetplus.be 
101

 Circ. Nr. 4/2012 van 4 mei 2012, BS 14 mei 2012, C.2.4., www.fisconetplus.be 
102

 G. DEKNUDT, en E. DHAENE, “Antimisbruikbepaling vereist nieuwe handleiding voor vermogensplanning” in X, 
Notariële valkuilen: wie betaalt de rekening?, VLN-congres 15/12/12, 118 
103

 Vr. en Antw. Kamer 2012-2013, nr. 53-107, 310 



Pagina | 20 
 

7. Toepassing in de tijd 

 

37. De toepassing in de tijd van de nieuwe antimisbruikbepaling in verband met registratie- en 

successierechten is volledig anders dan die van toepassing op het nieuwe artikel 344, §1 WIB 92.104 

Art. 169 van de programmawet105 bepaalt dat de nieuwe antimisbruikbepaling inzake registratie- en 

successierechten van toepassing is “op de rechtshandelingen of het geheel van rechtshandelingen 

die eenzelfde verrichting tot stand brengt, die zijn gesteld vanaf de eerste dag van de tweede maand 

na die waarin deze wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad”. Daaruit volgt dat de nieuwe 

art. 18, §2 W.Reg en 106 W.Succ. van toepassing zijn op rechtshandelingen of het geheel van 

rechtshandelingen vanaf 1 juni 2012.106 Het is hierbij vereist dat alle handelingen gesteld zijn na 31 

mei 2012 opdat de antimisbruikbepaling erop van toepassing kan zijn.107 

 

38. Daarnaast zal de administratie geen gebruik kunnen maken van de aanvullende fraudetermijn 

van vier jaar omdat fiscaal misbruik geen belastingontduiking is. 108 De administratie zal zich dus 

moeten houden aan de verjaringstermijn van 3 jaar die bepaald is in art. 354, lid 2 WIB 92.109 Voor de 
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termijnen in de registratie- en successierechten zal men moeten kijken naar de geschonden 

wetsartikelen en op basis daarvan de toepasselijke termijn vaststellen.110 

 

8. De circulaire van 19 juli 2012 vervangen door de circulaire van 10 april 2013 

 

39. Na menige discussies omtrent de toepassingsgevallen van fiscaal misbruik en vlagen van paniek 

heeft de fiscale administratie een lijst gepubliceerd met enerzijds gevallen van op zich geen fiscaal 

misbruik en anderzijds gevallen die, behoudens tegenbewijs van de belastingplichtige omtrent niet-

fiscale motieven, wel fiscaal misbruik uitmaken. Deze tweede circulaire omtrent de 

antimisbruikbepaling was een aanvulling op de eerste circulaire die onverkort blijft gelden.111 

De circulaire van 19 juli 2012 is zeer voorzichtig in zijn opsommingen en benadrukt dat de toepassing 

van de antimisbruikbepaling geval per geval bekeken zal moeten worden, rekening houdend met de 

concrete context en de modaliteiten. Beide lijsten zijn dus niet-limitatief. Vervolgens benadrukt de 

administratie dat rechtshandelingen die niet zijn opgenomen in een van de lijsten noch ipso facto 

veilig noch ipso facto verdacht zijn. 

Er moet daarnaast ook nog worden opgemerkt dat de circulaire enkel voorbeelden opneemt in zijn 

lijsten die handelen over registratie- en successierechten. Het was vooral op dat vlak dat er veel 

discussie was. 

Ten slotte merkt de circulaire nog op dat de administratie een aantal van de vermelde 

rechtshandelingen die in de lijsten zijn opgenomen reeds belastbaar acht op basis van de reeds 

bestaande wettelijke bepalingen en dat een beroep op de antimisbruikbepaling slechts in 

ondergeschikte orde wordt ingeroepen.112 

 

40. De grootste kritiek die op de tweede circulaire geuit werd is dat hij rechtsonzekerheid heeft 

gebracht, daar waar hij net diende om zekerheid te brengen. Daarnaast oordeelt sommige rechtsleer 

dat de circulaire niets meer dan de mening van de fiscus is die geen enkele juridische waarde 

heeft.113 De interpretatie van de wet komt toe aan de wetgevende macht via een interpretatieve wet 

of aan de rechterlijke macht, wat meestal het geval zal zijn.  
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 Art. 214-218 W.Reg en 137-140 W. Succ; zie ook: G. DEKNUDT, en E. DHAENE, “Antimisbruikbepaling vereist 
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41. Op 10 april 2013 is een nieuwe circulaire verschenen ter vervanging van de circulaire van 19 juli 

2012. In grote lijnen lijkt de derde circulaire op de tweede. Zo wordt ook benadrukt dat de lijsten 

niet-limitatief zijn, geval per geval moet bekeken worden rekening houdend met de concrete 

context, en dat gevallen die niet in een van de lijsten voorkomen niet ipso facto veilig noch verdacht 

zijn. Ook hier vermeldt de administratie dat het een aantal van de vermelde rechtshandelingen reeds 

belastbaar acht op basis van de reeds bestaande wettelijke bepalingen en dat een beroep op de 

antimisbruikbepaling slechts in ondergeschikte orde wordt ingeroepen.114 

 

42. Nochtans zijn er wel enkele verschilpunten. Art. 18, §2 W.Reg, waar art. 106 W.Succ. naar 

verwijst, stelt dat fiscaal misbruik zich voordoet wanneer de belastingschuldige zelf de 

rechtshandeling tot stand brengt. Daaruit leidt de administratie in de nieuwste circulaire af dat de 

testator niet de belastingschuldige is in het successierecht. Aangezien de belastingplichtige de 

erfgenaam is, volgt daaruit dat testamentaire bepalingen niet onder de toepassing van art. 106 

W.Succ. kunnen vallen en dus geen misbruik kunnen uitmaken.115 Daarnaast zijn in de witte lijst 

enkele testamentaire clausules verdwenen en in de zwarte lijst enkele gevallen geschrapt die 

voordien als verdacht werden gekwalificeerd door de administratie. Vervolgens is er ook nog een 

nieuw geval toegevoegd aan de zwarte lijst dat hier niet verder zal worden behandeld, maar waarbij 

wel kan uitgegaan worden dat de administratie het geval zal proberen belasten. Ook hier ligt de 

mogelijkheid voor de belastingplichtige open om het tegenbewijs te leveren. 

 

A. De witte lijst 

 

43. De witte lijst116, ook wel de veilige lijst117 of de groene lijst118 genoemd, is een opsomming van 

rechtshandelingen die, op zich beschouwd, voor zover ze geen deel uitmaken van een 

gecombineerde constructie, niet als fiscaal misbruik worden gecatalogeerd.  

 

44. In de reeds vervangen circulaire stonden ook een aantal testamentaire clausules. Zoals reeds 

hierboven vermeld, oordeelt de administratie dat de testator niet de belastingplichtige is en bijgevolg 
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testamentaire bepalingen niet onder het misbruik van art. 106 W.Succ. vallen.119 Hoewel ze uit de 

witte lijst verdwenen zijn zullen de testamentsvormen, zoals generation skipping, maximale 

benutting van gunstregimes en kinderloos vrijgezel testament, m.i. zeker geen misbruik uitmaken. 

 

a. Schenkingen uit de witte lijst 

 

45. De schenkingen uit de witte lijst zijn vrij logisch geen rechtsmisbruik. Het gaat onder andere over 

handgift, bankgift,120 schenking voor een buitenlandse notaris121, gefaseerde schenking van 

onroerende goederen met tussenperioden van meer dan 3 jaar122, schenking onder last of onder 

ontbindende voorwaarde, schenking met voorbehoud van vruchtgebruik123 of een ander levenslang 

recht, schenking waarop een verlaagd registratierecht van toepassing is of een schenking die een 

vrijstelling geniet124. Nochtans wordt duidelijk het voorbehoud gemaakt dat zij eventueel wel 

misbruik zouden kunnen uitmaken indien zij deel zijn van een gecombineerde constructie. Soms 

wordt een schenking gecombineerd met de oprichting van een controlestructuur zoals bv. een 

maatschap. De rechtsleer is van mening dat deze planningstechniek niet geviseerd wordt door de 

bepaling van “gecombineerde constructie”. Dergelijke constructies zijn geen volstrekt kunstmatige 

constructie en men komt erdoor niet in het vaarwater van de doelstellingen van de wet. Bovendien is 
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dergelijke constructie niet enkel bedoeld om een belastingvoordeel te verkrijgen.125 Ook in de 

nieuwe circulaire van 10 april staat dezelfde lijst schenkingen opgenomen.126  

 

46. Deze gevallen niet onder de antimisbruikbepaling doen vallen strookt met de tekst van de wet en 

de parlementaire voorbereiding. In deze gevallen voldoet men niet aan de definitie van fiscaal 

misbruik uit art. 18, §2 W.Reg. Men plaatst zichzelf niet in strijd met de doelstellingen van een 

bepaling van het wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten aangezien de wet zelf net 

de mogelijkheden van de schenkingen voorziet. Zo bv. heeft art. 7 W.Succ het uitdrukkelijk over de 

schenkingen die niet werden onderworpen aan het registratierecht en wordt de schenking ook niet 

vermeld in art. 19 W.Reg en dus zijn de handgift en bankgift niet strijdig met het doel van de wet. 

Ook een schenking onder last of met modaliteiten is niet strijdig met het doel van de wet want wie 

het meerdere kan (een schenking) kan ook het mindere (een schenking onder last of met 

voorbehoud van vruchtgebruik).127 Het is dan ook niet nodig voor de belastingplichtige om het 

tegenbewijs te leveren aangezien er in de eerste plaats geen bewijs van de administratie is dat moet 

weerlegd worden. 

 

47. Men kan zich inderdaad wel gevallen inbeelden waar een van bovenstaande schenkingen wordt 

gecombineerd met een andere rechtshandeling en daardoor wel door de administratie als misbruik 

wordt gezien omdat het strijdig is met het doel van de wet en er geen geldig tegenbewijs kan worden 

geleverd zoals werd voorzien in art. 18, §2 W.Reg. en bedoeld in de parlementaire voorbereiding en 

de eerste circulaire.128 Een voorbeeld daarvan vindt men al in de zwarte lijst, nl. inbreng gevolgd door 

een schenking. Het is niet de schenking die het misbruik vormt, het is de combinatie met de uitbreng 

die daartoe leidt volgens de administratie, maar daarover later meer. 

 

48. Ik ben de mening toegedaan dat een van de bovenstaande schenkingen op zichzelf dus geen 

enkel probleem vormen om de hierboven vermelde reden. Het is echter anders indien er een 

gecombineerde constructie is. De belastingplichtige doet er m.i. dan goed aan voorzichtig te zijn 
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indien er enkel fiscale motieven zijn voor die constructie. Een voorafgaande ruling kan evenwel wat 

zekerheid brengen of er voldoende niet-fiscale motieven aanwezig zijn.  

 

b. Duolegaat 

 

49. De administratie oordeelt in de circulaire van 19 juli 2012 dat een “duolegaat, voor zover dit na 

verrekening van de last, resulteert in een substantiële nettobevoordeling van de vereniging” geen 

fiscaal misbruik uitmaakt.129 

 

50. Het duolegaat houdt in dat men een deel van het vermogen nalaat aan een vereniging of een 

stichting zoals bedoeld wordt in art. 59 2° W.Succ. met als last de successierechten van de andere 

erfgerechtigden te dragen. Gelet op het feit dat die vereniging of stichting slechts 8,80% 

successierechten in Vlaanderen moet betalen, tegenover de progressieve successierechten van de 

andere erfgenamen is deze constructie voor deze laatsten een belastingbesparing.130 Uiteraard zal 

het bedrag dat men nalaat aan de vereniging of stichting groot genoeg moeten zijn om alle 

successierechten die hem ten laste vallen te kunnen betalen. Indien dit niet het geval zal zijn dan zal 

de vereniging of stichting de nalatenschap logischerwijze weigeren.131  

 

51. De intussen vervangen circulaire van 19 juli 2012 stelt echter dat een duolegaat toch fiscaal 

misbruik kan uitmaken indien de nettobevoordeling onbeduidend of onbestaande is. Dan zou de 

administratie de opgestelde constructie zien als louter ingegeven uit fiscale bedoelingen en dus als 

fiscaal misbruik wegens frustratie van art. 48 W.Succ. Er worden daarbij in de circulaire twee 

voorbeelden gegeven. Een waarbij de administratie oordeelt dat er een ernstige twijfel is aan het 

motief gelet op de nettobevoordeling van de VZW van slechts €902 terwijl er bruto € 71.000 werd 

gelegateerd aan de VZW. In het tweede voorbeeld is het voordeel voor de VZW onbestaande 

aangezien de VZW meer moet betalen dan hij gekregen heeft.132 In het laatste geval is het m.i. in de 

eerste plaats reeds twijfelachtig of de VZW de nalatenschap wel zal aanvaarden, tenzij de VZW niet 

bona fide is. Bij weigering van de nalatenschap is er dan al geen sprake meer van misbruik.  
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Ondanks deze voorbeelden blijft het moeilijk te bepalen wanneer er nu precies voldaan wordt aan 

een substantiële nettobevoordeling. De rechtsleer vroeg zich af of er geen duidelijk kwantitatief 

criterium in de wettekst moet worden vermeld.133 

 

52. Een ander deel van de rechtsleer is strenger en oordeelt dat in elk geval het duolegaat een 

misbruik uitmaakt. Het feit dat het duolegaat op de witte lijst staat is volgens hen louter te wijten 

aan het doel van de fiscus om ingewikkelde berekeningen te ontwijken.134 M.i. is dit helemaal niet 

het geval. De constructie is mogelijk gemaakt door art. 64 W.Succ. en dus laat de fiscus het duolegaat 

toe. In elk geval het duolegaat zien als misbruik is volgens mij volledig aan het haar getrokken. 

 

53. In de nieuwe circulaire van 10 april 2013 is het duolegaat niet meer vermeld op de veilige lijst. 

Een duolegaat is immers een testamentaire beschikking. Doordat de administratie meent dat de 

testator niet de belastingschuldige is kan een testamentaire beschikking niet vallen onder de 

toepassing van de antimisbruikbepaling.135 Een duolegaat is volgens de administratie, en m.i. correct, 

nooit een fiscaal misbruik. De tekst van art. 18, §2 W.Reg heeft het immers over “de 

belastingplichtige” die de handelingen stelt waardoor er fiscaal misbruik is. Maar het is de testator 

die in dit geval de handeling stelt, en niet de belastingplichtige.136 Dit geval valt dus gewoon niet 

onder het toepassingsgebied van art. 106 W.Succ, zoals ook de administratie in de laatste circulaire 

stipuleert.137  

 

B. De zwarte lijst 

 

54. Ook de rechtshandelingen op de zwarte lijst138 zullen niet altijd misbruik uitmaken. De circulaire 

vermeldt duidelijk dat de belastingplichtige nog steeds de mogelijkheid heeft om te bewijzen “dat de 

keuze voor de rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen verantwoord is door andere dan 

fiscale motieven”.139 
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55. De rechtsleer gaf echter kritiek op de zwarte lijst uit de circulaire van 19 juli 2012. Deze vermeldt 

namelijk niet waarom de genoemde bepalingen in strijd zijn met de bedoeling van de wetgever. 

Nochtans is dit een essentieel element in de definitie van fiscaal misbruik. De nieuwe circulaire van 

10 april 2013 komt aan die kritiek tegemoet door wel op te nemen waarom het geval volgens de 

administratie misbruik uitmaakt.140 

 

56. We vermelden hierbij ook nog kort dat het ik-opa testament verdwenen is van de zwarte lijst in 

de nieuwe circulaire.141 M.i. heeft de administratie dit geval van de lijst verwijderd omdat men 

oordeelt dat dit een testamentaire bepaling is en dus niet onder de anti-misbruikbepaling kan vallen. 

Reeds voor de nieuwe circulaire was sommige rechtsleer van mening dat de antimisbruikbepaling 

niet van toepassing was op een testament gemaakt door de overledene, aangezien deze niet de 

belastingplichtige is zoals de wet voorschrijft. Degene die het fiscaal voordeel draagt, heeft in 

dergelijk geval geen enkele handeling gesteld.142 

 

57. Algemeen kunnen we stellen dat de fiscus de rechtshandelingen vermeld op de zwarte lijst zal 

onderwerpen aan een belastingheffing overeenkomstig het doel van de wet alsof het misbruik niet 

heeft plaatsgevonden indien er geen geldig tegenbewijs wordt geleverd door de belastingplichtige. 

Een ruling kan zekerheid brengen over het feit of de keuze voor de constructies door andere 

motieven is verantwoord dan het ontwijken van de belastingen. Een voorzichtig notaris raadt aan om 

dergelijke ruling te vragen en bij afwezigheid van een positief antwoord informeert hij best de 

cliënten grondig over het mogelijk gevolg van het stellen van de handeling. Indien de cliënten 

desondanks toch de geviseerde handeling willen stellen doet de notaris er goed aan de cliënten in 

een apart document nog eens expliciet te informeren over de mogelijke gevolgen en zijn 

aansprakelijkheid te laten exonereren. Een notaris kan namelijk zijn ambt niet weigeren aangezien de 

antimisbruikbepaling een rechtshandeling niet doet vallen onder een van de uitzonderingen voorzien 

in art. 3,3° Deont. Code. 
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a. Sterfhuisclausule 

 

58. De circulaire heeft het over “eenzijdige verblijvingsbedingen of bedingen van ongelijke 

verdelingen van de huwelijksgemeenschap, losgekoppeld van een overlevingsvoorwaarde (beter 

bekend als sterfhuisclausule) (frustreert art. 5 W.Venn.)”143 

 

59. Een sterfhuisclausule is een clausule in een huwelijkscontract waarin men de volledige 

gemeenschap laat toekomen aan slechts een van de echtgenoten ongeacht de oorzaak van de 

ontbinding van het huwelijk. Deze bij naam genoemde echtgenoot wordt in de praktijk vermoed de 

langstlevende te zullen zijn. Een sterfhuisclausule wordt dan ook alleen gebruikt wanneer men bijna 

zeker weet welke partner het langs zal leven, bv. als een van beide partners terminaal ziek is. Het 

gevolg van deze clausule is als de terminaal zieke echtgenoot sterft de langstlevende echtgenoot 

alles krijgt zonder successierechten te moeten betalen. Dit komt omdat de langstlevende echtgenoot 

alles krijgt zonder dat er een overlevingsvoorwaarde wordt gesteld en men dus niet valt onder de 

fictiebepaling uit art. 5 W.Succ.144  

 

60. De fiscus heeft in het verleden reeds verscheidene keren geprobeerd de constructie belastbaar te 

stellen. In 2010 nog heeft het Hof van Cassatie de redenering van de fiscus niet gevolgd.145 

Door de opname van de sterfhuisclausule in de zwarte lijst gaat de fiscus dus voort in zijn strijd tegen 

de sterfhuisclausule. Uiteraard staat ook hier de mogelijkheid open voor de belastingplichtige om het 

tegenbewijs te leveren door niet-fiscale motieven aan te tonen.146 Het zal nog steeds de rechter zijn 

die (eventueel zelfs zonder tegenbewijs147) moet oordelen of de sterfhuisclausule in de eerste plaats 

wel misbruik uitmaakt.148 

 

61. SPRUYT, SANDRA en LAMOTE vinden dat zolang de overlevingsvoorwaarde vermeld staat in art. 5 

W.Succ. er geen sprake kan zijn van fiscaal misbruik. De tekst van de wet wil volgens hen “enkel 

toebedelingen van de huwgemeenschap belasten die gekoppeld zijn aan een 
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overlevingsvoorwaarde”.149 Deze wettekst is volgens hen duidelijk en dus moet er niet meer gezocht 

worden naar de historische doelstellingen of in de parlementaire voorbereidingen.150  

Ook RUYSSEVELDT
151, DE BRAUWERE en DE FOY

152 zijn dezelfde mening toegedaan. Bovendien zeggen zij 

dat, indien de bedoeling van de wet niet duidelijk genoeg is en men moet overgaan tot de tweede 

fase van interpretatie en dat de sterfhuisclausule ook dan geen misbruik uitmaakt. De term “op 

voorwaarde van overleven” is slechts in 1919 ingevoerd in het huidige art. 5 W.Succ. In de memorie 

van toelichting staat te lezen dat de wijziging van art. 5 W.Succ. (toen art. 7) tot doel heeft de 

oplossing die door de rechtspraak is gegeven te verankeren in de wet. De vraag werd opgeworpen of 

het nodig is dat ieder der echtgenoten genoemd wordt, in geval van overleving, om meer dan de 

helft van de gemeenschap te verkrijgen, of dat het volstaat dat slechts een echtgenoot in het 

huwelijkscontract genoemd wordt, als hij overleeft, om de voordelen te genieten van het beding dat 

afwijkt van de gelijke verdeling, opdat het artikel van toepassing zou zijn (eigen cursivering).153 In 

deze formulering komt duidelijk de voorwaarde “in geval van overleven” ter sprake. Het is volgens 

deze auteurs dan ook duidelijk dat de wetgever de sterfhuisclausule niet heeft willen doen vallen 

onder de toepassing van art. 5 W.Succ. Daarnaast menen de auteurs ook dat er niet-fiscale motieven 

zijn die de toepassing van de antimisbruikbepaling verhinderen, zoals het beschermen van de 

langstlevende echtgenoot.154 

Evenzeer is DE WILDE D’ESTMAEL van mening dat de sterfhuisclausule niet valt onder de 

antimisbruikbepaling. Ook hij kijkt naar de duidelijke bewoording in de tekst van art. 5 W.Succ. Indien 

er toch sprake zou zijn van misbruik maakt de auteur onderscheid in twee gevallen waarbij het 

mogelijk tegenbewijs verschilt. Een eerste geval is als men een sterfhuisclausule invoert in een 

huwelijkscontract waarin nog geen beding over de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen is 

opgenomen. Hier kan men volgens hem argumenteren dat het gaat om de langstlevende echtgenoot 

te beschermen. In het andere geval gaat het om het invoeren van een sterfhuisclausule in een 
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huwelijksstelsel waar er al een beding is over de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen. Hij 

oordeelt in dit geval dat het tegenbewijs moeilijker zal zijn.155 

 

62. DELBOO, DEKNUDT EN DHAENE achten de antimisbruikbepaling daarentegen wel van toepassing op 

de sterfhuisclausule. Enkel indien de belastingplichtige niet-fiscale motieven kan aantonen zal er 

geen misbruik zijn. Ze redeneren dat men bij deze rechtshandeling, in sommige gevallen, zichzelf 

buiten het toepassingsgebied van art. 5 W.Succ. plaatst omdat men niet louter de bedoeling had om 

voor de ander partner te zorgen.156 

Ook HAELTERMAN meent dat de sterfhuisclausule het doel van art. 5 W.Succ. frustreert, tenzij men het 

beding reeds opneemt als men nog niet ziek is, en de toebedeling dan echt gebeurt aan een van de 

echtgenoten, ongeacht wie eerst sterft, wat in de praktijk nooit zal voorvallen. Artikel 5 W.Succ. 

heeft volgens hem “tot doel de gevolgen te regelen van het feit dat clausules in het afwikkelen van 

het huwelijkscontract de erfregeling net even voor zijn”.157 Dezelfde mening wordt door DE PAGE 

gevolgd.158 

 

63. Ook in de nieuwe circulaire van 10 april 2013 staat dit geval in de zwarte lijst opgenomen, 

weliswaar met meer uitleg. Men geeft het voorbeeld van een akte wijziging aan het 

huwelijksvermogensstelsel waarbij echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel bedingen 

dat de gehele gemeenschap toekomt aan een welbepaalde bij naam genoemde echtgenoot ongeacht 

de oorzaak van de ontbinding van de gemeenschap. De administratie meent dat de akte, gelet op het 

nakend en onoverkomelijk overlijden, enkel verleden wordt met het doel de toepassing van art. 5 

W.Succ, dat elke toebedeling van het gemeenschappelijk vermogen bij overlijden viseert, te 

vermijden.159 

 

64. In de tekst van het nieuwe art. 18, §2 W.Reg waar art. 106 W.Succ. naar verwijst ziet men 

misbruik als een handeling die gesteld wordt strijdig met de doelstelling van de wet. Het feit dat 

sommige auteurs menen dat de sterfhuisclausule niet valt onder de antimisbruikbepaling is vooral 

gebaseerd op de letterlijke bewoording en de parlementaire voorbereiding. Strikt genomen strookt 

                                                           
155

 E. DE WILDE D’ESTMAEL, “Les droits de donation et les droits de succession à l’épreuve de la nouvelle règle sur 
l’abus fiscal”, rec.gén.enr.not. 2012/7, Nr. 26.406, 294-295 
156

 M. DELBOO, G. DEKNUDT en E. DHAENE, “Successieplanning en de nieuwe antimisbruikbepaling” in L. MAES, H. DE 

CNIJF, en L. DE BROECK, fiscaal praktijkboek indirecte belastingen, Mechelen, Kluwer, 2012-2013, 196-197 
157

 A. HAELTERMAN, “De doelstellingen van de fiscale bepaling bij de organisatie van privévermogen en het 
gebruik van de management- en patrimoniuwvennootschap”, TFR 2012, afl. 427, 760 
158

 P. DE PAGE, “Réflexions sur l’abus fiscal et la gestion du patrimoine familial”, Rec.gén.enr.not. 2013/4, nr. 
26.496, 151 
159

 Circ. Nr. 5/2013 van 10 april 2013, www.fisconetplus.be 



Pagina | 31 
 

de constructie wel met het doel van de wet zoals te lezen valt in de tekst van art. 5 W.Succ. zelf en de 

parlementaire voorbereiding ervan zoals door vele rechtsleer wordt aangetoond. Zoals eerder 

gezegd mag men het heffen van belastingen niet zien als een doel en dus kan men ook op grond 

daarvan niet de antimisbruikbepaling inroepen. Gelet op het feit dat deze constructie dus niet de 

doelstellingen van art. 5 W.Succ. frustreert, valt men niet onder de definitie van fiscaal misbruik uit 

art. 18, §2 W.Reg. en zal het artikel niet kunnen worden toegepast. 

65. Toch kan men wel de administratie volgen in zijn redenering. Het kan inderdaad in de praktijk zo 

zijn dat de sterfhuisclausule enkel wordt geconstrueerd om te ontsnappen aan belastingen. Maar 

zoals hierboven gezegd valt de constructie waarschijnlijk niet aan te pakken via art. 106 W.Succ. 

 

66. In de praktijk zal men er volgens mij wel goed aan doen voorzichtig te zijn indien men deze 

constructie opstelt. Enkel indien er geldige niet-fiscale motieven zijn zal de fiscus m.i. de 

sterfhuisclausule niet aanvallen. Een voorafgaande ruling kan zekerheid brengen indien die besluit 

dat er voldoende niet-fiscale motieven zijn. Indien er enkel fiscale motieven aanwezig zijn doet men 

in de praktijk er volgens mij goed aan de sterfhuisclausule niet te adviseren, toch niet tot wanneer er 

meer zekerheid komt vanuit de rechtspraak. Indien cliënten ondanks mogelijke vervolging toch de 

clausule willen opnemen in hun huwelijkscontract doet de notaris er goed aan de cliënten een 

document te laten ondertekenen waarin zij verklaren kennis te hebben van deze mogelijke 

vervolging en afstand doen van een eventuele aansprakelijkheidsvordering tegenover de notaris. Ik 

ben de mening toegedaan dat de kans dat de rechtspraak de sterfhuisclausule als buiten het doel van 

art. 5 W.Succ zal beoordelen zeer reëel is en dus dat het niet onder de antimisbruikbepaling zal 

vallen. Indien de rechtbank daarentegen wel oordeelt dat er fiscaal misbruik is, zal het gevolg ervan 

zijn dat “het successierecht zal worden geheven o.b.v. art. 5 W.Succ op het gedeelte dat de helft van 

het gemeenschappelijk vermogen overtreft en dat aan de overlevende echtgenoot wordt 

toebedeeld”160. 

 

b. Gesplitste aankoop voorafgegaan door een schenking. 

 

67. Een van de bepalingen uit de zwarte lijst is de “gesplitste aankoop (blote eigendom en 

vruchtgebruik) van goederen voorafgegaan door een al of niet geregistreerde schenking van de 

benodigde gelden door de verkrijger van het vruchtgebruik aan de verkrijger van de blote eigendom 

mits er eenheid van opzet aanwezig is (frustreert art. 9 W.Succ.)”.161 

 

                                                           
160

 Circ. Nr. 5/2013 van 10 april 2013, www.fisconetplus.be 
161

 Circ. Nr. 8/2012 van 19 juli 2012, www.fisconetplus.be 



Pagina | 32 
 

68. Een gesplitste aankoop werd vaak gedaan bij de aankoop van een tweede verblijf of voor een 

onroerend goed dat daarna werd verhuurd. De ouders kochten het vruchtgebruik aan, de kinderen 

de blote eigendom. Het voordeel is vanzelfsprekend dat bij het overlijden van de ouders het goed 

kosteloos werd vererfd naar de kinderen. Art. 9 W.Succ. voert hierover een vermoeden in dat het 

goed geacht wordt in volle eigendom van de overledene te zijn. Men kan hier echter wel aan 

ontkomen door te bewijzen dat de verkrijging niet een bedekte bevoordeling is ten behoeve van de 

derde (in dit geval de kinderen). De zwarte lijst uit de circulaire van 19 juli 2012 bevatte enkel het 

geval gesplitste aankoop voorafgegaan door schenking. Indien deze schenking ontbreekt is er in elk 

geval geen misbruik van art. 9 W.Succ. We kijken dus enkel naar het geval waar er wel dergelijke 

voorafgaandelijke schenking is gebeurd.  

 

69. Voor de antimisbruikbepaling had de fiscus geen enkel probleem met deze voorafgaandelijke 

schenking, zowel via een notariële schenking, een schenking voor buitenlandse notaris, een handgift 

of een bankgift. Het was voldoende dat men kon bewijzen dat de schenking reeds gebeurd was op 

het moment van de aankoop. Dergelijke schenking vormde het tegenbewijs van een bedekte 

bevoordeling.162 

 

70. MELIS meent dat een gesplitste aankoop ook nu niet valt onder de toepassing van de 

antimisbruikbepaling. Hij verwijst, bij gebrek aan toelichting van het doel van art. 9 W.Succ. in de 

circulaire van 19 juli 2012, naar een parlementaire vraag. Staatssecretaris Crombez heeft daar toen 

op geantwoord dat de bedoeling van de wetgever in het genoemde artikel erin bestond om fiscale 

ontsnappingsmechanismen te bestrijden.163 In de parlementaire voorbereiding van art. 9 W.Succ.164 

staat als doel te lezen dat zij de strekking hebben “te beletten dat de overledene bij zijn leven niet 

over zijne goederen beschikke 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 zou wezen.”165 De auteur is hierbij van oordeel dat de 

bedoeling van de wetgever de stelling van de staatssecretaris en de administratie onderschrijft. 

Daarnaast kan de toepassing van de fictie worden weerlegd door de ruimste bewijsmiddelen. Deze 

weerlegging kan door aan te tonen dat er geen sprake is van een “bedekte bevoordeling”. MELIS leidt 

hier uit af dat het doel van art. 9 W.Succ. “de verkrijgingen of inschrijvingen die op bedekte wijze, i.e. 
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niet openlijk, tot stand komen en daarom vermoedelijk niet waarachtig zijn, alsnog in de 

successierechten te belasten”. A contrario leidt hij hieruit af dat als de schenking voorafgaand aan de 

gesplitste aankoop in alle openheid gebeurd, er geen sprake is van een bedekte verkrijging, bijgevolg 

art. 9 W.Succ. niet frustreert en dus ook geen misbruik uitmaakt.166 

 

71. Ook RUYSSEVELDT is dezelfde mening toegedaan. Hij meent dat een open schenking geen bedekte 

bevoordeling uitmaakt. De wet is volgens hem dus duidelijk. Maar ook als men naar de parlementaire 

voorbereiding kijkt vindt men in de bedoeling van de wetgever het voorkomen van bedrog terug. De 

constructie zal misbruik uitmaken als het gaat om het rechtstreeks inschrijven op naam van degene 

die hij bij zijn overlijden wil bevoordelen, zonder dat de bevoordeelde zelf een stuk betaald heeft, al 

dan niet met geld verkregen uit een schenking. Indien een voorafgaande schenking is gebeurd heeft 

men dus niet achter de rug van de fiscus om de begiftigde bedekt willen bevoordelen. Bovendien 

vindt de auteur dat het geen fiscaal misbruik is als ouders geld schenken om hun kind te laten 

investeren in vastgoed. Hij ziet dan ook niet in waarom het wel fiscaal misbruik uitmaakt indien 

dezelfde schenking gebeurd, maar de investering in vastgoed samen gebeurd.167 

 

72. Vele rechtsleer meent dan ook dat als er een werkelijke voorafgaande schenking gebeurt en de 

begiftigde met dit geld blote eigendom koopt en daarvoor een marktconforme prijs betaalt er geen 

sprake is van misbruik. Er is volgens hen dan gewoon geen sprake van een “bedekte” bevoordeling.168
  

 

73. VAN DER REYSEN, VANRYCKEGHEM, en VOSSEN zijn voorzichtiger en menen dat er geen probleem is 

indien de kinderen bij de aankoop hun deel zelf betalen. Ook indien de ouders achteraf het geld 

terugschenken is er geen probleem. Daarnaast zal er moeilijk eenheid van opzet kunnen worden 
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bewezen indien er tussen de schenking en de aankoop meerdere jaren zijn verstreken en bovendien 

het bedrag van de schenking niet overeenkomt met wat nodig is voor de aankoop van het deel blote 

eigendom. 169 Ook HAELTERMAN oordeelt dat er waarschijnlijk wel fiscaal misbruik is aangezien men de 

voorafgaande schenking doet net om de toepassing van art. 9 W.Succ. te vermijden.170 

Men wijst er daarnaast op dat de circulaire los staat van enige rechtspraak. Men zal dus moeten 

afwachten of de rechtspraak de mening van de administratie zal volgen.171 

 

74. De vervangende circulaire van 10 april 2013 vermeldt echter niet langer de gesplitste aankoop in 

zijn zwarte lijst. Even leek het alsof de fiscus de strijd had opgegeven en de vele kritiek van de 

rechtsleer gehoor had gegeven. Ook de eerst verschenen rechtsleer was optimistisch door het 

verdwijnen ervan van de zwarte lijst. 172 

75. Niets is echter minder waar. In een administratieve beslissing van 19 april 2013173 laat de 

administratie weten dat men zijn standpunt uit 2007174 niet langer bijstaat. Uit hetzelfde stuk 

parlementaire voorbereiding dat MELIS
175 aanhaalt, leidt de administratie af dat het net wel de 

bedoeling was van de wetgever om de gesplitste aankoop onder het toepassingsgebied van art. 9 

W.Succ. te laten vallen en dat de constructie op zichzelf onder de fictiebepaling van art. 9 W.Succ. 

valt. De voorafgaande schenking zal niet langer als geldig tegenbewijs meer worden aanvaard en 

wordt net gezien als een bevestiging van de bedekte bevoordeling. Men gebruikt niet langer de 

antimisbruikbepaling om tot belastbaarheid te komen en dus zal ook een bewijs van niet-fiscale 

motieven geen uitweg meer zijn. Ik verwijs dan ook verder naar vakliteratuur ter zake.176 
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c. Erfpachtconstructie 

 

76. In de zwarte lijst van de tweede circulaire staat de erfpachtconstructie opgenomen. De circulaire 

bedoelt hiermee “een gesplitste aankoop van onroerend goed door gelieerde vennootschappen 

(frustreert art. 44 W.Reg)”.177 

 

77. De gesplitste aankoop werd vaak gedaan omdat het toepasselijk evenredig registratierecht 

slechts 0,2% bedroeg i.p.v. het mutatierecht van 10% in Vlaanderen. Men liet de ene vennootschap 

een recht van erfpacht verwerven, vaak voor de maximale duur van 99 jaar. De vestiging van het 

recht van opstal werd vergoed tegen een eenmalige vooruitbetaalde canon en een symbolische 

periodieke canon. De andere vennootschap verkreeg het met erfpacht bezwaarde goed, dat 

daardoor sterk in waarde was gedaald.  

 

78. MELIS meent dat art. 44 W.Reg niet wordt gefrustreerd, ook niet wanneer een belangrijke 

erfpachtvergoeding wordt vooruitbetaald. Hij oordeelt dat het een opportuniteitskeuze is die de 

belastingplichtige kan maken, net zoals bij huur. Hij denkt dat de toepassing van de 

antimisbruikbepaling eerder politiek geïnspireerd is. 

Hij benadrukt wel dat voornoemde constructie niet altijd toelaatbaar zal zijn. Hij denkt hierbij aan 

een geveinsde koop. Daarom raadt hij aan om de overeenkomst betreffende de vestiging van het 

recht van opstal ten ener zijde en de verkoop van de tréfonds ten andere zijde niet op dezelfde dag 

te doen. Ook de rulingcommissie heeft de voorwaarde gesteld om de authentieke akten met 

minstens vijftien dagen verschil te verlijden, wat volgens hem ook eerder kunstmatig overkomt. 

Ten slotte wijst de auteur erop dat de administratie nooit deze erfpachtconstructie heeft aangevallen 

op grond van de simulatieleer. Dit nu plots wel doen stemt volgens hem niet overeen met de eerste 

circulaire178 die de nieuwe algemene antimisbruikbepaling slechts toepasselijk acht indien o.a. de 

simulatieleer geen hulp biedt.179 Hierover moet wel worden gezegd dat de circulaire duidelijk 

vermeldt dat de administratie een aantal van de vermelde rechtshandelingen die in de lijsten zijn 

opgenomen reeds belastbaar acht op basis van de reeds bestaande wettelijke bepalingen en dat een 

beroep op de antimisbruikbepaling slechts in ondergeschikte orde wordt ingeroepen.180 Het staat de 

administratie dus vrij om alsnog de simulatieleer in dit geval in te roepen. 
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Ook SPRUYT acht bovenstaand geval niet te vallen onder de antimisbruikbepaling. Het was 

oorspronkelijk de dienst voorafgaande beslissingen die de techniek is beginnen promoten. Er nu plots 

anders over beslissen is nogal tegenstrijdig.181 

Ook anderen menen dat er geen sprake is van misbruik.182 Bovendien zijn er volgens hen veel niet-

fiscale motieven aanwezig zoals een termijn van bescherming die niet voldaan kan worden door te 

werken met vruchtgebruik.183 

HENDRICKX is voorzichtiger en oordeelt dat de constructie mogelijkerwijs een misbruik kan uitmaken 

gelet op het grote fiscale voordeel. Het tegenbewijs kan volgens hem moeilijk zijn.184 

 

79. De nieuwe circulaire vermeldt ook nog de erfpachtconstructie in zijn zwarte lijst. De administratie 

overweegt als volgt: “De verwerving van een recht van erfpacht op een onroerend goed door een 

vennootschap, quasi onmiddellijk gevolgd door de aankoop van het met erfpacht bezwaarde 

onroerend goed door een verbonden vennootschap, in de zin van de artikelen 11 en 12 W.Venn., 

waarbij de vergoeding voor het recht van erfpacht de waarde van de volle eigendom van het 

onroerend goed benadert, de zgn. erfpachtconstuctie, beantwoordt aan de definitie van fiscaal 

misbruik. Uit de context van de feiten kan worden afgeleid dat deze opeenvolgende verrichtingen tot 

doel hebben het verkooprecht op het gehele goed te ontwijken; dat het ontwijken van het 

verkooprecht de enige/overwegende beweegreden is voor de keuze van de betrokken 

rechtshandelingen. Dergelijke constructie frustreert bijgevolg artikel 44 W. Reg. De belastingplichtige 

dient te bewijzen dat de keuze voor de vestiging van een recht van erfpacht en de verkoop van het 

met erfpacht bezwaarde onroerend goed verantwoord is door andere motieven dan het ontwijken 

van het verkooprecht. Indien de belastingplichtige dit bewijs niet levert, dient het verkooprecht te 

worden geheven op de waarde van het gehele onroerend goed. Het op de vestiging van het recht van 

erfpacht bij de registratie overeenkomstig artikel 83 W. Reg. betaalde registratierecht dient te 

worden afgetrokken van het verschuldigde verkooprecht.” 185  

 

80. Ook in dit geval kan men er m.i. in de praktijk van uitgaan dat de fiscus de constructie zal 

proberen aanvallen via de antimisbruikbepaling indien er niet voldoende niet-fiscale motieven zijn.  

Het lijkt er inderdaad sterk op dat in vele gevallen het hoofddoel fiscaal voordeel zal zijn waarbij men 

zich buiten de doelstellingen van de wet stelt zoals de definitie in art. 18, §2 W.Reg. voorziet. Het is 
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aan de fiscus om het bewijs van strijdigheid met het doel van art. 44 W.Reg. te leveren en de eenheid 

van bedoeling tussen de beide rechtshandelingen. Daarna is het aan de belastingplichtige om te 

bewijzen dat zijn keuze voor de rechtshandelingen door andere motieven is verantwoord dan het 

ontwijken van registratierechten.186 Ook hier kan een ruling gemoedsrust brengen.187  

81. Het gevolg van de toepassing van art. 18 W.Reg op deze erfpachtconstructie zal zijn dat men 

belast wordt zoals bepaalt in art. 44 W.Reg. alsof de constructie niet opgesteld is en dus dat het 

verkooprecht zal worden geheven op het gehele goed. De notaris doet er m.i. goed aan te wijzen op 

de antimisbruikbepaling indien de cliënten toch bovengenoemde constructie willen opstellen en zijn 

medewerking te weigeren of toch minstens zijn aansprakelijkheid te laten exonereren in een apart 

document.  

 

d. Inbreng van een onroerend goed in de huwgemeenschap gevolgd door een schenking. 

 

82. De circulaire heeft het over de “inbreng door een echtgenoot van goederen in de 

huwelijksgemeenschap, gevolgd door een schenking door beide echtgenoten, mits er eenheid van 

opzet aanwezig is. (frustreert heffingsgrondslag en progressiviteit art. 131 W.Reg.)”188 

 

83. Vele rechtsleer volgt deze keer de circulaire.189 Mits er eenheid van opzet is, nl. de inbreng 

gebeurt met het oog op de schenking, dan kan er fiscaal misbruik zijn. Weliswaar moet de fiscus nog 

steeds de bewijslast dragen van de eenheid van opzet tussen de inbreng en de schenking. Men wijst 

erop dat een korte tijdspanne tussen beide handelingen een aanwijzing kan zijn. Men zal dan in strijd 

met de doelstelling van art. 131 W.Reg de constructie opzetten en dus vallen onder de definitie van 

fiscaal misbruik uit art. 18, §2 W.Reg. 

Desalniettemin zal steeds de werkelijke intentie doorslaggevend zijn.190 De belastingplichtige kan dus 

tegenbewijs leveren door niet-fiscale motieven aan te tonen.191 Volgens de rechtsleer zijn deze 

gemakkelijk aan te voeren.192 
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84. Ook de nieuwe circulaire viseert deze rechtshandeling. Evenwel preciseert de zwarte lijst dat het 

de schenking betreft die onmiddellijk of binnen een korte tijdspanne na de inbreng volgt. De 

voorwaarde van “onmiddellijk of binnen korte tijdspanne” stond niet te lezen in de vervangen 

circulaire. De administratie vermoedt hierdoor dat de inbreng en de schenking die op korte termijn 

gebeurt enkel gedaan is om de progressiviteit van het schenkingsrecht te ontwijken. Evenwel 

benadrukt het erna dat de belastingplichtige het tegenbewijs kan leveren door aan te tonen dat de 

inbreng verantwoord is door andere motieven dan het ontwijken van belastingen.  

 

85. Zoals reeds gezegd is veel rechtsleer van oordeel dat niet-fiscale motieven in dit geval 

gemakkelijk zullen kunnen worden aangetoond zoals art. 18, §2 W.Reg. vereist. Zo kan men 

argumenteren dat het emotioneel belangrijk is om de schenking door beide ouders te laten doen, 

gelet op de dankbaarheid van de kinderen. Ook de toepassing van het recht van terugkeer kan een 

niet-fiscaal argument zijn.193 Tevens als er verbouwingen zijn betaald door de gemeenschap aan een 

onroerend goed dat daarna geschonken wordt. Indien de schenking gebeurt met een voorbehoud 

van vruchtgebruik kan men argumenteren dat men ook de langstlevende echtgenoot hiervan wil 

laten genieten.194 

 

86. Dit geval kan volgens mij inderdaad onder de toepassing van de antimisbruikbepaling vallen 

indien er eenheid van opzet195 is en er geen geldige niet-fiscale motieven kan aanbrengen. Het is 

eerst aan de administratie te bewijzen dat er een frustratie van het doel van art. 131 W.Reg. is en 

een eenheid van opzet tussen de eerste handeling, nl. de inbreng, en de tweede handeling, nl. de 
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schenking. Indien de administratie daar in slaagt is het aan de belastingplichtige het tegenbewijs te 

leveren door aan te tonen dat dit geheel van rechtshandelingen verantwoord is door andere 

motieven dan het ontwijken van inkomstenbelastingen.196 Maar het tegenbewijs is zoals aangetoond 

niet zo moeilijk te brengen. Men doet er m.i. goed aan de motieven te vermelden in de akte. 

Nochtans doet een notaris er goed aan zijn cliënten er over in te lichten. Hij moet polsen naar de 

ware onderliggende redenen. Indien die toch eerder fiscaal gericht zijn doet hij er goed aan zijn 

cliënten te wijzen op de mogelijke toepassing van de antimisbruikbepaling. Om aan zijn persoonlijke 

aansprakelijkheid te ontsnappen laat hij hen best een overeenkomst ondertekenen waarin duidelijk 

staat dat hij hen gewaarschuwd heeft en niet aansprakelijk is voor het feit dat de fiscus de 

argumenten als niet doorslaggevend zal aanvaarden. Het zal dan aan de rechtbank zijn om te 

oordelen of het geval misbruik uitmaakt. Het gevolg van de toepassing van de antimisbruikbepaling 

zal namelijk zijn dat men zal vallen onder de tarieven van art. 131 W.Reg. alsof de inbreng niet 

gedaan zou zijn. Hieruit zal men dus het schenkingsrecht berekenen alsof de schenking van het goed 

gedaan is door de inbrengende  echtgenoot alleen. 

 

e. Uitbreng gevolgd door wederzijdse schenkingen, meestal onder ontbindende 

voorwaarde van de schenking. 

 

87. De circulaire heeft “uitbreng uit de huwelijksgemeenschap van roerende goederen, gevolgd door 

een wederzijdse schenking tussen echtgenoten, meestal onder de ontbindende voorwaarde voor de 

schenking gedaan aan de eerststervende echtgenoot (frustreert art. 5 W.Succ.)” in zijn zwarte lijst 

opgenomen.197 

 

88. Een wederzijdse schenking tussen echtgenoten is enkel mogelijk indien beide echtgenoten over 

een eigen vermogen beschikken. Het gemeenschappelijk vermogen kan namelijk niet tussen 

echtgenoten geschonken worden. Een oplossing voor dit probleem bestond er in eerst goederen van 

het gemeenschappelijk vermogen over te hevelen naar het eigen vermogen en het vervolgens te 

schenken. Het voordeel van deze constructie is de belastingbesparing die bekomen wordt indien de 

schenkingen ofwel via een authentieke akte zijn gedaan, ofwel de schenker na de schenking nog 3 

jaar leeft. Op die manier zullen geen successierechten zijn verschuldigd bij het overlijden van een van 

de twee echtgenoten. Daarnaast zorgt de ontbindende voorwaarde van de schenking van de 
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langstlevende echtgenoot ervoor dat de geschonken goederen zonder heffing van successierechten 

terug keren in zijn eigen vermogen.198 

 

89. De fiscus besluit tot misbruik wanneer men eerst een uitbreng doet en erna men wederzijds 

schenkt want het heeft volgens hem enkel tot doel om belastingen te ontwijken. Nochtans zal men 

moeten kijken naar de concrete omstandigheden. Sommige rechtsleer wijst er op dat het moeilijk 

wordt een verband tussen de uitbreng en de schenking aan te tonen indien er voldoende tijd is 

tussen beiden.199 DEKNUDT en DHAENE oordelen dat er wel misbruik is in dit geval omdat het inderdaad 

de bedoeling van de wet omzeilt. Nochtans zijn ze van mening dat er verschillende niet-fiscale 

motieven kunnen worden aangetoond.200 De constructie kan volgens hen nog opgezet worden indien 

die niet-fiscale motieven aanwezig zijn. Zo niet zal er inderdaad sprake zijn van misbruik.201 

 

90. Een andere auteur stelt dat deze constructie geen misbruik uitmaakt. Hij wijst er op dat de 

administratie recent nog in twee rulingbeslissingen geoordeeld heeft dat de voorafgaande uitbreng 

niet is ingegeven door fiscale redenen maar door louter burgerrechtelijke redenen, m.n. een juridisch 

rechtsgeldige schenking kunnen doen tussen echtgenoten.202 Hij is daarbij bovendien van mening dat 

art. 5 W.Succ. duidelijk zegt dat het gaat over de huwelijksoverkomst “die niet aan de regelen 

betreffende de schenkingen onderworpen is”. Daaruit volgt volgens hem dat art. 5 W.Succ. van 

toepassing is op bedingen ten bezwarende titel en niet met betrekking tot schenkingen.203 

Ook DE WILDE D’ESTMAEL, DE BRAUWERE en DE FOY oordelen in dezelfde zin. Een voorafgaande uitbreng is 

bij een schenking door een van beide echtgenoten volgens hem louter het gevolg van de regels van 

de schenking te volgen.204 Deze laatste meent dat indien de echtgenoten elkaar onafhankelijke 

dingen schenken, zoals de ene titels X en de andere titels Y, dan is er volgens hem geen misbruik. 
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Indien de echtgenoten elkaar titels van bv. dezelfde vennootschap schenken dan zal er volgens hem 

wel misbruik zijn. In dat geval zal men tegenbewijs moeten leveren van niet-fiscale motieven.205 

 

91. De nieuwe circulaire van 10 april 2013 vermeldt ook deze constructie. De administratie oordeelt 

dat de partijen de gemeenschap “ledigen” om zo de overgang van gemeenschapsgoederen bij het 

overlijden te vermijden. Daarbij stelt de belastingplichtige zichzelf in een toestand waar zijn 

nagestreefd fiscaal doel is art. 5 W.Succ. te ontwijken, terwijl de langstlevende echtgenoot wordt 

bevoordeeld. Ook hier kan de belastingplichtige het tegenbewijs leveren door niet-fiscale motieven 

aan te brengen. 206  

 

92. M.i. is het geval waar de schenking gedaan wordt onder ontbindende voorwaarde wel misbruik. 

Men probeert de toepassing van art. 5 W.Succ. te ontwijken door eerst een uitbreng te doen opdat 

men zou kunnen schenken. Door aan die schenkingen een ontbindende voorwaarde te verbinden is 

er sprake van dezelfde overlevingsvoorwaarde die bedoeld wordt in art. 5 W.Succ. Men probeert zich 

dus buiten het doel van art. 5 W.Succ. te plaatsen en dus voldoet deze constructie aan de definitie 

van fiscaal misbruik uit art. 18, §2 W.Reg.207 Het is aan de administratie om dit te bewijzen, alsook 

dat er tussen de beide handelingen, nl. de uitbreng en de schenking(en), een eenheid van bedoeling 

is zoals de parlementaire voorbereiding vermeldt.208 Men kan na het bewijs door de fiscus alsnog aan 

de toepassing van art. 18, §2 W.Reg. ontsnappen door aan te tonen dat de handelingen door andere 

motieven zijn verantwoord dan het ontwijken van inkomstenbelastingen. Ook hier kan men een 

ruling vragen aan de dienst voorafgaande beslissingen om te voorzien of de keuze voor dit geheel 

van rechtshandelingen door andere motieven is verantwoord dan het ontwijken van belastingen.209 

Bovendien doet de notaris er eveneens goed aan de cliënten duidelijk te informeren over de 

mogelijke gevolgen van het stellen van deze constructie. Indien de cliënten toch de opeenvolgende 

rechtshandelingen willen stellen zal een voorzichtig notaris een apart document opmaken met een 

duidelijke herhaling van de informatie en laat hij de cliënten afstand doen van hun 

aansprakelijkheidsvordering jegens hem wegens toepassing van de antimisbruikbepaling. Ook hier is 

het gevolg dat men zal belast worden alsof de handelingen niet gesteld zijn en men dus onder de 

toepassing van art. 5 W.Succ. zal vallen. 
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9. Besluit 

 

93. Dat de nieuwe antimisbruikbepaling heel wat te weeg heeft gebracht in de wereld van de 

vermogensplanning is een understatement. De nieuwe art. 344, §1 WIB92 en 18, §2 W.Reg. hebben 

een definitie ingevoerd van fiscaal misbruik. Het is daarbij aan de administratie te bewijzen dat 

rechtshandelingen vallen onder die definitie om zo de antimisbruikbepaling toe te passen, alsook de 

eenheid van opzet indien het gaat om een geheel van rechtshandelingen. Het is daarna aan de 

belastingplichtige om de toepassing van de artikelen te weerleggen door niet-fiscale motieven aan te 

tonen. Indien de belastingplichtige hier niet in slaagt zal de administratie de gestelde handelingen 

belasten volgens het doel van de wet alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden. Om de onrust 

wat te stillen heeft de administratie twee circulaires uitgebracht, waarvan de laatste ondertussen al 

is vervangen.210 Maar waar men de intentie had om duidelijkheid te brengen, is er enkel nog meer 

discussie ontstaan. 

94. Heel wat notarissen adviseren steevast om de constructies die vermeld zijn in de zwarte lijst niet 

te gebruiken omdat men weet dat de kans groot is dat de administratie de gestelde handeling zal 

kwalificeren als misbruik en dus zal belasten overeenkomstig de volgens hen geschade bepaling. 

Nochtans zijn niet alle gevallen van de zwarte lijst m.i. fiscaal misbruik omdat ze niet vallen onder de 

definitie van misbruik uit art. 18, §2 W.Reg. Desalniettemin zorgt dergelijke zwarte lijst ervoor dat er 

in de praktijk voorzichtig moet worden omgegaan bij het stellen van de handelingen die geviseerd 

zijn. Men kan vermoeden dat er zich problemen kunnen voordoen met de administratie indien de 

rechtshandelingen worden gesteld. Moet men het daarom laten? Indien men geen lange procedure 

voor het gerecht wil zou ik toch adviseren om op veilig te spelen. Evenwel zal de duidelijke 

aanwezigheid van voldoende doeltreffende niet-fiscale motieven de kans op een proces 

verminderen. De vraag blijft echter wel wat door de fiscus als een voldoende niet-fiscaalgericht 

motief wordt aanvaard. Voorzichtigheid is dus te allen tijde geboden. 
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