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Inleiding 

1.Ouders van zorgenkinderen worstelen met een heleboel vragen en maken zich terecht 

zorgen over de toekomst van hun meerderjarig zorgenkind. Deze masterproef detecteert deze 

bekommernissen van ouders en beoogt daarbij een aantal oplossingen aan te rijken die ouders 

kunnen helpen bij de planning van de toekomst van hun meerderjarig zorgenkind. De 

aandacht zal daarbij vooral uitgaan naar strategieën die een globale oplossing kunnen bieden 

voor de verschillende problemen die ouders ondervinden. 

2.Vooreerst zal worden omkaderd welke personen het voorwerp vormen van deze 

masterproef. Het begrip “meerderjarig zorgenkind” zal dus worden toegelicht. Vervolgens 

zullen de verschillende bekommernissen worden aangehaald die ouders ondervinden bij de 

planning van de toekomst van een meerderjarig zorgenkind.  

3.In het tweede deel zullen een aantal strategieën worden behandeld die enkel een oplossing 

bieden voor één of enkele problemen waarmee ouders geconfronteerd worden. Zij zullen 

geenszins een globale oplossing bieden voor de verschillende probleempunten en dienen 

daarom gecombineerd te worden of kunnen eventueel als aanvulling dienen bij de globale 

strategieën die aan bod komen in deel 3. Zo kunnen de ouders bijvoorbeeld een 

verblijvingsbeding of contractuele erfstelling toevoegen aan hun huwelijksvermogen of niet-

gehuwden en gehuwden onder scheiding van goederen kunnen opteren voor een beding van 

aanwas. Ook de nieuwe regeling inzake bewind zal kort aangehaald worden alsook de 

mogelijkheid om een bewindsclausule te verbinden aan een schenking of legaat. Tenslotte zal 

eveneens beknopt de mogelijkheden van een restlegaat, een last van verzorging en lijfrente 

worden besproken. Het zijn dus maatregelen die meestal relatief eenvoudig kunnen worden 

doorgevoerd zonder veel administratieve rompslomp. 

4.Het belangrijkste onderdeel van deze verhandeling spitst zich toe op welke manier het 

oprichten van een aparte juridische structuur kan worden aangewend bij de planning van de 

toekomst van een meerderjarig zorgenkind. Ouders kunnen bijvoorbeeld hun vermogen 

inbrengen in een maatschap, private stichting of trust. Voor elk van deze controlevehikels 

zullen de kenmerken en geldigheidsvereisten worden besproken alsook de voor- en nadelen. 

Aangezien deze technieken meer inspanningen vergen op financieel en menselijk vlak zal het 

wellicht niet voor alle ouders de moeite lonen om een dergelijke structuur op te richten en 

deze oplossingen zullen dan ook eerder bestemd zijn voor ouders met een groter vermogen. 
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DEEL I 

1.1. Definiëring begrip “meerderjarig zorgenkind” 

5.Het is vooreerst van belang te omkaderen welke personen het voorwerp vormen van deze 

masterproef. Het kan daarbij gaan om personen met bijvoorbeeld een mentale handicap, 

psychische problemen, gedragsstoornissen of mensen met een verslaving.1 Ongeacht de 

oorzaak, is de rode draad dat deze personen hulp nodig hebben aangezien zij niet meer of 

moeilijk in staat zijn hun belangen van patrimoniale of persoonlijke aard zelf behoorlijk waar 

te nemen. 

 

6.Het gaat hierbij enkel om meerderjarige personen aangezien tot aan zijn meerderjarigheid de 

betrokkene immers voldoende wordt beschermd binnen het ouderlijk gezag of de voogdij.2 Bij 

het bereiken van de leeftijd van achttien jaar wordt de persoon in prinicpe bekwaam tot alle 

handelingen van het burgerlijk leven.3 Op dit moment kan het noodzakelijk zijn om 

maatregelingen te nemen teneinde de persoonlijke en patrimoniale belangen van het 

zorgenkind en ook de belangen van anderen te beschermen. De aard van de te nemen 

maatregelen zal afhankelijk zijn van de persoonlijke toestand van het zorgenkind en dus de 

nood aan bescherming. Het is dus belangrijk om een bescherming te bieden op maat van de 

betrokkene. 

 

1.2. Bekommernissen van ouders 

7.Het zullen dan de ouders zijn of eventueel andere verwanten die zich zullen inlaten met de 

toekomst van het meerderjarig zorgenkind aangezien zij geconfronteerd worden met een 

aantal bekommernissen. Vooreerst zijn de ouders bezorgd over wat er met hun vermogen na 

hun overlijden zal gebeuren en willen zij hun vermogen beschermen zowel in het belang van 

het zorgenkind als van de andere erfgenamen rekeninghoudende met de fiscale en 

burgerrechtelijke gevolgen. Op burgerlijk vlak rijst bijvoorbeeld het probleem dat krachtens 

het Belgisch erfrecht de nalatenschap in principe toekomt voor de geheelheid in vruchtgebruik 

aan de langstlevende echtgenoot en voor de blote eigendom aan de kinderen.4  Ook het 

zorgenkind zal dus normaliter een deel of het geheel in blote eigendom erven wat wellicht 

                                                           
1Brochure meerderjarige zorgenkinderen, http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/2012-KBS-
FRB/05%29_Pictures,_documents_and_external_sites/09%29_Publications/zorgenkinderen_NL_2905_.pdf 
2P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), Meerderjarig beschermde personen,  Brugge, 
die Keure, 2014, 12. 
3Artikel 488 Burgerlijk Wetboek. 
4Artikel 745, bis § 1eerste lid Burgerlijk Wetboek. 
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psychologisch moeilijk zal te aanvaarden zijn en praktische problemen met zich zal 

meebrengen.5 Voor bepaalde handelingen zoals de verkoop van een onroerend goed zal de 

langstlevende immers de toestemming nodig hebben van het meerderjarig zorgenkind wat 

problematisch is gezien het zorgenkind wellicht geen geldige toestemming kan geven. Zo het 

zorgenkind onder een beschermingsregeling is geplaatst zal de langstlevende ouder zelfs de 

tussenkomst moeten dulden van de bewindvoerder en de vrederechter. 6 Een ander probleem 

dat zich kan stellen is dat het zorgenkind als blote eigenaar kan vragen dat er een 

boedelbeschrijving wordt opgemaakt van de roerende goederen en een staat van de 

onroerende en dat de gelden en effecten op een gemeenschappelijke bankrekening worden 

geplaatst.7 Bovendien kan de blote eigenaar vorderen dat het vruchtgebruik van de 

langstlevende geheel of ten dele wordt omgezet.8 De ouders vragen zich dan ook af hoe zij 

dergelijke scenario’s kunnen vermijden door bijvoorbeeld de erfrechten van het zorgenkind te 

beperken. Anderzijds willen zij door het nemen van maatregelen de toekomst van het 

zorgenkind niet dwarsbomen en zijn zij dus ook op zoek naar oplossingen die zowel hun 

eigen belang beschermen als dat van het zorgenkind. Indien het zorgenkind op zijn beurt 

overlijdt, is vervolgens de vraag hoe dit vermogen op een adequate manier kan worden 

vererfd aangezien het zorgenkind wellicht geen afstammelingen in rechte lijn zal nalaten en 

waarschijnlijk zelf beperkt is in zijn mogelijkheden om zijn erfenis te regelen. Het vermogen 

zal dan toekomen aan bijvoorbeeld de broers en zussen van het zorgenkind of nog verdere 

verwanten wat niet altijd gewenst is en fiscaalvriendelijk. Bovendien wensen de ouders vaak 

de persoon te bevoordelen die zich om het wel en wee van het zorgenkind heeft bekommerd.9  

 

8.Daarmee samenhangend rijst ook de zorg om het vermogen dat aan het zorgenkind toekomt 

ofwel wegens eigen verdienste, ofwel wegens schikkingen reeds tijdens het leven van zijn 

ouders of bij hun overlijden, op een oordeelkundige manier te besturen. Het is immers niet de 

bedoeling dat het vermogen van het zorgenkind en de ouders zomaar door nefaste 

beslissingen teloor gaat of niet goed wordt besteed.  

 

                                                           
5M. PUELINCKX-COENE, “De terechte bezorgdheid van ouders met een mentaal gehandicapt kind. Enkele 
suggesties”, NFM 1992,  27. 
6M. COENE, “Hoe financieel zorgen voor een mentaal gehandicapt kind na het overlijden van de ouders. Enkele 
(bijkomende) suggesties” in L. WEYTS, A. VERBEKE en E. GOOVAERTS (eds.), Actualia familiaal 
vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2003, 248-249. 
7Artikel 745ter Burgerlijk Wetboek. 
8Artikel 745 quater Burgerlijk wetboek. 
9F. SWENNEN en G. VELGHE, Zorgenkinderen. Persoonlijke en patrimoniale zorgstrategieën voor ouders 
van een zorgenkind in Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 9, Gent, Larcier, 2013, 4. 
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9.Wellicht de belangrijkste vraag is wie zal instaan voor de zorg van deze persoon en hem zal 

begeleiden bij het dagelijks leven en hoe deze verzorging kan worden georganiseerd.  

 

10.Ten slotte zitten de ouders nog met een massa vragen die vooral ook betrekking hebben op 

de bescherming van hun eigen belangen. Indien het zorgenkind bijvoorbeeld nog bij de ouders 

inwoont en schulden heeft gemaakt dan bestaat het risico dat ook op de inboedel van de 

ouders wordt beslag gelegd indien de inboedel van de ouders en het zorgenkind niet duidelijk 

kan worden onderscheiden. Ook dienen de ouders zich te beraden en maatregelen te nemen 

indien het zorgenkind bijvoorbeeld gewelddadig is of schade berokkent aan derden.10 Een 

verdere analyse van deze bekommernissen valt echter buiten het bestek van deze masterproef. 

 

1.3. Aandachtspunten 

11.Hierna zullen in deel II en III verschillende maatregelen aan bod komen die een oplossing 

kunnen vormen voor deze bekommernissen. Zoals reeds vermeld, spitst deel II zich toe op 

maatregelen die relatief eenvoudig kunnen worden doorgevoerd en slechts een oplossing 

bieden voor één of enkele problemen waarmee ouders geconfronteerd worden. In deze 

verhandeling wordt echter vooral de nadruk gelegd op technieken die een overkoepelende 

oplossing kunnen bieden voor de hiervoor beschreven probleempunten. Er wordt onderzocht 

in welke mate het inbrengen van het vermogen van de ouders in een maatschap, private 

stichting of trust een nuttig instrument kan zijn bij de planning van de toekomst van een 

meerderjarig zorgenkind.  

 

DEEL II 

2.1. Oplossingen via het huwelijkscontract 

12.Ouders die getrouwd zijn kunnen elkaar beschermen en het vermogen geheel of 

grotendeels aan elkaar laten toekomen door een aantal clausules in hun huwelijkscontract op 

te nemen. Aangezien het zorgenkind geheel of grotendeels wordt uitgesloten uit de 

nalatenschap van de eerststervende van de ouders rijst het bestuursprobleem niet aangezien 

het vermogen verder zal worden beheerd door de langstlevende met gehele of gedeeltelijke 

uitsluiting van het zorgenkind. Bovendien kan men op die manier vermijden dat de 

                                                           
10Brochure meerderjarige zorgenkinderen, http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/2012-KBS-
FRB/05%29_Pictures,_documents_and_external_sites/09%29_Publications/zorgenkinderen_NL_2905_.pdf 
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langstlevende geconfronteerd wordt met de hierboven vermelde praktische problemen die 

rijzen wanneer het zorgenkind de blote eigendom erft.  

 

2.1.1.  Verblijvingsbeding 

13.Echtgenoten kunnen daarbij bijvoorbeeld het gemeenschappelijk vermogen toebedelen aan 

de langstlevende door middel van een verblijvingsbeding. Dergelijke bedingen worden niet 

beschouwd als schenkingen, maar als huwelijksvoorwaarden en kunnen dus niet 

aangevochten worden althans voor zover er enkel gemeenschappelijke kinderen zijn en het 

gemeenschappelijk vermogen enkel uit goederen bestaat die tijdens het huwelijk verkregen 

werden.11 Indien in het gemeenschappelijk vermogen immers eigen goederen worden 

ingebracht, wordt dit evenwel als een schenking aanzien ten belope van de helft van de 

waarde van de ingebrachte goederen op het ogenblik van de verdeling.12 Dit betekent dat 

indien door deze inbreng het beschikbaar deel wordt overschreden, het zorgenkind over de 

mogelijkheid beschikt om de vordering tot inkorting in te stellen. Deze vordering zal evenwel 

enkel kunnen worden ingesteld in waarde en niet in natura waardoor het zorgenkind dus enkel 

recht zal hebben op een som geld en de langstlevende ouder de vrije beschikking behoudt 

over zijn goederen.13 Ondanks dat het verblijvingsbeding een overdracht betreft via het 

huwelijkscontract en niet via de nalatenschap heeft onze wetgever ervoor gezorgd dat een 

dergelijk beding onderworpen is aan de erfbelasting ingevolge artikel 2.7.1.0.4 van de 

Vlaamse Codex Fiscaliteit.14 Door de toepassing van dit artikel zal er in de eerste 

nalatenschap geen spreiding zijn van de activa tussen de overlevende echtgeno(o)t(e) en de 

andere erfgenamen waardoor er meer erfbelasting zal moeten betaald worden. Ten tweede 

zullen de andere erfgenamen bij het overlijden van de andere echtgeno(o)te opnieuw 

erfbelasting moeten betalen op dezelfde goederen.15 

                                                           
11M. COENE, “Hoe financieel zorgen voor een mentaal gehandicapt kind na het overlijden van de ouders. 
Enkele (bijkomende) suggesties” in L. WEYTS, A. VERBEKE en E. GOOVAERTS (eds.), Actualia familiaal 
vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2003, 249. 
12 Artikel 1464, tweede lid Burgerlijk Wetboek. 
13M. COENE, “Hoe financieel zorgen voor een mentaal gehandicapt kind na het overlijden van de ouders. 
Enkele (bijkomende) suggesties” in L. WEYTS, A. VERBEKE en E. GOOVAERTS (eds.), Actualia  familiaal 
vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2003, 250. 
14I. DE HOON, Erven en schenken, Leuven, indicator, 2008, 7. 
15D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, NFM  2005, afl. 9, 281. 
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2.1.2.  Contractuele erfstelling 

14.Naast een regeling omtrent het gemeenschappelijk vermogen, kunnen de gehuwden ook 

beschikken over hun persoonlijk vermogen en dit door middel van een contractuele 

erfstelling. Dat is een soort schenking tussen echtgenoten van de goederen die hun 

nalatenschap zullen samenstellen. In de volksmond wordt dit vaak de clausule ,,langst leeft al'' 

genoemd.  De nadelige fiscale gevolgen zijn vergelijkbaar met een verblijvingsbeding.16 Op 

fiscaal vlak is deze techniek dus ook niet optimaal, waardoor net veel mensen opteren voor 

een wijziging van hun huwelijkscontract waarin dergelijke clausule is opgenomen of 

schrapping van giften tussen echtgenoten buiten het huwelijkscontract.  

 

15.Naast dit nadeel op fiscaal vlak bieden een verblijvingsbeding en contractuele erfstelling 

geen volledige oplossing. Een wijziging van huwelijkscontract biedt immers enkel een 

oplossing bij het overlijden van één ouder maar bij het overlijden van de langstlevende zal het 

zorgenkind toch de goederen erven waardoor het bestuursprobleem en het erfprobleem niet is 

opgelost maar slechts wordt uitgesteld.17 Bovendien is zelfs bij het eerste overlijden soms 

geen volledige bescherming van de langstlevende mogelijk. Zoals reeds vermeld is het bij een 

verblijvingsbeding mogelijk dat het zorgenkind de inkorting vordert indien het een niet-

gemeenschappelijk kind is of indien er eigen goederen zijn ingebracht in het 

gemeenschappelijk vermogen. Ook bij een contractuele erfstelling is inkorting mogelijk 

indien de wettelijke reserve is overschreden. 18 

 

2.1.3.  Verblijvingsbeding onder last 

16.Bij verblijvingsbedingen onder last wordt de gemeenschap in volle eigendom aan de 

langstlevende toebedeeld, doch onder de verplichting de tegenwaarde van hetgeen aan de 

eerststervende zou toegekomen zijn bij een gelijke verdeling der gemeenschap aan diens 

nalatenschap uit te betalen.19 Dergelijk verblijvingsbeding onder last zou niet vallen onder de 

toepassing van artikel 2.7.1.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit aangezien aan de 

langstlevende echtgenoot de last wordt opgelegd de tegenwaarde van de verkrijging boven de 

helft te betalen aan de nalatenschap waardoor de langstlevende immers economisch niet meer 

                                                           
16I. DE HOON, Erven en schenken, Leuven, indicator, 2008, 9. 
17M. PUELINCKX-COENE, “De terechte bezorgdheid van ouders met een mentaal gehandicapt kind. Enkele 
suggesties”, NFM 1992, 28. 
18W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 706. 
19D. MICHIELS, “Huwelijkscontracten als instrumenten van vermogensplanning”, NFM  2005, afl. 9, 278. 



9 

 

verkrijgt dan de helft.20 Toch is voorzichtigheid geboden aangezien de rulingdienst reeds heeft 

geoordeeld dat een verblijvingsbeding onder last soms problematisch kan zijn in het licht van 

de antimisbruikbepaling.21  Deze techniek heeft dan daarnaast als nadeel dat de nalatenschap 

uit een schuldvordering zal bestaan die dus roerend is van aard waardoor de splitsing tussen 

roerende en onroerende goederen wordt tenietgedaan. Bovendien zal de langstlevende niet 

kunnen genieten van de vrijstelling van erfbelasting van de gezinswoning aangezien de 

gezinswoning is omgezet in een roerende schuldvordering.22 

 

2.2. Beding van aanwas 

17.Voor echtgenoten die getrouwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen en voor 

feitelijke of wettelijk samenwonende partners kan geopteerd worden voor bijvoorbeeld een 

beding van aanwas om hetzelfde resultaat te bereiken als een verblijvingsbeding. Door middel 

van een beding van aanwas komt het vermogen immers niet in de nalatenschap aangezien het 

onder bezwarende titel is aangegaan waardoor dus de erfgenamen buiten spel blijven.23 

Aangezien het goed niet meer in de nalatenschap valt, zal geen erfbelasting verschuldigd zijn 

maar registratiebelasting. Fiscaal gezien zal dit meestal evenwel duurder uitkomen dan de 

erfbelasting en zeker indien het de gezinswoning betreft.24 

 

18.Een beding van aanwas biedt bovendien slechts een gedeeltelijke oplossing aangezien het 

enkel voor een bepaald goed van toepassing zal zijn en niet voor een categorie van 

goederen.25 Men kan immers geen beding van aanwas voorzien voor de gehele nalatenschap 

of een deel ervan aangezien men dan niet weet waaruit die nalatenschap bij het overlijden zal 

bestaan.26 Hierdoor worden immers louter eventuele rechten toegekend waardoor dergelijke 

bedingen vallen onder het verbod van artikel 1130 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek. 

 

 

                                                           
20S. HUBRECHT, “Ruling over keuzebeding met vordering”, Successierechten 2014, afl. 6, 4; Voorafgaande 
beslissing nr. 2013.040 d.d. 18 juni 2013, gepubliceerd op 25 februari 2014, www.fisconetplus.be 
21S. HUBRECHT, “Ruling over keuzebeding met vordering” Successierechten 2014, afl. 6, 5; Voorafgaande 
beslissing nr. 2013.040 d.d. 18 juni 2013, gepubliceerd op 25 februari 2014, www.fisconetplus.be 
22I. DE HOON, Erven en schenken, Leuven, indicator, 2008, 11. 

23I. DE HOON, Erven en schenken, Leuven, indicator, 2008, 15. 

24J. BAEL, “[De bedingen van aanwas en de tontinebedingen] Grondige analyse betreffende een aantal 
discussiepunten”, in  X., Familie op maat,  Mechelen, Kluwer, 2005, 241. 
25F. SWENNEN en G. VELGHE, Zorgenkinderen. Persoonlijke en patrimoniale zorgstrategieën voor ouders 
van een zorgenkind in Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 9, Gent, Larcier, 2013, 48. 

26J. BAEL, “[De bedingen van aanwas en de tontinebedingen] Grondige analyse betreffende een aantal 
discussiepunten”, in  X., Familie op maat,  Mechelen, Kluwer, 2005, 196. 
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2.3. Restlegaat 

19.Een restlegaat of fideï-commis de residuo is een testament waarbij u twee begunstigden 

aanstelt. In eerste instantie legateert u alles aan een bepaalde persoon. Alles wat overblijft bij 

het overlijden van deze eerste begunstigde, komt toe aan een tweede begunstigde. De ouders 

kunnen bijvoorbeeld als eerste hun drie kinderen aanduiden. Het deel dat toekomt aan het 

zorgenkind wordt gelegateerd onder de voorwaarde dat wat bij het overlijden van dit kind van 

die goederen overblijft, zal toekomen aan de broers en zusters van die persoon of aan een 

andere  persoon of instelling die zij op die manier aansporen tot en belonen voor de goede 

verzorging van het gehandicapte kind.27 Deze constructie kan bovendien een niet 

onaantrekkelijke besparing opleveren. Het grote voordeel van een restlegaat is immers dat de 

erfbelasting wordt berekend in functie van de graad van verwantschap tussen de overlevende 

en diegene die als tweede begunstigde is vermeld.       

  

20.Een dergelijke constructie kan er echter ook toe leiden dat de tweede begunstigden die 

zorgen voor het gehandicapt kind besparen op bepaalde uitgaven die nodig zijn voor het 

gehandicapte kind, dit om het residuum voor zichzelf zo groot mogelijk te houden.28  

Bovendien heerst er discussie of de wettelijke reserve van het zorgenkind wel kan worden 

bezwaard met een fideï-commis de residuo.29  Om te vermijden dat het restlegaat wegens 

aantasting van de reserve zou aangevochten worden, kan men een alternatieve schikking 

opnemen waarbij het dus aan de betrokkene wordt overgelaten om te kiezen tussen zijn 

volledig wettelijk erfdeel volledig bezwaard met een fideï-commis de residuo of zijn 

reservatair aandeel.30 

 

21.Door middel van een fideï-commis de residuo kan men dus het erfprobleem opvangen, 

althans gedeeltelijk. Het erfprobleem is immers niet opgelost wat betreft het vermogen dat het 

zorgenkind zelf heeft verworven aangezien het restlegaat enkel betrekking heeft op het 

residuum van het vermogen van de ouders.31 Bovendien is ook het bestuursprobleem niet 

                                                           
27M. PUELINCKX-COENE, “De terechte bezorgdheid van ouders met een mentaal gehandicapt kind. Enkele 
suggesties”, NFM 1992, 39. 
28W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal Vermogensrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 1230. 
29J.  BAEL, “Enkele aspecten van de planning van de nalatenschappen van de ouders van een gehandicapt kind” 
in C. DE WULF (ed.), Notarieel familierecht en familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 825. 
30 J. BAEL, “Enkele aspecten van de planning van de nalatenschappen van de ouders van een gehandicapt kind” 
in C. DE WULF (ed.), Notarieel familierecht en familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 836. 
31M. PUELINCKX-COENE, “De terechte bezorgdheid van ouders met een mentaal gehandicapt kind. Enkele 
suggesties”, NFM 1992, 39. 
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opgelost en dient men de techniek van het restlegaat dus te gebruiken in combinatie met 

andere oplossingen teneinde ervoor te zorgen dat het vermogen zorgvuldig wordt beheerd.32  

 

22.Men kan een fideï-commis de residuo ook toepassen bij schenkingen. Het testament met 

restlegaat heeft echter als voordeel dat de ouders het steeds kunnen herroepen en nog vrij over 

de goederen kunnen beschikken tijdens hun leven.33 Aangezien de ouders tijdens hun leven 

hun vermogen dus nog naar eigen goeddunken kunnen beheren, heeft het zorgenkind echter 

geen enkele garantie dat een bepaald vermogen aan hem of haar zal toekomen. Anderzijds 

bestaat de bezorgdheid wellicht bij vele ouders dat hun zorgenkind niets tekort zal komen na 

hun overlijden. Het gevaar daarbij is dat ouders hun vermogen zo groot mogelijk zullen willen 

houden in het belang van het zorgenkind en daarbij dus veel erfbelasting verschuldigd zal zijn 

wegens de progressieve tarieven. 34 

 

23.De techniek van het restlegaat zou men ook kunnen gebruiken in combinatie met een 

private stichting. Wat overblijft van het vermogen van de private stichting na ontbinding 

wordt dan toegekend aan diegene die voor het zorgenkind heeft gezorgd.35  

 

2.4. Bewindvoerder of lastgeving 

2.4.1.  Oplossing bestuursprobleem 

24.Voorgaande maatregelen zoals een aanpassing van het huwelijkscontract of beding van 

aanwas zorgen ervoor dat het vermogen geheel of gedeeltelijk wordt afgeschermd van de 

aanspraken van het meerderjarig zorgenkind doordat het toekomt aan de langstlevende. De 

andere echtgenoot beheert dan het vermogen waardoor het bestuursprobleem zich niet stelt. 

Zoals reeds vermeld, wordt hierdoor het probleem enkel maar uitgesteld aangezien bij het 

overlijden van de andere ouder het vermogen wel toekomt aan het zorgenkind en dan opnieuw 

de zorg rijst om dit vermogen te beschermen en op een oordeelkundige manier te laten 

beheren. Het restlegaat biedt zelfs geen oplossing voor het bestuursprobleem maar kan enkel 

een oplossing bieden om het vermogen van het zorgenkind op adequate wijze te laten 

                                                           
32L. WEYTS, “De private stichting voor het gehandicapt kind” in X., Liber Amicorum Paul Delnoy, Brussel, 
Larcier, 2005, 610. 
33L. WEYTS, “De private stichting voor het gehandicapt kind” in X., Liber Amicorum Paul Delnoy, Brussel, 
Larcier, 2005, 610. 
34L. WEYTS, “De private stichting voor het gehandicapt kind” in X., Liber Amicorum Paul Delnoy, Brussel, 
Larcier, 2005, 610. 
35F. SWENNEN en G. VELGHE, “Zorgenkinderen in Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 9, Gent, 
Larcier, 2013, 87. 
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vererven. Een betere manier om het bestuursprobleem op te lossen is een bewindvoerder aan 

te stellen die de belangen van het zorgenkind zal waarnemen of opteren voor een  

buitengerechtelijke bescherming door middel van een lastgeving. 

 

2.4.2.  Nieuw statuut wilsonbekwame meerderjarigen 

25.Sinds 1 september 2014 is een nieuw statuut van kracht voor wilsonbekwame 

meerderjarigen. De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake 

onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de 

menselijke waardigheid is immers in werking getreden op 1 september 2014 en beoogt één 

statuut voor alle meerderjarige onbekwamen die door hun gezondheidstoestand of door hun 

staat van verkwisting bescherming behoeven. De bestaande onbekwaamheidstatuten met 

name het voorlopig bewind, de verlengde minderjarigheid, de gerechtelijke 

onbekwaamverklaring en de bijstand van een gerechtelijk raadsman blijven evenwel van 

toepassing maar na een overgangsperiode zullen zij van rechtswege vervangen worden door 

de nieuwe regeling.36 In het kader van deze masterproef zal dan ook enkel de nieuwe regeling 

worden besproken.  

 

26.Met de wet van 17 maart 2013 kan door middel van een lastgeving of met behulp van een 

bewindvoerder een beschermingsregeling op maat worden ontworpen. De autonomie van de 

beschermde meerderjarige staat centraal en de rechter dient dus voorrang te verlenen aan de 

minst ingrijpende maatregel. Een rechterlijke beschermingsmaatregel zal dan ook pas 

opgelegd worden wanneer buitengerechtelijke bescherming niet werd voorzien.37 Hierna zal 

kort het onderscheid worden toegelicht tussen de  buitengerechtelijke bescherming en de 

rechterlijke bescherming. 

 

2.4.3.  Rechterlijke beschermingsmaatregel 

2.4.3.1. Algemeen 

27.Indien een rechterlijke beschermingsmaatregel noodzakelijk is, dient de vrederechter de 

draagwijdte van de onbekwaamheid in concreto te regelen in een beschikking. In de 

wetgeving is een checklist opgenomen met de handelingen waarover de vrederechter moet 

                                                           
36K. ROTTHIER, “De nieuwe wet tot hervorming van het statuut van onbekwamen: Een overzicht vanuit 
vogelperspectief”, NFM  2013, 183. 
37E. DE NOLF en E. EVERTS, “De nieuwe regeling inzake onbekwaamheid: kunnen meerderjarige 
wilsonbekwamen een huwelijkscontract aangaan, schenken en testeren?”  NFM  2014, afl. 7, 154. 
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beslissen of de betrokkene terzake bekwaam is.38 De beschermde persoon kan de handelingen 

waarvoor hij onbekwaam is verklaard, niet meer zelf en zelfstandig stellen.39  Er wordt dan 

een bewindvoerder aangesteld die de beschermde persoon bijstand verleent of 

vertegenwoordigt bij het stellen van deze handelingen.40 Nieuw is dat de bewindvoerder ook 

bijstand kan verlenen of de betrokkene kan vertegenwoordigen met betrekking tot 

persoonlijke rechtshandelingen.41 Voor bepaalde hoogstpersoonlijke handelingen zal echter 

geen bijstand of vertegenwoordiging door een bewindvoerder toegelaten zijn.42 

 

2.4.3.2.  Bewindvoerder 

28.De vrederechter zal zelf iemand aanwijzen als bewindvoerder die hij geschikt acht en 

meestal zal dit één en dezelfde persoon zijn om zowel het bewind over de persoon als het 

bewind over de goederen van de beschermde persoon te voeren.43 De vrederechter zal meestal 

iemand kiezen uit de onmiddellijke omgeving van de betrokkene maar zij kan ook iemand 

anders aanwijzen. Zo kan bijvoorbeeld door de vrederechter een professionele bewindvoerder 

worden aangesteld zoals een advocaat. 

 

29.Om te vermijden dat een derde wordt aangeduid die de betrokkene niet kent of die hij 

liever niet in zijn naam ziet optreden, kan men een verklaring van voorkeur afleggen ten 

overstaan van de vrederechter of ten overstaan van een notaris waarin men zijn voorkeur te 

kennen geeft omtrent de aan te wijzen bewindvoerder of vertrouwenspersoon indien de 

vrederechter een rechterlijke beschermingsmaatregel zou bevelen. Van deze verklaring wordt 

een authentieke akte opgesteld. Binnen vijftien dagen na het afleggen van voormelde 

verklaring laat de griffier of de notaris deze verklaring opnemen in een centraal register dat 

wordt bijgehouden door de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat.44 De 

vrederechter dient dit register te raadplegen en moet deze verklaring van voorkeur 

respecteren. In geval van ernstige redenen in het belang van de beschermde persoon kan de 

                                                           
38K. ROTTHIER, “De nieuwe wet tot hervorming van het statuut van onbekwamen: Een overzicht vanuit 
vogelperspectief”, NFM  2013, 183. 
39V. VANDERHULST, “De meerderjarige beschermde persoon als erfgerechtigde: notariële aandachtspunten 
bij de uitoefening van het keuzerecht”,  NFM 2014, afl. 8, 187. 
40Artikel 495 Burgerlijk Wetboek. 
41K. ROTTHIER, “De nieuwe wet tot hervorming van het statuut van onbekwamen: Een overzicht vanuit 
vogelperspectief”, NFM  2013, 183. 
42K. ROTTHIER, “De nieuwe wet tot hervorming van het statuut van onbekwamen: Een overzicht vanuit 
vogelperspectief”, NFM  2013, 189. 
43K. GIJBELS, De nieuwe regeling inzake beschermde personen in X., Familierecht en familiaal 
vermogensrecht in beweging, VLN-congres 14 december 2013, 34. 
44Art. 496 wet van 17 maart 2013. 
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vrederechter deze verklaring naast zich neerleggen en iemand anders aanwijzen. Bovendien 

stelt zich de vraag of het zorgenkind wel in staat zal zijn een dergelijke verklaring van 

voorkeur af te leggen. 

30.Ook private stichtingen mogen worden aangeduid als bewindvoerder, andere 

rechtspersonen worden uitgesloten.45 Dit is nieuw tegenover de vorige regeling. De ouders 

van het meerderjarig zorgenkind kunnen bijvoorbeeld in eerste instantie zichzelf als 

bewindvoerder laten aanwijzen teneinde inmenging van derden te vermijden. Vervolgens 

kunnen de ouders ten overstaan van de vrederechter een verklaring afleggen waarin zij hun 

voorkeur te kennen geven over de aan te wijzen voorlopige bewindvoerder indien het mandaat 

door hen niet zelf verder kan worden uitgeoefend. 46 

31.Daarbij kunnen zij dan een private stichting aanduiden en in die stichting kan ook het 

familievermogen worden georganiseerd zoals verder zal worden toegelicht.47 Indien de 

vrederechter een private stichting of een stichting van openbaar nut wenst aan te wijzen tot 

bewindvoerder, onderzoekt hij vooraf of de statuten van deze stichting en de reglementen die 

ter uitvoering van de statuten zijn uitgevaardigd, aansluiten bij de doelstellingen en 

bepalingen van het bewind. Volgens de parlementaire voorbereiding is het daarbij vooral van 

belang of de te beschermen persoon bij de werking van de stichting betrokken wordt 

rekeninghoudende met diens begripsvermogen en of bij de werking van de stichting de 

autonomie van de betrokken persoon centraal staat.48 

2.4.3.3.  Bijzondere machtiging  

32.Zoals reeds vermeld zal de vrederechter voortaan in alle gevallen de beschermde persoon  

uitdrukkelijk handelingsonbekwaam verklaren voor het stellen van een bepaalde handeling. 

met inachtneming van de persoonlijke omstandigheden en zijn gezondheidstoestand. 49 Indien 

de betrokkene bijvoorbeeld handelsonbekwaam wordt verklaard om schenkingen te 

aanvaarden, wordt er een bewindvoerder aangesteld.  

 

                                                           
45K. ROTTHIER, “De nieuwe wet tot hervorming van het statuut van onbekwamen: Een overzicht vanuit 
vogelperspectief”, NFM  2013, 183. 
46Artikel 488bis 2), §3 Burgerlijk Wetboek. 
47F. SWENNEN en G. VELGHE, Zorgenkinderen in Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 9, Gent, 
Larcier, 2013,  59. 
48 R. BARBAIX en N. CARETTE, Tendensen Vermogensrecht 2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 121. 
49 T., WUYTS, “Een nieuw wettelijk kader voor wilsonbekwamen”, Juristenkrant 2013, afl. 265, 2.  
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33.Daarnaast is voor sommige handelingen ook de bijzondere machtiging van de vrederechter 

vereist. Van belang in het kader van deze masterproef is te weten dat de vrederechter de 

bewindvoerder bijzondere machtiging moet verlenen voor het aanvaarden van een schenking 

of een legaat onder bijzondere titel.50 De machtiging van de vrederechter is in principe vereist 

ongeacht of de schenking al dan niet zal gebeuren bij authentieke akte.51 Luidens artikel 

499/7, §2, 8° van het Burgerlijk Wetboek is ook de machtiging van de vrederechter vereist bij 

het sluiten van een overeenkomst van onverdeeldheid. Het oprichten van een burgerlijke 

maatschap tussen ouders en kinderen houdt in dat het zorgenkind toetreedt tot een 

overeenkomst van onverdeeldheid waarbij dus de machtiging van de vrederechter 

noodzakelijk is indien het zorgenkind daartoe onbekwaam is verklaard.52   

2.4.4.  Buitengerechtelijke beschermingsmaatregel 

34.Voor vermogensrechtelijke handelingen kan ook geopteerd worden voor een 

buitengerechtelijke bescherming in plaats van een regeling opgelegd door de vrederechter. 

Dergelijke buitengerechtelijke bescherming komt tot stand door middel van een lastgeving 

waarbij personen op het ogenblik dat ze nog wilsbekwaam zijn, aan een derde de volmacht 

geven om rechtshandelingen in hun naam en voor hun rekening te stellen.  De lastgever moet 

dus wilsbekwaam zijn en er mag nog geen enkele beschermingsmaatregel getroffen zijn.53  

Deze beschermingsmaatregel zal dus niet bruikbaar zijn voor zorgenkinderen die niet meer 

bekwaam zijn om te handelen en dus niet rechtsgeldig een dergelijke lastgeving kunnen 

aangaan. Bij een dergelijke lastgeving kan de lasthebber onmiddellijk optreden ook al is de 

lastgever nog bekwaam. Maar het kan ook dat de lastgeving pas in werking treedt vanaf de 

feitelijke onbekwaamheid van de lastgever54. Het verdient de voorkeur om uitdrukkelijk in de 

overeenkomst te bepalen wanneer de lastgeving in werking zal treden. Wanneer bepaald is dat 

de lastgeving pas in werking treedt vanaf de feitelijke onbekwaamheid, is het tevens nuttig om 

in de overeenkomst te voorzien op welke manier wordt bepaald wanneer de betrokkene zich 

in een toestand van wilsonbewaamheid bevindt, bijvoorbeeld na advies van twee al dan niet 

                                                           
50 Artikel 499/7, §2, 6° van het Burgerlijk Wetboek. 
51P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), Meerderjarig beschermde personen, Brugge, 
die Keure, 2014, 127. 
52M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, NFM 2003, 266. 
53S. MOSSELMANS en  A. VAN THIENEN, “Bescherming en bewind voor meerderjarigen. Commentaar bij 
de wet van 17 maart 2013”, T.Fam. 2014, afl. 3-4, 65. 
54K. ROTTHIER, “De nieuwe wet tot hervorming van het statuut van onbekwamen: Een overzicht vanuit 
vogelperspectief”, NFM  2013, 185. 
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aangeduide geneesheren.55 De tussenkomst van de vrederechter is dus niet nodig opdat de 

buitengerechtelijke bescherming zou aanvangen. De lasthebber put zijn bevoegdheid uit de 

lastgevingsovereenkomst en de wet.56 

 

2.4.5.  Evaluatie 

35.Door de rechterlijke beschermingsregeling kan alvast het bestuursprobleem worden 

opgelost aangezien op maat van de persoon een regeling wordt uitgewerkt en een 

bewindvoerder wordt aangesteld die de beschermde persoon bijstand verleent of 

vertegenwoordigt bij het stellen van de handelingen waarvoor hij onbekwaam is verklaard. 

Het beheer door de bewindvoerder heeft betrekking op alle goederen van de beschermde 

persoon, zowel deze verkregen namens zijn ouders via schenking of erfenis alsook de 

goederen die het zorgenkind zelf heeft verworven. De rechterlijke en buitengerechtelijke 

beschermingsmaatregelen lossen echter het zorgprobleem niet op namelijk wie het zorgenkind 

zal begeleiden bij het dagelijks leven en hoe deze verzorging kan worden georganiseerd. 

 

36.Hoewel het bewind thans is uitgebreid tot bescherming over de persoon betreft het 

rechtshandelingen zoals het instellen van een vordering tot echtscheiding, het afleggen van 

een verklaring tot verkrijging van de Belgische nationaliteit, het verlenen van toestemming tot 

het wegnemen van organen en dus geen handelingen die tot het dagelijks leven behoren of 

betrekking hebben op zijn verzorging. 

 

37.Ook het erfprobleem van de ouders en het meerderjarig zorgenkind zijn nog niet van de 

baan aangezien de rechterlijke en buitengerechtelijke beschermingsmaatregelen enkel het 

bestuur regelen van het vermogen dat het zorgenkind van zijn ouders heeft geërfd of 

geschonken heeft gekregen of zelf heeft opgebouwd. Ouders met een zorgenkind zullen dus 

nog naar andere oplossingen moeten zoeken opdat hun vermogen zowel op burgerlijk als 

fiscaal vlak op gunstige wijze wordt vererfd zoals de oprichting van een maatschap of private 

stichting. Het zorgenkind zelf is wellicht beperkt in zijn mogelijkheden om zelf te bepalen op 

welke wijze zijn vermogen wordt vererfd. Indien de betrokkene onbekwaam is verklaard om 

een testament op te maken en te schenken zal hij dit immers niet kunnen zonder de 

machtiging van de vrederechter.  

                                                           
55E. DE NOLF, “De volmacht in het kader van de buitengerechtelijke bescherming van onbekwamen: welke 
mogelijkheden biedt de nieuwe wet inzake successieplanning?” Notariaat 2014, afl. 18,  4. 
56S. MOSSELMANS en  A. VAN THIENEN, “Bescherming en bewind voor meerderjarigen. Commentaar bij 
de wet van 17 maart 2013”, T.Fam. 2014, afl. 3-4, 67. 
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38.Ten slotte bestaat het risico dat in plaats van de ouders of een familielid een derde wordt 

aangesteld door de vrederechter om het bewind over de persoon en over de goederen van de 

beschermde persoon te voeren. Om teveel inmenging van derden te vermijden kunnen de 

ouders hun vermogen inbrengen in bijvoorbeeld een maatschap of private stichting. Het 

beheer van een eventuele bewindvoerder reikt immers niet tot de maatschap of private 

stichting zelf.57 De bewindvoerder kan dan immers enkel controle uitoefenen over de 

deelbewijzen van de maatschap en niet het gehele vermogen dat in de maatschap is 

ingebracht.58 

 

2.5. Bewindsclausule 

39.Een andere oplossing voor het bestuursprobleem is het verbinden van een bewindsclausule 

aan de schenking zodat de geschonken goederen niet worden beheerd door het zorgenkind 

zelf. Ook in een testament kan men een legaat vermaken onder last om deze goederen niet zelf 

te beheren maar ze door een derde te laten beheren. Met dergelijke clausule wordt het 

eigendomsrecht en de beschikkingsbevoegdheid van elkaar losgekoppeld. Het beheer van de 

goederen wordt waargenomen door een bewindvoerder. De begiftigde is evenwel de 

juridische eigenaar van de geschonken goederen en niet de bewindvoerder.  

 

40.In ons rechtssysteem bestaat evenwel geen wettelijk kader voor dergelijke 

bewindsclausule.59 Er bestaat dan ook discussie in de rechtsleer of een bewindsclausule wel 

geldig kan worden toegepast en of men met een bewindsclausule geen verboden contractuele 

handelingsonbekwaamheid invoert aangezien enkel de wet kan bepalen wanneer iemand 

handelingsonbekwaam is.60 Het inlassen van een bewindsclausule kan dus aanleiding geven 

tot juridische discussies.61 Bijkomend nadeel is dat het inlassen van een bewindsclausule in 

een schenking of testament geen globale oplossing biedt voor het bestuursprobleem aangezien 

het enkel het beheer betreft van de geschonken of gelegateerde goederen en niet de andere 

goederen van de ouders of het zorgenkind zelf. 

 

                                                           
57F. SWENNEN en G. VELGHE, Zorgenkinderen. Persoonlijke en patrimoniale zorgstrategieën voor ouders 
van een zorgenkind in Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 9, Gent, Larcier, 2013, 78. 
58 F. SWENNEN en G. VELGHE, Zorgenkinderen. Persoonlijke en patrimoniale zorgstrategieën voor ouders 
van een zorgenkind in Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 9, Gent, Larcier, 2013, 59. 
59 E. SPRUYT, “De schenking: het paradepaard van de successieplanning”, AFT 2008, 103. 
60 F. SWENNEN en G. VELGHE, Zorgenkinderen. Persoonlijke en patrimoniale zorgstrategieën voor ouders 
van een zorgenkind in Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 9, Gent, Larcier, 2013, 64. 
61 E. SPRUYT, “De schenking: het paradepaard van de successieplanning”, AFT 2008, 103. 
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2.6. Last om voor het zorgenkind te zorgen 

41.De ouders zouden het erfdeel van het zorgenkind kunnen legateren of schenken aan een 

familielid of een derde met als last de verzorging van het zorgenkind op zich te nemen. Op die 

manier lijken zowel het zorgprobleem, als het bestuursprobleem en het erfprobleem opgelost. 

Het probleem is echter dat bij dergelijke constructie het zorgenkind zijn erfdeel dan niet in 

natura verkrijgt. Er zou dan een vordering tot inkorting kunnen worden ingesteld door het 

zorgenkind zelf indien het bekwaam is of door zijn bewindvoerder of zijn erfgenamen.62 Men 

zou dit kunnen vermijden door een alternatieve schikking op te nemen zoals reeds hoger 

toegelicht bij het restlegaat. Een andere oplossing bestaat er in om het legaat of de schenking 

met last aan de derde te beperken tot het beschikbaar deel maar dan is het erfprobleem en het 

bestuursprobleem niet opgelost wat betreft de goederen die wel zullen toekomen aan het 

zorgenkind.63 

 

2.7. Lijfrente 

42.De ouders kunnen bij een verzekeringsmaatschappij een lijfrentecontract afsluiten waarbij 

zij periodiek of éénmalig een premie betalen aan deze verzekeringsmaatschappij. Dit contract 

geeft dan recht op uitkeringen voor de duur van het leven van het zorgenkind. Voorgesteld 

wordt dat de ouder dan dit recht op een lijfrente schenkt of legateert aan het zorgenkind als 

voorschot op erfdeel.64 Er kan een lijfrente worden toegekend aan het meerderjarig 

zorgenkind ten belope van zijn reservatair aandeel.65 Het is echter moeilijk om in te schatten 

op het ogenblik van het afsluiten van het lijfrentecontract hoeveel dit reservatair aandeel zal 

bedragen op het ogenblik van het overlijden. Indien de geschatte waarde van het 

lijfrentecontract minder bedraagt dan de reserve van het zorgenkind op het ogenblik van het 

overlijden, dan zal het zorgenkind bijkomende aanspraken kunnen laten gelden op de andere 

bestanddelen van de nalatenschap van de ouders. Indien daarentegen omgekeerd de geschatte 

waarde van het lijfrentecontract meer bedraagt dan de reserve van het zorgenkind dan zal 

ofwel het beschikbaar deel beperkter zijn en zelfs misschien de reserve van de andere 

                                                           
62J. BAEL, “Enkele aspecten van de planning van de nalatenschappen van de ouders van een gehandicapt kind” 
in C. DE WULF (ed.), Notarieel familierecht en familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011,  852-853. 

63 F. SWENNEN en G. VELGHE, Zorgenkinderen. Persoonlijke en patrimoniale zorgstrategieën voor ouders 
van een zorgenkind in Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 9, Gent, Larcier, 2013, 66-67. 
64J. BAEL, “Enkele aspecten van de planning van de nalatenschappen van de ouders van een gehandicapt kind” 
in C. DE WULF (ed.), Notarieel familierecht en familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011,  888. 

65 M. COENE, “Hoe financieel zorgen voor een mentaal gehandicapt kind na het overlijden van de ouders. 
Enkele (bijkomende) suggesties” in L. WEYTS, A. VERBEKE en E. GOOVAERTS (eds.), Actualia  familiaal 
vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2003, 264. 
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kinderen aangetast zijn met alle gevolgen van dien.66  Om te vermijden dat het zorgenkind 

minder krijgt dan zijn reserve kunnen de ouders bijvoorbeeld een bijkomende som overdragen 

aan de verzekeringsmaatschappij met last van de betaling van de maandelijkse lijfrente indien 

op een bepaald ogenblik zou blijken dat het afgestane kapitaal te klein zou zijn.67 Een 

bijkomend nadeel is dat de omvang van de rente gelijk blijft ongeacht de levensverwachting 

of de bijkomende nood aan verzorging. Dit kan evenwel worden vermeden door een 

geïndexeerde rente te voorzien of eveneens door een bijkomende investering van kapitaal aan 

de verzekeringsmaatschappij door de ouders.68 Deze techniek lijkt dan ook eerder geschikt te 

zijn voor vermogende ouders gelet op de aanzienlijke som dat wellicht zal dienen 

overgedragen worden aan de verzekeringsmaatschappij teneinde te voorzien in het 

levensonderhoud van het zorgenkind.69 

 

43.Door de toekenning van een lijfrente wordt vooreerst het erfprobleem, althans gedeeltelijk, 

opgelost indien het bedrag van de uitkering overeenstemt met de wettelijke reserve van het 

zorgenkind aangezien het zorgenkind dan geen aanspraken meer kan laten gelden op de 

andere bestanddelen van de nalatenschap van de ouders. Daarmee samenhangend is ook het 

bestuursprobleem deels opgelost aangezien het zorgenkind enkel recht heeft op uitkeringen 

voor de duur van zijn leven en de ouders dus niet ongerust moeten zijn omtrent het beheer van 

de rest van hun vermogen. Bijkomend voordeel is dat indien de waarde van het 

lijfrentecontract overeenstemt met de reserve, de ouders het beschikbaar deel kunnen 

gebruiken om legaten of schenkingen onder last te doen aan derden of familieleden die zich 

willen bekommeren om het zorgenkind.70 Deze personen worden zo gemotiveerd om de 

verzorging van het zorgenkind op zich te nemen waardoor op die manier ook het 

zorgprobleem kan worden opgelost. 

 

44.Een belangrijk aandachtspunt is zoals reeds vermeld de waardebepaling van het 

lijfrentecontract rekeninghoudende met de reserve van het zorgenkind en de 
                                                           
66F. SWENNEN en G. VELGHE, Zorgenkinderen. Persoonlijke en patrimoniale zorgstrategieën voor ouders 
van een zorgenkind in Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 9, Gent, Larcier, 2013, 60-61. 
67J. BAEL, “Enkele aspecten van de planning van de nalatenschappen van de ouders van een gehandicapt kind” 
in C. DE WULF (ed.), Notarieel familierecht en familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 889. 
68M. COENE, “Hoe financieel zorgen voor een mentaal gehandicapt kind na het overlijden van de ouders. 
Enkele (bijkomende) suggesties” in L. WEYTS, A. VERBEKE en E. GOOVAERTS (eds.), Actualia familiaal 
vermogensrecht, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2003, 267. 
69 L. WEYTS, “De private stichting voor het gehandicapt kind” in X., Liber Amicorum Paul Delnoy, Brussel, 
Larcier, 2005, 612. 
70F. SWENNEN en G. VELGHE, Zorgenkinderen. Persoonlijke en patrimoniale zorgstrategieën voor ouders 
van een zorgenkind in Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 9, Gent, Larcier, 2013, 61. 
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levensverwachting of de bijkomende nood aan verzorging. Bijkomend nadeel is dat net zoals 

bij het restlegaat het erfprobleem niet is opgelost wat betreft de goederen die het zorgenkind 

zelf heeft verworven. Ook het bestuursprobleem blijft zich stellen voor wat betreft de eigen 

goederen van het zorgenkind en ook wat betreft de uitkering van het lijfrentecontract zelf. Het 

toekennen van een lijfrente leidt tenslotte tot een vermindering van de inkomensvervangende 

tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming aangezien zij als inkomsten worden 

beschouwd.71 

 

DEEL III 

45.Bij het zoeken naar een oplossing voor de hierboven vermelde bekommernissen kunnen de 

ouders ook een beroep doen op een aparte juridische structuur als controlevehikel zoals een 

maatschap, private stichting of trust. Hierna zullen deze drie controlevehikels worden 

behandeld en er zal worden onderzocht in welke mate zij een nuttig instrument kunnen zijn 

voor de planning van het vermogen van ouders met een zorgenkind. Daarbij zal aandacht 

besteed worden aan de kenmerken en geldigheidsvoorwaarden van deze structuren waar de 

ouders rekening mee dienen te houden om te voorkomen dat de opgezette structuur wordt 

doorprikt omdat ze niet beantwoordt aan de economische werkelijkheid. Er zal worden 

onderzocht wat de voor- en nadelen zijn van deze controlestructuren zowel op fiscaal als op 

burgerlijk vlak en of het inschakelen van het ene systeem geschikter is dan het andere. 

 

3.1. Burgerlijke maatschap 

3.1.1.  Algemeen 

46.Artikel 1 W.Venn. omschrijft de maatschap als volgt: “Een vennootschap wordt opgericht 

door een contract op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen iets in 

gemeenschap te brengen met als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te 

oefenen en met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks 

vermogensvoordeel te bezorgen.” Bovendien is de maatschap een vennootschap met een 

burgerlijk of handelsdoel die geen rechtspersoonlijkheid bezit.72  

 

47.Bij de oprichting van een maatschap dienen de ouders vooreerst de nodige aandacht te 

besteden aan deze kenmerken en geldigheidsvoorwaarden. Daarnaast dienen zij ook rekening 

                                                           
71F. SWENNEN en G. VELGHE, Zorgenkinderen. Persoonlijke en patrimoniale zorgstrategieën voor ouders 
van een zorgenkind in Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 9, Gent, Larcier, 2013, 61. 
72Artikel 46 Wetboek Vennootschappen. 
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te houden met de algemene geldigheidsvereisten aangezien de maatschap een overeenkomst 

is. Er dient dus een geldige toestemming aanwezig te zijn van de partij die zich verbindt, de 

partijen dienen bekwaam te zijn om contracten aan te gaan, er is een bepaald voorwerp vereist 

als inhoud van de verbintenis en een geoorloofde oorzaak.73  

 

3.1.2.  Geen rechtspersoonlijkheid 

48.Aangezien de maatschap geen rechtspersoonlijkheid bezit, bestaat er een onverdeeldheid 

tussen de vennoten.74 De regels van mede-eigendom vervat in de artikelen 577-2 tot 577-14 

BW zullen dus in principe van toepassing zijn. Aangezien echter het realiseren van het 

vennootschapsdoel primeert boven de individuele belangen van elke deelvennoot kunnen niet 

alle bepalingen vervat in de artikelen 577-2 tot 577-14 BW onverkort worden toegepast.75 

Indien in de wet of wegens het doel van de maatschap dus geen afwijkende regeling van 

toepassing is, zullen de algemene regels van mede-eigendom vervat in de artikelen 577-2 tot 

577-14 BW gelden.76 De ouders dienen dan ook de nodige aandacht te besteden aan het 

opstellen van de statuten van de maatschap teneinde een afwijkende regeling te voorzien in 

bepaalde gevallen. 

 

49.Luidens artikel 577-2, § 8 juncto 815 B.W heeft de onverdeelde eigenaar de mogelijkheid 

om op elk ogenblik een einde te maken aan de onverdeeldheid wat in strijd is met het doel van 

de maatschap, namelijk op duurzame wijze een vermogen beheren.77 Aangezien de maatschap 

dus is opgericht om op een bestendige wijze het familiepatrimonium te beheren, zal een 

vennoot in afwijking van het gemeen recht niet vrij kunnen beschikken over zijn aandeel in de 

onverdeeldheid en heeft deze niet het recht om op elk ogenblik de uitonverdeeldheidtreding te 

vragen.78 Zo zullen de delen van de maatschap enkel overdraagbaar zijn bij unanimiteit van 

stemmen of indien statutair is voorzien dat de overdracht aan bepaalde personen zoals tussen 

de vennoten onderling of aan hun afstammelingen toegelaten is.79 Bovendien kunnen de 

deelgenoten overeenkomen om gedurende een bepaalde tijd niet uit onverdeeldheid te treden 

en kan deze termijn langer dan vijf jaar zijn in tegenstelling tot wat bepaald is in artikel 577-2, 
                                                           
73 Artikel 1108 Burgerlijk Wetboek. 
74M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, NFM 2003, 270. 
75S. DEVOS, “De maatschap is een maatwerk”, TRV 2001, 272. 
76 M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, NFM  2003, 270. 
77M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, NFM 2003, 266. 
78X., “De maatschap: de meest voorkomende clausules in dit vennootschapscontract”, De Venn. 2002, afl. 4, 10-
11. 
79M. DELBLOO, G. DEKNUDT en S. NELIS, Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 
antwoorden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 116. 
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§8 BW iuncto art. 815, tweede lid BW.80 Het is van belang dat de ouders hierover een 

regeling treffen in de statuten van de maatschap.  

 

50.Bijkomend aandachtspunt is dat luidens artikel 577-2, § 2 BW de onverdeelde aandelen 

van de maatschap worden vermoed gelijk te zijn. Het aandeel van elke deelgenoot wordt dus 

vermoed gelijk te zijn ongeacht de omvang van ieders inbreng.81 Indien de ouders dus slechts 

een beperkte inbreng doen in de maatschap en de kinderen een groter deel inbrengen, zou 

ieder toch een gelijk aantal aandelen bezitten in de maatschap zonder rekening te houden met 

de ongelijke inbreng. Het is dan ook van groot belang om in de statuten te voorzien hoeveel 

delen iedere vennoot krijgt in ruil voor zijn inbreng.82 Zo kan men best stipuleren dat aan elke 

deelgenoot een aantal delen wordt toegewezen volgens hun inbreng.83  Op die manier zullen 

de ouders omwille van hun beperkte inbreng slechts een gering aantal aandelen bezitten 

waardoor bij hun overlijden slechts erfbelasting zal moeten betaald worden op dit beperkt 

aantal aandelen.84 

 

3.1.3.  Meerhoofdigheid 

51.De maatschap dient te worden opgericht door minstens twee personen. Dit kan 

problematisch zijn indien de ouders eerst een maatschap wensen op te richten en nadien de 

delen van de maatschap zullen schenken en de ouders daarbij enkel een gemeenschappelijk 

goed inbrengen. Ze kunnen dan immers beschouwd worden als één inbrenger en dus één 

vennoot wat de geldigheid van de maatschap in het gedrang kan brengen. Dit probleem stelt 

zich alvast niet indien de echtgenoten elk een inbreng doen van een eigen goed.85 Bovendien 

zullen de echtgenoten ook als afzonderlijke vennoten worden beschouwd indien voldaan is 

aan de voorwaarden van artikel 1401, 5° Burgerlijk Wetboek.86     

 

52.Het probleem van eenhoofdigheid kan zich ook stellen indien de ouders de delen van de 

maatschap bezitten in vruchtgebruik en het zorgenkind in blote eigendom. 

                                                           
80M. DELBLOO, G. DEKNUDT en S. NELIS, Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 
antwoorden, Antwerpen, Intersentia, 2010,  97; Rb. Gent (14e k.) 21 juni 2011, RW 2013-14, afl. 18, 708. 
81M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, NFM 2003, 270. 
82M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, NFM 2003, 271. 
83A. MEYUS, Werken met een maatschap. Hoe optimaal uw vermogen overdragen naar de volgende generaties, 
Leuven, Indicator, 2015, 9. 
84 M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, NFM  2003, 270. 
85S. DEVOS, “De maatschap is een maatwerk”, TRV 2001, 268. 
86M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, NFM 2003, 268. 
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Veiligheidshalve dienen de delen van de maatschap in handen te zijn van meerdere blote 

eigenaars. Indien er ondanks dat er meerdere vruchtgebruikers zijn, slechts één blote eigenaar 

is dan worden zij toch maar samen als één volle eigenaar beschouwd.87 Indien dus ouders met 

maar één kind een maatschap wensen op te richten waarbij de ouders het vruchtgebruik 

behouden over de delen van de maatschap doet men er goed aan minstens één aandeel in blote 

eigendom toe te kennen aan een derde om te vermijden dat de maatschap van rechtswege is 

ontbonden wegens eenhoofdigheid. 

 

3.1.4.  Bekwaamheid deelgenoten 

53.In het kader van deze masterproef is het vooral van belang om even stil te staan bij de 

vereiste van bekwaamheid van de deelgenoten. Zoals reeds vermeld zal indien het zorgenkind 

onder een rechterlijke beschermingsmaatregel is geplaatst de machtiging van de vrederechter 

vereist zijn indien het zorgenkind toetreedt tot de maatschap. 

 

54.Bovendien zal ook voor elke rechtshandeling tijdens het bestaan van de maatschap, zoals 

bijvoorbeeld de aankoop van een onroerend goed, de bekwaamheid van de deelgenoten in het 

achterhoofd dienen te worden gehouden aangezien de maatschap niet over 

rechtspersoonlijkheid beschikt. Indien dus voor het zorgenkind een rechterlijke 

beschermingsmaatregel is genomen, zal het aangewezen of vereist zijn door de notaris om 

voor bepaalde rechtshandelingen de voorafgaandelijke machtiging aan te vragen aan de 

vrederechter.88  

 

3.1.5.  Inbreng 

55.Essentieel voor de burgerlijke maatschap is dat de vennoten iets met vermogenswaarde in 

de maatschap inbrengen en daarbij de verwezenlijking van een gemeenschappelijk doel als 

uitgangspunt hebben.89 Het is daarbij niet vereist dat de inbrengen van de vennoten 

evenwaardig,  proportioneel of gelijkaardig zijn.90 

 

 

                                                           
87A. MEYUS, Werken met een maatschap. Hoe optimaal uw vermogen overdragen naar de volgende generaties, 
Leuven, Indicator, 2015, 8. 
88M. DELBLOO, G. DEKNUDT en S. NELIS, Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 
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90 M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, NFM 2003, 268. 
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3.1.6.  Formele geldigheidsvereisten 

56.Een maatschap kan worden opgericht door middel van een mondeling akkoord. Om 

bewijsproblemen te vermijden is het echter aangewezen dat het contract schriftelijk wordt 

opgesteld.91 Een onderhands geschrift is zelfs vereist voor het bewijs van de maatschap indien 

de waarde hoger is dan 375 euro.92 Ook voor eventuele statutenwijzigingen volstaat de 

wilsovereenstemming zonder verdere vormvereisten doch maakt men ook veiligheidshalve 

een geschrift op.93  Registratie van de maatschap is in principe niet verplicht aangezien artikel 

19, eerste lid, 5° van het federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten 

enkel voorziet in de verplichte registratie voor inbrengen van goederen in vennootschappen 

met rechtspersoonlijkheid. Aangezien de maatschap geen rechtspersoonlijkheid bezit, bestaat 

er om die reden geen verplichting tot registratie.94 In bepaalde gevallen bestaat echter wel de 

verplichting om het contract van maatschap te registreren. Daarbij moet een onderscheid 

gemaakt worden tussen de inbreng van roerende goederen bij een maatschap en de inbreng 

van onroerende goederen zoals verder zal worden toegelicht. 

 

3.1.7.  Winstoogmerk 

57.Niet alleen rechtstreekse vermogensvermeerding wordt als winst aangemerkt maar tevens 

onrechtstreekse vermogensvermeerding zoals kostenbesparing en risicospreiding zouden 

volstaan.95 Het is aanbevolen dat de ouders in de statuten van de maatschap het winstoogmerk 

beklemtonen teneinde duidelijk het onderscheid te maken met de gewone onverdeeldheid 

welke onderworpen is aan alle bepalingen vervat in de artikelen 577-2 tot 577-14 BW.  

 

3.1.8.  Winst 

58.De maatschap moet niet alleen zijn opgericht met het oogmerk om winst te maken maar de 

vennoten moeten de winst ook effectief verdelen. Ingevolge artikel 30 van het Wetboek 

Vennootschappen is ieders aandeel in de winsten of verliezen evenredig aan zijn inbreng in de 

vennootschap. Zelfde artikel voorziet dat er kan afgeweken worden van deze verdeling 

althans voor zover men niet te maken heeft met een leeuwenbeding.96 Zoals hierboven reeds 

vermeld is het van belang dat de ouders slechts een beperkte inbreng doen om zo weinig 

                                                           
91 X., “De maatschap: de meest voorkomende clausules in dit vennootschapscontract”, De Venn. 2002, afl. 4, 12. 
92 Artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek. 
93S. DEVOS, “De maatschap is een maatwerk”, TRV 2001,  275. 
94 F. WERDEFROY, Registratierechten 2012-2013, Mechelen, Kluwer, 2013, 1408. 

95S. DEVOS, “De maatschap is een maatwerk”, TRV 2001,  265. 
96S. DEVOS, “De maatschap is een maatwerk”, TRV 2001, 2001, 270. 
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mogelijk erfbelasting te moeten betalen bij de latere vererving van deze aandelen. Ondanks 

hun beperkte inbreng zouden ze wel nog het grootste deel van de winst kunnen ontvangen 

indien men dus een andere winstverdeling voorziet in de statuten van de maatschap.97 Het is 

immers belangrijk voor de ouders dat zij nog kunnen blijven genieten van het inkomen dat het 

vermogen heeft voortgebracht. 

 

59.Indien de ouders de delen van de maatschap bezitten in vruchtgebruik en de kinderen in 

blote eigendom, gaat men ervan uit dat de winst toekomt aan de ouders als vruchtgebruikers. 

Het is echter aangewezen dit uitdrukkelijk in de statuten te stipuleren om discussie te 

vermijden.98 Daarnaast is het ook aanbevolen in de statuten te omschrijven waaruit die winst 

zal bestaan. Zo zou men kunnen voorzien dat de vruchtgebruiker niet enkel kan genieten van 

de verworven intresten en dividenden maar eveneens van de gerealiseerde meerwaarden.99 

Indien de maatschap immers het beheer behelst van een beleggingsportefeuille die 

voornamelijk bestaat uit kapitalisatiefondsen die enkel meerwaarden oplevert, zou het 

vruchtgebruik een lege doos zijn aangezien meerwaarden niet als vruchten worden beschouwd 

op burgerrechtelijk vlak.100 

 

60.Indien zowel de ouders als de kinderen stemrechten bezitten in volle eigendom, is het ook 

nuttig om voor bepaalde beslissingen met betrekking tot de verdeling van de winst bijzondere 

meerderheidsvereisten op te leggen. Een andere oplossing bestaat er in om te voorzien dat 

steeds de goedkeuring van de ouders als zaakvoerders is vereist aangaande beslissingen over 

de bestemming van de winst.101 

 

3.1.9.  Burgerlijk doel 

61.Essentieel in het kader van familiale vermogensplanning is dat de maatschap een burgerlijk 

doel nastreeft en geen handelsdoel. Het is dan ook van belang dat de ouders dit burgerlijk doel 

verankeren in de statuten van de maatschap.102 Bovendien is het niet uitgesloten dat de 
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99M. DELBLOO, G. DEKNUDT en S. NELIS, Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 
antwoorden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 114. 
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burgerlijke maatschap kan beleggen in vennootschappen die wel een commerciële activiteit 

uitoefenen.103 

 

3.1.10.  Boekhoudkundige formaliteiten 

62.De burgerlijke maatschap heeft geen verplichte boekhouding, al kan het wel raadzaam zijn 

om het te doen. Men kan dit doen door middel van een eenvoudige staat van activa en passiva 

om zo te kunnen achterhalen wat de winst is van het jaar en deze dan ook te verdelen tussen 

de vennoten.104 Eventueel kan men dit zelfs verplichten door in de statuten te voorzien dat er 

jaarlijks een staat van activa en passiva moet worden opgesteld.105  

 

3.1.11.  Discreet instrument  

63.De maatschap is een discreet instrument aangezien er geen verplichting bestaat om de 

oprichtingsakte, de wijzigingen of benoemingen, noch de balans- of resultatenrekening 

openbaar te maken in het Belgisch Staatsblad.106   

 

3.1.12.  Bestuur van de maatschap 

64.De burgerlijke maatschap is een constructie met grote soepelheid waardoor het mogelijk is 

de statuten werkelijk naar de wensen van de familie op te stellen.107 Zo bestaat er op het vlak 

van de organisatie van het bestuur een grote contractuele vrijheid waardoor de partijen een 

regeling kunnen uitwerken aangepast aan hun persoonlijke situatie.108 

 

3.1.12.1. Zaakvoerder 

65.Indien er geen zaakvoerder is aangesteld, voorziet artikel 36 van het Wetboek 

Vennootschappen dat elke vennoot van rechtswege zaakvoerder wordt. Dit zal in de praktijk 

zelden gebeuren aangezien op die manier iedereen betrokken wordt bij het bestuur van de 

maatschap wat niet altijd bevorderlijk is.109 Vaak zal dan ook naar analogie met de andere 

vennootschapsvormen een zaakvoerder worden aangesteld en een algemene vergadering 

                                                           
103 M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, NFM 2003, 266. 
104 M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, NFM 2003, 275. 
105A. MEYUS, Werken met een maatschap. Hoe optimaal uw vermogen overdragen naar de volgende 
generaties, Leuven, Indicator, 2015, 23. 
106R. DEBLAUWE, “Vermogensplanning met vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid” in X., Familiale 
vermogensplanning, Mechelen,  Kluwer, 2004, 740. 
107M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, NFM 2003, 280. 
108A. MEYUS, Werken met een maatschap. Hoe optimaal uw vermogen overdragen naar de volgende 
generaties, Leuven, Indicator, 2015, 3. 
109S. DEVOS, “De maatschap is een maatwerk”, TRV 2001,2001,  276. 
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waarbij de zaakvoerders instaan voor het dagelijks beheer en de algemene vergadering de 

controle uitoefent.110 Er bestaan twee soorten zaakvoerders, de gewone zaakvoerder en de 

statutaire zaakvoerder. 

 

66.Een gewone zaakvoerder wordt niet benoemd via een bepaling daartoe in de statuten maar 

door middel van een afzonderlijke akte.111 De verhouding tussen de vennoten en de 

zaakvoerder is gebaseerd op een overeenkomst van lastgeving waardoor de lastgeving 

herroepen kan worden door de lastgever.112 De gewone zaakvoerder beschikt dus niet over 

een vetorecht tegen zijn ontslag aangezien er geen statutenwijziging is vereist en enkel de 

andere vennoten lastgever zijn die over de bevoegdheid beschikken om zijn mandaat te  

herroepen.113 

 

67.Teneinde zo efficiënt mogelijk de controle uit te oefenen over het vermogen is het 

aangewezen dat de ouders zichzelf aanstellen als statutaire zaakvoerders en tevens minstens 

één aandeel behouden in de maatschap. Een statutaire zaakvoerder is immers in de regel 

slechts afzetbaar mits unanimiteit van stemmen. Omwille van deze unanimiteit zal de 

statutaire zaakvoerder over een vetorecht beschikken tegen zijn afzetting indien hij tevens 

vennoot is. Men kan evenwel in de statuten voorzien dat de statutaire zaakvoerder eveneens 

kan worden afgezet bij meerderheid van stemmen of indien hij een bepaalde leeftijd heeft 

bereikt.114 Volgens artikel 33, lid 2 Wetboek vennootschappen kan het mandaat van de 

statutaire zaakvoerder eveneens herroepen worden wegens wettige reden. Men kan statutair 

voorzien welke omstandigheden een ontslag wegens wettige redenen rechtvaardigen.115 Dus 

in uitzonderlijke gevallen kunnen de ouders wel ontslaan worden als statutaire zaakvoerder. 

Het is dan ook aanbevolen dat de ouders in de schenkingsakte van de aandelen van de 

maatschap of de ingebrachte goederen een clausule opnemen waarbij de geschonken goederen 

terugkeren naar de schenkers ingeval van een onwettige of onrechtmatige afzetting.116 

 
                                                           
110A. MEYUS, Werken met een maatschap. Hoe optimaal uw vermogen overdragen naar de volgende 
generaties, Leuven, Indicator, 2015, 12. 
111M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, NFM 2003, 272. 
112J. VANOVERBEKE, “De familiale burgerlijke vennootschap - een instrument voor successieplanning”, 
T.F.R. 2000, 613. 
113S. DEVOS, “De maatschap is een maatwerk”, TRV 2001,2001, 276. 

114 S. DEVOS, “De maatschap is een maatwerk”, TRV 2001,2001, 276. 
115M. DELBLOO, G. DEKNUDT en S. NELIS, Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 
antwoorden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 129. 
116M. DELBLOO, G. DEKNUDT en S. NELIS, Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 
antwoorden, Antwerpen, Intersentia, 2010,  129-130. 
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68.Volgens artikel 33 van het Wetboek Vennootschappen kan de zaakvoerder alle daden 

verrichten die tot zijn beheer behoren, mits dit geschiedt zonder bedrog. Aangezien de wet 

enkel uitdrukkelijk daden van beheer vermeldt, is het niet zeker of ook daden van beschikking 

onder de bevoegdheid van de zaakvoerder vallen. Het is dan ook aangewezen in de statuten te 

voorzien over welke bevoegdheden de zaakvoerder allemaal beschikt. Op die manier kunnen 

niet enkel de vennoten zelf maar ook derden nagaan of de zaakvoerder wel binnen zijn 

bevoegdheden heeft gehandeld.117  

 

3.1.12.2. Algemene vergadering 

69.De algemene vergadering is bevoegd om controle uit te oefenen over de zaakvoerders en 

de handelingen te stellen waarvoor de zaakvoerders niet bevoegd zijn.118 Ze is samengesteld 

uit alle vennoten die dus door uitoefening van hun stemrecht controle kunnen uitoefenen en 

mee kunnen beslissen over fundamentele beleidslijnen.119 

 

70.Het is aangewezen om sommige zaken statutair te regelen zoals bijvoorbeeld de 

uitoefening van het stemrecht. Zo kan men bepalen dat het stemrecht wordt uitgeoefend per 

persoon en niet naar evenredigheid van het aantal aandelen. De ouders zullen immers eerder 

een geringe inbreng doen tegenover de inbrengen door de andere oprichters.120 In de statuten 

wordt dan zoals reeds vermeld, voorzien dat elke vennoot een aantal delen verkrijgt dat 

proportioneel is met zijn inbreng waardoor de ouders slechts een beperkt aantal aandelen 

zullen bezitten en er dus zo weinig mogelijk erfbelasting zal moeten betaald worden bij de 

latere vererving van deze aandelen. Om te vermijden dat de ouders daardoor dus ook slechts 

een beperkt aantal stemrechten zullen hebben, is het aangewezen een afwijkende regeling te 

voorzien in de statuten. Het is immers belangrijk dat de ouders zeggenschap blijven behouden 

over het vermogen dat is ingebracht in de maatschap. 

 

71.Indien de ouders de delen van de maatschap bezitten in vruchtgebruik en de kinderen in 

blote eigendom, lijkt het ook aangewezen een regeling te voorzien en bijvoorbeeld te bepalen 

                                                           
117M. DELBLOO, G. DEKNUDT en S. NELIS, Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 
antwoorden, Antwerpen, Intersentia, 2010,  135-136. 
118 M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, NFM 2003,  272. 
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2000, 184. 
120C. DE WULF, “Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid: Bijzondere regelingen in verband met de 
overdracht van een aandelenpakket” in C. DE WULF (ed.), Het opstellen van notariële akten , IX , Mechelen, 
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dat enkel de vruchtgebruikers de stemrechten bezitten en dat slechts voor bepaalde 

beslissingen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar samen dienen te beslissen.121 

 

3.1.13.  Duur van de maatschap 

72.De maatschap kan zijn opgericht voor bepaalde of onbepaalde duur. Indien de maatschap 

is aangegaan voor bepaalde duur dan kan zij overeenkomstig artikel 45 van het Wetboek 

Vennootschappen voor de afloop van de termijn niet worden ontbonden tenzij daartoe wettige 

redenen bestaan zoals wanneer een andere vennoot zijn verplichtingen niet nakomt, of 

wanneer een aanhoudende kwaal hem ongeschikt maakt voor de zaken van de vennootschap. 

 

73.Een deelgenoot kan dus enkel uit de maatschap treden en de ontbinding vorderen indien er 

wettige redenen voorhanden zijn.  Het is evenwel aangewezen dat de ouders statutair voorzien 

dat de ontbinding van de maatschap in dat geval beperkt blijft tot de uittredende deelgenoot 

waarbij deze dan recht zal hebben op zijn scheidigsaandeel.122 Men moet immers vermijden 

dat door één van de vennoten de maatschap tot zijn einde komt indien deze bijvoorbeeld zijn 

verplichtingen niet nakomt en daardoor de hele opzetting van de structuur voor niets is 

geweest. 

 

74.Indien de maatschap is aangegaan voor onbepaalde duur dan kan zij door de wil van een 

van de partijen worden ontbonden mits die opzegging te goeder trouw en niet ontijdig gedaan 

wordt.123 Dit recht om de maatschap op te zeggen is bovendien van openbare orde en kan niet 

worden uitgesloten in de statuten.124 Deze uittredingsmogelijkheid kan wel statutair beperkt 

worden door bijvoorbeeld bepaalde formaliteiten op te leggen of te voorzien dat opzegging 

slechts mogelijk is om de zoveel tijd.125 In de statuten zou men evenwel ook kunnen voorzien 

dat de maatschap in geval van opzegging door één van de deelgenoten slechts gedeeltelijk 

wordt ontbonden in hoofde van de uittredende deelgenoot maar blijft voortbestaan met de 

                                                           
121 M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, NFM 2003, 275. 
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andere deelgenoten.126 Op die manier kan men dus een volledige ontbinding van de 

maatschap vermijden maar men kan de opzegmogelijkheid van de deelgenoten niet uitsluiten. 

 

3.1.14.  Einde van de maatschap 

75.Volgens artikel 39 van het Wetboek Vennootschappen eindigt de vennootschap door 

verloop van de tijd waarvoor zij is aangegaan, door het tenietgaan van de zaak, of door het 

voltrekken van de handeling, door de dood van een van de vennoten, door de 

onbekwaamverklaring of het kennelijk onvermogen van een van hen en tenslotte door de 

verklaring van een of meer vennoten, dat zij niet langer tot de vennootschap willen behoren.  

 

76.Zo zal de maatschap van rechtswege ontbonden worden bij overlijden van beide ouders 

wanneer de ouders enkel met hun enig kind de maatschap hebben opgericht aangezien de 

maatschap minstens uit twee personen dient te bestaan. Het is echter vaak de bedoeling dat na 

het overlijden van de ouders de maatschap nog enige tijd blijft verder bestaan bijvoorbeeld tot 

wanneer het zorgenkind overlijdt. Om een dergelijke ontbinding te vermijden dienen de 

ouders minstens één aandeel te laten toekomen aan iemand die zij geschikt achten om mee te 

maatschap te beheren zoals bijvoorbeeld een familielid of een organisatie zoals de Koning 

Boudewijnstichting die ook de verzorging van het zorgenkind op zich zal nemen.127 Deze 

persoon kan dan tevens worden aangesteld om de statutaire zaakvoerder op te volgen.128 Op 

die manier kunnen de ouders er voor zorgen dat na hun overlijden iemand de maatschap zal 

verder beheren in het belang van hun zorgenkind. De ouders kunnen daarbij instructies 

gegeven aan hun opvolger hoe het vermogen verder zal moeten worden beheerd na hun 

overlijden en op welke manier het zorgenkind dient te worden voorzien van een inkomen.129 

 

77.Men kan ontbinding van de maatschap door de dood van een van de vennoten vermijden 

door te voorzien in voortzettings-of verblijvingsbedingen zoals voorzien in artikel 42 van het 

Wetboek Vennootschappen. Dit is van groot belang aangezien de ouders niet wensen dat door 

de dood van één van hen of één van de andere kinderen dan het zorgenkind de maatschap 
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wordt beëindigd. De bedoeling is immers vaak dat de maatschap blijft bestaan tot wanneer het 

zorgenkind overlijdt aangezien op die manier het vermogen op duurzame wijze kan worden 

beheerd in het belang van het zorgenkind. Door middel van een voortzettingsbeding blijft de 

maatschap verder bestaan tussen de vennoten die nog in leven zijn en de erfgenamen van de 

overleden vennoot. In geval van een verblijvingsbeding daarentegen blijft de maatschap enkel 

voortbestaan tussen de overblijvende vennoten, met uitsluiting van de erfgenamen.130 De 

erfgenaam van de overledene heeft in dit geval enkel recht op de verdeling van de 

vennootschap, overeenkomstig de toestand waarin zij zich ten tijde van het overlijden bevond, 

en hij deelt in de latere rechten slechts voor zover die een noodzakelijk gevolg zijn van 

hetgeen verricht werd vóór de dood van de vennoot wiens erfgenaam hij is.131 Bij een 

maatschap die is aangegaan voor bepaalde duur zou een voortzettingsbeding of een 

verblijvingsbeding nooit een verboden erfovereenkomst uitmaken. In dit geval is de vennoot 

immers slechts verbonden voor de duur van de vennootschap en is er dus geen sprake van 

louter eventuele rechten.132 Een verblijvingsbeding in een maatschap voor onbepaalde duur 

zou geen verboden erfovereenkomst uitmaken aangezien de wetgever immers uitdrukkelijk 

een uitzondering op dit verbod heeft voorzien in artikel 42 Wetboek Vennootschappen.133 

Ook een voortzettingsbeding bij een maatschap voor onbepaalde duur met alle erfgenamen 

van de overleden vennoot zou geen verboden erfovereenkomst uitmaken aangezien de 

wetgever dit eveneens heeft voorzien in artikel 42 Wetboek Vennootschappen.134 Er bestaat 

echter discussie in de rechtsleer of een voortzettingsbeding met slechts bepaalde erfgenamen 

geldig kan worden bedongen. Om te vermijden dat het voortzettingsbeding in een maatschap 

voor onbepaalde duur onder het verbod valt van artikel 1130, lid van het Burgerlijk Wetboek 

doet men er dus goed aan geen erfgenamen uit te sluiten. Men zou wel in de statuten van de 

maatschap een clausule kunnen voorzien waarbij aan de erfgenamen de keuze wordt gelaten 

om ofwel toe te treden tot de maatschap, ofwel deze te laten voortbestaan tussen de 

overblijvende vennoten waarbij zij dan recht hebben op hun scheidingsaandeel ofwel de 

maatschap te ontbinden.135 
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3.1.15.  Fiscale aandachtspunten van de burgerlijke maatschap 

3.1.15.1. Registratiebelasting bij de oprichting 

78.Indien men enkel roerende goederen inbrengt in de maatschap dan dient men het 

onderhands geschrift niet te laten registreren.136 Indien deze inbreng van roerende goederen 

evenwel bij notariële akte is gebeurd dan is registratie wel verplicht maar zal enkel het 

algemeen vast recht van 100 euro verschuldigd zijn. Hieruit blijkt dat de burgerlijke 

maatschap voornamelijk zal toegepast worden als controlevehikel voor roerende goederen.137  

 

79.Bij de inbreng van onroerende goederen die geheel of gedeeltelijk tot bewoning zijn 

bestemd, is registratie immers verplicht en zijn inbrengrechten verschuldigd. Deze rechten 

bedragen 10 % of 12,5 % naargelang de ligging van het onroerend goed.138 De inbrengen van 

andere onroerende goederen die niet voor bewoning aangewend of bestemd zijn daarentegen 

aan het inbrengrecht van 0 % onderworpen.  

 

80.Er zou evenwel geen registratiebelasting verschuldigd zijn indien de deelgenoten elk hun 

gerechtigheden in een onroerend goed inbrengen in de maatschap en in ruil daarvoor delen 

verkrijgen in de maatschap naar verhouding tot hun aandeel in het onroerend goed.139  

 

3.1.15.2. Registratiebelasting bij de ontbinding 

81.Wanneer de maatschap enkel roerende goederen omvat, bestaat er opnieuw geen 

verplichting om de ontbinding van de maatschap te registreren.140 Indien er evenwel een 

notariële akte wordt opgemaakt van deze ontbinding dan is er wel een verplichting tot 

registratie maar enkel het algemeen vast recht zal verschuldigd zijn.141 Indien de maatschap 

daarentegen bestaat uit onroerende goederen dan verloopt de overdracht naar aanleiding van 

de ontbinding meestal niet zonder fiscale gevolgen. Verscheidene situaties moeten daarbij 

worden onderscheiden. 
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137M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, NFM 2003,  265. 
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82.Registratie van de ontbinding van de maatschap is alleszins verplicht indien deze bestaat 

uit onroerende goederen.142 Indien een onroerend goed daarbij wordt toebedeeld aan een 

vennoot wordt het verdeelrecht gevestigd. De maatschap wordt immers op fiscaal vlak 

beschouwd als een gewone onverdeeldheid.143 In het Vlaams Gewest bedraagt het 

verdeelrecht 2,5 % en in het Waalse en Brussels Hoofdstedelijk gewest bedraagt het 1 %. 

 

83.Wanneer één van de vennoten van de maatschap echter het onroerend goed verkrijgt dat 

door een andere vennoot is ingebracht of indien hij op dat moment nog geen vennoot was,  is 

overeenkomstig artikel 2.9.1.0.7 Vlaamse Codex Fiscaliteit het onroerend verkooprecht van 

toepassing.144 De rechten bedragen dan dus 10 % indien het onroerend goed gelegen is in het 

Vlaamse gewest en 12, 5 % indien het onroerend goed gelegen is in het Brussels 

Hoofdstedelijk gewest en het Waalse gewest. 

 

84.Het verkooprecht of verdeelrecht zou niet verschuldigd zijn indien het aandeel van elke 

deelgenoot in het onroerend goed in dezelfde verhouding blijft bestaan tussen de voormalige 

vennoten aangezien er in dit geval geen overdracht of aanwijzing van in België gelegen 

onroerende goederen plaatsvindt.145 

 

3.1.15.3. Inkomstenbelasting 

85.De maatschap is fiscaal transparant, wat wil zeggen dat de inkomsten slechts éénmaal 

belast worden, namelijk rechtstreeks in hoofde van de vennoten in de personenbelasting. De 

maatschap zelf is niet onderworpen aan de vennootschaps- of rechtspersonenbelasting.146  De 

inkomsten worden rechtstreeks getaxeerd in hoofde van de vennoten in de 

personenbelasting.147 Tijdens het bestaan van de maatschap dient er dus niet afzonderlijk een 

belastingaangifte te worden ingediend en ook bij ontbinding van de maatschap is de 
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zogenaamde liquidatiebonus niet verschuldigd.148 Als bij de oprichting of ontbinding van de 

maatschap evenwel meerwaarden worden gerealiseerd dan zal dit bij roerende goederen 

meestal belastingvrije meerwaarden uitmaken die behoren tot het normale beheer van het 

privé-vermogen. Bij onroerende goederen is de meerwaarde wel belastbaar als aan de 

toepassingsvoorwaarden van artikel 90, 8° of 90, 10° WIB 1992 is voldaan.149 

 

3.1.16.  Planningstechnieken 
 
3.1.16.1. Schenking vooraf 

86.Naast het oprichten van een maatschap als controlevehikel dienen de ouders er ook voor te 

zorgen dat het vermogen wordt overgedragen naar de volgende generatie.150 Een eerste 

techniek bestaat er in dat de ouders de goederen die zullen worden ingebracht schenken en 

daarna de maatschap oprichten. In de schenkingsakte wordt dan opgenomen dat de kinderen 

als begiftigden hun medewerking zullen moeten verlenen aan de oprichting van de maatschap 

en dus de geschonken goederen zullen moeten inbrengen in de maatschap.151  De vraag stelt 

zich of men dergelijke last wel geldig kan opnemen in een schenkingsakte aangezien een 

schenking onherroepelijk dient te zijn.152 Het antwoord op deze vraag zou afhankelijk zijn van 

de statuten van de maatschap.153  Wanneer de kinderen die vennoot zijn voldoende inspraak 

hebben lijkt er geen bezwaar te zijn tegen deze last.154 

 

3.1.16.1.1. Roerende goederen 

87.Indien het roerende goederen betreft kan men deze schenken vrij van schenkbelasting via 

handgift of door middel van een bankgift. Indien de schenker nog drie jaar in leven blijft na 

het doen van de schenking, zal deze bovendien vrij zijn van erfbelasting en dit ingevolge 

artikel 2.7.1.0.5, §1 Vlaamse Codex Fiscaliteit. Bovendien bestaat de mogelijkheid om 

wanneer de schenker bijvoorbeeld ernstig ziek wordt tijdens de 3 jaar na de schenking dan 

kan hij alsnog de schenking laten registreren en de 3% of 7% betalen.  

                                                           
148M. DELBLOO, G. DEKNUDT en S. NELIS, Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 
antwoorden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 169. 
149M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, NFM 2003, 278. 
150M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, NFM 2003, 279. 
151R. DEBLAUWE, “Vermogensplanning met vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid” in X., Familiale 
vermogensplanning, Mechelen, Kluwer , 2004, 739. 
152Art. 894 Burgerlijk Wetboek. 
153J. VANOVERBEKE, “De familiale burgerlijke vennootschap - een instrument voor successieplanning”, TFR  
2000, 625. 
154W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 1315. 
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88.Men kan ook opteren voor een notariële schenkingsakte en onmiddellijk de 3 % of 7 % 

schenkbelasting betalen naargelang de verwantschap en er komt dan geen erfbelasting meer 

om de hoek kijken. Bijkomend voordeel tegenover een handgift of bankgift is dat in een 

notariële schenkingsakte voorwaarden kunnen worden ingelast zoals voorbehoud van 

vruchtgebruik, een vervreemdingsverbod of een fideï-commis de residuo.155 Zo wordt in de 

praktijk zeer vaak geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik waarbij de begiftigde 

slechts de blote eigendom verkrijgt. De ouders kunnen zich op die manier verzekeren van een 

min of meer permanente inkomensstroom.156 Men kan zich ook wenden tot het buitenland en 

de schenking bijvoorbeeld laten verlijden voor een notaris in Nederland. Er is dan geen 

schenkbelasting verschuldigd en indien de schenker niet overlijdt binnen de drie jaar na de 

datum van de schenking, is deze schenking bovendien nog vrij van erfbelasting.157  

 

3.1.16.1.2. Onroerende goederen 

89.De schenking van onroerende goederen is echter een ander verhaal. Voor dergelijke 

schenkingen is de tussenkomst van een Belgische notaris altijd vereist voor onroerende 

goederen die in België zijn gelegen en variëren de tarieven van 3 % tot 30 % in rechte lijn 

naargelang de waarde van het onroerend goed. Indien na de schenking de onroerende 

goederen zullen worden ingebracht in de maatschap zijn bovendien nog eens inbrengrechten 

verschuldigd indien de onroerende goederen geheel of gedeeltelijk tot bewoning zijn bestemd 

of worden aangewend. Fiscaal gezien is de maatschap dus zeker niet interessant als 

planninginstrument voor ouders die onroerende goederen bezitten die geheel of gedeeltelijk 

tot bewoning zijn bestemd of worden aangewend aangezien dan zowel schenkbelasting als 

inbrengrechten verschuldigd zijn. De Vlaamse regering zou evenwel van plan zijn om de 

schenkbelasting op onroerende goederen te verlagen. Het tarief van de hoogste schijf zou 

verlaagd worden van 30% naar 18% en ook de andere tarieven zouden dalen.158 Daardoor zal 

de maatschap misschien ook meer worden toegepast als controlevehikel en 

planningsinstrument voor onroerende goederen. Vooral dan voor onroerende goederen die 

niet geheel of gedeeltelijk tot bewoning zijn bestemd of worden aangewend aangezien er dan 

ook geen inbrengrechten zijn verschuldigd. 

                                                           
155 F. SWENNEN en G. VELGHE, Zorgenkinderen. Persoonlijke en patrimoniale zorgstrategieën voor ouders 
van een zorgenkind in Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 9, Gent, Larcier, 2013, 83. 
156M. DELBOO, “De familiale burgerlijke maatschap”, NFM 2003, 279. 
157N. LABEEUW en R. DEBLAUWE, “Schenking voor een Nederlandse notaris: geldig? Waarom niet?”, 
Successierechten 2006, afl. 8, 1. Art. 2.7.1.0.5, §1 Vlaamse Codex Fiscaliteit. 
158http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/04/02/vlaamse-regering-wil-platte-verlaging-van-belasting-op-
vermogen. 
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3.1.16.1.3. Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik 

90.Indien de goederen vooraf geschonken zijn in blote eigendom aan de kinderen, zullen de 

ouders dus het vruchtgebruik van deze goederen inbrengen in de maatschap en de kinderen de 

blote eigendom. Hoewel de goederen dus geschonken zijn met voorbehoud van 

vruchtgebruik, zullen de ouders en kinderen in ruil voor hun inbreng delen verkrijgen in de 

maatschap in volle eigendom. Om te vermijden dat later bij het overlijden van de ouders delen 

in volle eigendom moeten aangegeven worden in de aangifte van nalatenschap kan men bij de 

oprichting van de maatschap voorzien dat de inbreng zal gebeuren bij wijze van 

zaakvervanging. Zo zullen de ouders slechts delen verkrijgen in vruchtgebruik in de 

maatschap en de kinderen in blote eigendom.159 Bij het overlijden van de ouders dooft dit 

vruchtgebruik uit en verkrijgen de kinderen de volle eigendom van de delen van de maatschap 

zonder dat er erfbelasting verschuldigd is.160 

 

3.1.16.2.  Schenking achteraf 

91.Men kan ook omgekeerd tewerk gaan en eerst de maatschap oprichten en de partijen 

daarbij verplichten om bepaalde goederen in te brengen. Eens de maatschap is opgericht kan 

men dan het vermogen dat zal worden ingebracht schenken. Vanaf de oprichting van de 

maatschap zijn de partijen verplicht hun inbreng te voldoen en de anderen zijn schuldeiser van 

de inbrengers geworden tot wanneer het ingebrachte effectief ter beschikking wordt gesteld. 

De begiftigden kunnen hun verplichting tot inbreng dan voldoen door de geschonken 

goederen in te brengen.161 

 

3.1.16.3.  Schenking van de delen van de maatschap 

92.De ouders kunnen hun vermogen ook eerst inbrengen in een maatschap die zij hebben 

opgericht en vervolgens de aandelen van de maatschap schenken. Bij deze techniek is een 

handgift of onrechtstreekse schenking niet mogelijk. 162 Er is een notariële schenkingsakte 

vereist verleden voor een Belgische notaris of er kan opnieuw geopteerd worden voor de 

tussenkomst van een Nederlandse notaris zoals hiervoor besproken. 

                                                           
159M. DELBLOO, G. DEKNUDT en S. NELIS, Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 
antwoorden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 105. 
160M. DELBLOO, G. DEKNUDT en S. NELIS, Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 
antwoorden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 132; Artikel 42 Wetboek Successierechten. 
161S. DEVOS, “Een maatschap is maatwerk”, TRV 2001, 269; M. DELBOO, “De familiale burgerlijke 
maatschap”, NFM 2003, 266. 
162J.  BAEL, “Enkele aspecten van de planning van de nalatenschappen van de ouders van een gehandicapt 
kind” in C. DE WULF (ed.), Notarieel familierecht en familiaal vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 884. 
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3.1.16.4.  Disproportionele toebedeling van de aandelen 

93.Een laatste techniek bestaat er in om geen schenking te doen maar een disproportionele 

toebedeling van de aandelen in de maatschap aan de kinderen.163 De ouders doen hierbij dus 

een grotere inbreng dan de kinderen hoewel de aandelen grotendeels worden toebedeeld aan 

de kinderen. Men kan dan bovendien opnemen in de statuten dat het merendeel van de winst 

zal toekomen aan de ouders. Als tegenprestatie voor hun grote inbreng krijgen de ouders dus 

een belangrijke winstparticipatie in plaats van aandelen. 164 Hierbij dient men evenwel 

rekening te houden met het verbod van leeuwenbeding. Deze techniek heeft als voordeel dat 

er geen schenking plaatsvindt waardoor er dus geen schenkbelasting verschuldigd is noch het 

risico bestaat om alsnog erfbelasting te moeten betalen indien de verrichting gebeurd is 

minder dan drie jaar voor het overlijden van de schenker.165 Het gevaar bestaat echter wel dat 

de fiscus deze constructie zou kunnen herkwalificeren als een vermomde schenking en 

daarom is het van belang ervoor te zorgen dat de disproportionele toebedeling redelijk 

blijft. 166 

 

3.1.17.  Gesplitste aankoop 

94.De gesplitste aankoop van een onroerend goed is een veelgebruikte techniek bij 

successieplanning. Daarbij kopen de ouders het vruchtgebruik van een onroerend goed en de 

kinderen de blote eigendom waarna het vruchtgebruik uitdooft bij overlijden van de ouders en 

aanwast bij de blote eigendom zonder dat daarop erfbelasting verschuldigd is.167 De techniek 

van de gesplitste aankoop kan men ook combineren met een maatschap. In plaats van het 

onroerend goed aan te kopen in persoonlijke naam kan de aankoop gebeuren in naam van de 

maatschap. Deze aankoop zal dan wel moeten gebeuren volgens ieders gerechtigheden in de 

maatschap.168 Indien de ouders dus het vruchtgebruik bezitten van alle delen van de 

maatschap en de kinderen de blote eigendom zal de aankoop in die verhouding dienen te 

                                                           
163J. VANOVERBEKE, “De familiale burgerlijke vennootschap - een instrument voor successieplanning”, TFR 
2000, 625. 
164W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 1315. 
165J. VANOVERBEKE, “De familiale burgerlijke vennootschap - een instrument voor successieplanning”, TFR 
2000, 625 
166J. VANOVERBEKE, “De familiale burgerlijke vennootschap - een instrument voor successieplanning”, TFR 
2000, 625. 
167M. BASTENIE, “[Successieplanning] Combinatie van gesplitste aankoop en schenking toch mogelijk?”, 
Vastgoed info 2013, afl. 13, 1. 
168M. DELBLOO, G. DEKNUDT en S. NELIS, Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 
antwoorden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 154. 
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gebeuren. Op die manier kunnen de ouders een grotere controle uitoefenen over het onroerend 

goed aangezien zij wellicht als zaakvoerders zijn aangesteld van de maatschap.169  

 

95.Sinds de invoering van de antimisbruikbepaling kan men de erfbelasting enkel vermijden 

indien bij de voorafgaande schenking schenkbelasting is betaald of indien men aantoont dat 

de schenking door de ouders niet specifiek bestemd was voor de financiering van de aankoop 

van de blote eigendom in het kader van de gesplitste aankoop.170 Indien de gesplitste aankoop 

zal gebeuren met middelen van de maatschap zou men dit dus kunnen vermijden door een 

voorafgaande schenking van de delen van de maatschap wat sowieso bij notariële akte dient te 

gebeuren en waarbij dus schenkbelasting verschuldigd is.171 

 

3.1.18.  Economische werkelijkheid 

96.Teneinde te verhinderen dat de fiscus bij overlijden van één van de ouders de maatschap 

zou betwisten omdat deze niet beantwoordt aan de economische werkelijkheid dienen de 

vennoten zich te gedragen naar het bestaan van de maatschap. De vennoten doen er dus goed 

aan de jaarlijkse algemene vergadering effectief te organiseren, veranderingen in het 

aandeelhouderschap te verwerken in het register van aandeelhouders en de zaakvoerder te 

laten optreden in naam en voor rekening van de maatschap.172 Ook is het aan te bevelen de 

activa die in de maatschap zijn ingebracht in detail te omschrijven en indien het een rekening 

of effectenportefeuille betreft deze op naam van de maatschap te plaatsen zodat men met 

zekerheid kan uitmaken welke activa tot de maatschap behoren.173  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
169M. DELBLOO, G. DEKNUDT en S. NELIS, Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 
antwoorden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 153. 
170M. BASTENIE, “[Successieplanning] Combinatie van gesplitste aankoop en schenking toch mogelijk?”, 
Vastgoed info 2013, afl. 13, 1. 
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172X., “De maatschap: de meest voorkomende clausules in dit vennootschapscontract”, De Venn. 2002, afl. 4, 13. 
173M. DELBLOO, G. DEKNUDT en S. NELIS, Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 
antwoorden, Antwerpen, Intersentia, 2010, 104. 
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3.2.  Private stichting 

3.2.1.  Algemeen 

97.Met de wet van 2 mei 2002 heeft de wetgever de private stichting als nieuwe rechtspersoon 

ingevoerd. Artikel 27 van de wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de 

internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen omschrijft de stichting als 

volgt: “Een stichting wordt opgericht door een rechtshandeling van een of meer natuurlijke 

personen of rechtspersonen waarbij een vermogen wordt aangewend ter verwezenlijking van 

een bepaald belangenloos doel. De stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de 

stichters, de bestuurders, of enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert 

in de verwezenlijking van het belangenloos doel. De stichting kent geen leden noch 

vennoten”.  

 

3.2.2.  Rechtspersoonlijkheid 

98.De private stichting verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag dat haar statuten en de 

akten betreffende de benoeming van de bestuurders worden neergelegd op de griffie van de 

rechtbank van koophandel, bevoegd voor haar zetel.174 Op de griffie wordt een 

stichtingsdossier bijgehouden dat onder meer volgende documenten bevat: de statuten en hun 

wijzigingen, de akten betreffende de benoeming, de afzetting en de ambtsbeëindiging van de 

bestuurders en, in voorkomend geval, van de personen gemachtigd om de stichting te 

vertegenwoordigen en de jaarrekening van de stichting. 

 

99.De meeste van de documenten die zich in het stichtingsdossier bevinden, dienen 

vervolgens gepubliceerd te worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.175 Deze 

publicatieverplichtingen zorgen dus nogmaals voor bijkomende kosten naast de notariskosten 

bij de oprichting van de private stichting of wijziging van de statuten. Doordat de private 

stichting rechtspersoonlijkheid bezit, wordt zij eigenaar van het vermogen dat is ingebracht en 

is dus het bestuursprobleem opgelost indien het zorgenkind niet in staat is zijn vermogen op 

adequate wijze te beheren. Bijkomend voordeel is mijn inziens dat indien voor het zorgenkind 

een beschermingsmaatregel is genomen de machtiging van de vrederechter niet vereist zal 

zijn indien de private stichting tijdens haar bestaan bijvoorbeeld voornemens is een onroerend 

goed aan te kopen. De maatschap daarentegen bezit geen rechtspersoonlijkheid maar brengt 

                                                           
174Artikel 29 Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder 
winstoogmerk en de stichtingen 
175Artikel 31 § 4 Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder 
winstoogmerk en de stichtingen. 
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enkel een onverdeelheid tot stand tussen de deelgenoten waardoor dus de machtiging van de 

vrederechter onoverkomelijk zal zijn. 

 

3.2.3.  Natuurlijke personen en rechtspersonen 

100.In tegenstelling tot een maatschap kan een private stichting worden opgericht door één 

enkele persoon. Dit kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn. Bij de oprichting van 

een private stichting door een rechtspersoon dient men evenwel voor ogen te houden dat dit in 

overeenstemming dient te zijn met de wettelijke en statutaire specialiteit van de 

rechtspersoon.176 

 

3.2.4.  Vermogen 

3.2.4.1. Geen minimumkapitaal 

101.Er is er geen minimumkapitaal vereist bij de oprichting van een stichting. Het vermogen 

van de private stichting kan ook na de eigenlijke oprichting worden gevormd door 

bijvoorbeeld schenkingen, legaten of inkomsten en dient dus niet van bij de oprichting 

aanwezig te zijn. 

 

3.2.4.2.  Belangeloos doel 

102.De ouders als oprichters moeten er zich goed bewust van zijn dat het vermogen dat is 

overgedragen aan de private stichting uitsluitend moet aangewend worden ter verwezenlijking 

van een bepaald belangenloos doel. Het voorzien in het levensonderhoud van een gehandicapt 

kind wordt in de voorbereidende werken aangeduid als een doelstelling die geoorloofd moet 

worden geacht voor een private stichting.177 Men heeft het hier echter enkel uitdrukkelijk over 

kinderen die gehandicapt zijn en niet over zorgenkinderen in het algemeen. Niet duidelijk is 

dus of ook het voorzien in het levensonderhoud van andere personen een geoorloofd doel kan 

zijn. Veel zal afhangen van de aard van de ‘zorgen’ die het zorgenkind genereert.178 De 

wetgever zou hierover meer duidelijkheid moeten bieden aangezien ouders natuurlijk 

rechtszekerheid wensen indien zij alles in het werk stellen om een structuur op te richten in 

het belang van hun zorgenkind. 

 
                                                           
176H. DE WULF, “De private stichting als instrument van familiaal vermogensbeheer” in X., Familiale 
vermogensplanning , Mechelen, Kluwer, 2004,  577. 
177H. DE WULF, “De private stichting als instrument van familiaal vermogensbeheer” in X., Familiale 
vermogensplanning , Mechelen, Kluwer, 2004,  586;  Parl.St. Senaat 2000-01, nr. 2-283/13, 46. 
178F. SWENNEN en G. VELGHE, Zorgenkinderen. Persoonlijke en patrimoniale zorgstrategieën voor ouders 
van een zorgenkind in Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 9, Gent, Larcier, 84. 
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3.2.4.3. Wettelijke reserve 

103.De oprichting van de stichting en de giften hieraan laten de rechten van de reservataire 

erfgenamen van de stichter of de begiftigers onverkort.  Wanneer door de overdracht ten 

kosteloze titel het beschikbaar deel wordt overschreden dan beschikken de reservataire 

erfgenamen over de mogelijkheid om de vordering tot inkorting in te stellen, met alle 

gevolgen van dien.179 Ook in de  parlementaire voorbereiding wordt deze stelling ondersteund  

krachtens dewelke niets moet worden opgenomen in de wet omdat de bepalingen met 

betrekking tot wettelijke reserve van openbare orde zijn.180 Om een vordering tot inkorting te 

vermijden, doet men er dus goed aan de inbreng in de private stichting te beperken tot het 

beschikbaar deel en de reserve onverkort te laten. Anderzijds is de kans natuurlijk klein dat 

een zorgenkind in de mogelijkheid zal verkeren om de stichting aan te vechten wegens 

aantasting van zijn wettelijke reserve.181 Bovendien heerst ook de opinie dat de inbreng wordt 

geacht gedaan te zijn als voorschot op erfenis waardoor de regels van inkorting niet spelen.182 

De wetgever dient daarover echter duidelijkheid te scheppen.  

 

3.2.5.  Formele geldigheidsvereisten 

104.Luidens voormeld wetsartikel is een authentieke akte vereist voor de oprichting van een 

stichting. Men kan er ook voor opteren om de private stichting pas tot stand te laten komen op 

zijn sterfdag aan de hand een testament. Dit dient evenwel een openbaar testament te zijn of 

een testament in internationale vorm.183 De tussenkomst van de notaris is dus vereist teneinde 

authentieke kracht te verlenen maar ook om te controleren of alle bepalingen van de wet wel 

zijn nageleefd en de oprichters de nodige raad en bijstand te verlenen.184 Men zal dus 

rekening dienen te houden met een groter kostenplaatje dan bij de oprichting van een 

maatschap. Voor een wijziging van de statuten is bovendien in bepaalde gevallen ook een 

authentieke akte vereist. Dit alles maakt van de private stichting een minder soepel instrument 

dan de maatschap. 

 

                                                           
179W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, 
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3.2.6.  Boekhoudkundige formaliteiten 

105.Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar dient 

de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar op te maken. 185 Op die manier 

kunnen derden kennis nemen van de financiële toestand van de stichting. De kleine private 

stichtingen mogen evenwel een vereenvoudigde boekhouding voeren. Slechts indien de 

stichting bepaalde drempels heeft bereikt inzake werknemers en ontvangsten is deze verplicht 

een dubbele boekhouding te voeren naar analogie met de regels die ook gelden voor 

vennootschappen. Zij dienen dus ook hun jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank. 

Enkel de heel grote private stichtingen dienen één of meer commissarissen te belasten met de 

controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht 

van de wet en van de statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden 

vastgesteld.186 

 

3.2.7.  Geen discreet instrument 

106.Naast de andere formaliteiten maakt dit van de private stichting allerminst een discreet 

instrument. Men zou dit evenwel deels kunnen vermijden door de naam van de stichting en 

het doel zo discreet mogelijk te omschrijven en de andere gegevens opnemen in een 

reglement van inwendige orde dat door de raad van bestuur wordt vastgelegd aansluitend aan 

de oprichting.187 Derden kunnen dan geen kennis nemen van dit reglement aangezien het niet 

moet neergelegd worden.188 

 

3.2.8.  Bestuur van de private stichting 

107.In een stichting zijn geen leden of aandeelhouders en dus geen algemene vergadering. De 

stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden. De 

leden van de raad van bestuur oefenen hun ambt collegiaal uit om wederzijdse controle door 

de bestuurders mogelijk te maken, vooral nu er geen ledenvergadering is. 189 De ouders van 

                                                           
185 Artikel 37 § 1 Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder 
winstoogmerk en de stichtingen. 
186

 Artikel 17 § 5 Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder 
winstoogmerk en de stichtingen. 
187C. DE WULF,  “Verenigingen en stichtingen: De stichtingen” in C. DE WULF (ed.), Het opstellen van 
notariële akten , X, Mechelen, Kluwer, 2006, 739. 
188L. WEYTS, “De private stichting: een nieuwe uitdaging voor het notariaat”, T. Not. 2004,  90. 
189 Art 34, §1 en §2 Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen 
zonder winstoogmerk en de stichtingen. 
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een zorgenkind zullen zichzelf aanduiden als bestuurder maar daarnaast zullen zij nog iemand 

anders moeten aanduiden wat niet altijd wenselijk is.190  

 

108.In de statuten kan men een regeling uitwerken voor de organisatie van het bestuur naar 

eigen goeddunken voor zover men niet afwijkt van de collegialiteitvereiste.191 Men kan dus 

op een vrij soepele wijze het bestuur van de private stichting organiseren. Zo kan men 

bepaalde meerderheidsvereisten invoeren voor belangrijke beslissingen of bijvoorbeeld 

voorzien dat sommige personen over een vetorecht beschikken en dus steeds hun instemming 

is vereist voor bepaalde beslissingen.192 Op die manier kunnen de ouders dus een blijvende 

controle uitoefenen op het vermogen dat in de stichting is ingebracht. 

 

109.Ook de benoemingswijze van de bestuurders kan geregeld worden in de statuten door 

bijvoorbeeld te bepalen dat nieuwe bestuurders gekozen worden door coöptatie of door een 

onafhankelijke derde.193 Eveneens de duur van het mandaat van de bestuurders en de 

mogelijkheden om hun mandaat te beëindigen kunnen statutair worden voorzien.194 De ouders 

kunnen net zoals bij de maatschap een opvolger aanduiden die na hun overlijden belast wordt 

met het beheer van de private stichting en zij kunnen daarbij specifieke instructies meegeven 

hoe het vermogen verder zal moeten worden beheerd teneinde te voorzien in het 

levensonderhoud van het zorgenkind. 

 

3.2.9.  Geen stoffelijk voordeel 

110.De stichting mag  geen ’stoffelijk voordeel’ verschaffen aan de stichters, de bestuurders 

of aan gelijk welke andere persoon. De uitkering van een stoffelijk voordeel aan een derde is 

echter wel toegelaten indien zulke uitkering kadert in de verwezenlijking van het belangeloze 

doel van de stichting. Indien de stichting is opgericht om te voorzien in het levensonderhoud 

van een gehandicapt kind dan is het toegelaten aan dit kind stoffelijke voordelen te 

verstrekken.195 De rulingcommissie heeft in zijn beslissing van 29 november 2011 daarover 

                                                           
190H. DE WULF, “De private stichting als instrument van familiaal vermogensbeheer” in X., Familiale 
vermogensplanning , Mechelen, Kluwer, 2004,  597. 
191H. DE WULF, “De private stichting als instrument van familiaal vermogensbeheer” in X., Familiale 
vermogensplanning , Mechelen, Kluwer, 2004,  598. 
192C. DE WULF,  “Verenigingen en stichtingen: De stichtingen” in C. DE WULF (ed.), Het opstellen van 
notariële akten , X, Mechelen, Kluwer, 2006, 730-731. 
193 L. WEYTS, “De private stichting: een nieuwe uitdaging voor het notariaat”, T. Not. 2004,  84. 
194P. LAVRYSEN, “De private stichting: een volwaardig alternatief voor de Nederlandse stichting-
administratiekantoor?”, TBH 2002, 685. 
195 Parl. St. Senaat 2000-01, nr. 2-283/13, 45-46; P. LAVRYSEN, “De private stichting: een volwaardig 
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trouwens geoordeeld dat dergelijke uitkeringen binnen de realisatie van haar privaat doel niet 

belastbaar zijn. Er is geen schenkbelasting, noch erfbelasting verschuldigd en evenmin zijn 

deze uitkeringen belastbaar als inkomstenbelasting.196  

 

3.2.10.   Ontbinding 

111.Alleen de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de stichting haar zetel 

heeft, kan op verzoek van een stichter of van een van zijn rechthebbenden, van één of meer 

bestuurders of van het openbaar ministerie de ontbinding uitspreken van een stichting.197 Deze 

verplichte rechterlijke tussenkomst impliceert dat er controle kan worden uitgeoefend op de 

bestemming van het vermogen van de stichting na haar ontbinding.198 De rechtbank waakt bij 

de ontbinding dus over de belangeloze bestemming van het vermogen wat sommigen ervan 

kan weerhouden om een stichting op te richten Bovendien is ontbinding van de stichting enkel 

mogelijk in de limitatief  in de wet opgesomde gevallen. 

 

112.De statuten kunnen er echter in voorzien dat, wanneer het belangeloos doel van de 

stichting is verwezenlijkt, de stichter of zijn rechthebbenden een bedrag gelijk aan de waarde 

van de goederen of de goederen zelf terugnemen die de stichter aan de verwezenlijking van 

dat doel heeft besteed.199 Het is aangewezen dit in de statuten op te nemen indien de stichting 

is opgericht met als doel te voorzien in het levensonderhoud van een zorgenkind. 200 Dit doel 

kan bijvoorbeeld geacht worden verwezenlijkt te zijn wanneer het zorgenkind overleden is.201 

Op die manier wordt ook het erfprobleem opgelost aangezien bij het overlijden van het 

zorgenkind het vermogen van de stichting kan worden teruggenomen door diegene die voor 

het zorgenkind hebben gezorgd.202 De erfgenamen van de stichter zullen evenwel erfbelasting 

verschuldigd zijn op de aldus teruggenomen goederen. Indien de stichter zelf gebruik maakt 

van dit recht van terugname tijdens zijn leven wanneer het doel van de stichting is 

                                                                                                                                                                                     

alternatief voor de Nederlandse stichting-administratiekantoor?”, TBH 2002, 675, nr. 23. 
196Beslissing nr. 2011.275 van 29 november 2011, www.fisconetplus.be, A. VAN ZANTBEEK en P. POPPE, 
“Uitkering uit een Belgische private stichting; artikel 8 W.Succ. niet van toepassing”, Successierechten 2012, afl. 
6,  2. 
197 Artikel 39 Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder 
winstoogmerk en de stichtingen. 
198 L. WEYTS, “De private stichting: een nieuwe uitdaging voor het notariaat”, T. Not. 2004,  85. 
199 Artikel 28, 6 ° Wetboek vennootschappen. 

H. DE WULF, “De private stichting als instrument van familiaal vermogensbeheer” in X., Familiale 
vermogensplanning , Mechelen, Kluwer, 2004,  604. 
201C. DE WULF,  “Verenigingen en stichtingen: De stichtingen” in C. DE WULF (ed.), Het opstellen van 
notariële akten , X, Mechelen, Kluwer, 2006, 732. 
202L. WEYTS, “De private stichting voor het gehandicapt kind” in X., Liber Amicorum Paul Delnoy, Brussel, 
Larcier, 2005, 614. 
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verwezenlijkt, zal er geen erfbelasting verschuldigd zijn maar zullen er belastingen 

verschuldigd zijn op de interesten.203 

 

3.2.11.  Fiscale aandachtspunten bij de private stichting 

3.2.11.1. Schenkbelasting 

113.Er dient schenkbelasting te worden betaald indien men vermogensbestanddelen 

overdraagt ten kosteloze titel aan een private stichting.204 De rechten bedragen thans 5,5 % 

ongeacht de aard van de goederen.205 Voor schenkingen van roerende goederen zijn de 

rechten dus iets hoger dan het normale tarief van 3 % in rechte lijn. Anderzijds zal dit voor de 

schenking van onroerende goederen wellicht goedkoper uitkomen dan de normale 

progressieve tarieven in rechte lijn van 3 % tot 30 %. 

 

114.Men kan natuurlijk voor roerende goederen ook werken via een handgift om deze 

schenkbelasting te vermijden zoals hierboven reeds uiteengezet is in het onderdeel met 

betrekking tot de maatschap of een schenking doen via een buitenlandse notaris. Uiteraard 

dient men dan opnieuw rekening te houden met artikel 2.7.1.0.5, §1 Vlaamse Codex 

Fiscaliteit indien de overdrager binnen de drie jaar na de overdracht overlijdt.206 Indien de 

inbreng echter gebeurt door een andere vereniging dan wordt de inbreng slechts belast aan 

100 euro.207 

 

115.Bovendien is ingeval van een schenking waarvan de waarde hoger is dan 100.000 euro de 

machtiging vereist van de minister van Justitie of zijn vertegenwoordiger, tenzij het om een 

handgift gaat.208 De overdracht van een vermogen aan de stichting zou niet altijd als een 

schenking mogen gekwalificeerd worden in de burgerrechtelijke betekenis. Om te kunnen 

                                                           
203A. VAN ZANTBEEK en P. POPPE, “Uitkering uit een Belgische private stichting; artikel 8 W.Succ. niet van 
toepassing”, Successierechten 2012, afl. 6, 3. 
204P. LAVRYSEN, “De private stichting: een volwaardig alternatief voor de Nederlandse stichting-
administratiekantoor?”, TBH  2002, 679. 
205 Art. 2.8.4.1.1. § 3,  eerste lid, 10°  Vlaamse Codex Fiscaliteit. 
206A. VAN ZANTBEEK en P. POPPE, “Uitkering uit een Belgische private stichting; artikel 8 W.Succ. niet van 
toepassing”, Successierechten 2012, afl. 6,  2. 
207Art. 2.8.4.1.1. § 3,  tweede lid, Vlaamse Codex Fiscaliteit; F. WERDEFROY, Registratierechten 2012-2013, 
Mechelen, Kluwer, 2013, 1409. 
208Artikel 33 van de wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen 
zonder winstoogmerk en de stichtingen. 
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spreken van een schenking dient immers de animus donandi te worden aangetoond en dient de 

schenking te worden aanvaard door de begiftigde.209  

 

3.2.11.2. Verkoopbelasting 

116.Bij de overdracht ten bezwarende titel van roerende goederen is het vast recht van 50 

euro verschuldigd. Wanneer er onroerende goederen ten bezwarende titel worden 

overgedragen aan de stichting, is er 10 % of 12,5 % registratiebelasting verschuldigd 

naargelang de ligging van het onroerend goed. Dit zal het geval zijn bij een private stichting 

die zich aandient als administratiekantoor. Er kan in dat geval immers geen sprake zijn van 

een inbreng om niet aangezien men in ruil voor de inbreng certificaten verkrijgt van de 

stichting.210 

 

3.2.11.3. Legaten 

117.Indien men met een testament iets legateert aan een private stichting bedraagt de 

erfbelasting in Vlaanderen thans 8,5 % ongeacht de waarde van het legaat.211 Ook legaten 

boven de 100.000 euro zijn evenwel net zoals schenkingen onderworpen aan een 

voorafgaandelijke machtiging van de minister van Justitie of zijn vertegenwoordiger. 

 

3.2.11.4. Taks tot vergoeding der successierechten 

118.Het vermogen dat in de private stichting is ingebracht maakt in beginsel geen deel meer 

uit van de nalatenschap maar is eigendom geworden van de private stichting zodat geen 

erfbelasting verschuldigd zal zijn.212 Ook artikel 2.7.1.0.6, §1 en §2, eerste en derde lid 

Vlaamse Codex Fiscaliteit zou slechts heel uitzonderlijk kunnen worden toegepast.213 Op het 

vlak van erfbelasting kan de private stichting dus een aanzienlijke besparing opleveren 

aangezien erfgenamen in rechte lijn normaal erfbelasting dienen te betalen tot 27 %. 

                                                           
209H. DE WULF, “De private stichting als instrument van familiaal vermogensbeheer” in X., Familiale 
vermogensplanning , Mechelen, Kluwer, 2004,  590-591. 
210 F. WERDEFROY, Registratierechten 2012-2013, Mechelen, Kluwer, 2013, 1423. 
211Art. 2.7.4.2.1. eerste lid, 10° Vlaamse Codex Fiscaliteit. 
212 W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 1244. 
213J. VANANROYE, “Behoud van controle door familie – De Belgische private stichting”, in A. VERBEKE, H. 
DERYCKE en D. VAN GERVEN (eds.), Handboek Estate Planning, Vermogensplanning met effect na 
overlijden, Rechtspersoon, Gent, Larcier, 2005, 64. 
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Om dit verlies aan successierechten te compenseren, bestaat de “taks tot vergoeding der 

successierechten”. De private stichtingen waarvan het geheel van de bezittingen een waarde 

heeft die 25.000 EUR niet overschrijdt, zijn niet aan de taks onderworpen. De taks wordt 

berekend op het geheel van de bezittingen en is bepaald op 0,17%.214  

 

3.2.11.5. Rechtspersonenbelasting 

119.De stichting is tenslotte onderworpen aan de rechtspersonenbelasting.215 Indien de 

stichting evenwel commerciële activiteiten heeft ontplooid zal ze wellicht vallen onder het 

toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting.216 

 

3.2.12.  Wetsvoorstellen 

120.Als men kijkt naar de praktijk kent de private stichting weinig succes. Dit is vooral te 

wijten aan het feit dat de techniek in de praktijk onaantrekklijk en onbruikbaar zou zijn 

wegens de onduidelijke omschrijving van de toegelaten doelstellingen en activiteiten, de 

verplichting van drie bestuurders, de verplichte rechterlijke tussenkomst bij ontbinding.217 

Daarnaast bestaat nog het risico dat de private stichting een maat voor niets is geweest indien 

de vordering tot inkorting wordt ingesteld wegens overschrijding van de reserve. 

 

121.Teneinde enkele pijnpunten aan te pakken die voor vele ouders nog een struikelblok 

vormen bij de keuze tot oprichting van een private stichting werd in 2010 een wetsvoorstel 

ingediend die voorziet dat de inbreng van goederen in een private stichting die ouders doen 

onder bepaalde voorwaarden wordt gelijkgesteld met een schenking als voorschot op erfdeel 

van het zorgenkind. Het wetsvoorstel in 2014 heeft het over een certificering van de 

ingebrachte goederen waarbij de ouders dan certificaten in de plaats ontvangen en deze dan 

schenken aan hun gehandicapt kind zodat deze zijn erfdeel verkrijgt in de vorm van 

certificaten. Zo is onder meer de machtiging van de vrederechter vereist om te voorkomen dat 

er misbruik van de rechtsfiguur van de stichting wordt gemaakt. De vrederechter zal de 

machtiging immers enkel verlenen indien blijkt dat het kind op het tijdstip van overlijden van 

zijn ouders of één van hen ook daadwerkelijk niet in staat zal zijn om zijn vermogen te 

beheren. Hiermee wil men vermijden dat ouders de private stichting zouden aanwenden om 
                                                           
214Artikel 147 en 152 Wetboek Successierechten. 
215Artikelen 220 e.v. WIB 1992 
216P. LAVRYSEN, “De private stichting: een volwaardig alternatief voor de Nederlandse stichting-
administratiekantoor?”, TBH 2002, 697. 
217A. VAN GEEL en C. DECLERCK, “Actuele planningstechnieken in vraag gesteld”,  NFM 2011, 195;  A. 
VERBIST, “Planning en overdracht van vermogen”, NJW 2008, afl. 184, 471. 
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hun vermogen af te zonderen van kinderen met wie zij een moeilijke verstandhouding hebben 

hoewel deze kinderen nochtans in staat zijn zelfstandig hun vermogen te beheren. Bovendien 

zal de vrederechter de machtiging enkel verlenen indien de statuten van de stichting rekening 

houden met het maatwerk en de rechten van het betrokken kind. In die optiek kunnen de 

statuten bijvoorbeeld bepalen dat het zorgenkind medebestuurder is, steeds zijn mening 

gevraagd moet worden alvorens een beslissing getroffen wordt, er op regelmatige tijdstippen 

overleg gepleegd moet worden tussen de persoon die het dagelijkse bestuur waarneemt en het 

kind, er gemotiveerd moet worden waarom afgeweken wordt van de mening van het kind, 

enzovoort.   

122.Zoals reeds aan bod gekomen, kunnen de statuten overeenkomstig artikel 28,6° wet van 2 

mei 2002 voorzien dat de stichter of zijn rechthebbenden een bedrag gelijk aan de waarde van 

de goederen of de goederen zelf terugnemen die de stichter aan de verwezenlijking van dat 

doel heeft besteed wanneer het belangeloos doel van de stichting is verwezenlijkt. Het gevaar 

bestaat echter dat diegene die daar aanspraak kunnen opmaken, er alles zullen aan doen om 

het vermogen van de stichting te laten aangroeien eerder dan in het belang van het zorgenkind 

te handelen. Om dit te vermijden voorziet het wetsvoorstel dat de raad van bestuur jaarlijks 

een verslag dient te overhandigen aan de vrederechter en aan het begunstigde kind. 218 In dit 

verslag dient onder mee te worden weergegeven op welke wijze de stichting het kind 

betrokken heeft bij het beheer en rekening heeft gehouden met zijn mening, welke initiatieven 

er zijn genomen ter bevordering van onder meer het welzijn van het gehandicapte kind. De 

vrederechter zal dit verslag dienen goed te keuren. 

3.2.13.  Stichting van openbaar nut 

123.Mensen met een beperkter vermogen die ook een structuur wensen op poten te stellen om 

een duurzaam welzijn te creëren voor hun zorgenkind, zullen wellicht niet opteren voor een 

private stichting of maatschap wegens de administratieve rompslomp. Voor hen bestaat de 

mogelijkheid om een fonds zonder naam op te richten. Bij een fonds zonder naam hoeft u zich 

geen zorgen te maken over oprichtingsformaliteiten en beheersregels aangezien een 

overkoepelende stichting zorgt voor de administratieve en boekhoudkundige omkadering.219 

                                                           
218Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de 
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en het Gerechtelijk Wetboek wat het erfdeel 
van een gehandicapt betreft, Parl.St. Kamer 2010, nr. 53K241/001; Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving 
wat de private stichting als beschermingsmaatregel betreft. Parl.St. Kamer 2014 , nr. 54K0252/001. 
219 F. SWENNEN en G. VELGHE, “Zorgenkinderen. Persoonlijke en patrimoniale zorgstrategieën voor ouders 
van een zorgenkind” in Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 9, Gent, Larcier, 89. 
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Twee bekende stichtingen van openbaar nut kunnen daarbij vandaag de dag een belangrijke 

hulp bieden, namelijk de Koning Boudewijnstichting en de Fondation docteur Portray.220  

 

124.De keerzijde is echter dat de middelen niet enkel mogen dienen om de belangen van het 

zorgenkind te behartigen, aangezien een deel van het kapitaal moet bewaard worden met het 

oog op het algemeen belang. Daarnaast wordt er ook een werkingskost aangerekend hoewel 

deze relatief weinig is.221 In tegenstelling tot de Fondation docteur Portray is voor de Koning 

Boudewijnstichting een minimumkapitaal van 75.000 € vereist. De inbreng kan gebeuren door 

middel van een schenking bij leven of door middel van een legaat per testament. Hierbij moet 

men tevens weer de regels inzake erfopvolging in het achterhoofd houden. Bij deze structuren 

rijzen op erfrechtelijk vlak immers dezelfde problemen als die welke rijzen bij de private 

stichting.222 Een verdere analyse van deze technieken valt buiten het bestek van deze 

verhandeling. 

 

3.3. Trust 

3.3.1.  Algemeen 

125.De trust is een rechtsfiguur uit het Anglo-Amerikaanse recht waarbij degene die de trust 

vestigt, de settlor of the trust, bepaalt dat een deel of het geheel van zijn vermogen zal worden 

bestuurd door een of meer vertrouwenspersonen, de trustees, ten voordele van hemzelf of van 

een derde beneficiaris, de beneficiary.223 Met de techniek van de trust wordt er een 

afgescheiden vermogen gevormd waarbij de juridische en economische eigendom van elkaar 

worden gesplitst. De trustfiguur kan dus een nuttig instrument zijn voor ouders met een 

zorgenkind aangezien zij reeds hun vermogen kunnen overdragen maar een 

vertrouwenspersoon, de trustee, dit vermogen zal beheren in het voordeel van het zorgenkind. 

De vertrouwenspersoon dient het vermogen te beheren volgens de instructies van de ouders en 

dit reeds tijdens het leven van de ouders of na hun overlijden. De ouders kunnen zich daarbij 

verzekeren van een permanente inkomensstroom door een bepaling daartoe in trustakte te 

                                                           
220

 Brochure meerderjarige zorgenkinderen, http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/2012-KBS-
FRB/05%29_Pictures,_documents_and_external_sites/09%29_Publications/zorgenkinderen_NL_2905_.pdf 
221F. SWENNEN en G. VELGHE, “Zorgenkinderen. Persoonlijke en patrimoniale zorgstrategieën voor ouders 
van een zorgenkind”  in Handboek Estate Planning, Bijzonder deel 9, Gent, Larcier, 89. 
222 R. BARBAIX en N. CARETTE, Tendensen Vermogensrecht 2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 121. 
223W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 1247. 
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voorzien.224 Deskundige begeleiding zal evenwel noodzakelijk zijn indien de ouders een 

dergelijke structuur wensen op te richten in het belang van hun zorgenkind. 

 

3.3.2.  Erkenning trust 

126.Een trust kan evenwel naar Belgisch recht niet geldig worden opgericht door middel van 

een schenking of testament. De techniek van de trust leidt immers tot de creatie van een 

zakelijk recht die niet voorzien is in de wet.225 In het Belgisch recht zijn de zakelijke rechten 

immers beperkt tot degene die de wetgever als dusdanig erkent. Dit wordt verwoord als het 

numerus clausus-beginsel inzake zakelijke rechten. Nochtans kan een in het buitenland 

opgerichte trust geldig worden erkend in België.226 Met de wet van 16 juli 2004 houdende 

Wetboek van Internationaal Privaatrecht is de trust evenwel officieel erkend door het Belgisch 

internationaal privaatrecht vanaf 1 oktober 2004.227 Artikel 122 van het IPR-Wetboek bevat 

een omschrijving van de trust alsook in het Haagse Trustverdrag is er een gelijkaardige 

omschrijving van de trust opgenomen. 

 

3.3.3.  Toepasselijk recht 

127.Artikel 124 van het IPR-Wetboek vermeldt de regels die het op de trust toepasselijke 

recht bepalen.  De oprichter van de trust kan in eerste instantie het toepasselijk recht zelf 

bepalen. Wanneer de oprichter geen rechtskeuze heeft gemaakt, wordt de trust beheerst door 

het recht van de staat op wiens grondgebied de trustee bij de oprichting van de trust zijn 

gewone verblijfplaats heeft. Wanneer iemand met gewone verblijfplaats in België dus een 

trustconstructie geldig wil oprichten, dient hij uitdrukkelijk het toepasselijk recht te bepalen 

van een land dat de figuur van de trust heeft erkend. Indien hij geen rechtskeuze heeft 

gemaakt, zal het Belgisch recht immers van toepassing zijn wat als gevolg heeft dat de 

trustconstructie geen uitwerking zal hebben.228  Wanneer echter alle betekenisvolle elementen 

van de trust, behoudens de rechtskeuze, zijn verbonden met een staat waarvan het recht de 

instelling van de trust niet kent, heeft die keuze geen rechtsgevolgen. Indien dus iemand met 

                                                           
224W. HEYVAERT en K. DEMEYERE, “Trust”, in A. VERBEKE, H. DERYCKE en P. LALEMAN, Estate 
Planning, VII, Vermogensplanning: alternatieve vormen, Gent, Larcier, 2006, 91. 
225W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, 
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228C. DE WITTE, “Kan Trust in België een nuttig instrument zijn voor vermogensplanning?”, Jura Falc. 2006-
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een gewone verblijfplaats in België Engels recht als toepasselijk recht heeft voorzien maar 

waarbij hij een Belgische rijksinwoner aanduidt als trustee zijn eigenlijk alle elementen 

verbonden met Belgisch recht. Men kan dit vermijden door een trustee aan te duiden die zijn 

gewone verblijfplaats heeft in een land waar de trust wel geldig is erkend doch deze oplossing 

zal veel mensen weerhouden om een trustconstructie op poten te stellen.229 

 

128.Luidens artikel 124,  § 3 van het IPR-Wetboek kan de toepassing van het recht dat de 

trust beheerst, niet tot gevolg hebben dat een erfgenaam zijn recht op een voorbehouden 

erfdeel verliest dat hem krachtens het artikel 78 toepasselijk recht wordt gewaarborgd. 

 Artikel 78 van het IPR-Wetboek vermeldt onder meer dat de erfopvolging wordt beheerst 

door het recht van de Staat op wiens grondgebied de overledene bij zijn overlijden zijn 

gewone verblijfplaats had. De vererving van onroerende goederen wordt beheerst door het 

recht van de staat op wiens grondgebied het onroerend goed is gelegen. 

 

129.Indien artikel 78 Wetboek-IPR Belgisch recht aanduidt kan men dus geen afbreuk doen 

aan de dwingende rechtsbepalingen in België die een zekere bescherming organiseren voor de 

zogenaamde reservataire erfgenamen. De figuur van de trust zal dus in elk geval maar 

uitwerking kunnen hebben ten belope van het beschikbaar deel.230 De inkorting zal in natura 

gebeuren zodra de benadeelde erfgenaam een vordering instelt. Wanneer Belgische 

rijksinwoners de dwingende rechtsbepalingen van de reserve willen vermijden, dienen de 

goederen die aan de trust zijn overgedragen gelegen te zijn in een ander land waarin 

dergelijke dwingende rechtsbepalingen niet bestaan en waarbij renvoi er niet voor zorgt dat 

het Belgische recht van toepassing is.231 Naast de dwingende rechtsbepalingen van de reserve 

dient men eveneens rekening te houden met de beschermingsregeling voor onbekwamen die 

van openbare orde is en derhalve niet kan buiten werking worden gesteld door het oprichten 

van een trust.  De trustfiguur kan dus opzij worden geschoven door de rechter op vraag van 

een belanghebbende partij.232 
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07, afl. 4, 548. 
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232 S. DE RAEDT en M. TRAEST, Trust en privaat vermogensbeheer, Antwerpen, Maklu, 2000, 37. 
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3.3.4.  Verschijningsvormen trust 

130.Bij de fixed interest trust heeft de trustee voor de uitbetaling van de voordelen van de 

trust instructies meegekregen van de settlor zonder enige discretionaire beoordeling. Bij de 

discretionary trust daarentegen is de uitbetaling van de voordelen van de trust afhankelijk van 

de discretionaire beoordeling van de trustee.233 Ouders met een zorgenkind zullen dus opteren 

voor een fixed interest trust aangezien zij op die manier de touwtjes in handen houden en 

specifieke instructies kunnen geven omtrent het beheer van hun vermogen en de uitkeringen 

aan het zorgenkind teneinde in zijn levensonderhoud te voorzien. 

 

131.Daarnaast dient men ook een onderscheid te maken tussen de testamentary trust en de 

trust inter vivos. De testamentary trust wordt opgericht door middel van een uiterste 

wilsbeschikking en de trust inter vivos komt tot stand door een rechtshandeling die reeds 

tijdens het leven van de settlor uitwerking krijgt.234 

 

3.3.5.  Fiscale aandachtspunten van de trust 

3.3.5.1.  Registratiebelasting 

132.In tegenstelling tot de oprichting van een private stichting is voor de oprichting van een 

trust geen authentieke akte vereist waardoor het een soepeler instrument is. Er bestaat 

bovendien ook geen verplichting om een trustakte ter registratie aan te bieden. Wanneer men 

de trustakte toch vrijwillig laat registreren, is enkel het algemeen vast recht verschuldigd.235  

 

133.Vrijwillige registratie kan nuttig zijn met het oog om het verkrijgen van een vaste datum. 

Wanneer er daarentegen onroerende goederen aan het trustvermogen worden overgedragen,  

dan is registratie van deze overdracht wel verplicht.236 De vraag rijst dan onmiddellijk of en in 

welke mate en verhouding er registratiebelasting verschuldigd is op deze overdracht. Wanneer 

men vooreerst de verhouding bekijkt tussen de settlor en de trustee kan er geen sprake zijn 

van een schenking aangezien de trustee niet de begiftigde is.237 Er is echter discussie of de 

overdracht naar de trustee als een overdracht onder bezwarende titel moet worden beschouwd 
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en dus onderhevig is aan 10 of 12,5 % verkoopbelasting.238 Hier wordt echter niet dieper 

ingegaan op dit dispuut.  

 

134.Wanneer men vervolgens naar de verhouding kijkt tussen de settlor en de beneficiary is 

het antwoord op de vraag of er schenkbelasting verschuldigd is afhankelijk van het feit of de 

beneficiary is verschenen bij de oprichting van de trust en zijn aanduiding als begunstigde 

heeft aanvaard.239 Is dit het geval, dan is er schenkbelasting verschuldigd. De 

verkoopbelasting zou alleszins niet verschuldigd zijn aangezien geen overeenkomst ten 

bezwarende titel voorligt tussen de settlor en de beneficiary.240 

 

3.3.5.2.  Erfbelasting 

135.In principe behoort immers al wat een overleden Belgisch rijksinwoner op datum van zijn 

overlijden bezit tot zijn belastbare nalatenschap ongeacht de ligging van de goederen. 

Aangezien de goederen door de erflater overgedragen zijn aan de trust behoren zij eigenlijk 

niet meer tot zijn nalatenschap.241 Het is betwist in welke mate er erfbelasting verschuldigd is 

op het vermogen van de trust. Bij een testamentary trust is er alleszins erfbelasting 

verschuldigd. Wanneer het een discretionary testamentary trust betreft, beschikt de trustee 

over de discretionaire beoordeling om de goederen over te dragen aan de beneficiary en deze 

laatste zal dus slechts de goederen moeten aangeven in de mate ze deze van de trustee 

ontvangen heeft.242 Bij de fixed testamentary trust wordt de beneficairy direct en rechtstreeks 

belast. 

 

136.De vraag stelt zich of en hoe een overdracht belast wordt bij een trust inter vivos.  Het 

Belgische recht kent vele fictiebepalingen zoals de artikelen 2.7.1.0.5, §1 en 2.7.1.0.6, §1 en 

§2, eerste en derde lid Vlaamse Codex Fiscaliteit. Artikel 2.7.1.0.5, §1 Vlaamse Codex 

Fiscaliteit stelt vooreerst dat alle kosteloze beschikkingen gedaan door de decujus binnen de 

drie jaar vóór diens overlijden zonder betaling van schenkingbelasting of registratierecht 
                                                           
238 M. VANDENDIJK en C. HENDRICKX, “Angelsaksische trust. Gebruik in het kader van successieplanning 
voor Belgische rijksinwoners”, AFT 2008, afl. 5, 15. 
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Mechelen, Kluwer, 2003, 62. 
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onderhevig zijn aan successierechten. De toepassing van dit artikel is echter betwist aangezien 

de administratie immers expliciet erkend heeft dat de overdracht van goederen naar een trust 

niet als een schenking moet worden beschouwd.243  Dit artikel zou dus enkel van toepassing 

zijn wanneer de beneficiary is verschenen bij de oprichting en zijn aanduiding als begunstigde 

heeft aanvaard binnen de drie jaar voorafgaand aan het overlijden van de settlor aangezien 

men dan kan spreken van een schenking. Hoewel dit slechts uitzonderlijk het geval zal zijn, 

houdt men voorzichtigheidshalve toch best rekening met de toepassing van artikel 2.7.1.0.5, 

§1 Vlaamse Codex Fiscaliteit. Men zou immers kunnen argumenteren dat niet enkel 

schenkingen maar alle kosteloze beschikkingen die werden gedaan door de settlor binnen de 

drie jaar voor zijn overlijden onder dit artikel vallen en dus belastbaar zijn. 244 

 

137.Men dient bovendien rekening te houden met artikel 2.7.1.0.6, §1 en §2, eerste en derde 

lid Vlaamse Codex Fiscaliteit. Dit artikel roept een fictie in het leven volgens welke de 

sommen, renten of waarden die een persoon geroepen is kosteloos te ontvangen, bij het 

overlijden van de overledene, ingevolge een contract dat een door de overledene of door een 

derde ten behoeve van de verkrijger gemaakt beding bevat, worden geacht als legaat te zijn 

verkregen, en derhalve deel uitmaken van het actief van de nalatenschap. Op die sommen is 

bijgevolg erfbelasting verschuldigd. De administratie heeft in zijn beslissing van 20 december 

2004 zelf verwezen naar artikel 2.7.1.0.6, §1 en §2, eerste en derde lid Vlaamse Codex 

Fiscaliteit. Er zou erfbelasting verschuldigd zijn in geval van een discretionary trust maar 

slechts in de mate dat de trustee beslist heeft tot uitkering. Op grond van deze beslissing van 

de administratie zou men artikel 2.7.1.0.6, §1 en §2, eerste en derde lid Vlaamse Codex 

Fiscaliteit ook kunnen toepassen op een fixed interest trust.245 In de rechtsleer is de toepassing 

van dit artikel echter betwist. Zo zijn sommigen van oordeel dat een trust onmogelijk kan 

worden beschouwd als een “contract bevattende een ten behoeve van de verkrijger gemaakt 

beding” aangezien het in wezen geen contract is.246 Deze argumentatie is wellicht onhoudbaar 

geworden.247 Op vlak van erfbelasting bestaat er dus ook heel wat onduidelijkheid omtrent de 

figuur van de trust. 
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3.3.5.3. Inkomstenbelasting 

138.De trust zelf is vooreerst niet belastingplichtig aangezien het niet is erkend als 

zelfstandige entiteit in België.248 In hoofde van de verschillende partijen zijn er soms wel 

belastingen verschuldigd. Opnieuw dient men het onderscheid te maken tussen de fixed 

interest trust en de discretionary trust. Wanneer men te maken heeft met een fixed interest 

trust zouden de inkomsten in hoofde van de beneficiary moeten worden beschouwd als 

belastbare roerende inkomsten aangezien de beneficiary over een vorderingsrecht ten aanzien 

van de inkomsten van de trustgoederen beschikt.  De inkomsten die daarentegen ontvangen 

worden door een onherroepelijke en discretionaire trust kunnen niet aangemerkt worden als 

belastbare inkomsten in hoofde van de beneficiary. In hoofde van de trustee zullen slechts 

zelden belastingen verschuldigd zijn aangezien deze wellicht geen Belgisch rijksinwoner zal 

zijn.249 In hoofde van de settlor tenslotte kunnen er belastingen verschuldigd zijn indien de 

trust niet tegenstelbaar is aan de administratie of indien er meerwaarden worden gerealiseerd 

bij de oprichting van de trust.250 

 

Besluit 

139.Uit deel één van deze verhandeling blijkt dat de bezorgdheid van ouders met een 

zorgenkind zich uitstrekt op verschillende vlakken en daarom zoeken zij naar oplossingen 

teneinde de toekomst van hun meerderjarig zorgenkind te verzekeren tijdens hun leven en 

vooral ook wanneer de ouders er niet meer zullen zijn. Ouders moeten dan ook goed 

geïnformeerd worden over de mogelijke maatregelen zodat zij de juiste beslissingen kunnen 

nemen op maat van hun persoonlijke situatie. Het tweede deel bundelt vooreerst verschillende 

oplossingen die relatief eenvoudig kunnen worden doorgevoerd en dus niet veel inspanningen 

vergen op menselijk en financieel vlak. Het nadeel is dat deze maatregelen slechts een 

oplossing bieden voor één of enkele probleempunten en dus geen globale impact hebben op 

het probleem. Voor ouders met een beperkter vermogen zullen deze maatregelen misschien 

volstaan aangezien het voor hen wellicht niet de moeite loont om verdergaande maatregelen te 

nemen. Ouders met een relatief groter vermogen kunnen de toekomst van hun zorgenkind 

trachten veilig te stellen door hun vermogen in te brengen in een controlevehikel zoals de 
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maatschap, private stichting of de trust. Zij kunnen daarbij als aanvulling bij deze globale 

strategieën ook gebruik maken van de voorgestelde oplossingen uit deel twee. Zo is het nuttig 

de techniek van het fideï-commis de residuo te combineren met deze controlevehikels zodanig 

dat het erfprobleem kan worden opgelost. De ouders kunnen er dus voor zorgen dat zij tijdens 

hun leven de touwtjes in handen houden maar ook kunnen zij instructies geven aan hun 

opvolger hoe het vermogen verder zal moeten worden beheerd na hun overlijden en op welke 

manier het zorgenkind dient te worden voorzien van een inkomen. Daarna dient evenwel nog 

het erfprobleem te worden opgelost bij het overlijden van het zorgenkind en dit kan door bij 

de schenking van de delen van de maatschap of de in te brengen goederen en bij de private 

stichting in de statuten te voorzien dat het vermogen wordt teruggenomen door diegene die 

voor het zorgenkind hebben gezorgd. Zo ook zouden de ouders in een verklaring van 

voorkeur de private stichting waarin het familievermogen is georganiseerd, kunnen aanduiden 

als bewindvoerder indien het mandaat niet meer door hen zelf kan worden uitgeoefend. Naast 

het behoud van controle door de ouders is het ook van belang dat de ouders bij de overdracht 

van hun vermogen aan een controlestructuur nog van een zeker inkomen kunnen genieten. 

Het is dan ook nuttig bij de schenking het vruchtgebruik voor te behouden of in de statuten 

van de maatschap de winstverdeling te omschrijven of door een bepaling daartoe in trustakte 

te voorzien. 

 

140.Om de keuze te maken tussen een maatschap, private stichting of trust zullen de 

verschillende kenmerken en voor- en nadelen van deze structuren moeten worden afgewogen. 

Uit deze verhandeling blijkt vooreerst dat de maatschap een goedkoper en discreter alternatief 

is dan de private stichting aangezien geen notariële akte vereist is voor de oprichting of 

statutenwijzigingen en er geen publicatieverplichtingen zijn. Daarnaast dient de maatschap 

geen boekhouding te voeren en een jaarrekening op te stellen in tegenstelling tot de private 

stichting. Ook voor het oprichten van een trust is geen notariële tussenkomst vereist of andere 

formaliteiten waardoor het eveneens een nuttig instrument kan zijn voor mensen die discretie 

verkiezen. Nadeel is wel dat voor het oprichten en beheren van een trust deskundige 

begeleiding noodzakelijk is waardoor er een hoger kostenplaatje aan vast hangt.  

 

141.Vervolgens kunnen we vaststellen dat de maatschap en de trust geen 

rechtspersoonlijkheid hebben in tegenstelling tot de private stichting waarbij er een 

afzonderlijk doelvermogen wordt gecreëerd. Wegens het gebrek aan rechtspersoonlijkheid zal 

er bij de maatschap en de trust dus best altijd rekening dienen te worden gehouden met de 
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bekwaamheid van de deelgenoten bij het stellen van rechtshandelingen. Indien het zorgenkind 

dus onder een rechterlijke beschermingsmaatregel werd geplaatst en onbekwaam werd 

verklaard tot het stellen van bepaalde handelingen zal bijvoorbeeld de notaris eisen dat de 

machtiging van de vrederechter wordt gevraagd. Bij handelingen gesteld door de private 

stichting zal dit niet vereist zijn. 

 

142.Op het vlak van organisatie van het bestuur bieden zowel de maatschap, de private 

stichting als de trust het voordeel dat de ouders op een vrij soepele wijze kunnen bepalen door 

wie en op welke manier het vermogen zal worden beheerd. Bij de private stichting dient men 

er evenwel rekening mee te houden dat er drie bestuurders moeten worden aangeduid 

waardoor de ouders dus nog iemand naast zich zullen moeten dulden wat niet altijd wenselijk 

is. 

 

143.Wat het fiscale aspect betreft, dient vooreerst te worden opgemerkt dat een overdracht ten 

kosteloze titel aan een private stichting, althans wat betreft onroerende goederen, wellicht 

goedkoper zal uitkomen wegens het vlak tarief van 5,5 %. Bij een schenking van de delen van 

de maatschap of schenking van de in te brengen goederen zullen daarentegen de normale 

tarieven van toepassing zijn. Daarenboven zullen er bij de maatschap ook nog eens 

inbrengrechten verschuldigd zijn althans indien het onroerende goederen betreft die geheel of 

gedeeltelijk tot bewoning zijn bestemd of worden aangewend. Fiscaal gezien is de maatschap 

dus minder interessant als planninginstrument voor ouders die onroerende goederen bezitten 

die geheel of gedeeltelijk tot bewoning zijn bestemd of worden aangewend. Vervolgens is op 

het vermogen dat is ingebracht in de private stichting in principe geen erfbelasting 

verschuldigd is waardoor dit dus een aanzienlijke besparing kan opleveren aangezien 

erfgenamen in rechte lijn normaal erfbelasting dienen te betalen tot 27 %. Men dient evenwel 

rekening te houden met de “taks tot vergoeding der successierechten”. Indien het doel van de 

stichting is verwezenlijkt en het vermogen wordt teruggenomen door de erfgenamen van de 

stichter zal bovendien wel erfbelasting verschuldigd zijn.  Bij de maatschap zullen de delen 

van de maatschap aan de erfbelasting zijn onderworpen wat evenwel beperkt kan worden door 

een relatief kleine inbreng door de ouders en een bepaling daartoe in de statuten of door een 

schenking in blote eigendom. Tenslotte dient te worden opgemerkt dat de private stichting 

onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting en de vennoten van de maatschap worden 

rechtstreeks belast in de inkomstenbelasting. Uitkeringen gedaan aan het zorgenkind 

geschieden evenwel belastingvrij bij de private stichting. Wat de figuur van de trust betreft, 
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bestaat er op fiscaal vlak heel wat rechtsonzekerheid waardoor velen er dan ook zullen voor 

terugdeinzen om een beroep te doen op deze rechtsfiguur. 

 

144.Het antwoord op de vraag welk van de drie controlevehikels de beste oplossing is aan de 

hand van deze kenmerken en voor- en nadelen zal ook afhangen van de concrete situatie en 

wensen van de familie. Toch kan de figuur van de trust naar mijn inziens worden uitgesloten. 

Bij het oprichten van een trust dient men immers voor ogen te houden dat de trustee zijn 

gewone verblijfplaats moet hebben in een land waar de trust wel geldig is erkend aangezien 

men geen trust naar Belgisch recht kan oprichten. Omwille van het kostenplaatje, de 

onzekerheid op fiscaal vlak en dus de vereiste om het vermogen toe te vertrouwen aan een 

buitenlandse vertrouwenspersoon, kiest men wellicht beter voor één van de andere 

controlevehikels. De voorkeur zal dan vooral uitgaan naar de maatschap indien men een 

eenvoudigere en discretere oplossing wenst. Van belang voor de maatschap is de nodige 

aandacht te besteden aan het opstellen van de statuten zoals wat betreft de inbreng, de 

winstverdeling, uitoefening stemrecht, het bestuur, de mogelijkheden tot beëindiging en dit op 

maat van de familie. Indien met niet terugdeinst voor strengere formaliteiten bij de oprichting, 

statutenwijzigingen en op boekhoudkundig vlak, de aanstelling van drie bestuurders, 

publicatieverplichtingen en rechterlijke tussenkomst bij de ontbinding, dan kan men ook 

kiezen voor de private stichting. De wetgever zou evenwel duidelijk moeten stipuleren dat het 

belangeloos doel ook er in bestaat te voorzien in het levensonderhoud van alle soorten 

zorgenkinderen zodat ook de onzekerheid op dit vlak kan worden weggenomen. Daarenboven 

zouden ook de wetsvoorstellen die zijn ingediend rechtszekerheid kunnen bieden en 

vermijden dat de vordering tot inkorting wordt ingesteld indien de reserve van het zorgenkind 

door de overdracht is overschreden waardoor de private stichting een maat voor niets is 

geweest.   
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