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VOORWOORD 

Na mijn masterproef in de rechten met als titel “Onroerende vermogensplanning via een 

vastgoedbevak – Ontmijner van de patrimoniumvennootschap als tikkende tijdbom” heb ik getracht 

opnieuw een niet-alledaags onderwerp te behandelen voor de masterproef in het notariaat.  

Het onroerend goed blijft aanspreken en boeien met het oog op een efficiënte vermogensplanning. 

Inspiratie kreeg ik van Meester Jos Ruysseveldt, die me tijdens een zomerstage in 2013 heeft 

aangespoord de ingeslagen weg van de vastgoedplanning verder te zetten en de private stichting als 

vehikel tot vastgoedplanning te bestuderen. Praktijkles ontving ik van Meester Jo Vanbelle, die mij 

uitdaagde en nieuwsgieriger maakte en ervoor zorgde dat de wereld van de fiscale transparantie 

voor mij openging. Dank aan beide voor hun ideeën en beschikbaarheid voor mijn niet aflatende 

nieuwsgierigheid. Veel bronnen in rechtsleer en rechtspraak bestaan niet over dit ‘excentrieke’ 

onderwerp, doch ik mocht altijd terugvallen op mijn belangrijkste toetssteen, mijn vake, met wie het 

onderwerp uitgebreid en veelvuldig werd bediscussieerd.  

Bedankt aan professor De Wulf, die mij de gelegenheid gaf dit onderwerp te behandelen en uit te 

klaren. 

Bedankt aan ons moeke, we hebben het beide niet gemakkelijk gehad in dit jaar van grote 

veranderingen met ups en downs, maar zoals we steeds doen, hebben we ons hoofd boven water 

gehouden en zijn we blijven spartelen. Opgeven staat niet in onze woordenboek. 

Bedankt aan Maarten, voor een duwtje in de rug en “hophop” wanneer het niet simpel was.  

Deze masterproef moet het sluitstuk worden van mijn zesjarige carrière aan de UGent met het 

notariaat als topjaar. Geruime tijd heb ik ernaar uitgekeken, met enorm veel enthousiasme en 

“goesting” heb ik het beleefd en hoop ik het binnenkort in de praktijk verder te ervaren.  

Het notariaat wenkt ! 

 

 

Kaat Coppens 

Lede, 14 mei 2014. 
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INLEIDING 

HOOFDSTUK I. BELGISCHE VEHIKELS TOT EFFECTISERING VAN ONROEREND GOED 

1. Onroerend goed in effecten omzetten behoort tot de ambitie van vermogensplanners die via 

effectisering een efficiënte en fiscaalvriendelijke planning – zowel wat behoud als overdracht van 

vastgoed – beogen. In België dienen zich diverse effectiseringsvehikels aan die in de laatste decennia 

al dan niet met succes op korte en/of lange termijn aangewend worden.  

 

2. Privaat en familiaal vermogen kan met voornamelijk familiaal gerichte doelstellingen worden 

geëffectiseerd via een patrimoniumvennootschap of stichting-administratiekantoor. Publieke 

certificering van omvangrijke onroerende vermogens verloopt via een vastgoedcertificaat en 

vastgoedbevak. Hierna volgt een overzicht van deze verschillende vehikels. 

 

3. PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP. 

Zonder een aparte rechtsfiguur te vormen is de patrimoniumvennootschap veelal gericht op beheer, 

controle, uitbreiding en opbouw van – doch niet uitsluitend – een onroerend familiaal/privaat 

vermogen. In de jaren 1980-90 was het trendy om een patrimoniumvennootschap – zelfs voor één 

onroerend goed, de villavennootschap – op te starten. Immers naast familiale doelstellingen wordt 

het verwerven van vastgoed in een vennootschap gepromoot door de fiscaliteit. De opbouw van een 

onroerend vermogen verloopt, dankzij de fiscale behandeling ervan, via een vennootschap sneller 

dan via private investeringen. Immers huurgelden worden fiscaal geneutraliseerd door afschrijvingen 

op de aanschaffings-/inbrengwaarde en interestaftrek op leningen om het vastgoed te verwerven. 

Zodra deze fiscale aftrekposten verminderen en de huurgelden dreigen belast te worden dringt zich 

een nieuwe investering op waardoor een sneeuwbaleffect ontstaat van afwisselend investeren 

gevolgd door fiscale aftrekken van de belastbare basis, op zijn beurt gevolgd door investeren. 

Recentelijk dook de problematiek op van de ontmanteling van een patrimoniumvennootschap, die 

na de opbouw van het vastgoedvermogen, als een vorm van pensioen werd beschouwd door de 

aandeelhouder. Wat gedurende het leven van een patrimoniumvennootschap werd opgebouwd, 

dreigt fiscaal te worden afgestraft bij het einde van een patrimoniumvennootschap. 

De effectisering kent grenzen en een keerzijde. 

 

4. STICHTING-ADMINISTRATIEKANTOOR. 

Het familiaal gericht certificeren van privaat roerend vermogen is aangewezen via de stichting 

administratiekantoor. De fiscale transparantie is enerzijds kenmerkend, anderzijds differentiërend in 

vergelijking met de patrimoniumvennootschap. Met gebrek aan fiscale ondersteuning biedt de 

stichting-administratiekantoor een opportuniteit om continuïteit, eenheid van vermogen en/of 

controle te waarborgen. De V&S-wet1 maakt het mogelijk effecten te certificeren. Deze masterproef 

tracht bovendien aan te tonen dat de stichting-administratiekantoor een certificeringsvehikel is voor 

vastgoed. 

 

 

 

                                                           
1
 Wet 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder 

winstoogmerk en de stichtingen, BS 1 juli 1921. 
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5. VASTGOEDCERTIFICAAT 

Gericht op de financiering van een onroerend goed, werd het vastgoedcertificaat een bancair 

succesproduct in de jaren 1970-80. Opnieuw is de fiscaliteit de grote beweegreden voor dit 

effectiseringsproduct. Investeerders doen beroep op een bank voor de oprichting van een ‘special 

purpose vehicle’ (SPV), dat voor de verwerving van één kantoor of industrieel gebouw een publieke 

uitgifte van een vastgoedcertificaat organiseert. De particuliere inschrijvers – de houders van het  

vastgoedcertificaat – verwerven juridisch een schuldvordering op het SPV terwijl zij een economisch 

recht hebben op de opbrengsten van het gefinancierde vastgoed. Huurgelden en eventueel 

gerealiseerde meerwaarden komen – via interestbetalingen op de schuldvordering – toe aan de 

vastgoedcertificaathouder. De effectisering van het vastgoed is een feit, het onroerend is omgezet in 

papier, genoemd het certificaat, dat de particuliere certificaathouder een vorderingsrecht verstrekt 

op de opbrengsten van het onroerend. 

   

6. VASTGOEDBEVAK 

Sedert 19952 heeft de vastgoedbevak de effectisering van vastgoed in een ander daglicht geplaatst. 

Het publieke karakter (beursnotering) en de fiscale aantrekkelijkheid kenmerken zowel de 

vastgoedbevak als het vastgoedcertificaat. Doch waar het vastgoedcertificaat één onroerend goed 

certificeert/effectiseert en een schuldvordering impliceert voor de certificaathouder, is de 

vastgoedbevak een verzameling van vastgoed opgebouwd in een vennootschap die fungeert als 

dividendmachine naar haar particuliere aandeelhouder. De vastgoedbevak overstijgt de effectisering 

van individueel of persoonsgebonden onroerend goed. Dankzij de verhandelbaarheid op de beurs 

krijgt de effectisering een bijzondere dimensie. De liquiditeit van het vastgoed wordt benadrukt door 

de mogelijkheid van een continue aan- en verkoop van vastgoed via beurstransacties. Bovendien 

biedt de vastgoedbevak een fiscaal aantrekkelijk rendement. 

  

                                                           
2
 KB 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks, BS 23 mei 1995. 
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HOOFDSTUK II. DE BELGISCHE PRIVATE STICHTING, EEN VEHIKEL VOOR CERTIFICERING 

VAN VASTGOED? 

 

7. In deze masterproef wordt een antwoord gezocht op de vraag of de Belgische private 

stichting een vehikel kan zijn voor het certificeren van vastgoed. Bij gebrek aan een wettelijk 

verbodsbepaling in de V&S-wet leidt het niet de minste twijfel dat ook zakelijke rechten op 

onroerende goederen in een stichting kunnen ondergebracht worden met het oog op de realisatie 

van het stichtingsdoel3. Nergens wordt in de Certificeringswet4 het certificeren van vastgoed expliciet 

verboden, wat a contrario doet veronderstellen dat het wel toegelaten is5. Deze masterproef toetst 

deze veronderstelling aan het voorziene wettelijk kader en beperkt zich voor haar fiscale behandeling 

tot het Vlaamse Gewest. 

 

8. In het kader van dit werk dient “certificeren” als volgt te worden begrepen: certificeren is 

een rechtshandeling waarbij effecten sui generis door een private stichting worden uitgereikt ter 

gelegenheid van een inbreng (ten bezwarende titel of via schenking) van een actiefbestanddeel. Het 

certificaat geeft recht op een bepaalde opbrengst van het activum in de private stichting, die de 

vermogensrechten doorstort aan de certificaathouder. De zeggenschapsrechten over het 

actiefbestanddeel blijven behouden door de stichter-inbrenger. 

                                                           
3
 J. LEMMENS, “Onroerend goed in een stichting. Enkele fiscale beschouwingen.”, TVV 2007, 3, 954. 

4
 Wet 15 juli 1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen, BS 5 

september 1998. 
5
 A. NIJS, “De Belgische private stichting in het kader van successieplanning”, Fiscoloog Tribune: De (private) 

stichting 26 november 2002, 17. 
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DEEL I. DE STICHTING 

9. Sinds de Wet van 27 juni 19216 (hierna: V&S-wet) kent de Belgische rechtsorde de figuur van 

de stichting. Deze wet heeft enkel betrekking op de stichtingen van openbaar nut. De instelling van 

openbaar nut kon niet worden aangewend in het kader van vermogensbeheer, omdat het privaat 

vermogen dat men er wou in onderbrengen niet van die aard was dat het in stand houden of 

beschermen ervan kon worden beschouwd als van openbaar nut. Bijgevolg dienden Belgische 

vermogensplanners te gaan aankloppen bij onze noorderburen, aangezien men in Nederland wel 

vertrouwd was met een stichting-administratiekantoor.  

Met de Wet van 2 mei 20027 wordt het toepassingsgebied van de stichting uitgebreid. Door deze wet 

werd de V&S-wet grondig gewijzigd en werd in de Belgische rechtsorde voor het eerst de figuur van 

de private stichting geïntroduceerd. 

 

10. Het administratiekantoor is een specifiek vehikel om activa te certificeren, terwijl de private 

stichting de overkoepelende rechtspersoon betreft, ongeacht of deze al dan niet voor certificering 

van haar vermogen wordt aangewend. 

HOOFDSTUK I. NEDERLANDSE STICHTING-ADMINISTRATIEKANTOOR (STAK) 

11. Stichtingen worden door Belgische vennootschappen al sinds jaar en dag gebruikt voor het 

certificeren van hun aandelen. Het ging dan wel om Nederlandse stichtingen8. De techniek van het 

certificeren van aandelen is vanuit Nederland overgewaaid en houdt in dat de aandeelhouder niet 

langer eigenaar is van de aandelen, die aan de stichting werden overgedragen, maar eigenaar van 

certificaten die in de plaats komen van de aandelen. De aandelen worden overgedragen aan de 

stichting die hiervoor certificaten verstrekt. Het bestuur van de stichting neemt het beheer waar van 

de activa van de stichting. De certificaathouders zijn geen juridische eigenaars meer van de stichting 

maar hebben een ‘economisch’ vorderingsrecht tegenover de stichting, wat impliceert dat zij van de 

stichting kunnen eisen dat zij onmiddellijk de dividenden, kapitaalverminderingen en liquidatie-

opbrengsten van de vennootschap kunnen ontvangen9. 

 

12. Het Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek definieert een stichting als “een door een 

rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon, welke geen leden kent en beoogt met behulp 

van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken. […] Het doel 

van de stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die deel 

uitmaken van haar organen noch ook aan anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen 

een ideële of sociale strekking hebben”10. 

                                                           
6
 Wet 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder 

winstoogmerk en de stichtingen, BS 1 juli 1921 (hierna: V&S-wet). 
7
 Wet 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder 

winstoogmerk en de stichtingen, BS 11 december 2002. 
8
 H. DE WULF, “De private stichting als instrument van familiaal vermogensbeheer” in J. BAEL, R. DEBLAUWE en C. 

DE WULF (eds.), Familiale vermogensplanning, Mechelen, Kluwer, 2004, 611; S. VAN BREEDAM, en R. ACKERMANS, 
“Het administratiekantoor – techniek van estate- en successieplanning” in Fiscale Praktijkstudies nr. 25, 
Mechelen, Ced.Samsom, 2002, 3 en 17-45. 
9
 J. RUYSSEVELDT, Praktijkgids Successieplanning Editie 2013-2014, Knokke-Heist, eigen beheer, 2013, 669 en 671. 

10
 Artikel 2:285 Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek (hierna NNBW). 
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De Nederlandse stichting heeft rechtspersoonlijkheid en haar doel kan heel ruim zijn, zonder dat 

vereist is dat ze een doel van algemeen belang heeft11. 

 

13. De stichting wordt in Nederland voor diverse doeleinden aangewend, onder meer voor 

estate planning, dat voornamelijk via certificering12 plaatsvindt. Naar Nederlands recht kan de 

certificering plaatsvinden zowel op roerende en onroerende goederen als op lichamelijke en 

onlichamelijke goederen. Het is dan ook perfect mogelijk om in Nederland vastgoed te certificeren13. 

HOOFDSTUK II. BELGISCHE STICHTING 

Afdeling 1. Stichting van Openbaar Nut 

14. De stichting van openbaar nut is de verderzetting van de instelling van openbaar nut, die 

reeds met de Wet van 27 juni 192114 werd ingevoerd. Zij is voorbehouden voor instellingen “gericht 

op de verwezenlijking van een werk van filantropische, levensbeschouwelijke, religieuze, 

wetenschappelijke, artistieke, pedagogische of culturele aard”15. Enkel de stichting die werd 

opgericht als een stichting van openbaar nut, kan deze rechtsvorm vermelden. De andere stichtingen 

moeten zich aanbieden als “private stichting”16. 

 

15. De private stichting en de stichting van openbaar nut zijn twee verschillende rechtsvormen. 

Het is niet mogelijk van rechtsvorm te veranderen door een doelswijziging. De wetgever heeft 

nochtans een bijzondere procedure ingesteld waarbij een private stichting kan omgezet worden in 

een stichting van openbaar nut zonder verlies van rechtspersoonlijkheid17. Een omzetting van een 

stichting van openbaar nut in  een private stichting is niet mogelijk18; een ontbinding van de 

bestaande en oprichting van een nieuwe stichting in de andere rechtsvorm dringt zich dan op.  

 

16. De stichting van openbaar nut onderscheidt zich voornamelijk van de private stichting door 

de vereiste van haar erkenning door een koninklijk besluit gekoppeld aan de goedkeuring van haar 

statuten door het Ministerie van Justitie. Zij verwerft enkel rechtspersoonlijkheid op de datum van 

het erkenningsKB, ongeacht of dit koninklijk besluit reeds werd openbaar gemaakt19.  

                                                           
11

 A. VAN ZANTBEEK, “Nederlandse Stichting buiten certificeringstechniek”, in Handboek Estate Planning 
algemeen deel 3, Brussel, Larcier, 2009, 277. 
12

 A. VAN ZANTBEEK, “Nederlandse Stichting buiten certificeringstechniek”, in Handboek Estate Planning 
algemeen deel 3, Brussel, Larcier, 2009, 277. 
13

 J. RUYSSEVELDT, Praktijkgids Successieplanning Editie 2013-2014, Knokke-Heist, eigen beheer, 2013, 669. 
14

 BS 1 juli 1921. 
15

 Artikel 27, lid 4 V&S-wet. 
16

 Artikel 27, lid 5 V&S-wet. 
17

 Artikel 44 V&S-wet. 
18

 D. VAN GERVEN, “De private stichting en de stichting van openbaar nut”, TBBR 2003, 6, 350 en 368; D. VAN 

GERVEN, “Stichtingen: recente wijzigingen”, T.E.P. 2005, 126; A. VAN ZANTBEEK, “Belgische Private Stichting”, in 
Handboek Estate Planning algemeen deel 3, Brussel, Larcier, 2009, 270; A. VAN ZANTBEEK, “Behoud van controle 
door familie – De Belgische Private Stichting”, in Handboek Estate Planning algemeen deel 6, Brussel, Larcier, 
2008, 37; F. DUBOIS, en K. VAN ECHELPOEL, “Het statuut van private stichting: balans na 4 jaar bestaan”, Cah.jur. 
2007, 4, 46. 
19

 D. VAN GERVEN, “De private stichting en de stichting van openbaar nut”, TBBR 2003, 6, 354; D. VAN GERVEN, 
“Stichtingen: recente wijzigingen”, T.E.P. 2005, 126; A. VAN ZANTBEEK, “Belgische Private Stichting”, in Handboek 
Estate Planning algemeen deel 3, Brussel, Larcier, 2009, 270. 
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Afdeling 2. Private Stichting 

17. De V&S-wet, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, bepaalt dat de stichting “wordt 

opgericht door een rechtshandeling van één of meer natuurlijke personen of rechtspersonen waarbij 

een vermogen wordt aangewend ter verwezenlijking van een bepaald belangeloos 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 een belangeloos doel. De 

stichting kent geen leden noch vennoten. De stichting moet op straffe van nietigheid bij authentieke 

akte worden opgericht. Zij bezit rechtspersoonlijkheid onder de voorwaarden omschreven in deze 

titel”20. In tegenstelling tot de Nederlandse stichting-administratiekantoor is de oprichting van de 

Belgische private stichting bij authentieke akte vereist, zoniet is ze nietig. 

 

18. De essentiële kenmerken van de private stichting naar Belgisch recht zijn21: 

- Eenzijdige rechtshandeling van één of meer natuurlijke of rechtspersonen; 

- (On)roerend vermogen aangewend ter verwezenlijking van een belangeloos doel; 

- Geen (rechtstreeks) stoffelijk voordeel verschaffen aan haar stichters, bestuurders of enig ander 

persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van het belangeloos 

doel (uitkeringsverbod); 

- Er zijn geen leden, noch vennoten, die over haar toekomst kunnen beslissen; een algemene 

vergadering bestaat bijgevolg niet binnen deze rechtspersoon; 

- Oprichting bij authentieke akte met verkrijging van rechtspersoonlijkheid22. 

 

19. De private stichting naar Belgisch recht kan enkel worden opgericht voor de “verwezenlijking 

van een bepaald belangeloos doel”. De wetgever bedoelde met de keuze van het woord “doel”, het 

oogmerk van de oprichter(s) en niet de soort bedrijvigheid die de stichting kan voeren. Dit wordt 

omschreven in het maatschappelijk doel in de statuten23. Bij de omschrijving van het oogmerk van de 

stichting zijn twee elementen in de wetsbepaling van belang: 

- Het oogmerk moet belangeloos of onbaatzuchtig zijn; 

- De uitkering van een stoffelijk voordeel aan een ander persoon dan de stichter of de bestuurder 

is toegelaten zolang hierdoor het belangeloos of onbaatzuchtig oogmerk niet wijzigt24. 

                                                           
20

 Artikel 27 V&S-wet. 
21

 D. VAN GERVEN, “De private stichting en de stichting van openbaar nut”, TBBR 2003, 6, 349; A. VAN ZANTBEEK, 
“Belgische Private Stichting”, in Handboek Estate Planning algemeen deel 3, Brussel, Larcier, 2009, 270; L. 
WEYTS, “De private stichting: een nieuwe uitdaging voor het notariaat?”, T.Not. 2004, 80; A. VAN DEN BOSSCHE, en 
D. COVELIERS, “De Belgische private stichting herbekeken” in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), Patrimonium 2010, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 301; N. LABEEUW, “De private stichting als instrument voor vermogensplanning” 
in Themis Familiaal Vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2004, 58. 
22

 De verwerving van de rechtspersoonlijkheid gebeurt volgens hetzelfde principe als voor de vennootschappen 
en de vzw, met name door de neerlegging van de oprichtingsakte met de benoeming van de eerste bestuurders 
in het stichtingsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel (artikel 29 §1 V&S-wet). In afwachting 
daarvan kunnen reeds verbintenissen worden aangegaan voor de stichting in oprichting (artikel 29 §3 V&S-
wet). 
23

 D. VAN GERVEN, “De private stichting en de stichting van openbaar nut”, TBBR 2003, 6, 350; A. VAN ZANTBEEK, 
“Belgische Private Stichting”, in Handboek Estate Planning algemeen deel 3, Brussel, Larcier, 2009, 270; A. VAN 

DEN BOSSCHE, en D. COVELIERS, “De Belgische private stichting herbekeken” in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), 
Patrimonium 2010, Antwerpen, Intersentia, 2010, 301-302; A. NIJS, “De Belgische private stichting in het kader 
van successieplanning”, Fiscoloog Tribune: De (private) stichting 26 november 2002, 1. 
24

 Artikel 27 V&S-wet. 
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Bovendien moet de bestemming van het vermogen bij ontbinding van de stichting, zoals dit nader 

moet worden omschreven in de statuten, passen in een “ideëel doel”25. Ideëel heeft hier dezelfde 

betekenis als belangeloos26. 

Onroerende goederen kunnen in een stichting worden ondergebracht wanneer zij aangewend 

worden voor het rechtstreeks of onrechtstreeks realiseren van het belangeloos doel van de 

stichting27. 

 

20. Het doel van de stichting moet ideëel of belangeloos zijn. Uit de voorbereidende werken 

blijkt dat de private stichting – in het kader van familiale vermogensplanning – voor twee doeleinden 

kan worden gebruikt28: 

1) De private stichting kan als administratiekantoor worden aangewend met het oog op het behoud 

van het familiaal karakter van een onderneming/vennootschap door middel van de techniek van 

het certificeren van aandelen. Dit is een manier om de controle en continuïteit binnen een 

familieonderneming te bewaren. De aandelen van een vennootschap worden ondergebracht in 

een stichting die certificaten uitgeeft. De overdrager van die aandelen verwerft de certificaten en 

kan een vermogensplanning uitwerken. 

2) De private stichting creëert de mogelijkheid om een patrimonium af te zonderen met het oog op 

de verwezenlijking van een “belangeloos doel”. Voorbeelden hiervan zijn: het beheer en behoud 

van een kunstcollectie, de restauratie van kerken of kastelen, het voorzien in levensonderhoud 

en de verzorging van een gehandicapt kind, de steun en ontwikkeling van een bepaalde regio, de 

bescherming van bepaalde diersoorten en het uitreiken van een bepaalde prijs. 

Essentieel is dat de stichter(s) een deel of geheel zijn (hun) vermogen wil(len) afzonderen of 

bestemmen voor de verwezenlijking van een bepaald belangeloos doel. Het succes van de 

Nederlandse stichting voor vermogende Belgische rijksinwoners was vooral te danken aan de 

mogelijkheid om het vermogen af te zonderen en vervolgens uit dit zwevend doelvermogen 

uitkeringen te doen aan familieleden. Een volgende stap kan dan de overdracht van het vermogen 

naar een volgende generatie zijn, indien het doel van de stichting zo duidelijk mogelijk werd 

omschreven in de statuten. Ingeval van certificering maakt het behoud van het familiaal karakter van 

het overgedragen vermogen en de stabiliteit op zich een belangeloos doel uit29. 

 

21. Bij het certificeren van aandelen heeft men zich afgevraagd of dit wel als een belangeloos 

doel kan bestempeld worden. Men is het erover eens dat dit zeker het geval is als de stichting tot 

doel heeft het familiaal karakter van een vennootschap te bewaren, met continuïteit in het beleid30. 

Het is duidelijk dat het materiële belang niet kan overwegen, hoewel het weliswaar steeds aanwezig 

kan en zal zijn. 

                                                           
25

 Artikel 28, 6° V&S-wet. 
26

 J. LEMMENS, “Onroerend goed in een stichting. Enkele fiscale beschouwingen.”, TVV 2007, 3, 968. 
27

 Parl.St.Senaat 2000-01, nr. 2-283/13, 47-48; J. LEMMENS, “Onroerend goed in een stichting. Enkele fiscale 
beschouwingen.”, TVV 2007, 3, 955. 
28

 Parl.St.Kamer 1998-99, nr. 1854/1, 24; Parl.St.Senaat 2000-01, nr. 283/16, 146-147 en 169-170 en 178. 
29

 A. VAN ZANTBEEK, “Behoud van controle door familie – De Belgische Private Stichting”, in Handboek Estate 
Planning algemeen deel 6, Brussel, Larcier, 2008, 38-39. 
30

 L. WEYTS, “De private stichting: een nieuwe uitdaging voor het notariaat?”, T.Not. 2004, 83; A. VAN DEN 

BOSSCHE, en D. COVELIERS, “De Belgische private stichting herbekeken” in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), 
Patrimonium 2010, Antwerpen, Intersentia, 2010, 301; N. LABEEUW, “De private stichting als instrument voor 
vermogensplanning” in Themis Familiaal Vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2004, 62. 
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De verwijzing naar de bestemming van een vermogen is bijgevolg niet zeer aangepast wanneer de 

stichting wordt gebruikt als administratiekantoor. Ze verwijst eerder naar het andere type van de 

private stichting, bijvoorbeeld ingeval een kunstcollectie met het doel deze samen te houden, en is 

geïnspireerd op de vroegere bepaling met betrekking tot de instelling van openbaar nut31. 

 

22. Elke rechtspersoon komt principieel in aanmerking als administratiekantoor, ongeacht zijn 

activiteiten en zijn oogmerk. Belangrijk is wel dat de rechtsvorm enige stabiliteit biedt op niveau van 

de raad van bestuur en bovendien ook een relatief grote statutaire vrijheid, maar geen al te hoge 

oprichtings- en werkingskosten nodig zijn. Inzake Belgische vennootschapsvormen komt – met 

uitzondering van de naamloze vennootschap32 – elke vorm in aanmerking. Ook een Belgische 

vereniging zonder winstoogmerk kan dienst doen als administratiekantoor. Daarnaast kan ook nog 

geopteerd worden voor een buitenlandse rechtspersoon, zoals de Nederlandse stichting, wat tot 

voor een paar jaar vaak het geval was33. 

Met de V&S-wet werd uiteindelijk met de Belgische private stichting een bijkomend Belgische vehikel 

gecreëerd om op te treden als administratiekantoor34. 

 

23. In deze masterproef wordt specifiek ingegaan op de private stichting als 

administratiekantoor dat de mogelijkheid biedt, naast effecten, ook andere roerende en onroerende 

goederen te certificeren. Pas dan zou de private stichting naar Belgisch recht de toets met de 

Nederlandse Stichting-Administratiekantoor kunnen doorstaan en zelfs een alternatief kunnen 

bieden. 

Om elk misverstand te vermijden is het belangrijk steeds voor ogen te houden dat de private 

stichting een rechtspersoon is, waarvan het wettelijk kader is vastgesteld in de V&S-wet, daar waar 

het administratiekantoor een vehikel is om de certificering mogelijk te maken. 

 

 

                                                           
31

 N. LABEEUW, “De private stichting als instrument voor vermogensplanning” in Themis Familiaal 
Vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2004, 61-62; R. TAS, “De private stichting en de certificering van aandelen”, 
TRV 2004, 445. 
32

 Omwille van de ad nutum herroepbaarheid van de bestuurders. 
33

 R. TAS, “De private stichting en de certificering van aandelen”, TRV 2004, 442-443; A. NIJS, “De Belgische 
private stichting in het kader van successieplanning”, Fiscoloog Tribune: De (private) stichting 26 november 
2002, 6-7; M. TISON, “Certificering van aandelen naar Belgisch recht (Wet van 15 juli 1998)” in Handboek Estate 
Planning algemeen deel 3, Brussel, Larcier, 2009, 240-241; S. VAN BREEDAM, en R. ACKERMANS, “Het 
administratiekantoor – techniek van estate- en successieplanning” in Fiscale Praktijkstudies nr. 25, Mechelen, 
Ced.Samsom, 2002, 66-67. 
34

 R. TAS, “De private stichting en de certificering van aandelen”, TRV 2004, 443; M. DELBOO, en S. NELIS, “Behoud 
van controle door familie – Administratiekantoor naar Belgisch recht” in Handboek Estate Planning algemeen 
deel 6, Brussel, Larcier, 2008, 15. 
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DEEL II. CERTIFICERING IN HET BELGISCH RECHT 

HOOFDSTUK I. CERTIFICERINGSWET 1998 

24. In de Wet van 15 juli 199835 werd reeds in de mogelijkheid tot certificeren voorzien. Het is 

pas met de Wet van 2 mei 2002 tot wijziging van de V&S-wet dat er in de Belgische rechtsorde een 

aangepast vehikel voorhanden was om op te treden als administratiekantoor in dergelijke  

certificeringsprocedure. De private stichting werd in het leven geroepen voor de uitgifte van 

certificaten in België. Het administratiekantoor is een vehikel waaraan aandelen in operationele 

vennootschappen worden overgedragen in ruil voor certificaten. Zodra de private stichting haar 

activa certificeert, wordt de benaming ‘administratiekantoor’ gehanteerd.  

Het basiskenmerk van de certificering via een administratiekantoor bestaat erin dat aandelen 

worden geruild voor certificaten en het zeggenschap wordt afgescheiden van de vermogensrechten 

en ondergebracht in een afzonderlijke rechtspersoon36. 

 

25. Sinds vele jaren zochten belangrijke Belgische families en aandeelhoudersgroepen hun 

toevlucht tot het Nederlandse administratiekantoor dat onder de vorm van een besloten 

vennootschap (BV) of stichting naar Nederlands recht kan worden opgericht om de juridische 

eigendom (bestuur van de aandelen) van de economische eigendom (dividenden) te splitsen. Het 

Nederlandse administratiekantoor laat toe om het bestuur, nl. de uitoefening van het stemrecht, van 

de aandelenparticipatie te leggen bij een min of meer professionele directie (van het 

administratiekantoor) terwijl de dividenden of andere inkomsten van de aandelen door het 

administratiekantoor werden doorgeschoven naar de certificaathouders (die geen invloed hebben op 

het bestuur). Deze laatsten hadden de aandelenparticipatie met dit doel ondergebracht in het 

administratiekantoor (in ruil voor certificaten).  

Bovendien is het administratiekantoor fiscaal transparant zodat de inkomsten worden belast bij de 

certificaathouders.  

 

26. Het voordeel van het administratiekantoor, en ook onmiddellijk de verklaring van het succes 

van deze rechtsvorm, is het vermijden van de versnippering van het aandeelhouderschap tussen 

familieleden, zonder dat deze familieleden het inkomen uit deze aandelen verliezen. Vermits de 

aandelen gebundeld zijn in het administratiekantoor en zij bovendien een professioneel beheer 

kennen, wordt het administratiekantoor bijvoorbeeld gebruikt als verdedigingsmiddel tegen 

vijandige overnameaanbiedingen. Bovendien wordt een stabiel aandeelhouderschap over de 

generaties heen mogelijk37. 

De certificering verzekert niet enkel de continuïteit van de exploitatie na het overlijden of het 

pensioen van de eigenaar-manager, maar zorgt ook voor een financiële afhandeling die 

                                                           
35

 Wet 15 juli 1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen, BS 5 
september 1998 (hierna: Certificeringswet). 
36

 D. VAN GERVEN, “Private stichting als instrument voor estate planning”, T.E.P. 2005, 184. 
37

 D. VAN GERVEN, “Private stichting als instrument voor estate planning”, T.E.P. 2005, 185. 
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successievriendelijk is voor alle erfgenamen en dit zonder de groei van de onderneming in het 

gedrang te brengen38. 

HOOFDSTUK II. TOEPASSINGSGEBIED: EFFECTEN 

27. De Certificeringswet voorziet louter het certificeren van effecten uitgegeven door een 

BVBA39, NV40 of Comm.VA41, waardoor het wettelijk toepassingsgebied in België beperkter is dan in 

Nederland.  

 

28. Zoals reeds eerder vermeld worden bij certificering van effecten aan de houders ervan 

certificaten overhandigd42. 

Voor de NV43 en Comm.VA44 komen zowel aandelen, als winstbewijzen, converteerbare obligaties en 

warrants in aanmerking voor certificering. Voor de BVBA45 komen louter aandelen in aanmerking. 

HOOFDSTUK III. OPSPLITSING JURIDISCHE EN ECONOMISCHE EIGENDOM 

29. Bij de certificering wordt de juridische eigendom van effecten gescheiden van de 

economische eigendom. Hierdoor verwerven de certificaathouders een persoonlijk vorderingsrecht 

(economische eigendom) op de private stichting (juridische eigenaar) tot doorstorting van de 

opbrengsten van de gecertificeerde aandelen46. 

 

30. De private stichting als certificeringsvehikel is een nuttig instrument om binnen een familiale 

onderneming de continuïteit te verzekeren naar de volgende generatie, de versnippering van een 

bedrijf te vermijden en de stichter van een bedrijf zijn controle over de onderneming te laten 

behouden. De private stichting combineert controle met successie, zodat zowel de huidige als 

toekomstige generaties gediend zijn: de huidige behoudt de controle, de toekomstige verwerft het 

vermogen en de dividenden. 

                                                           
38

 D. VAN GERVEN, “De private stichting en de stichting van openbaar nut”, TBBR 2003, 6, 352; F. DUBOIS, en K. 
VAN ECHELPOEL, “Het statuut van private stichting: balans na 4 jaar bestaan”, Cah.jur. 2007, 4, 45; A. VERBEKE, 
“Certificering van effecten. Nuttig instrument voor successieplanning?”, Not.Fisc.M. 1999, 3, 46. 
39

 Artikel 242 W.Venn. 
40

 Artikel 503 W.Venn. 
41

 Artikel 657 W.Venn. en Parl.St. Kamer 1997-98, nr. 1430/1, 8. 
42

 J. RUYSSEVELDT, Praktijkgids Successieplanning Editie 2013-2014, Knokke-Heist, eigen beheer, 2013, 673; M. 
TISON, “Certificering van aandelen naar Belgisch recht (Wet van 15 juli 1998)” in Handboek Estate Planning 
algemeen deel 3, Brussel, Larcier, 2009, 239-241 en 244; R. DEBLAUWE, “De fiscale gevolgen van de wet op de 
certificatie van effecten”, TFR 2000, 178, 269; A. NIJS, “De Belgische private stichting in het kader van 
successieplanning”, Fiscoloog Tribune: De (private) stichting 26 november 2002, 2; D. VAN GERVEN, “De private 
stichting en de stichting van openbaar nut”, TBBR 2003, 6, 353; N. LABEEUW, “De private stichting als instrument 
voor vermogensplanning” in Themis Familiaal Vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2004, 61; R. TAS, “De private 
stichting en de certificering van aandelen”, TRV 2004, 440-441; A. VERBEKE, “Certificering van effecten. Nuttig 
instrument voor successieplanning?”, Not.Fisc.M. 1999, 3, 45. 
43

 Artikel 503 W.Venn. 
44

 Artikel 657 W.Venn. j° artikel 503 W.Venn. 
45

 Artikel 242 W.Venn. 
46

 N. LABEEUW, “De private stichting als instrument voor vermogensplanning” in Themis Familiaal 
Vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2004, 61; S. VAN BREEDAM, en R. ACKERMANS, “Het administratiekantoor – 
techniek van estate- en successieplanning” in Fiscale Praktijkstudies nr. 25, Mechelen, Ced.Samsom, 2002, 56-
58. 
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Bovendien biedt de private stichting een familiale onderneming/vennootschap de mogelijkheid een 

professioneel bestuur in de plaats te stellen dat een consistent en stabiel beleid voor de 

onderneming waarborgt terwijl de familie verder kan blijven genieten van de winstuitkeringen. Op 

die manier ontstaat er een stabiel aandeelhouderschap over de generaties heen en is de continuïteit 

van het bedrijf gewaarborgd, zowel voor aandeelhouders als belanghebbenden (werknemers, 

bestuurders, etc.)47. 

 

31. Door het certificeren van aandelen wordt de stichting de juridische eigenaar van de aandelen 

van een onderneming of vennootschap. De zeggenschap over de aandelen wordt losgekoppeld van 

de vermogensrechten. De private stichting, in haar hoedanigheid van uitgever van de certificaten, 

verkrijgt de bestuurs- en zeggenschapsrechten48 die aan de aandelen verbonden zijn, terwijl de 

vermogensrechten49 aan de certificaathouders toekomen. De stichting verbindt er zich toe om alle 

inkomsten uit de ingebrachte aandelen door te betalen aan de certificaathouders50. Vermits de 

stichting eigenaar is van de aandelen oefent zij alle stemrechten uit51. De juridische en de 

economische eigendom van de certificaten worden bijgevolg opgesplitst. Fiscaalrechtelijk wordt de 

aanspraak op winst en vermogen rechtstreeks aan het certificaat toegerekend52. 

 

32. De functie van het administratiekantoor is niet meer dan een financieel doorgeefluik53. De 

effecten die door tussenkomst van de private stichting (als administratiekantoor) worden 

gecertificeerd, vallen niet in de grondslag voor het berekenen van de rechtspersonenbelasting. Er is 

sprake van een systeem van fiscale transparantie54: men kijkt door de stichting heen en belast de 

certificaten bij de certificaathouders die er economisch eigenaar van zijn. De private stichting wordt 

enkel belast in de rechtspersonenbelasting op de inkomsten die geen inkomsten zijn uit de 

onderliggende handelsvennootschap. Zij wordt niet belast op de inkomsten afkomstig uit de 

onderliggende handelsvennootschap, aangezien deze inkomsten fiscaal worden geacht rechtstreeks 

te zijn ontvangen door de certificaathouders, die de economische rechten hebben op de 

inkomstenstromen. 

 

33. De private stichting is na certificering een volwaardig eigenaar van de onderliggende 

aandelen, maar met beperkingen. Haar voornaamste plichten zijn55: 

- Plicht tot doorstorting aan de certificaathouders56. Immers heeft de certificaathouder een 

vorderingsrecht op de economische waarde van de gecertificeerde aandelen. Dit vertaalt zich 

                                                           
47

 R. TAS, “De private stichting en de certificering van aandelen”, TRV 2004, 441. 
48

 Onder andere het stemrecht, het vraag- en controlerecht. 
49

 Bijvoorbeeld de uitkeringen van dividenden, liquidatieboni, terugbetalingen op grond van een 
kapitaalvermindering of –aflossing. 
50

 Artikel 503 W.Venn. 
51

 D. VAN GERVEN, “De private stichting en de stichting van openbaar nut”, TBBR 2003, 6, 353; A. NIJS, “De 
Belgische private stichting in het kader van successieplanning”, Fiscoloog Tribune: De (private) stichting 26 
november 2002, 2. 
52

 J. RUYSSEVELDT, Praktijkgids Successieplanning Editie 2013-2014, Knokke-Heist, eigen beheer, 2013, 674. 
53

 J. RUYSSEVELDT, Praktijkgids Successieplanning Editie 2013-2014, Knokke-Heist, eigen beheer, 2013, 674; D. 
VAN GERVEN, “Private stichting als instrument voor estate planning”, T.E.P. 2005, 185. 
54

 Artikel 13 §1 Certificeringswet. 
55

 A. NIJS, “De Belgische private stichting in het kader van successieplanning”, Fiscoloog Tribune: De (private) 
stichting 26 november 2002, 9-10. 
56

 Artikel 503 §1 lid 1 lid 4 en artikel 242 §1 lid 1 en lid 5 W.Venn. 
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onder andere in het recht op de dividenden, de uitkering van reserves, de terugbetaling van 

kapitalen ingevolge een doorgevoerde kapitaalvermindering of aflossing van kapitaal, de 

opbrengsten in het kader van een uitkoop of geschillenregeling en het recht op de liquidatiesaldi. 

Deze bepaling belet niet dat dividenden die worden uitgekeerd aan de stichting die de betrokken 

effecten beheert, aan de certificaathouders worden doorgestort. Deze doorstorting is immers 

geen uitkering in de strikte betekenis van het woord, maar wel een contractuele schuld van de 

stichting57. Een doorgestort dividend wordt niet als een stoffelijk voordeel beschouwd te meer 

daar de stichting, volgens de wetgever, niet kan/moet worden beschouwd als de eigenaar van de 

effecten die ze beheert58. 

- Verbod tot overdracht van de gecertificeerde aandelen59. De verkoop van de aandelen door de 

private stichting beantwoordt geenszins aan de doelstelling van die operatie.  

De stichting oefent alle zeggenschapsrechten uit verbonden aan de juridische eigendom van de 

aandelen, zoals onder meer het deelnemingsrecht aan de algemene vergadering, het stemrecht, het 

voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, het recht op conversie van converteerbare obligaties, het recht 

op informatie, het recht om vragen te stellen op de algemene vergadering, het recht om een 

minderheidsvordering in te stellen60. 

 

 

                                                           
57

 D. VAN GERVEN, “De private stichting en de stichting van openbaar nut”, TBBR 2003, 6, 353; A. VAN DEN 

BOSSCHE, en D. COVELIERS, “De Belgische private stichting herbekeken” in W. PINTENS en C. DECLERCK (eds.), 
Patrimonium 2010, Antwerpen, Intersentia, 2010, 309. 
58

 Parl.St. Senaat 2000-01, nr. 2-283/16, 174. 
59

 Artikel 503 §1 lid 5 en artikel 242 §1 lid 6 W.Venn. 
60

 J. RUYSSEVELDT, Praktijkgids Successieplanning Editie 2013-2014, Knokke-Heist, eigen beheer, 2013, 688. 
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DEEL III. CERTIFICERING VAN VASTGOED 

HOOFDSTUK I. VIA EEN VASTGOEDCERTIFICAAT61 

34. Vastgoedcertificaten vinden hun oorsprong in de jaren ’60 en verhielpen aan het feit dat de 

kleine spaarder – met een beperkt kapitaal – wou beleggen in vastgoed maar dit moeilijk kon 

realiseren. Het zijn schuldinstrumenten die rechten incorporeren op de inkomsten, op de 

opbrengsten en op de realisatiewaarde van één of meer bij de uitgifte van de certificaten bepaalde 

onroerende goederen62. Het is een effect dat aan de houder ervan een schuldvordering toekent op 

een vennootschap. Hoewel vastgoedcertificaten slaan op onroerende goederen, moeten zij als 

roerende goederen worden gekwalificeerd. 

 

35. Hoewel een certificaathouder juridisch gezien geen rechtstreekse eigendomstitel van een 

onroerend goed bezit, bevindt hij zich economisch gezien in dezelfde situatie als een particulier die 

eigenaar wordt van een verhuurd gebouw, waarvan het rendement afhankelijk is van het 

geïnvesteerde bedrag en van de huuropbrengst, terwijl de latere verkoopopbrengst onder meer 

bepaald wordt door de op dat tijdstip geldende huurwaarde. De certificaathouder heeft enkel een 

vorderingsrecht, geen eigendomsrecht op het onroerend goed. 

Vastgoedcertificaten zijn effecten die recht geven op een aandeel in de huuropbrengst van een 

onroerend goed en op een aandeel in de verkoopopbrengst van dat onroerend goed, wanneer het 

wordt verkocht. 

Een certificaathouder hoeft zich evenwel niet om het beheer, de verhuring of de verkoop van het 

gebouw te bekommeren, aangezien de hele verrichting van het begin af door gespecialiseerde 

(beheer)vennootschappen wordt uitgevoerd. 

 

36. Na de keuze van een interessante vastgoedbelegging door de vennootschap, gespecialiseerd 

in certificering, wordt de kostprijs van deze belegging verdeeld over een aantal vastgoedcertificaten 

met een vaste uitgifteprijs. Via één of meer erkende financiële instellingen worden deze certificaten 

vervolgens privé of publiek uitgegeven met een gemiddelde looptijd tussen 15 en 25 jaar. Vervolgens 

wordt het onroerend goed verhuurd, zodat het huurinkomsten kan genereren. De houder van het 

vastgoedcertificaat krijgt in verhouding tot zijn inbreng een deel van die inkomsten uitgekeerd. Vanaf 

het verstrijken van een vooraf bepaalde periode sinds de uitgifte van het vastgoedcertificaat, kan de 

vennootschap beslissen tot de verkoop van het onroerend goed. De certificaathouder heeft in laatste 

instantie recht op een evenredig deel van de opbrengst van de verkoop van het onroerend goed.  

 

37. Vastgoedcertificaten geven in het bijzonder recht op twee zaken: 

- Een aandeel in de jaarlijkse opbrengst; 

- Een aandeel in de verkoopopbrengst van het gebouw. 
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 Uitgifteprospectus “Genk Logistics” bij KBC Real Estate Securisation, 
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/KBC/PDF/BEDRIJVEN/Genk_Logistics_prospectus_nl.pdf. 
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 Artikel 3 §1, 1° Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, BS 26 april 2007; artikel 2 §1, 4° KB 
14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn 
toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, BS 3 december 2007. 
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38. Vastgoedcertificaten zijn effecten die een vorderingsrecht vertegenwoordigen. De jaarlijkse 

uitkering aan de houder van het certificaat bevat twee bestanddelen: enerzijds een interestgedeelte, 

anderzijds een jaarlijkse kapitaalaflossing van de schuldvordering. Het interestgedeelte is fiscaal te 

beschouwen als inkomen van effecten ter vertegenwoordiging van schuldvorderingen wegens 

geldleningen en zijn in principe onderworpen aan de roerende voorheffing van 25%. De 

kapitaalaflossing maakt geen belastbaar inkomen uit vermits het een terugbetaling is van de 

oorspronkelijk door de certificaathouder verstrekte lening. 

Ingeval van verkoop van het onroerend goed komt de verkoopopbrengst toe aan de certificaat-

houder. De uiteindelijke uitkering bestaat eveneens uit twee onderdelen: enerzijds het nog 

openstaande en niet-afgeloste kapitaal van de lening dat door de certificaathouder aanvankelijk 

werd verstrekt, anderzijds een meerwaarde. Deze laatste wordt fiscaal als een interest beschouwd, 

en aldus onderworpen aan 25% roerende voorheffing63. 

 

39. Afhankelijk van de hoedanigheid van de genieter van de inkomsten van het 

vastgoedcertificaat is het fiscaal statuut verschillend: 

- Een natuurlijke persoon is onderworpen aan personenbelasting, met name een bevrijdende 

roerende voorheffing; 

- Een vennootschap is onderworpen aan vennootschapsbelasting, met name een verrekenbare 

roerende voorheffing met de te betalen vennootschapsbelasting van 34%. 
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 Artikel 19 §2 en artikel 269 §1, 1° WIB 92. 
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HOOFDSTUK II. VIA EEN PRIVATE STICHTING-ADMINISTRATIEKANTOOR  

40. Hoewel de Certificeringswet hierover niets bepaalt, bestaat de mogelijkheid ook andere 

goederen dan effecten binnen het toepassingsgebied van de Certificeringswet te certificeren.  

De Certificeringswet bepaalt: “certificaten die betrekking hebben op aandelen, winstbewijzen, 

converteerbare obligaties of warrants kunnen, al of niet met medewerking van de vennootschap, 

worden uitgegeven door een rechtspersoon die in het bezit blijft of het bezit verkrijgt van de effecten 

waarop de certificaten betrekking hebben en zich ertoe verbindt de opbrengst van of de inkomsten 

uit die effecten voor te behouden aan de houder van de certificaten”. 

Het wettelijk draagvlak voor de aanwending van de private stichting is in België – in vergelijking tot 

Nederland – veel beperkter. De certificeringsmogelijkheid is alleen voorzien in het Wetboek van 

Vennootschappen onder de artikelen die betrekking hebben op de BVBA64, NV65 of Comm.VA66. Uit 

analyse van de Certificeringswet kan worden afgeleid dat de certificering niet uitsluitend kan/hoeft 

worden toegepast op aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties of warrants.  

Deze vaststelling leidt ertoe dat certificering ook mogelijk is voor andere goederen dan effecten van 

voormelde vennootschappen, zoals bijvoorbeeld aandelen van een VOF, Comm.V, CVOA of CVBA, of 

van andere goederen dan aandelen, zoals vorderingen (rekening-courant) op vennootschappen, 

vastgoed of kunstwerken67. Hoewel niet expliciet opgenomen in de Certificeringswet, zijn dergelijke 

voorwerpen van certificering niet uitdrukkelijk verboden68. Hier geldt de gewone contractuele 

vrijheid69. 

 

41. Ook in het Nederlandse recht kan deze certificeringstechniek op alle soorten goederen 

worden toegepast: onroerende en roerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke goederen70. 

Certificering van onroerend goed leidt tot heffing van overdrachtsbelasting71. 

 

42. Naast het geval waarbij aandelen of andere effecten van een BVBA, NV of Comm.VA in een 

stichting worden ingebracht om vervolgens te worden gecertificeerd, zijn er nog andere 

toepassingen waarin de private stichting in het kader van een familiale planning kan worden 

aangewend. Zo komen aandelen van andere dan bovenvermelde vennootschapsvormen, maar ook 

kunstwerken, vorderingen op vennootschappen, en vastgoed in aanmerking voor certificering72. 

De Memorie van Toelichting bij de Certificeringswet vermeldt: “De bepalingen van dit ontwerp zijn 

alleen van toepassing op de erin bedoelde certificatieverrichtingen. De invoeging van deze 
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 Artikel 242 W.Venn. 
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 Artikel 503 W.Venn. 
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 Artikel 657 W.Venn. 
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 J. RUYSSEVELDT, Praktijkgids Successieplanning Editie 2013-2014, Knokke-Heist, eigen beheer, 2013, 669-670. 
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 A. NIJS, “De Belgische private stichting in het kader van successieplanning”, Fiscoloog Tribune: De (private) 
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bepalingen in het vennootschapsrecht heeft geenszins tot gevolg dat certificatieverrichtingen die niet 

tot het toepassingsgebied van dit ontwerp behoren, door die bepalingen verboden of verplicht 

geregeld worden”73.  

In dit hoofdstuk wordt onderzocht of ook vastgoed – net zoals de Nederlandse praktijk bewijst – wel 

degelijk via een private stichting naar Belgisch recht kan worden gecertificeerd. 

 

43. Zowel roerende (lichamelijke als onlichamelijke) als onroerende vermogensbestanddelen 

kunnen het voorwerp vormen van een inbreng74. De private stichting mag wel degelijk onroerende 

goederen bezitten, zelfs indien deze slechts op indirecte wijze kaderen binnen haar doel75. 

Naast de volle eigendom van een onroerend goed, kunnen ook zakelijke rechten als blote eigendom, 

vruchtgebruik, erfpacht en opstal worden ingebracht in de private stichting. 

 

44. RUYSSEVELDT geeft het voorbeeld waarbij een vader vijf dochters heeft76, waarvan hij twee 

dochters – uit zijn vorig huwelijk – niet meer ziet. Hij is een groot vastgoedeigenaar. Teneinde zijn 

onroerend vermogen ongeschonden en intact te houden en te vrijwaren tegen een mogelijke latere 

gerechtelijke aanvraag tot verdeling door die twee dochters kan hij de onroerende goederen in een 

stichting plaatsen tegen vergoeding van certificaten. Op die wijze beschermt hij zijn drie jongste 

dochters tegen een mogelijke willekeur ten aanzien van hun twee halfzussen. In het bestuur kan hij 

de juiste bestuurders/opvolgers aanduiden die het actief van de stichting, na zijn overlijden, verder 

zullen beheren en administreren. 

 

45. In ieder geval kunnen zowel effecten als andere goederen (vorderingen op vennootschappen, 

vastgoed of kunstwerken) worden gecertificeerd op twee bijkomende manieren: 

- de Nederlandse stichting-administratiekantoor77; 

- inbreng in een BVBA, NV of Comm.VA, waarna de aandelen als vergoeding voor de inbreng 

worden gecertificeerd78.  
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 Parl.St.Kamer 1997-98, nr. 1430/1, 3. 
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 De inbreng van goederen of rechten in een stichting mag geenszins verward worden met een 
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DEEL IV. LEVENSLOOP VAN EEN PRIVATE STICHTING MET CERTIFICERING VAN 

VASTGOED 

HOOFDSTUK I. OPRICHTING VAN DE STICHTING-ADMINISTRATIEKANTOOR, OPMAAK VAN 

DE STATUTEN EN OPSTELLEN VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN 

Afdeling 1. Oprichting van het administratiekantoor 

46. De private stichting dient op straffe van nietigheid te worden opgericht bij authentieke 

akte79. Deze akte dient aangeboden te worden ter registratie80. Hierbij kunnen zowel roerende als 

onroerende goederen worden ingebracht. Deze inbreng kan op fiscaal vlak op verschillende wijzen 

worden gekwalificeerd. Het staat evenwel vast dat de inbreng niet moet worden beschouwd als een 

inbreng in de vennootschapsrechtelijke betekenis, want er worden geen aandelen als tegenprestatie 

geleverd. Bovendien is er geen maatschappelijk kapitaal. 

De oprichting geschiedt hetzij bij (notariële) akte onder levenden (inter vivos) hetzij bij (notarieel)81 

testament (mortis causa).  

 

47. De vermogensoverdracht aan de stichting naar aanleiding van haar oprichting moet als een 

“bestemming” of “affectatie” worden beschouwd. Het betreft een eenzijdige wilsuiting die een 

doelvermogen creëert of ertoe bijdraagt. Deze eenzijdige wilsuiting kan ten bezwarende titel 

gebeuren en is met name het geval wanneer activa worden ‘ingebracht’ in een stichting-

administratiekantoor, die als tegenprestatie hiervoor certificaten uitgeeft82.  

In tegenstelling tot een inbreng ‘ten bezwarende titel’ met certificering als tegenprestatie, kan een 

certificering ook ‘via schenking’ gebeuren. Hierbij ontvangt de stichter-inbrenger geen certificaten ter 

gelegenheid van de overdracht van zijn actiefbestanddeel aan de private stichting. Deze mogelijkheid 

dient zich aan als de stichting activa certificeert in uitvoering van haar statutaire doelstelling om 

bijvoorbeeld de zorg op zich te nemen van de door de stichter aangewezen personen. Door het 

uitvoeren van haar doel geeft de stichting vervolgens certificaten uit aan de door de stichter 

aangewezen personen. 

 

48. De private stichting heeft geen wettelijk beschermd kapitaal en dus ook geen wettelijk 

minimumkapitaal83. Toch zou in de oprichtingsakte al een vermogen aan de stichting moeten worden 

overgedragen. Nochtans kan in de oprichtingsakte worden bepaald dat de daadwerkelijke 

terbeschikkingstelling/levering/“volstorting” op een later tijdstip kan plaatsvinden84. 
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Voor de stichting van openbaar nut daarentegen bestaat wel een administratieve praktijk, waarbij 

men een minimale inbreng van 25.000 euro vooropstelt85. 

 

49. Eens zij bestaat kunnen ook anderen dan de stichter activa overdragen aan de stichting. Bij 

een certificeringsoperatie zullen de ingebrachte goederen doorgaans niet bij de oprichting maar pas 

(kort) daarna bij de stichting worden ‘ingebracht’86. 

Afdeling 2. Opmaak van de statuten 

50. De statuten van de private stichting dienen minstens een aantal verplichte vermeldingen te 

bevatten, opgesomd in artikel 28 V&S-wet87. Bij een latere statutenwijziging van de private stichting 

moet de wijziging van een aantal specifieke gegevens expliciet bij authentieke akte worden 

vastgesteld88. 

De doelomschrijving in de statuten zal beperkend zijn, mede ter bescherming van de belangen van de 

certificaathouders. Als voorbeeld voor doelomschrijving zou kunnen gelden: “het certificeren en 

beheren van vastgoed overeenkomstig de administratievoorwaarden”89. 

 

51. De private stichting verwerft rechtspersoonlijkheid op het moment dat haar statuten en de 

akten betreffende de benoeming van haar bestuurders worden neergelegd in een daartoe bestemd 

dossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van de plaats waar haar zetel gelegen is90. Op 

de griffie wordt een stichtingsdossier bijgehouden, met onder meer de statuten91, alle wijzigingen 

eraan92, benoemingsakten van bestuurders en ook de jaarrekening van de stichting93. 

De meeste op de griffie neer te leggen stukken moeten, al dan niet bij uittreksel, worden bekend 

gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Hierdoor wordt de inhoud tegenwerpelijk aan 

derden94. 

 

52. Zoals bij vennootschappen95 kunnen in naam van de stichting ook verbintenissen worden 

aangegaan vooraleer zij rechtspersoonlijkheid bezit96. Behoudens andersluidende bepalingen zijn de 

personen die voormelde verbintenissen hebben aangegaan, daartoe persoonlijk en hoofdelijk 

aansprakelijk behalve wanneer de stichting binnen twee jaar na het ontstaan van de verbintenis 

rechtspersoonlijkheid heeft verkregen en zij bovendien die verbintenissen zes maanden na 

verkrijging van de rechtspersoonlijkheid heeft overgenomen. Verbintenissen overgenomen door de 

stichting worden geacht van hun ontstaan door de stichting te zijn aangegaan97. 
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53. De statuten van een stichting vermelden tenminste98: 

- de naam, voornamen, woonplaats, geboortedatum en -plaats van de stichters of, ingeval het een 

rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel; 

- de naam van de stichting; 

- de precieze omschrijving van het doel of de doeleinden waarvoor zij is opgericht, alsook de 

activiteiten die zij beoogt om die doeleinden te bereiken; 

- het adres van de zetel van de stichting, die in België gevestigd moet zijn; 

- de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de bestuurders, de omvang 

van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij deze uitoefenen; 

- in voorkomend geval, de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de 

personen gemachtigd om de stichting te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden 

en de wijze waarop zij deze uitoefenen; 

- in voorkomend geval, de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de 

personen aan wie het dagelijks bestuur van de stichting is opgedragen, de omvang van hun 

bevoegdheden en de wijze waarop zij deze uitoefenen; 

- de bestemming van het vermogen van de stichting bij ontbinding, dat tot een ideëel doel moet 

worden aangewend. De statuten kunnen evenwel erin 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; 

- de voorwaarden waaronder de statuten kunnen worden gewijzigd; 

- de wijze van regeling van belangenconflicten. 

 

54. Inzake het opstellen van de statuten bestaat een zeer grote flexibiliteit. Zo kan de 

benoeming, opvolging en vervanging, maar ook de werking van de raad van bestuur naar 

goeddunken van de stichter(s) in de statuten worden omschreven. Zo kan de stichter zelf deel 

uitmaken van de raad van bestuur en kunnen allerhande clausules worden opgenomen die de 

benoeming of de afzetting van de bestuurders doen toekomen aan de stichter, een toezichtsorgaan 

of zelfs een externe derde. Zo kunnen eveneens allerhande bepalingen de concrete werking van het 

bestuur omschrijven en kan worden bepaald dat t.a.v. derden één of meer bestuurders de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben, kan de meerderheid tot het nemen van besluiten vrij in 

de statuten worden bepaald en kan een dagelijks bestuur op het getouw worden gezet, hetgeen zelfs 

aan derden, niet-bestuurders, kan worden opgedragen99.  

In de statuten kan een ontbindende voorwaarde worden ingeschreven die erin bestaat dat het in de 

private stichting ingebrachte actiefbestanddeel van rechtswege terugkeert naar de oorspronkelijke 

stichter ingeval de stichting ontbonden zou worden ingevolge artikel 39 V&S-wet. In dit geval gaat de 

ontbinding van de inbreng aan de ontbinding van de stichting zelf vooraf. De oorspronkelijke 

inbrenger zal zijn activa terugkrijgen. Deze mogelijkheid van terugname van de activa kan worden 

bepaald, niet alleen in natura, maar ook in liquide middelen, voor het geval de activa reeds werden 

aangewend voor andere doelstellingen. 
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55. Ook de statutenwijziging is aan een ruime keuzevrijheid onderworpen. Zo kan worden 

bepaald dat de statuten, of een deel ervan, niet voor wijziging vatbaar zijn of dat de wijziging van de 

statuten kan worden doorgevoerd door de stichter alleen of mits een gekwalificeerde meerderheid 

van de certificaathouders/bestuurders. Ook kan in een gedetailleerde regeling worden voorzien om 

het bestuur van de stichting na het overlijden van de pater familias aan te duiden. Daarbij kan 

bijvoorbeeld worden gedacht aan categorieën van certificaathouders die elk een bestuurder kunnen 

aanduiden of aan de opname van welbepaalde voorwaarden die moeten worden voldaan op het vlak 

van studies, ervaring, leeftijd, om in aanmerking te kunnen komen als bestuurder van het 

administratiekantoor100. 

Afdeling 3. Opstellen van de administratievoorwaarden 

 

56. De certificering krijgt concrete vorm en wordt tot stand gebracht door een overeenkomst 

gesloten bij de overdracht van privévermogen naar de stichting. De certificaathouders en het 

administratiekantoor stellen een overeenkomst op met detaillering van hun wederzijdse rechten en 

plichten. Dit zijn de certificerings- of administratievoorwaarden die de relatie tussen de 

certificaathouder en de stichter beheren. Het gaat om een contract dat geen deel uitmaakt van de 

statuten van de private stichting, de verhouding tussen certificaathouder en private stichting is 

immers louter contractueel101.  

De administratievoorwaarden kunnen volledig vrij en zowel onderhands als authentiek worden 

opgesteld102. De volgende elementen worden hierin opgenomen: 

- De modaliteiten inzake de overdracht van de opbrengst door de private stichting aan de 

certificaathouder. Deze heeft een ‘economisch’ vorderingsrecht waarmee hij van de stichting kan 

eisen onmiddellijk de dividenden, kapitaalverminderingen en de liquidatieopbrengsten van de 

vennootschap te ontvangen103. De vrijheid van het opstellen van de administratievoorwaarden 

kan zelfs zo ver gaan dat men inschrijft dat het certificaat geen recht geeft op de opbrengst van 

een bepaald actiefbestanddeel, maar op de zaak zelf; 

- Een regeling inzake de werkingskosten van de emittent; 

- De vastlegging van de ‘spelregels’ inzake de uitoefening van het stemrecht door de emittent in 

de onderliggende vennootschap; 

- De voorwaarden inzake de zgn. “royeerbaarheid” of omwisseling van de certificaten in aandelen; 

- De voorwaarden inzake de overdraagbaarheid van de certificaten. In principe zijn de certificaten 

vrij overdraagbaar, tenzij de administratievoorwaarden hieraan een beperking of verbod 

opleggen; 

- De werking van het bestuur binnen de schoot van de private stichting. 
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57. Hoewel in principe door de certificering een strikte scheiding wordt doorgevoerd tussen de 

zeggenschapsrechten enerzijds en de vermogensrechten anderzijds, kunnen bijvoorbeeld in de 

administratievoorwaarden bepalingen worden opgenomen omtrent de wijze waarop het stemrecht 

van de gecertificeerde aandelen door het administratiekantoor zal moeten worden uitgeoefend. 

Allerhande formules zijn ter zake denkbaar, gaande van een voorafgaande consultatieplicht van (een 

deel van) de certificaathouders tot een verregaande vrijheid voor het (bestuur van het) 

administratiekantoor104. 

HOOFDSTUK II. ‘INBRENG’ VAN VASTGOED IN DE PRIVATE STICHTING 

Afdeling 1. Inbreng onder bezwarende titel 

58. Gelijklopend met het opstellen van de administratievoorwaarden wordt onroerend goed 

overgedragen van een privévermogen naar de private stichting.  

Een inbreng in een private stichting is in principe onherroepelijk. Evenwel kunnen hier voorwaarden 

en lasten aan worden verbonden. 

 

59. Zodra de inbreng van één of meer onroerende goederen wordt vergoed aan de stichter-

inbrenger, is er sprake van een inbreng onder bezwarende titel, ongeacht de rechtshandeling105. 

 

60. De inbreng ten bezwarende titel van onroerende goederen gelegen in het Vlaams Gewest is 

onderworpen aan het verkooprecht van 10%106.  

Zijn vrijgesteld van dit evenredig recht: inbreng van in het buitenland gelegen onroerende 

goederen107 en de overdracht ten bezwarende titel van nieuwe gebouwen met toepassing van 

BTW108. Eigendomsoverdrachten die voortvloeien uit de wet, bijvoorbeeld ingevolge natrekking, zijn 

niet aan evenredige rechten onderworpen. 

 

61. De grondslag voor de registratierechten is de overeengekomen prijs en de lasten die door de 

verkrijger persoonlijk worden gedragen109. Deze grondslag mag in geen geval minder zijn dan de 

normale verkoopwaarde van het ingebrachte onroerend goed110. Het betreft de objectieve 

marktwaarde bij een normale verkoop zonder rekening te houden met subjectieve elementen, een 

gelegenheids- of genegenheidswaarde wordt hierbij niet in aanmerking genomen111. Indien de 

ontvanger van de registratie niet akkoord is met de uitgedrukte prijs, kan hij een controleschatting 

vorderen en zal de verkoopwaarde vervolgens bij expertise worden vastgesteld112. Bij ruiling van 
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onroerende goederen worden de rechten geheven op de hoogste waarde met minimum de 

verkoopwaarde113. 

 

62. Een onroerend goed kan op een onrechtstreekse wijze worden gecertificeerd. Indien het zich 

reeds in het vermogen van een (patrimonium)vennootschap bevindt, kunnen haar aandelen worden 

ingebracht in een private stichting om daaropvolgend te worden gecertificeerd. Dergelijke inbreng 

wordt steeds aanzien als een overdracht ten bezwarende titel. In ruil voor de ingebrachte effecten 

verkrijgt de inbrenger als tegenprestatie immers certificaten van de stichting114. Op dergelijke 

overdracht onder bezwarende titel van aandelen van een (patrimonium)vennootschap zijn geen 

schenkingsrechten verschuldigd115. Enkel het algemeen vast recht van 50 euro is verschuldigd116.  

De inbreng ten bezwarende titel van de aandelen van een patrimoniumvennootschap die één 

onroerend goed bezit, zou door de Administratie van de Patrimoniumdocumentatie beschouwd 

kunnen worden als een rechtstreekse overdracht van het onroerend goed, zodat het mutatierecht117 

van 10% verschuldigd zou zijn. De Administratie zou deze overdracht van aandelen kunnen 

herkwalificeren als de overdracht van het onroerend goed. Immers de aandelen van de 

patrimoniumvennootschap vertegenwoordigen dan ook uitsluitend het onroerend goed. Nochtans 

dient de Administratie de formaliteiten van de rechtspersoonlijkheid te respecteren en is haar 

eventuele actie tot herkwalificatie moeilijk te verdedigen. 

Afdeling 2. Inbreng om niet 

63. In sommige gevallen zal de vermogensoverdracht naar een private stichting niet ten 

bezwarende titel, maar ‘om niet’ geschieden. Hiermee wordt bedoeld de gevallen waarbij een 

inbreng van goederen gebeurt, zonder dat daartegenover certificaten worden uitgereikt of zonder 

dat daar enige tegenprestatie tegenover staat118. Voorbeelden zijn de overdracht van een 

kunstcollectie of kasteel aan de stichting die als doel heeft het familiepatrimonium te bewaren119.  

Afdeling 3. Inbreng via schenking 

64. Indien een inbreng van een onroerend goed of aandelen van een 

(patrimonium)vennootschap in de private stichting wordt gekwalificeerd als een schenking – 

ingevolge de aanwezigheid van een animus donandi120 – is een schenkingsrecht van 5,5% 

verschuldigd121.  

Zo de schenker zelf een stichting of rechtspersoon, bedoeld in artikel 140, lid 1, 10° W.Reg is, is een 

specifiek vast recht van 100 euro verschuldigd122. 
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65. De situatie kan zich voordoen waarbij de stichter de opdracht geeft aan het bestuur – 

ingevolge de uitoefening van het statutair doel – de certificaten die gecreëerd worden ter 

gelegenheid van de inbreng van activa over te maken aan de door hem aangewezen personen. Dit 

beding ten behoeve van een derde houdt een aanbod van schenking in. Er kan slechts sprake zijn van 

een schenking door de stichter, indien de begunstigden het aanbod hebben aanvaard.  

Ingeval de begunstigden niet aanvaarden, zullen bij het overlijden van de stichter de certificaten tot 

zijn nalatenschap behoren. 

 

66. Schenkingsrechten worden geheven op de verkoopwaarde van de geschonken onroerende 

goederen, zonder aftrek van de lasten123. Er kan bij een schenking van onroerende goederen geen 

voorafgaande schatting van de verkoopwaarde gevraagd worden aan de ontvanger van de 

schenkingsrechten124. 

 

67. Schenkingsrechten op de overdracht van aandelen van een (patrimonium)vennootschap aan 

een private stichting kunnen worden vermeden door gebruik te maken van de handgift, de 

onrechtstreekse schenking of de schenking voor buitenlandse notaris. Deze dienen niet te worden 

geregistreerd, waardoor geen schenkingsrechten verschuldigd zijn125. Echter zal artikel 7 W.Succ. 

aanleiding geven tot de heffing van successierechten op deze niet-geregistreerde schenkingen, 

indien de schenker binnen drie jaar na zijn schenking overlijdt. 

 

68. Met uitzondering van handgiften, behoeft elke schenking aan een private stichting een 

machtiging tot aanvaarding van de minister van Justitie of zijn vertegenwoordiger. Deze machtiging is 

evenwel niet vereist voor de aanvaarding van giften met een waarde niet hoger dan 100.000 euro126 

en handgiften, ongeacht het bedrag127. Bovendien kan de machtiging slechts worden toegekend 

indien de stichting voldoet aan de openbaarmakingsverplichtingen opgelegd door artikel 31 en 45 

V&S-wet128. Schenkingen vereisen naast de machtiging steeds een authentieke akte129, met 

uitzondering van de handgift of onrechtstreekse schenking. 
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Afdeling 4. Inbreng via testament 

69. Aangezien de wet het niet uitsluit, kan een stichting – met ingang van de dag van het 

overlijden van de stichter – ook bij notarieel of internationaal (geen eigenhandig) testament worden 

opgericht130. Artikel 27 derde lid V&S-wet bepaalt immers dat de stichting op straffe van nietigheid 

moet worden opgericht bij authentieke akte, waardoor ook een notarieel131 testament een 

mogelijkheid vormt132. Een testament is steeds herroepbaar133 en dit zal ook gelden voor 

testamenten waarin de oprichtingsakte van een stichting vervat ligt. De inbreng bij de oprichting in 

uitvoering van een testament wordt beschouwd als een legaat, dat onderworpen is aan een 

gunsttarief in de successierechten. 

 

70. De legaten aan een stichting – ongeacht of zij betrekking hebben roerende of onroerende 

goederen – zijn onderworpen aan een tarief van 8,5% (in plaats van 45% tot 65%-tarief tussen 

vreemden134) indien de erflater zijn fiscale woonplaats in het Vlaamse Gewest heeft op het ogenblik 

van overlijden135.  

Artikel 60 W.Succ. bepaalt dat deze verlaging voor Belgische rechtspersonen ook toepasselijk is op 

gelijkaardige rechtspersonen die opgericht zijn volgens en onderworpen zijn aan de wetgeving van 

een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, en die bovendien hun statutaire zetel, hun 

hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte hebben. 

 

71. De belastbare grondslag voor onroerende goederen is de door de aangevers te schatten 

verkoopwaarde op de dag van het overlijden van de erflater136. Voorafgaand aan het indienen van de 

aangifte en uiterlijk voor het verstrijken van de indieningstermijn, kan aan de ontvanger van het 

kantoor waar de aangifte moet worden ingediend, door middel van een aangetekende brief, een 

tegensprekelijke schatting van de verkoopwaarde worden gevraagd van alle of een gedeelte van de 

in België gelegen onroerende goederen137. 

 

72. Net zoals bij inbreng via schenking behoeft elk legaat aan een stichting een machtiging door 

de minister van Justitie of zijn vertegenwoordiger.  
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Afdeling 5. Certificering 

73. Na de oprichting van de stichting, kan het onroerend goed en/of de aandelen van de 

(vastgoed)vennootschap voor certificaten worden geruild en wordt de vroegere vastgoedeigenaar 

en/of aandeelhouder thans certificaathouder. De vroegere eigenaar draagt zijn activa – ten titel van 

beheer – over aan de stichting-administratiekantoor. Als tegenprestatie voor deze overdracht geeft 

de stichting certificaten uit die betrekking hebben op de overgedragen goederen138. 

Een alternatief dient zich aan ingeval activa in de private stichting via schenking worden ingebracht. 

De certificaten komen niet toe aan de inbrenger zelf van het onroerend goed en/of de aandelen van 

de (vastgoed)vennootschap, maar aan een of meerdere door hem toegewezen perso(o)n(en). 

 

74. Het vermogen dat in een stichting is terecht gekomen, maakt niet langer deel uit van het 

vermogen van de stichter. Wanneer de stichter overlijdt, zal het bijgevolg ook niet tot zijn 

nalatenschap behoren. Tegelijk kan de stichter door statutaire clausules in de oprichtingsakte van de 

stichting, ook na zijn dood nog mede bepalen voor welke doeleinden het gestichte vermogen 

gebruikt mag worden, het tegen uiteenvallen behoeden, en beïnvloeden wie de bestuurders van het 

vermogen en daardoor de beheerders ervan zullen zijn139. 

 

75. Ingeval de certificering betrekking heeft op aandelen van een (patrimonium)vennootschap 

geschiedt de eigendomsoverdracht van deze aandelen volgens de regels afhankelijk van de soort 

aandelen140. Aandelen aan toonder worden overgedragen door eenvoudige afgifte141, aandelen op 

naam door inschrijving in het aandeelhoudersregister142 en gedematerialiseerde aandelen door 

overschrijving van rekening op rekening143. 

 

76. Certificering van aandelen kan een geschikte techniek zijn om aan vermogensplanning te 

doen, meer bepaald om de continuïteit van een onderneming als één geheel te helpen bewaren 

zonder afbreuk te doen aan de vereiste van principiële gelijkberechtiging van de kinderen die uit het 

erfrecht, en in het bijzonder uit de regels inzake beschikbaar en reservatair deel voortvloeien144. 

 

77. Vermits artikel 7 en 8 van de Hypotheekwet – waarbij iedere (natuurlijke/rechts)persoon één 

vermogen wordt toegeschreven – niet van openbare orde is, moet het mogelijk zijn 

vermogensbestanddelen af te zonderen145. Zo zou het haalbaar moeten zijn de creatie van 

certificaten naar aanleiding van de inbreng van activa in de stichting te personaliseren in functie van 

de toekomstige certificaathouders. Een eerste onroerend goed (A) zou kunnen vertegenwoordigd 

worden door een certificaat A en een tweede onroerend goed (B) door een certificaat B. Bij een 
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latere schenking van desbetreffende certificaten aan personen A en B wordt een link gecreëerd 

tussen de onderscheiden certificaten en de begunstigden. Dit houdt in dat de opbrengst van een 

vermogen specifiek kan worden toegewezen aan de volgende generatie.  

Bij een latere royering of ontbinding kan een onverdeeldheid tussen erfgenamen/certificaathouders 

worden vermeden. Een gelijkaardige redenering dient zich aan bij een commanditaire vennootschap, 

waarbij in de statuten kan bedongen worden dat de inbrengers zich bij de ontbinding van de 

vennootschap, de terugname van de ingebrachte goederen in natura kunnen voorbehouden146. 

HOOFDSTUK III. BESTUUR VAN DE PRIVATE STICHTING 

78. Aangezien de stichting geen leden kent, noch een algemene vergadering, is er slechts één 

wettelijk orgaan. De stichting wordt bestuurd door een (collegiale) raad van bestuur bestaande uit 

“ten minste drie leden” 147. Aldus wordt een voldoende onderlinge controle binnen de raad van 

bestuur van de stichting verzekerd148. De raad van bestuur is bevoegd voor alle handelingen die 

verenigbaar zijn met het doel van de stichting en vertegenwoordigt de stichting ten aanzien van 

derden149. De werking van het bestuursorgaan vertoont veel gelijkenissen met de werking van de 

raad van bestuur van een naamloze vennootschap150. In de statuten zal de werking van het bestuur 

worden uitgetekend151: zij bepalen de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging of afzetting van de 

bestuurders evenals de omvang van hun bevoegdheid en de wijze van vertegenwoordiging152. 

De bestuurders worden doorgaans door de stichter gekozen met vermelding van de omvang van hun 

bevoegdheden. De stichter zal meestal ook zelf in de Raad van Bestuur zetelen153. 

Vermits de stichting over geen algemene vergadering beschikt, die het mandaat van een bestuurder 

kan herroepen, bepaalt de wet dat de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk 

arrondissement waar de stichting haar zetel heeft, de afzetting van een bestuurder kan uitspreken, 

weliswaar in een beperkt aantal gevallen154:   
- kennelijke nalatigheid; 

- niet-nakoming van de verplichtingen welke aan de bestuurders door de wet of de statuten zijn 

opgelegd; 

- aanwending van de goederen van de stichting in strijd met hun bestemming of voor een doel in 

strijd met de statuten, met de wet of met de openbare orde.  
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Hieropvolgend kan de rechtbank onmiddellijk nieuwe bestuurders benoemen overeenkomstig de 

toepasselijke bepalingen van de statuten155. Als niets in de statuten werd voorzien, is de benoeming 

van een bestuurder voor onbepaalde duur156. 

 

79. Ook op het vlak van het bestuur, heeft de Belgische private stichting een minder soepel 

karakter dan de Nederlandse STAK. Deze laatste wordt bestuurd door “één of meer bestuurders”157. 

Naast de praktijkervaring in Nederland zal het feit dat één bestuurder volstaat in Nederland één van 

de redenen zijn waarom familiale vermogensplanners vaak de voorkeur geven aan de Nederlandse 

stichting158. 

 

80. De raad van bestuur van een private stichting is een collegiaal orgaan159, wat impliceert dat 

een beslissing van de meerderheid van de bestuurders de private stichting verbindt. Niets belet 

echter dat de statuten van de Belgische private stichting bepalen dat één of meer (van de drie) 

bestuurders de vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben ten aanzien van derden. In deze gevallen is 

een alléén- of tweehandtekeningsclausule van toepassing160. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid 

doet echter niets af aan de collegiale verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.  

De leden van de raad van bestuur kunnen overeenkomen de taken onderling te verdelen. Deze 

verdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs indien zij is bekendgemaakt161. 

Daarnaast zou men ook eventueel een vetorecht kunnen geven aan één bestuurder, of een 

meervoudig stemrecht toekennen aan één bestuurder, waardoor het beslissingsrecht de facto bij één 

persoon wordt gelegd162. 

 

81. Het dagelijks bestuur van de stichting, alsook de vertegenwoordiging van de stichting wat dat 

bestuur aangaat, mogen op de statutair bepaalde wijze worden opgedragen aan één of meer 

personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. 

Hun benoeming, afzetting en bevoegdheden worden statutair geregeld. Beperkingen van hun 

vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden echter 

niet worden tegengeworpen, zelfs indien zij zijn bekendgemaakt. 

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan één of meer personen die alleen of 

gezamenlijk optreden, kan aan derden worden tegengeworpen163. 

 

82. De stichting is aansprakelijk voor fouten die kunnen worden toegerekend aan haar 

aangestelden of aan de organen waardoor zij handelt164. 
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De bestuurders en de personen belast met het dagelijks bestuur gaan in die hoedanigheid geen 

enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van de stichting. Zij zijn alleen 

verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur. 

De aansprakelijkheid van de bestuurders zal in de eerste plaats worden beoordeeld volgens de 

beginselen inzake lastgeving, aangevuld met de vaststelling dat zij als organen van de stichting 

moeten worden beschouwd voor de toepassing van artikel 1382 BW165. 

 

83. Het zijn de bestuurders die het werkelijk beheer van het vermogen van de stichting bepalen 

of toevertrouwen aan een professionele vennootschap. Zo zullen de bestuurders optreden in het 

kader van een certificering van het vastgoed in naam en voor rekening van de private stichters. Zij 

zullen onder andere verbouwingswerken vastleggen, met aannemers contracteren en 

huurovereenkomsten afsluiten en/of al dan niet professionele beheerders aanstellen. 

Bij de certificering van aandelen van een (vastgoed)vennootschap, treedt de stichting tijdens de 

algemene vergadering als aandeelhouder van deze vennootschap op, zodat het zeggenschap 

(stemrecht) in de vennootschap toekomt aan de stichting. Het zijn de bestuurders van de stichting 

die het beheer van de aandelen waarnemen op de algemene vergadering en in voorkomend geval 

beslissen over onder meer de winstuitkering van de vennootschap, het benoemen van de 

bestuurders van de vennootschap, wiens aandelen zijn gecertificeerd. 

 

84. Eén van de belangrijkste aandachtspunten bij het opmaken van de statuten van een stichting 

is het voorzien van een sluitende opvolgingsregeling van de bestuurders, voornamelijk ingeval van 

overlijden of een blijvende geestelijke en fysische onmogelijkheid tot besturen in hoofde van één der 

bestuurders. In geen geval mogen personen, waarvan de belangen dienen behartigd te worden 

conform de doelen van de private stichting, als bestuurder van de private stichting worden 

benoemd166. 

HOOFDSTUK IV. SUCCESSIEPLANNING MET CERTIFICATEN 

Afdeling 1. Schenking van de certificaten 

85. In beginsel zijn de certificaten door de certificaathouder vrij overdraagbaar167. In het kader 

van een familiale planning is het dan ook onontbeerlijk hierover in de administratievoorwaarden de 

nodige concrete regeling uit te werken168.  

De certificaathouders zullen hun certificaten, verkregen zowel bij inbreng ten bezwarende titel als bij 

inbreng via schenking, al dan niet met voorbehoud van vruchtgebruik, aan de volgende generatie 

kunnen overdragen. Op dat moment verkrijgt deze laatste de economische eigendom van het 

onroerend goed en/of de aandelen van de (patrimonium)vennootschap die werden gecertificeerd via 

de private stichting.  

Ingeval schenking met voorbehoud van vruchtgebruik voor de oorspronkelijke certificaathouder 

krijgen de kinderen-begiftigden (nieuwe certificaathouder) slechts de blote eigendom van de 
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certificaten, zodat de schenker/vruchtgebruiker zich tijdens zijn leven de vruchten 

(huurgelden/dividenden) ervan onrechtstreeks voorbehoudt. In de regel zal de begiftigde het recht 

behouden op de kapitaaluitkeringen (bij eventuele kapitaalvermindering of liquidatie van de 

onderliggende vennootschap)169. Bij het overlijden van de vruchtgebruiker wast het vruchtgebruik op 

de certificaten aan bij de blote eigendom zodat vanaf dat moment de blote eigenaars volle eigenaars 

worden en hun vorderingsrecht op de gecertificeerde activa ten volle kunnen genieten. 

 

86. Al naargelang het geval zal de schenking van certificaten aan toonder (tot 31 december 

2013), op naam of gedematerialiseerde certificaten via een hand- of bankgift of een notariële 

(Belgische of buitenlandse) akte plaatsvinden170.  

Ingeval van een schenking via hand- of bankgift of voor een buitenlandse notaris zijn geen 

schenkingsrechten verschuldigd en zullen geen progressieve successierechten geheven worden 

indien de schenker langer dan drie jaar na datum van de schenking leeft171. De schenker kan echter 

steeds opteren om het onderhands document (bij hand- of bankgift) of de buitenlandse notariële 

schenkingsakte in België ter registratie aan te bieden, waardoor de vlakke schenkingsrechten 

verschuldigd zullen zijn (3% voor schenkingen in de rechte lijn en tussen echtgenoten; 7% voor 

schenkingen aan andere personen)172. 

 

87. De chronologie van de operatie kan variëren. Een eerste mogelijkheid bestaat erin om 

vooreerst te certificeren en nadien de certificaten te schenken; een alternatief kan zijn de aandelen 

te schenken aan de kinderen, onder last van certificering overeenkomstig een door de schenker 

opgemaakt ontwerp van certificeringscontract173. 

 

88. Met de schenking van de certificaten aan de kinderen, dragen de ouders de economische 

rechten op gecertificeerde activa over aan hun kinderen. Certificering van activa is niet bedoeld om 

een vermogen over te dragen, maar wel om onrechtstreeks de opbrengsten 

(huurinkomsten/dividenden) van de activa aan de volgende generatie door te geven. Op zich kan 

men stellen dat een private stichting voor onbepaalde duur wordt opgericht in het kader van het 

behoud van de homogeniteit van een onroerend vermogen. Door het onroerend goed of de 

aandelen van een (vastgoed)vennootschap voor onbepaalde termijn in de private stichting onder te 

brengen, realiseert de inbrenger geen doel van vermogensoverdracht, maar wel van continuïteit van 

inkomstenstroom van de onderliggende activa. In hoofdstuk VII. zal worden ingegaan op het feit dat 

het terugbrengen van gecertificeerd onroerend goed of gecertificeerde aandelen van de 

(patrimonium)vennootschap via royeren of ontbinden van de private stichting naar het private 

vermogen van de certificaathouder geen efficiënte vermogensplanning oplevert.  
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89. Vanaf het moment van de schenking van de certificaten is de opbrengst van het 

gecertificeerd onroerend vermogen of aandelenkapitaal in handen van de nieuwe certificaathouder. 

Bij het overlijden van de schenkers zullen er enerzijds in beginsel geen successierechten meer 

verschuldigd zijn, anderzijds behouden de ouders-schenkers via de stichting de controle over hun 

vastgoedvermogen. Vermits de schenkers zichzelf in de statuten kunnen aanstellen als bestuurder, 

kunnen ze het beleid van de onderliggende activa verder bepalen. Bovendien kunnen zij ook de 

continuïteit en eenheid van hun vastgoedvermogen garanderen. Meer nog, de ouders kunnen in de 

statuten van de stichting het volledige scenario voor de opvolging van het bestuur vastleggen voor 

het moment zij hierover niet meer kunnen beslissen174. Met dergelijke bepalingen in de statuten 

maken de ouders zo hun economisch testament op voor het beheer van hun onroerend vermogen na 

hun overlijden. 

 

90. Door een gedifferentieerd vastgoedvermogen te certificeren en daaropvolgend de 

certificaten te schenken aan de kinderen, kan men de waarderingsproblematiek verbonden aan 

schenkingen en inkorting vermijden. Immers, men kan regelen dat de certificaten allen een gelijke 

waarde hebben, die op een gelijke wijze voor alle kinderen stijgt of daalt. Had men de onderliggende 

activa (onroerende goederen of aandelen van de (vastgoed)vennootschap), in verschillende loten of 

kavels aan de kinderen geschonken, dan zou nooit dergelijke gelijkheid van waarde kunnen worden 

gerealiseerd175. 

Ook diverse verdelingsproblemen kunnen door een certificering worden ondervangen of vermeden. 

De verdeling van een nalatenschap bestaande uit certificaten van gelijke waarde is veel 

gemakkelijker dan de verdeling van een gedifferentieerd vastgoedvermogen en biedt ook minder 

sabotagemogelijkheden voor dwarsliggende erfgenamen. Door aan de stichting concrete instructies 

te geven over wijze en tijdstip van verkoop van bepaalde goederen kunnen ook discussie daarover 

worden vermeden176. Het basisprincipe van het Burgerlijk Wetboek dat niemand kan gedwongen 

worden in onverdeeldheid te blijven177, wordt door de private stichting perfect opgevangen. Een 

certificaathouder, die geen certificaathouder wenst te blijven, kan niet zomaar de ontbinding van de 

private stichting vorderen en blijft met andere certificaathouders (meestal familieleden) in een vorm 

van onverdeeldheid verbonden.  

Afdeling 2. Vererving van de certificaten 

91. De niet bij leven overgedragen certificaten vallen ingevolge het overlijden van de erflater in 

zijn nalatenschap.  

In het Vlaamse Gewest worden certificaten van een private stichting belast aan progressieve 

successietarieven178.  

De waarde van de certificaten van een stichting die tot het actief van de nalatenschap behoren, 

wordt vastgesteld zoals andere activa; de certificaten worden op hun verkoopwaarde 

gewaardeerd179. Dit impliceert dat de waarde van de gecertificeerde activa dient te worden geschat. 
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92. Wanneer men overgaat tot certificering van vastgoed of aandelen van een 

(vastgoed)vennootschap, worden de rechten van de voorbehouden erfgenamen in se niet 

geschonden. In de plaats van een onroerend goed of de aandelen van een (vastgoed)vennootschap –

die eigendom zijn geworden van de stichting – komen er immers certificaten (die louter recht geven 

op de opbrengst van het vastgoed of de aandelen) in het vermogen van de certificaathouder. Deze 

worden vererfd door zijn erfgenamen, zoals andere goederen, indien zij niet op voorhand aan hen 

werden geschonken. In tegenstelling tot een vennootschap, kunnen de erfgenamen hier minder 

eenvoudig aan de oorspronkelijke goederen raken, zolang het doel van de stichting niet is 

verwezenlijkt of de certificaten kunnen worden gedecertificeerd. Dit lijkt echter geen aanslag te zijn 

op hun reservataire aanspraken. Zij vinden in de nalatenschap certificaten – in de plaats van het 

gecertificeerd vermogen – terug180. 

HOOFDSTUK V. DECERTIFICEREN OF ROYEREN 

93. De royeerbaarheid of omwisselbaarheid van de certificaten tegen het gecertificeerde 

onroerend goed of tegen de gecertificeerde aandelen van een (patrimonium)vennootschap brengt 

het einde van de certificering mee. Als uitgangspunt geldt dat de certificaten op elk moment kunnen 

worden ingewisseld tegen de onderliggende activa, behoudens andersluidende bepaling in de 

administratievoorwaarden181. De klok wordt op dat ogenblik terug gedraaid en de certificering wordt 

teniet gedaan. De oorspronkelijke situatie dat het onroerend goed of de aandelen in handen komen 

van een private eigenaar – ook al is dit een begiftigde/erfopvolger van de oorspronkelijke stichter – 

wordt hersteld. De certificaathouder wordt vastgoedeigenaar of aandeelhouder van de 

patrimoniumvennootschap. Een afwijking van het principe van de royeerbaarheid zal noodzakelijk 

zijn, indien de stichting haar doel niet zou kunnen realiseren ingeval men overgaat tot royering van 

de certificaten182.  

In het kader van een ultieme vermogensplanning lijkt de royering geen optie. De certificaathouders 

zijn terug naar af en worden (opnieuw) gewoon eigenaar van een onroerend goed of de aandelen 

van een (patrimonium)vennootschap. Indien certificaat A het onroerend goed A vertegenwoordigt en 

certificaat B het onroerend goed B, wordt het onroerend vermogen van de stichter zonder creatie 

van een onverdeeldheid verdeeld tussen de erfgenamen. Een efficiënte vermogensplanning is het in 

geen enkel geval, vermits het verkooprecht van 10% verschuldigd is bij de royering183.  

Dit leidt er toe vast te stellen dat een private stichting voor onbepaalde termijn dient te worden 

opgericht zonder de mogelijkheid in overweging te nemen de gecertificeerde activa terug naar het 

privaat vermogen van de certificaathouder over te brengen. Zoniet volgt een fiscale afstraffing. 

 

94. Inzake de royeerbaarheid kunnen de administratievoorwaarden tal van modaliteiten 

voorzien: royeerbaarheid binnen een bepaalde periode, afhankelijkheid van een besluit van de 

vergadering van certificaathouders (mits quorum en meerderheid). Beperkingen inzake 
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royeerbaarheid kunnen ook in de statuten van de onderliggende (vastgoed)vennootschap worden 

opgenomen184. 

 

95. De wet voorziet twee situaties waarbij de verplichte royering dwingend wordt opgelegd: 

- De private stichting komt haar verplichtingen jegens de certificaathouder niet na of verwaarloost 

de belangen van de certificaathouder op ernstige wijze185; 

- Ingeval faillissement van de private stichting of enig ander geval van samenloop186. 

Daarnaast kunnen ook de administratievoorwaarden een verplichte royering opleggen, bijvoorbeeld 

na het realiseren van de doelstelling van de private stichting. In theorie zou de certificaathouder 

tevens een royeringsplicht kunnen hebben in de zin dat hij in bepaalde gevallen of na het verstrijken 

van een bepaalde periode tot decertificering verplicht is187. 

 

96. Wanneer de private stichting haar doel heeft gerealiseerd of ontbonden wordt, heeft iedere 

certificaathouder in beginsel het recht zijn certificaten om te wisselen, zelfs wanneer het niet- of 

beperkt-royeerbare certificaten betreft188.  

Royeren impliceert niet noodzakelijk het einde van de stichting en houdt enkel de overdracht in van 

de gecertificeerde activa naar de certificaathouder. Het lijkt logisch dat de private stichting ook zal 

ontbonden worden ter gelegenheid van de royering. Echter zal dit fiscaal gezien geen interessante 

vermogensplanning opleveren voor de certificaathouder. 

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING VAN DE PRIVATE STICHTING 

97. De private stichting kan enkel worden ontbonden189 op basis van een gerechtelijke beslissing 

door de rechtbank van eerste aanleg190 van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft191. 

Dit gebeurt op verzoek van een stichter of één van zijn rechthebbenden, van een of meer 

bestuurders of van het openbaar ministerie in de gevallen opgesomd in artikel 39 V&S-wet. Dit 

laatste is het geval voor de private stichting 

-  waarvan de doeleinden zijn verwezenlijkt; 

- die niet meer in staat is de doeleinden na te streven waarvoor zij is opgericht; 

- die haar vermogen of de inkomsten uit dat vermogen voor andere doeleinden aanwendt dan het 

doel waarvoor zij is opgericht; 

- die in ernstige mate in strijd handelt met haar statuten, of in strijd handelt met de wet of de 

openbare orde; 
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- die gedurende drie opeenvolgende boekjaren niet heeft voldaan aan de verplichting om een 

jaarrekening neer te leggen overeenkomstig artikel 31, § 3, tenzij de ontbrekende jaarrekeningen 

worden neergelegd voor de sluiting van de debatten; 

- waarvan de duur ten einde is gekomen. 

Vermits de rechtbank van eerste aanleg de ontbinding van een private stichting uitspreekt, is geen 

notariële akte meer vereist, tenzij er zich in het vermogen van de private stichting een onroerend 

goed bevindt. De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke afsluiting 

van de vereffening beslissen, hetzij de vereffeningswijze bepalen en één of meer vereffenaars 

aanwijzen192. Een uittreksel uit het vonnis van de rechtbank wordt gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad. 

 

98. De private stichting kan bijgevolg niet bij eenvoudige beslissing van het bestuur worden 

beëindigd. Zelfs indien de stichter in de statuten heeft bepaald dat de stichting van rechtswege een 

einde neemt indien een bepaalde duur is verstreken of bij een welomschreven voorval, zal de 

ontbinding moeten worden gevraagd aan de rechtbank193. De wetgever wil aldus een algemene 

gerechtelijke controle instellen teneinde te voorkomen dat het bestuur voortijdig de stichting in 

ontbinding stelt, daar waar dit niet in overeenstemming is met de wil van de stichter(s)194. De 

verplichte tussenkomst van de rechtbank impliceert dat er een controle kan worden uitgeoefend op 

de bestemming van het vermogen, eens ontbonden195.  

De afwezigheid van een beslissing tot ontbinding, staat de royeerbaarheid van de certificaten niet in 

de weg, indien de administratievoorwaarden dit voorzien. 

 

99. De loutere beëindiging van de duur waarvoor de private stichting opgericht werd, kan 

worden beschouwd als de realisatie van het belangeloos doel van de stichting. Aangenomen kan 

worden dat het einde van de duur minstens als een vermoeden van realisatie moet worden 

beschouwd. Op grond van deze redenering zou het bijgevolg mogelijk zijn om tegelijk aan de 

stichting een continu doel te geven en toch de terugname van de goederen of de tegenwaarde door 

de stichters of zijn rechthebbenden mogelijk te maken196. 

Naar aanleiding van de beëindiging van de certificering levert de beperkte 

ontbindingsmogelijkheid197 geen moeilijkheden op. Het einde van de certificering – met als gevolg de 

omwisseling van de uitgegeven certificaten tegen de gecertificeerde activa – heeft immers als effect 

dat de doeleinden van het administratiekantoor zijn verwezenlijkt en bovendien dat het 

administratiekantoor niet meer in staat is zijn doeleinden na te komen. Dit zijn precies twee 

ontbindingsgronden waarin de wet voorziet198. 
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100. In de regel zal het vermogen van de ontbonden stichting naar een andere stichting of een 

gelijkaardige instelling met een ideëel of onbaatzuchtig doel gaan. De wet legt de verplichting op om 

de bestemming van het vermogen (het nettoactief) te bepalen in de statuten. Deze kunnen onder 

meer voorzien dat, wanneer het belangeloos doel van de stichting is verwezenlijkt199 – bij de 

ontbinding van de stichting die gecertificeerde effecten aanhoudt – er een van rechtswege 

toekenning van de gecertificeerde activa aan de certificaathouders zal plaatsvinden. Dit impliceert 

dat de certificaathouders – ingeval ze ook stichter zijn – hun eerder gecertificeerde activa 

terugkrijgen200.  

 

101. In vergelijking met de Nederlandse stichting-administratiekantoor is de Belgische 

reglementering tot de ontbinding van de stichting strikter. De ontbinding van de Nederlandse STAK 

behoeft geen gerechtelijke tussenkomst. Ook vereist het vermogen van de ontbonden stichting in 

Nederland geen ideëel doel en krijgt het vereffeningssaldo een vrije bestemming.  

Daarentegen dienen de activa aan de certificaathouders geleverd te worden en komen ze niet van 

rechtswege toe aan hen zoals in het Belgische recht201. 

 

102. Een verplichte statutaire vermelding betreft de bestemming van het vermogen van de 

stichting na haar ontbinding en vereffening, waarbij dit vermogen noodzakelijkerwijze voor een 

ideëel of belangeloos doel moet worden aangewend202. Het is aangewezen expliciet te voorzien in de 

statuten dat bij realisatie van het belangeloos doel een bedrag gelijk aan de waarde van de goederen 

of de goederen zelf die de stichting aan de verwezenlijking van het stichtingsdoel heeft besteed door 

de stichter of diens rechthebbenden wordt teruggenomen203.  

 

103. De ontbinding leidt ertoe dat ingeval er zich nog onroerende goederen in de stichting 

bevinden en deze overgedragen worden aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon het 

verkooprecht van 10% verschuldigd is. Bovendien komt het onroerend goed in privéhanden (van de 

certificaathouder) terug, net als voor de oprichting van de stichting, zonder bijkomende voordelen. 

Een optie kan zijn om een ontbindende voorwaarde van de inbreng van het onroerend goed of de 

aandelen van de (vastgoed)vennootschap ingeval ontbinding van de stichting in de statuten in te 

schrijven, waardoor het ingebrachte vermogen van rechtswege naar de certificaathouder terugkeert. 
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HOOFDSTUK VII. FISCALITEIT VAN DE PRIVATE STICHTING 

104. Vooraleer de verschillende fasen in het bestaan van een private stichting fiscaal door te 

lichten wordt het typische stelsel van de fiscale transparantie van een certificering binnen de 

Certificeringswet belicht met een beoordeling over haar al dan niet toepasbaarheid op het 

certificeren van effecten buiten de Certificeringswet en/of het certificeren van vastgoed.  

Vooraf :  Al dan niet fiscale transparantie 

105. De private stichting die, in het kader van de Certificeringswet, aandelen van een 

vennootschap certificeert is onderworpen aan een systeem van fiscale transparantie204. Deze fiscale 

transparantie beantwoordt dan ook aan het opzet van de wetgever: “Bij de uitbouw van deze 

wettelijke mogelijkheid tot splitsing tussen eigendom en controle streeft de regering de volledige 

fiscale transparantie na. Vanuit fiscaal oogpunt wordt de certificaathouder beschouwd als eigenaar 

van de aandelen”205. Dit principe geldt derhalve ook voor een vastgoedvennootschap die één van de 

vennootschapsvormen voorzien in de Certificeringswet heeft aangenomen. 

Dit betekent dat de toevoeging van een niveau, met name de private stichting-nieuwe 

aandeelhouder, tussen de (patrimonium)vennootschap en de vroegere aandeelhouder, niet leidt tot 

een nieuw fiscaal niveau. De fiscale neutraliteit en rechtszekerheid op fiscaal vlak zijn determinerend 

opdat een certificering naar Belgisch recht zou worden gekozen boven een buitenlandse 

gelijk(w)aardige operatie.206.  

De inkomsten die de private stichting ontvangt – om ze onmiddellijk door te storten – worden geacht 

fiscaal rechtstreeks aan de certificaathouder te zijn toegekend. Deze transparantie geldt slechts voor 

effecten die binnen het toepassingsgebied van de Certificeringswet vallen en voor zover aan de 

doorstortingsverplichting is voldaan207. Dit houdt in dat het administratiekantoor de geïnde 

dividenden of andere uitkeringen of toedelingen onmiddellijk dient door te storten aan de 

certificaathouders, eventueel onder aftrek van de gemaakte kosten208. 

 

106. In België werd reeds sinds vele jaren effecten van Belgische vennootschappen gecertificeerd 

via een Nederlandse STAK. De fiscale transparantie werd min of meer aanvaard op grond van een 

administratieve praktijk door een geheel van brieven en beslissingen in individuele gevallen vanwege 

de algemene directie der directe belastingen209. Er is geen circulaire en de administratie garandeert 

de fiscale transparantie slechts na verificatie van de administratievoorwaarden van het concrete 

geval. Hieruit kan worden afgeleid dat transparantie aanvaard wordt voor zover de emittent van de 

certificaten volledig optreedt voor rekening van de certificaathouders, hetgeen wordt getoetst aan 

                                                           
204

 Artikel 13 §1 Certificeringswet. 
205

 Parl.St.Kamer 1997-98, 1430/1, 2. 
206

 R. TAS, “De private stichting en de certificering van aandelen”, TRV 2004, 453; A. VERBEKE, “Certificering van 
effecten. Nuttig instrument voor successieplanning?”, Not.Fisc.M. 1999, 3, 63; A. NIJS, “De Belgische private 
stichting in het kader van successieplanning”, Fiscoloog Tribune: De (private) stichting 26 november 2002, 15; 
M. TISON, “Certificering van aandelen naar Belgisch recht (Wet van 15 juli 1998)” in Handboek Estate Planning 
algemeen deel 3, Brussel, Larcier, 2009, 239. 
207

 M. DELBOO, en S. NELIS, “Certificering: fiscale aspecten” in Handboek Estate Planning algemeen deel 3, 
Brussel, Larcier, 2009, 262. 
208

 Artikel 242 §1, lid 5 en artikel 503 §1 lid 4 W.Venn. 
209

 S. VAN BREEDAM, en R. ACKERMANS, “Het administratiekantoor – techniek van estate- en successieplanning” in 
Fiscale Praktijkstudies nr. 25, Mechelen, Ced.Samsom, 2002, 96. 



44 
 

de hand van de dubbele vereiste van onmiddellijke doorstorting en van vervreemdingsverbod in 

hoofde van de private stichting210. 

Een van de belangrijkste redenen voor de invoering van de Certificeringswet bestond er bijgevolg in 

om op het vlak van de fiscale transparantie rechtszekerheid te bieden aan de operatie van 

certificering211. De wetgever bepaalt uitdrukkelijk welke de voorwaarden zijn voor het bekomen van 

de “wettelijke fiscale transparantie”212. 

Betreft de certificering bijgevolg andere effecten dan deze voorzien in de Certificeringswet (in het 

bijzonder CVBA, CVOA, VOF of Comm.V), kan de fiscale transparantie niet toegepast worden. 

Nochtans bestaat in België een administratieve fiscale praktijk – op grond van individuele 

beslissingen niet vervat in een circulaire die betrekking hadden op certificering met een Nederlands 

stichting-administratiekantoor en bijgevolg buiten de Certificeringswet – waarbij toch een fiscale 

transparantie wordt toegestaan voor effecten van andere vennootschapsvormen dan de NV, BVBA of 

Comm.VA.  

Deze administratieve uitbreiding van de fiscale transparantie geldt mits een dubbele vereiste bij de 

certificering wordt nageleefd : 

- Een onmiddellijke doorstorting aan de certificaathouders van de inkomsten die de private 

stichting ontvangt van de gecertificeerde effecten213; 

- Een principieel vervreemdingsverbod van de gecertificeerde effecten door de private stichting 

opgenomen in de administratievoorwaarden, tenzij de certificaathouder die de effecten heeft 

gecertificeerd, instemt met een vervreemding door het administratiekantoor214. 

 

107. Een private stichting die andere activa, dan de effecten binnen de Certificeringswet of binnen 

de administratieve uitbreiding, certificeert kan niet genieten van de fiscale transparantie. Enerzijds is 

de Certificeringswet duidelijk in haar beperking, anderzijds breidt de fiscale administratie de 

transparantie slechts uit tot andere effecten dan deze voorzien in de Certificeringswet.  

Vastgoed dat via een private stichting wordt gecertificeerd kan niet genieten van de fiscale 

transparantie. In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de fiscale behandeling van de inkomsten 

van een private stichting.  

Afdeling 1. Bij de oprichting 

§1. In hoofde van de stichting. 

 

108. Ter gelegenheid van de oprichting van de private stichting – ongeacht een certificering ten 

bezwarende titel of via schenking – wordt een algemeen vast recht van 50 euro geheven215.  
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109. Bij de oprichting van de private stichting is de omschrijving van haar doelstelling van cruciaal 

belang om niet alleen het statuut van stichting-administratiekantoor te kunnen verwerven, maar 

tevens elke aantijging van de fiscale administratie inzake de antimisbruikbepaling te kunnen 

weerleggen. Het doel van de private stichting mag niet louter fiscaal omschreven zijn, maar dient ook 

een duidelijke burgerrechtelijke motivering te bevatten. Het vermijden van versnippering van het 

vermogen, het behoud van de eenheid en continuïteit ervan met behoud van controle door de 

stichter lijken voldoende aanvaardbare burgerrechtelijke motieven te zijn voor de opstart van een 

private stichting. 

 

§2. In hoofde van de inbrenger-privépersoon. 

 

110. Wat directe belastingen betreft, kan de certificering van onroerend goed of aandelen van een 

(patrimonium)vennootschap in een stichting ten bezwarende titel – waarbij de inbrenger certificaten 

in ruil ontvangt – aanleiding geven tot een realisatie van een belaste meerwaarde in hoofde van de 

inbrenger.  

In het geval een meerwaarde op onroerend goed wordt gerealiseerd is deze belastbaar in de 

personenbelasting. De belastbaarheid en het verschuldigd tarief is afhankelijk en verschillend 

naargelang de aard (ongebouwd of gebouwd) en de bezitsduur (8 jaar of 5 jaar) van het onroerend 

goed216.  

Worden aandelen van een (patrimonium)vennootschap ingebracht, is de meerwaarde in het kader 

van normale verrichtingen van beheer van een privévermogen vrijgesteld in de personenbelasting217. 

De oprichting van een private stichting met de daarbij horende fiscaalvrije certificering van aandelen 

van een (patrimonium)vennootschap kan geen fiscaal misbruik uitmaken, vermits de stichting in dit 

opzicht fiscaal transparant is. Gezien de certificering in beginsel op zichzelf geen fiscale gevolgen met 

zich meebrengt, is er ook geen taxatie, met uitzondering van de directe belastingen op de 

meerwaarden bij de vermogensoverdracht naar de stichting. Bij de oprichting van de stichting wordt 

geen fiscale wetsbepaling geschonden en kan dan ook geen fiscaal misbruik aanwezig zijn218. 

Schenking of inbreng om niet van onroerend goed of aandelen van een (vastgoed)vennootschap is in 

het kader van directe belastingen niet relevant, vermits een tegenprestatie met certificaten en 

bijgevolg ook een realisatie van meerwaarde ontbreekt. 

 

111. Wat registratierechten betreft is bij certificering van vastgoed – zijnde een 

vermogensoverdracht ten bezwarende titel – het evenredig registratierecht van 10% verschuldigd219. 

Worden aandelen van een (patrimonium)vennootschap gecertificeerd, is enkel een vast 

registratierecht van 50 euro verschuldigd, daar deze certificering in het kader van registratierechten 

een niet-getarifeerde handeling uitmaakt220. 
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§3. In hoofde van de inbrenger-rechtspersoon. 

 

112. Wat directe belastingen betreft wordt een vennootschap, onderworpen aan de 

vennootschapsbelasting, die een onroerend goed certificeert, steeds belast op de gerealiseerde 

meerwaarde.  

Indien de vennootschap aandelen van een (vastgoed)vennootschap onderbrengt in de private 

stichting, zijn eventuele meerwaarden op deze aandelen principieel vrijgesteld, mits de voorwaarden 

van het Wetboek Inkomstenbelasting vervuld zijn (dividenden komen in aanmerking voor DBI-

aftrek)221. Zoals onder randnummer 110 vermeld, kan er geen fiscaal misbruik opduiken bij de 

oprichting en certificering van aandelen, gelet op het beginsel van de fiscale transparantie van de 

private stichting. 

Betreft de entiteit, die overgaat tot certificering van haar activa, onderworpen te zijn aan de 

rechtspersonenbelasting, dan is de belastbaarheid en het verschuldigd tarief op gerealiseerde 

meerwaarden op onroerend goed afhankelijk en verschillend naargelang de aard en bezitsduur van 

het onroerend goed222. Meerwaarden op aandelen van een (patrimonium)vennootschap zijn van 

rechtspersonenbelasting vrijgesteld. 

 

113. Wat registratierechten betreft is bij certificering van vastgoed – zijnde een 

vermogensoverdracht ten bezwarende titel – het evenredig registratierecht van 10% verschuldigd223.  

Worden aandelen van een (patrimonium)vennootschap gecertificeerd, is enkel een vast 

registratierecht van 50 euro verschuldigd, daar deze certificering in het kader van registratierechten 

een niet-getarifeerde handeling betreft224. 

Afdeling 2. Tijdens het bestaan 

§1. In hoofde van de stichting. 

 

114. Wat directe belastingen betreft, geldt voor private stichtingen die worden aangewend als 

certificeringsvehikel binnen het kader van de Certificeringswet het stelsel van de fiscale transparantie 

(zie hoger randnummers 105 e.v.) mits cumulatief volgende voorwaarden zijn vervuld225: 

- De private stichting is opgericht met toepassing van de V&S-wet; 

- Haar activiteit bestaat louter uit het certificeren van aandelen van BVBA, NV, Comm.VA; 

- De private stichting stort de opbrengsten van de gecertificeerde aandelen onmiddellijk door aan 

de certificaathouders. 
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De private stichting, opgericht met naleving van de Certificeringswet en die louter effecten uitgeeft 

krachtens artikel 13 §1 lid 1 van diezelfde wet, is uitdrukkelijk uitgesloten van het toepassingsgebied 

van de vennootschapsbelasting226. 

 

115. Rekening houdend met het vervreemdingsverbod als noodzakelijke voorwaarde voor de 

fiscale transparantie bij de certificering van effecten buiten de Certificeringswet, kan deze laatste 

niet worden toegepast indien de aandelen van de (patrimonium)vennootschap door de stichting 

worden vervreemd (met een meerwaarde), tenzij de certificaathouder die de activa heeft 

gecertificeerd, aanvankelijk in de administratievoorwaarden ingestemd heeft dat het 

administratiekantoor deze activa kan vervreemden227. 

Indien de toestemming verleend werd, geldt de fiscale transparantie. Indien de 

administratievoorwaarden deze toestemming niet voorzien, is één van de voorwaarden voor de 

fiscale transparantie niet nageleefd en dient de private stichting belast te worden op de 

gerealiseerde meerwaarde in de rechtspersonenbelasting228.  

 

116. In het geval noch effecten van een NV, BVBA of Comm.VA, noch effecten van andere 

vennootschapsvormen worden gecertificeerd – bijvoorbeeld een onroerend goed – kan geen fiscale 

transparantie worden toegepast, vermits noch de Certificeringswet, noch de administratieve praktijk 

toepasselijk is. De stichting zal worden belast in de rechtspersonenbelasting op de inkomsten van 

haar activa. Dit houdt in dat de huurinkomsten van het gecertifieerd onroerend goed en de 

gerealiseerde meerwaarde bij verkoop onderworpen zullen worden aan de rechtspersonenbelasting. 

Daaropvolgend kan de stichting een bepaald recht op de opbrengst van deze huurinkomsten 

doorstorten naar de certificaathouder, die op zijn beurt belast wordt op zijn ontvangen roerend 

inkomen, weliswaar in de personen- en/of vennootschapsbelasting, en dit afhankelijk van de 

hoedanigheid van de certificaathouder. 

 

117. De activa die door tussenkomst van een private stichting gecertificeerd werden, worden niet 

vermeld op de balans van de stichting. Dit is een gevolg van de opsplitsing van de juridische en de 

economische eigendom van de certificaten. De vermogensrechten – en dus de waarde – blijven bij de 

certificaathouder en komen niet bij de private stichting terecht229. 

 

118. Een private stichting is – in tegenstelling tot de stichting van openbaar nut – in beginsel 

onderworpen aan een jaarlijkse taks tot vergoeding van de successierechten230. De taks bedraagt 

0,17% op de waarde van de bezittingen van de private stichting, ongeacht de plaats waar ze zich 

bevinden231. Private stichtingen zijn evenwel vrijgesteld van de taks wanneer het geheel van hun 

bezittingen 25.000 euro niet overtreft232.  
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Deze jaarlijkse taxatie is niet verschuldigd voor de private stichting die binnen het kader van de 

Certificeringswet aandelen van een (patrimonium)vennootschap certificeert.  

Algemeen kan worden gesteld dat de private stichting die fiscaal transparant is in het kader van de 

Certificeringswet niet onderworpen is aan de jaarlijkse taks233. Voorwaarde is wel dat de private 

stichting en de certificaathouder de vennootschapsrechtelijke bepalingen naleven234 en de door de 

stichting uitgegeven certificaten voor de toepassing van de inkomstenbelastingen worden 

gelijkgesteld met de effecten waarop ze betrekking hebben235. De niet-taxatie is te verklaren doordat 

certificaten in ruil voor effecten mogelijk in de nalatenschap terecht komen. Ingeval ze immers niet 

tijdig geschonken zijn, zullen zij het successierecht in hoofde van de erfgenamen van de bezitter (bv. 

de stichter) ondergaan236.  

Dit stemt overeen met de filosofie van de taks tot vergoeding van successierechten, die bedoeld is als 

een jaarlijkse forfaitaire vermogensbelasting ter compensatie van het verlies dat de overheid zou 

lijden aan successierechten doordat het vermogen is ondergebracht in een stichting. In casu kan hier 

niet echt van verlies sprake zijn, aangezien de erfovergang van de certificaten zelf aan 

successierechten onderworpen zal zijn237. 

Een private stichting die als administratiekantoor aangewend wordt voor de certificatie van effecten 

is dus niet onderworpen aan de taks tot vergoeding van de successierechten238. 

 

119. Daarentegen is de jaarlijkse taks tot vergoeding van successierechten niet verschuldigd voor 

de private stichting die buiten de Certificeringswet overgaat tot certificering van activa239. Dit 

impliceert dat de private stichting die andere activa dan effecten van NV/BVBA/Comm.VA 

certificeert, onderworpen is aan de jaarlijkse taks. Bijgevolg is een private stichting met onroerend 

goed als gecertificeerd activa aan de taks van 0,17% onderworpen. 

 

§2. In hoofde van de certificaathouder-privépersoon. 

 

120. Wat de inkomstenbelasting betreft, zijn – in de mate dat een private stichting geniet van de 

fiscale transparantie – de certificaathouders principieel belastbaar op de door de stichting ontvangen 

inkomsten. Bijgevolg worden de door de private stichting die geniet van de fiscale transparantie, 

ontvangen dividenden en/of gerealiseerde meerwaarden op de gecertificeerde aandelen van een 

(patrimonium)vennootschap,  geacht fiscaal rechtstreeks toe te komen aan de certificaathouder. Het 

is dus de certificaathouder (en niet de private stichting) die wordt aanzien als aandeelhouder en 

rechtstreeks rechthebbende op dividenden en andere uitkeringen. De certificaten worden 

gelijkgesteld met de effecten waarop zij betrekking hebben240. De certificaathouder wordt conform 
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de regels van de personenbelasting belast op de ontvangen inkomsten. Dit impliceert onder meer dat 

de (patrimonium)vennootschap, wiens aandelen gecertificeerd zijn, de roerende voorheffing op de 

uitgekeerde dividenden dient af te houden241. Deze roerende voorheffing is bevrijdend in hoofde van 

de certificaathouder-privépersoon. 

In tegenstelling tot het voorgaande zijn alle inkomsten verbonden aan het gecertificeerd onroerend 

goed belastbaar in hoofde van de private stichting. Vermits deze niet kan genieten van fiscale 

transparantie, wordt de certificaathouder-privépersoon niet geacht de onroerende inkomsten te 

genieten en derhalve ook geen taxatie hierop te dragen.  

Uitkeringen die de private stichting tijdens haar bestaan doet aan de stichter/certificaathouder 

vormen geen belastbaar roerend inkomen. Indien de stichter echter ter gelegenheid van een 

uitkering een hogere waarde verkrijgt dan deze ter gelegenheid van de inbreng, wordt deze 

meerwaarde in de personenbelasting belast als interest242. 

 

121. De meerwaarde die een certificaathouder-privépersoon realiseert ter gelegenheid van een 

vervreemding van zijn certificaten, is indien zij binnen het normaal beheer van een privévermogen 

valt, in de personenbelasting vrijgesteld243. 

 

122. Wat de registratie- en successierechten betreft heeft de Rulingcommissie bij rulings van 29 

november 2011 en 4 december 2012 beslist dat er geen schenking- of successierechten verschuldigd 

zijn op de door de stichting aan de begunstigden – zowel de stichter als de certificaathouder – 

gedane uitkeringen en toebedelingen binnen de realisatie van haar maatschappelijk doel244. Er valt 

echter op te merken dat de private stichting in casu werd opgericht zonder certificering. 

Uitkeringen door de stichting ten behoeve van de begunstigde tijdens het leven van de stichter 

vormen geen schenkingen maar passen uitsluitend in het nastreven van het doel van de stichting, 

zodat geen schenkingsrechten verschuldigd zijn.  

Ook zijn geen successierechten verschuldigd op de door de private stichting aan de begunstigde na 

het overlijden van de oprichter gedane uitkeringen voor zover de inbrengen bij Belgische authentieke 

akte, met betaling van registratierechten, hebben plaatsgevonden. Voor zover de inbrengen niet via 

Belgische authentieke akte zijn gebeurd, kunnen wel successierechten worden geheven wanneer de 

oprichter overlijdt binnen drie jaar vanaf de inbreng ingevolge artikel 7 W.Succ.  

In het kader van uitkeringen door de private stichting aan de rechthebbenden van de stichter, is 

artikel 8 W.Succ. niet van toepassing, vermits in het kader van een private stichting een eenzijdige 

rechtshandeling wordt gesteld en een beding ten behoeve van een derde (artikel 8 W.Succ.) 

daarentegen een contract is. Er worden bijgevolg geen successierechten geheven245.  

Vermits de uitkeringen en toebedelingen los staan van certificering ben ik van oordeel dat beide 

rulings ook van toepassing zijn op een private stichting mét certificering. 
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§3. In hoofde van de certificaathouder-rechtspersoon. 

 

123. Dividenden op de gecertificeerde aandelen van een (patrimonium)vennootschap ontvangen 

door een private stichting, worden geacht fiscaal rechtstreeks aan de certificaathouder te zijn 

toegekend. Deze zullen in hoofde van de certificaathouder-rechtspersoon hun fiscale behandeling 

ondergaan in het kader van vennootschaps- en/of rechtspersonenbelasting, afhankelijk van de 

rechtsvorm en al dan niet winstgevende activiteit246. 

Vermits alle inkomsten verbonden aan het gecertificeerd onroerend goed niet van fiscale 

transparantie kunnen genieten zijn deze niet belastbaar in de vennootschaps- en/of 

rechtspersonenbelasting en draagt de private stichting de volledige taxatie. 

Uitkeringen die een certificaathouder ontvangt tijdens het bestaan van de stichting zijn in hoofde van 

een vennootschap steeds belastbaar vermits zij neerkomen op een vermogensaangroei247, in hoofde 

van een rechtspersoon – onderworpen aan de rechtspersonenbelasting – is dit niet belastbaar. 

 

124. De meerwaarden die een certificaathouder-rechtspersoon realiseert ter gelegenheid van een 

vervreemding van haar certificaten, zijn vrijgesteld in de vennootschapsbelasting indien voldaan is 

aan de voorwaarden van de DBI-regeling248. 

De meerwaarden die een certificaathouder-rechtspersoon – onderworpen aan de 

rechtspersonenbelasting – realiseert ter gelegenheid van een vervreemding van haar certificaten, zijn 

steeds vrijgesteld in de rechtspersonenbelasting249. 

 

125. Wat de registratie- en successierechten betreft heeft de Rulingcommissie bij rulings van 29 

november 2011 en 4 december 2012 beslist dat er geen schenking- of successierechten verschuldigd 

zijn op de door de stichting aan de begunstigden – zowel de stichter als de certificaathouder – 

gedane uitkeringen en toebedelingen binnen de realisatie van haar maatschappelijk doel250. Er valt 

echter op te merken dat de private stichting in casu werd opgericht zonder certificering. 

Afdeling 3. Bij de decertificering of royering 

§1. In hoofde van de private stichting. 

 

126. Ter gelegenheid van de royering dient een waarde worden vastgesteld van de oorspronkelijk 

gecertificeerde activa. Indien deze waarde hoger is dan de oorspronkelijke waarde op het ogenblik 

van de certificering, realiseert de genieter van de royering een meerwaarde.  

Conform artikel 13 §2 Certificeringswet worden meerwaarden geacht niet te zijn verwezenlijkt 

wanneer ze zijn vastgesteld of verkregen bij de omwisseling van de certificaten in effecten waarop ze 

betrekking hebben (royering)251. Als beginsel geldt dat noch de overdracht aan het 
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administratiekantoor (certificering), noch de teruggave door het administratiekantoor van de 

gecertificeerde effecten in ruil voor de certificaten (decertificering) belast is252.  

Ingeval de certificering een fiscale transparantie meebrengt conform de Certificeringswet of de 

administratieve uitbreiding heeft de royering van de gecertificeerde aandelen van een 

(vastgoed)vennootschap derhalve geen fiscale gevolgen voor de stichting253.  

Vermits de private stichting die echter overgaat tot certificeren van een onroerend goed geen fiscale 

transparantie kent, kan de royering vrij zware fiscale gevolgen met zich meebrengen op het vlak van 

meerwaardebelasting. Immers bij de royering worden meerwaarden geacht wél te zijn gerealiseerd, 

waarbij een belasting in de rechtspersonenbelasting dreigt, in functie van de aard en de bezitsduur 

van de betrokken onroerende goederen. 

 

§2. In hoofde van de certificaathouder-privépersoon. 

 

127. Bij royering ontvangt de certificaathouder de juridische eigendom van het onroerend goed 

en/of de aandelen van de (vastgoed)vennootschap. Gedurende het bestaan van de private stichting 

bezit de certificaathouder enkel de economische eigendomsrechten.  

De klok wordt teruggedraaid alsof de private stichting er niet was geweest, weliswaar rekening 

houdend met de actuele waarde van de activa op het moment van decertificering.  

Indien zich een waardevermeerdering manifesteert op de gecertificeerde effecten in het kader van 

de Certificeringswet of de administratieve uitbreiding, zal de realisatie van een eventuele 

meerwaarde – ingevolge de fiscale transparantie – geacht te zijn gerealiseerd door de 

certificaathouder die principieel belast zal worden in de personenbelasting254. Echter is de 

meerwaarde die gerealiseerd wordt ter gelegenheid van de decertificering vrijgesteld in de 

personenbelasting in het kader van normale verrichtingen van beheer van een privévermogen255. 

Ingeval een meerwaarde op een gecertificeerd onroerend goed wordt gerealiseerd ter gelegenheid 

van de royering, is het enkel de private stichting die in de rechtspersonenbelasting afrekent. De 

certificaathouder-natuurlijke persoon wordt niet belast in de personenbelasting.  

 

128. Wat de registratierechten betreft is bij decertificering van vastgoed het evenredig 

registratierecht van 10% verschuldigd256.  

Worden aandelen van een (patrimonium)vennootschap gedecertificeerd, is enkel een vast 

registratierecht van 50 euro verschuldigd, daar het in het kader van registratierechten een niet-

getarifeerde handeling is257. 
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§3. In hoofde van de certificaathouder-rechtspersoon. 

 

129. Een vennootschap, onderworpen aan de vennootschapsbelasting – houder van de 

certificaten van een private stichting die een onroerend goed en/of aandelen van een 

(vastgoed)vennootschap heeft gecertificeerd – ontvangt ter gelegenheid van de decertificering het 

vermogensbestanddeel terug. 

De eventuele meerwaarde die zij realiseert, is principieel belastbaar in de vennootschapsbelasting. 

De waarde van de activa ter gelegenheid van de royering zal in aanmerking worden genomen om 

deze meerwaarde te bepalen.  

Betreft het aandelen van een (vastgoed)vennootschap, dan zijn deze vrijgesteld van enige 

meerwaardebelasting in de vennootschapsbelasting mits de voorwaarden van het Wetboek 

Inkomstenbelasting vervuld zijn (dividenden komen in aanmerking voor DBI-aftrek)258. 

Betreft het een onroerend goed, dan zijn de normale regels in de vennootschapsbelasting op 

realisatie van vastgoed van toepassing259. Ingevolge de vermogensaanwinst die de certificaathouder-

vennootschap verwerft, zal zij belast worden in de vennootschapsbelasting op de meerwaarde van 

het verkregen onroerend goed. Aangezien er geen fiscale transparantie is bij certificering van 

onroerend goed, wordt bijgevolg een belasting geheven zowel in hoofde van de private stichting als 

in hoofde van de certificaathouder-vennootschap. 

 

130. De certificaathouder-rechtspersoon onderworpen aan de rechtspersonenbelasting is ter 

gelegenheid van de royering principieel belastbaar in de rechtspersonenbelasting op de 

gerealiseerde meerwaarden van effecten in bezit van een private stichting die fiscale transparantie 

kent. Immers deze certificaathouder verwerft de gecertificeerde aandelen van de 

(vastgoed)vennootschap terug aan de waarde op moment van deze overdracht. Echter de 

rechtspersonenbelasting stelt meerwaarde op aandelen van een (vastgoed)vennootschap vrij. 

Worden de certificaten van een private stichting die niet van de fiscale transparantie kan genieten, 

geroyeerd, dan zal de meerwaarde op het destijds gecertificeerd vastgoed belast worden bij de 

private stichting en niet bij de certificaathouder-rechtspersoon260.  

 

131. Wat de registratierechten betreft is bij decertificering van vastgoed het evenredig 

registratierecht van 10% verschuldigd261.  

Worden aandelen van een (patrimonium)vennootschap gedecertificeerd, is enkel een vast 

registratierecht van 50 euro verschuldigd, daar het in het kader van registratierechten een niet-

getarifeerde handeling is262. 
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Afdeling 4. Bij de ontbinding 

§1. In hoofde van de private stichting. 

 

132. De ontbinding van de private stichting, die is opgericht in het kader van de Certificeringswet 

of kan genieten van de administratieve uitbreiding, heeft geen specifieke liquidatieaanslag tot gevolg 

vermits de fiscale transparantie speelt en alle fiscale gevolgen moeten beschouwd worden in hoofde 

van de certificaathouders. 

Betreft de ontbinding een private stichting waarin andere activa dan effecten van vennootschappen 

worden gecertificeerd, dan is geen fiscale transparantie van toepassing en wordt de private stichting 

afgerekend op een mogelijke meerwaarde die zij realiseert bij dergelijke overdracht. Immers bij de 

ontbinding worden meerwaarden geacht wél te zijn gerealiseerd, waarbij een belasting in de 

rechtspersonenbelasting dreigt, in functie van de aard (ongebouwd of gebouwd) en de bezitsduur (8 

of 5 jaar) van de betrokken onroerende goederen. 

 

133. De schenking of de overdracht om niet van het stichtingsvermogen, ter gelegenheid van de 

ontbinding van de stichting, aan een rechtspersoon met een belangeloos doel, is onderworpen aan 

een bijzonder vast recht van 100 euro263. 

 

§2. In hoofde van de certificaathouder-privépersoon. 

 

134. De certificaathouder-privépersoon van een private stichting die fiscale transparantie kan 

genieten en op moment van de ontbinding zijn certificaten nog niet omgewisseld heeft tegen de 

eerder gecertificeerde activa (royering), zal principieel belast worden in de personenbelasting, 

naargelang de aard van het onderliggend actiefbestanddeel264. Worden aandelen van een 

(patrimonium)vennootschap naar aanleiding van de ontbinding overgedragen naar het vermogen 

van de certificaathouder, dan is de meerwaarde die gerealiseerd wordt ter gelegenheid van deze 

overdracht vrijgesteld in de personenbelasting in het kader van normale verrichtingen van beheer 

van een privévermogen265. 

Bij de ontbinding van een private stichting die aanvankelijk onroerend goed heeft gecertificeerd en 

bijgevolg geen fiscale transparantie kan genieten, wordt de certificaathouder-privépersoon die een 

meerwaarde realiseert op dit onroerend goed ter gelegenheid van de ontbinding principieel niet 

belast vermits de stichting afgerekend wordt op de gerealiseerde meerwaarde.  

 

135. Een terugkeer van de activa naar de stichter tijdens zijn leven wordt in het kader van de 

inkomstenbelasting aangemerkt als een niet-belastbare terugbetaling van de inbreng voor zover de 

waarde niet gestegen is. Indien de waarde van de teruggekeerde activa hoger is dan ten tijde van de 

inbreng, wordt de meerwaarde beschouwd als interest in de zin van artikel 17 §1, 2° en artikel 19 §1 

WIB92266. 
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Een uitkering bij ontbinding aan de rechthebbenden van de voortijdig overleden stichter is niet 

onderworpen aan de inkomstenbelasting aangezien zij onderhevig is aan successierechten267. 

 

136. Bij overdracht van vastgoed ter gelegenheid van de ontbinding, is het evenredig 

registratierecht van 10% verschuldigd268.  

Worden daarentegen aandelen van een (patrimonium)vennootschap overgedragen naar het 

privévermogen van de certificaathouder, dan is enkel een vast registratierecht van 50 euro 

verschuldigd, daar het in het kader van registratierechten een niet-getarifeerde handeling is269. 

 

137. De terugkeer – ter gelegenheid van de ontbinding van de private stichting – van de activa 

naar het vermogen van de oprichter kadert niet binnen een schenking, maar volgt uit de toepassing 

van de wet en de statuten van de private stichting; er zijn geen schenkingsrechten verschuldigd. 

Indien bij vooroverlijden van de oprichter de activa aan zijn rechthebbenden toekomen, zijn geen 

schenkingsrechten maar wel successierechten verschuldigd270. 

 

§3. In hoofde van de certificaathouder-rechtspersoon. 

 

138. Een vennootschap, onderworpen aan de vennootschapsbelasting – houder van de 

certificaten van een private stichting die een onroerend goed en/of aandelen van een 

(vastgoed)vennootschap heeft gecertificeerd – ontvangt ter gelegenheid van de ontbinding het 

vermogensbestanddeel uit de private stichting. 

De eventuele meerwaarde die zij realiseert, is principieel belastbaar in de vennootschapsbelasting. 

De waarde van de activa ter gelegenheid van de overdracht bij ontbinding zal in aanmerking worden 

genomen om deze meerwaarde te bepalen.  

Betreft het aandelen van een (vastgoed)vennootschap, dan zijn deze vrijgesteld van enige 

meerwaardebelasting in de vennootschapsbelasting mits de voorwaarden van het Wetboek 

Inkomstenbelasting vervuld zijn (dividenden komen in aanmerking voor DBI-aftrek)271. 

Betreft het een onroerend goed, dan zijn de normale regels in de vennootschapsbelasting op 

realisatie van vastgoed van toepassing272. Ingevolge de vermogensaanwinst die de certificaathouder-

vennootschap verwerft, zal zij belast worden in de vennootschapsbelasting op de waarde van het 

verkregen onroerend goed. Aangezien er geen fiscale transparantie is bij certificering van onroerend 

goed, wordt bijgevolg een belasting geheven zowel in hoofde van de private stichting als in hoofde 

van de certificaathouder-vennootschap. 
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139. De certificaathouder-rechtspersoon onderworpen aan de rechtspersonenbelasting is ter 

gelegenheid van de overdracht bij ontbinding principieel belastbaar in de rechtspersonenbelasting op 

de gerealiseerde meerwaarden van effecten in bezit van een private stichting die fiscale 

transparantie heeft gekend. Immers deze certificaathouder verwerft de gecertificeerde aandelen van 

de (vastgoed)vennootschap terug aan de waarde op moment van deze overdracht bij ontbinding. 

Echter de rechtspersonenbelasting stelt meerwaarde op aandelen van een (vastgoed)vennootschap 

vrij. 

Wordt een private stichting, die niet van de fiscale transparantie heeft kunnen genieten, ontbonden, 

dan zal de meerwaarde op het destijds gecertificeerd vastgoed belast worden bij de private stichting 

en niet bij de certificaathouder-rechtspersoon273.  

 

140. Wat de registratierechten betreft is bij ontbinding van de private stichting met gecertificeerd 

vastgoed het evenredig registratierecht van 10% verschuldigd274.  

Ingeval ontbinding van de private stichting met als activa gecertificeerde aandelen van een 

(patrimonium)vennootschap, is enkel een vast registratierecht van 50 euro verschuldigd, daar het in 

het kader van registratierechten een niet-getarifeerde handeling is275. 
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DEEL V. BESLUIT 

141. Het moge duidelijk zijn dat een private stichting kan worden aangewend voor het certificeren 

van vastgoed. De Certificeringswet laat dit niet uitdrukkelijk toe, doch verbiedt het niet en bijgevolg 

kan, via een uitbreiding van het toepassingsgebied, vastgoed in de praktijk worden gecertificeerd via 

een private stichting. 

 

142. Gedurende het leven van een private stichting die vastgoed certificeert zijn de fiscale 

gevolgen zowel voor de private stichting, als voor de certificaathouder aanvaardbaar. Echter bij 

royering of ontbinding van de private stichting – waarbij de klok wordt teruggedraaid en het 

vastgoed opnieuw in privéhanden komt – kan de fiscale rekening hoog oplopen. Daarvoor is het 

verkooprecht van 10% – nadat het reeds een eerste maal verschuldigd was bij de inbreng in de 

private stichting – een tweede maal verschuldigd276. 

 

143. Een private stichting kan louter succesvol zijn indien zij wordt opgericht met de intentie om 

het ingebrachte vastgoed voor onbepaalde duur – over verschillende generaties heen – te 

certificeren. In deze filosofie heeft de private stichting duidelijk een objectief om vermogen te 

bewaren en in stand te houden. Desalniettemin komt de inkomstenstroom van het vastgoed wel ten 

goede aan de certificaathouder(s), houders van de economische (vorderings)rechten.  

 

144. Aldus heeft de oprichter van de stichting een duidelijke vermogensplanning voor ogen: 

- Enerzijds de eenheid en continuïteit van het vermogen in stand houden, versnippering van het 

vermogen vermijden én het vermogen in familiale “handen” bewaren; 

- Anderzijds inkomsten van het gecertificeerd vermogen doorstorten aan volgende generaties. 

Teneinde deze vermogensplanning te realiseren is de private stichting een subliem vehikel om de 

controle op te zetten en ook in de toekomst over verschillende generaties heen te bewaren. De 

statuten en administratievoorwaarden bieden de nodige vrijheid om deze vermogensplanning – die 

haaks staat op een vermogensoverdracht – te realiseren. 

Deze onbeperkte doelstelling legt een forse hypotheek op komende generaties die het ingebrachte 

onroerend vermogen – met uitzondering van de inkomstenstromen – niet ter vrije beschikking 

hebben. Het onroerend vermogen is onaantastbaar en geïmmobiliseerd voor onbepaalde duur. De 

oprichter van de private stichting zal bij zijn successieplanning rekening houden met deze 

immobilisatie teneinde te vermijden dat volgende generaties toch successierechten zouden moeten 

betalen op de certificaten, waar ze de gecertificeerde activa niet kunnen aanwenden voor het 

betalen van eventuele successierechten.  

Grosso modo zijn er twee hypothesen voor de stichter: 

- Ofwel brengt hij zijn onroerend vermogen ten bezwarende titel in in de private stichting, waar hij 

vervolgens certificaten voor in ruil krijgt. Deze certificaten schenkt hij in een tweede stap aan zijn 

begunstigden; 

- Ofwel brengt hij zijn onroerend vermogen in zonder certificaten te verkrijgen, waarbij de 

doelstelling van de stichting erin bestaat certificaten uit te geven aan de door hem aangewezen 

begunstigden. 
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Wenst men het uiteindelijk doel van de stichter te realiseren over volgende generaties, dan is een 

gelijkaardige planning aangewezen voor de certificaathouders die de stichter opvolgen. 
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