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1. Inleiding 
De notaris moet in de uitoefening van zijn ambt de weg van de voorzichtigheid bewandelen. 

In de relatie ten aanzien van de cliënt dient de notaris hem te behoeden voor dubieuze 

constructies of clausules. In het kader van het beheer en de optimalisatie van het 

privévermogen zijn bepaalde constructies een echte doorn in het oog van de administratie. Via 

de antimisbruikbepaling1  inzake de registratie- en successierechten heeft de administratie een 

wapen om te ageren tegen handelingen die louter het doel hebben de registratie- en/of 

successierechten te ontwijken. De notaris dient de cliënt met raad en daad bij te staan2 en hem 

te beschermen tegen een steekspel met de fiscus. 

 

Met de inwerkingtreding van de Wet van 29 maart 20123 zijn de antimisbruikbepalingen 

opgenomen in artikel 18, §2 W.Reg.4 en artikel 106, lid 2 W.Succ.5 herschreven en gewijzigd. 

Met ingang van 1 juni 2012 is de nieuwe antimisbruikbepaling in de registratie- en 

successierechten in werking getreden. Wanneer de administratie beroep wil doen op de 

nieuwe antimisbruikbepaling dienen de  “verdachte rechtshandelingen” van de 

belastingplichtige gesteld te zijn vanaf 1 juni 20126. 

De bovenvermelde Wet van 29 maart 2012 heeft het toepassingsgebied van de oude 

antimisbruikbepaling uitgebreid. Ze was enkel van toepassing op handelingen verricht in de 

economische sfeer; situaties die enkel de privésfeer raakten werden niet geviseerd. Met 

ingang van 1 juni 2012 gaat de administratie de antimisbruikbepaling ook toepassen op 

rechtshandelingen gesteld binnen de privésfeer. 

Er dient bijgevolg bij elke vermogensplanning rekening gehouden te worden met de 

administratie die de gestelde rechtshandelingen naast zich kan neerleggen wanneer zij bewijst 

dat er sprake is van fiscaal misbruik. 

Het grote pijnpunt van de nieuwe antimisbruikbepaling is haar relatie met de 

vermogensplanning, meer bepaald het spanningsveld met de circulaires van de administratie. 

De wisselende standpunten van de administratie in haar opeenvolgende circulaires7 creëren 

voor de notaris en de cliënt in het kader van de vermogensplanning onzekerheid. 

 

  

                                                 
1 Definitie van antimisbruikbepaling volgens De Valks Juridisch Woordenboek: ”..bepaling in het wetboek van 
inkomstenbelastingen die voorziet dat de juridische kwalificatie die de partijen geven aan een akte, niet 
tegenwerpelijk is aan de belastingadministratie, wanneer de administratie vaststelt dat de gegeven kwalificatie 
tot doel heeft de belasting te vermijden…”. 
2 G. Deknudt, E. Dhaene, “Antimisbruikbepaling vereist nieuwe handleiding voor vermogensplanning”, in X., 
Notariële valkuilen. Wie betaalt de rekening?, VLN Congres 15 december 2012, 110. 
3 Artt. 168 en 169 Programmawet van 29 maart 2012, BS 6 april 2012. 
4 Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten van 30 november 1939- Vlaams Gewest, BS  1 
december 1939. 
5 Wetboek der successierechten van 31 maart 1936- Vlaams Gewest, BS 7 april 1936. 
6 Om onder de toepassing van de nieuwe antimisbruikbepaling te vallen bevestigt de staatssecretaris voor de 

Bestrijding van de Sociale en de Fiscale Fraude dat de rechtshandelingen moeten gesteld zijn na 31 mei 2012. 
7 Circulaire van 4 mei 2012, circulaire van 19 juli 2012 en de circulaire van 10 april 2013. 
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In deze masterproef zal dieper ingegaan worden op het toepassingsgebied van de nieuwe 

antimisbruikbepaling die in haar fundamenten opgedeeld zal worden. 

Vervolgens worden de circulaires gronding besproken. In haar circulaires geeft de 

administratie haar richtlijnen over wat zij in het kader van vermogensplanning wel dan wel 

niet aanvaardbaar vindt. Bij dit onderdeel zal veel aandacht uitgaan naar de laatste circulaire 

(10 april 2013) van de administratie. 

Er wordt ook stilgestaan bij het arrest van het Grondwettelijk Hof van 30 oktober 2013. Het 

Hof buigt zich in dit arrest over de vragen of de antimisbruikbepaling de 

bevoegdheidsverdelende regels, het legaliteitsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel in fiscale 

zaken niet schendt. 

Als voorlaatste punt wordt de rol van de rulingcommissie in het kader van fiscaal misbruik 

nader toegelicht. 

Het besluit van de masterproef zal een synthese worden van de antimisbruikbepaling zoals ze 

nu bestaat, in combinatie met de laatste circulaire van de administratie. Ook zal er 

gereflecteerd worden over hoe het in de toekomst verder moet met de antimisbruikbepaling, 

welke de rol is van de administratie en de rechtszekerheid van de belastingplichtige. 
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2. De nieuwe antimisbruikbepaling inzake de registratie- en 

successierechten 
 

I. De Programmawet van 29 maart 2012 

De oude antimisbruikbepaling van voor de Programmawet van 29 maart 2012 werd op 

vlak van successie- en registratierechten niet toegepast. Het toepassingsgebied van 

deze antimisbruikbepaling beperkte zich tot verrichtingen uit de economische sfeer; 

het beheer van het privévermogen bleef daarentegen buiten haar toepassingsgebied8.  

Met de wijziging van de artikelen 18, §2 W.Reg. en 106, lid2 W.Succ. werden 

verrichtingen in de privésfeer wel geviseerd9, zoals duidelijk te lezen is in de memorie 

van toelichting10. De administratie kan de antimisbruikbepaling gebruiken wanneer de 

belastingplichtige via bepaalde rechtshandelingen- zonder een burgerrechtelijk motief- 

doelbewust de registratie- en/of successierechten ontwijkt11. In concreto betekent dit 

enerzijds dat de belastingplichtige een rechtshandeling stelt in strijd met de fiscale 

wet, anderzijds dat er beroep op een belastingvoordeel gedaan wordt in strijd met de 

doelstelling van de fiscale wet12. 

 

De artikelen 168 en 169, lid2 van de Programmawet van 29 maart 201213 voorzien in 

de wijziging (artikel 168) en de inwerkingtreding (artikel 169, lid2) van artikel 18, §2 

W.Reg. (en artikel 106, lid2 W.Succ.). 

  

Artikel 168 Programmawet van 29 maart 2012: 

“In artikel 18 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, 

gewijzigd bij de wetten van 30 maart 1994 en 24 december 2002, wordt § 2 

vervangen als volgt : 

“§ 2. Aan de administratie kan niet worden tegengeworpen, de rechtshandeling 

noch het geheel van rechtshandelingen dat een zelfde verrichting tot stand 

brengt, wanneer de administratie door vermoedens of door andere in artikel 

185 bedoelde bewijsmiddelen en aan de hand van objectieve omstandigheden 

aantoont dat er sprake is van fiscaal misbruik.  

Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingschuldige door middel 

van de door hem gestelde rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen 

één van de volgende verrichtingen tot stand brengt:  

1. een verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met de doelstellingen van een 

bepaling van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten 

buiten het toepassingsgebied van die bepaling plaatst; of  

                                                 
8 W. Vermeulen, T. Melis, “De nieuwe antimisbruikbepaling inzake schenkings- en successierechten: storm in 
een glas water?”, Registratierechten 2012, afl. 2, 13. 
9 F. Hellemans, “De nieuwe circulaire omtrent fiscaal misbruik inzake registratie- en successierechten. 
Commentaar”, Registratierechten 2013, afl.2, 9 en M. Van Molle,” La mesure générale “anti-abus” en droits 
d’enregistrement et de succession: much ado about nothing”, Droits d’enregistrement 2012, afl.3, 4. 
10 MvT, Ger. St. Kamer 2011-2012, nr. 2081/001, 113. 
11 L. Weyts, “Over wit en zwart en de vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en 
successierechten”, T.Not. 2013, afl. 7-8, 384. 
12 F. Buyssens, “[fiscale spitstechnologie en anti-misbruikbepaling], Over bazooka’s en andere overdrijvingen”, 
T.Fam. 2012, afl. 10, 218. 
13 BS 6 april 2012. 
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2. een verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt op een belastingvoordeel 

voorzien door een bepaling van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan 

genomen besluiten en de toekenning van dit voordeel in strijd zou zijn met de 

doelstellingen van die bepalingen die in wezen het verkrijgen van dit voordeel 

tot doel heeft.  

Het komt aan de belastingschuldige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn 

rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen door andere motieven 

verantwoord is dan het ontwijken van registratierechten.  

Indien de belastingschuldige het tegenbewijs niet levert, dan wordt de 

verrichting aan een belastingheffing overeenkomstig het doel van de wet 

onderworpen alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden.””. 

 

Artikel 169, lid 2 Programmawet van 29 maart 2012: 

“…Artikel 168 is van toepassing op de rechtshandelingen of het geheel van 

rechtshandelingen die éénzelfde verrichting tot stand brengt, die zijn gesteld 

vanaf de eerste dag van de tweede maand na die waarin deze wet is 

bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.”. 

 

II. Temporeel: de inwerkingtreding van de nieuwe antimisbruikbepaling 

Uit de lezing van artikel 169, lid2 Programmawet van 29 maart 2012 (gepubliceerd in 

het Staatsblad op 6 april 2012) is te besluiten dat de scharnierdatum betreffende de 

inwerkingtreding van de nieuwe antimisbruikbepaling 1 juni 2012 is14.  

Het gevolg daarvan is dat de administratie voor rechtshandelingen die fiscaal misbruik 

uitmaken, gesteld vanaf 1 juni 2012 zich op de nieuwe antimisbruikbepaling kan 

beroepen voor wat de registratie- en successierechten betreft15.  

 

Het is dus duidelijk dat vanaf 1 juni 2012 dubieuze rechtshandelingen onder het 

toepassingsgebied van de nieuwe antimisbruikbepaling vallen. Er dringt zich echter 

toch een belangrijke bemerking op: hoe moet de antimisbruikbepaling toegepast 

worden wanneer men te maken heeft met een combinatie van rechtshandelingen16? 

De rechtsleer oordeelt heel duidelijk dat alle handelingen die deel uitmaken van een 

combinatie van rechtshandelingen vanaf 1 juni 2012 gesteld moeten zijn. 

Dientengevolge wordt een rechtshandeling gesteld voor die datum niet beschouwd als 

fiscaal misbruik17.  

                                                 
14 N. Geelhand de Merxem, “Drie parlementaire vragen inzake de antimisbruikbepaling in het successierecht”, 
Successierechten 2013, afl.6, 6. 
15 L. Weyts, “Over wit en zwart en de vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en 
successierechten”, T.Not. 2013, afl. 7-8, 384. 
16 Met “combinatie van rechtshandelingen” worden het geheel van rechtshandelingen bedoeld die zich 
spreiden over de periode voor en na de inwerkingtreding van de nieuwe antimisbruikbepaling. 
17 N. Geelhand de Merxem, “Drie parlementaire vragen inzake de antimisbruikbepaling in het successierecht”, 
Successierechten 2013, afl.6, 6-7 en L. De Broe, J. Bossuyt, “Interpretatie en toepassing van de algemene 
antimisbruikbepaling in de inkomstenbelasting, registratie- en successierechten”, AFT 2012, afl.11, 20 en W. 
Vermeulen, T. Melis, “De nieuwe antimisbruikbepaling inzake schenkings- en successierechten: storm in een 
glas water?”, Registratierechten 2012, afl. 2, 13. 
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De stelling vloeit voort uit het algemeen beginsel van rechtszekerheid en het beginsel 

van non-retroactiviteit van de fiscale wet18. 

 

Geelhand de Merxem merkt tot slot nog dat: “Voor het geval de antimisbruikbepaling 

toch reeds zou zijn toegepast, in strijd met deze interpretatie, kunnen de teveel 

betaalde rechten worden teruggevorderd op grond van artikel 208 (a contratrio) 

W.Reg. Er is immers sprake van een “onregelmatige” heffing”19. 

 

III. Toepassingsgebied 

De administratie die beroep wil doen op de nieuwe antimisbruikbepaling, dient zich 

aan een aantal “spelregels” te houden. Uit de lezing van artikel 18, §2 W.Reg. en 

artikel 106, lid 2 W.Succ. zijn er drie fasen20 te filteren die als het ware elk een 

conditio sine qua non21 vormen. Opdat een rechtshandeling niet tegenstelbaar zou zijn 

aan de administratie dient er sprake te zijn van fiscaal misbruik. Er is pas sprake van 

fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige zich via een rechtshandeling (of een 

geheel van rechtshandelingen) in een situatie van fiscaal misbruik gebracht heeft zoals 

beschreven in artikel 18, §2, lid 2 W.Reg.22. Het is aan de administratie om het fiscaal 

misbruik te bewijzen. Slaagt de administratie er in fiscaal misbruik te bewijzen dan 

kan de belastingplichtige een tegenbewijs leveren door aan te tonen dat de keuze voor 

een bepaalde rechtshandeling gestoeld is op niet-fiscale motieven. Één niet-fiscaal 

motief is voldoende als tegenbewijs23.  De niet-fiscale motieven kunnen in de 

overeenkomst zelf opgenomen worden, op die manier “ kan de ‘oorzaak’ van de 

gestelde rechtshandeling naar haar objectieve bestaansreden en/of beslissende 

beweegredenen worden ingevuld”, zegt Ruysseveldt24. Indien de belastingplichtige dit 

tegenbewijs niet kan leveren gaat de administratie over tot taxatie alsof het misbruik 

niet plaatsgevonden had25. 

De verschillende compartimenten van artikel 18, §2 W.Reg. (en artikel 106, lid2 

W.Succ.) roepen toch enkele bedenkingen op: wat verstaat men onder fiscaal 

misbruik? Wat is de doelstelling van de fiscale wet? Wat is de verhouding tussen 

rechtshandeling en rechtsfeit? Wat zijn niet fiscale motieven?... 

 

                                                 
18 N. Geelhand de Merxem, “Drie parlementaire vragen inzake de antimisbruikbepaling in het successierecht”, 
Successierechten 2013, afl.6, 6-7. 
19 N. Geelhand de Merxem, “Drie parlementaire vragen inzake de antimisbruikbepaling in het successierecht”, 
Successierechten 2013, afl.6, 8. 
20 W. Vermeulen, T. Melis, “De nieuwe antimisbruikbepaling inzake schenkings- en successierechten: storm in 
een glas water?”, Registratierechten 2012, afl. 2, 14. 
21 Een conditio sine qua non is een voorwaarde zonder de welke het gevolg niet zou plaatsvinden. 
22 E. Van Goidsenhoven, M. Gijbels, A. Geel, “Registratie-, hypotheek- en griffierechten”, in A. Tiberghien, 
Tiberghien. Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014, Mechelen, Kluwer, 2013, 988. 
23 J. Ruysseveldt, Fiscaal compendium. Successierechten, Mechelen, Kluwer,2013, 387. 
24 J. Ruysseveldt, Fiscaal compendium. Successierechten, Mechelen, Kluwer,2013, 393. 
25 F. Hellemans, “De nieuwe circulaire omtrent fiscaal misbruik inzake registratie- en successierechten. 
Commentaar”, Registratierechten 2013, afl.2, 11 en G. Deknudt, E. Dhaene, “Antimisbruikbepaling vereist 
nieuwe handleiding voor vermogensplanning”, in X., Notariële valkuilen. Wie betaalt de rekening?, VLN Congres 
15 december 2012, 117. 



9 

 

 Fiscaal misbruik  

De administratie moet een wettekst voorhanden hebben om fiscaal misbruik 

aan te pakken. Wanneer fiscaal misbruik komt vast te staan dient zij de 

toestand te herstellen alsof het misbruik nooit bestaan had. In het kader van het 

legaliteitsbeginsel in fiscale zaken is een uitdrukkelijke wettekst en een 

definitie van fiscaal misbruik vereist wanneer men fiscaal misbruik wil 

sanctioneren. Bij het eerste ontwerp van de nieuwe antimisbruikbepaling 

merkte de Raad van State terecht op dat het legaliteitsbeginsel vereist dat de 

wetgever een definitie moest geven van wat fiscaal misbruik inhoudt26. De 

nieuwe tekst van de wet komt hier aan tegemoet (artikel 18, §2 W.Reg.). 

De wetgever heeft haar inspiratie voor het begrip fiscaal misbruik gehaald uit 

het privaatrecht27. In het privaatrecht bestaat de figuur van het rechtsmisbruik. 

De Valks Juridisch Woordenboek omschrijft rechtsmisbruik als “uitoefening 

van een recht op een manier die klaarblijkelijk de grenzen te buiten gaat van 

de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bezorgd 

persoon…”28. Een subjectief recht dient op een redelijke wijze uitgeoefend te 

worden29.  

In de fiscaliteit wordt rechtsmisbruik benoemd als fiscaal misbruik. Hellemans 

schrijft: “Het moet hierbij gaan om volstrekt kunstmatige constructies, hoewel 

dit niet betekent dat alleen louter fiscaal geïnspireerde constructies in het 

vizier komen. Het wezenlijk doel van de constructie moet er in bestaan een 

belastingvoordeel te krijgen, maar dit hoeft niet het enige doel te zijn”30. 

Hoewel de administratie via haar circulaires aangeeft wat zij als verdacht dan 

wel als veilig beschouwt, blijft fiscaal misbruik een open norm die ruimte voor 

discussie zal blijven geven31. 

 

Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige zich via een 

rechtshandeling (of een geheel van rechtshandelingen) in een toestand plaatst 

die strijdig is met de doelstellingen van de fiscale wet. Vermeulen en Melis 

geven twee manieren aan waarop dit kan gebeuren: “Enerzijds door het 

zodanig juridisch vormgeven dat de belastingschuldige zich plaatst in een 

toestand die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet om belastbaar te zijn, 

maar die zeer dicht in de buurt komt van de belastbaar gestelde situatie. Of 

omgekeerd, door de vormkeuze brengt de belastingschuldige zich binnen het 

                                                 
26 L. De Broe, J. Bossuyt, “Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de 
inkomstenbelasting, registratie- en successierechten”, AFT 2012, afl.11, 7. 
27 F. Hellemans, “De nieuwe circulaire omtrent fiscaal misbruik inzake registratie- en successierechten. 
Commentaar”, Registratierechten 2013, afl.2, 10. 
28 E. Dirix, B. Tilleman, P. Van Orshoven (redactie), De Valks Juridisch Woordenboek, Antwerpen-Oxford, 
intersentia, 2010, 342. 
29 F. Hellemans, “De nieuwe circulaire omtrent fiscaal misbruik inzake registratie- en successierechten. 
Commentaar”, Registratierechten 2013, afl.2, 10. 
30 F. Hellemans, “De nieuwe circulaire omtrent fiscaal misbruik inzake registratie- en successierechten. 
Commentaar”, Registratierechten 2013, afl.2, 10. 
31 Zie verder:  4.“Van een vage naar een heldere antimisbruikbepaling”. 



10 

 

toepassingsgebied van een belastingverminderende bepaling, bijvoorbeeld 

vrijstelling”32.  

De circulaire van 4 mei 2012 zegt dat fiscaal misbruik veronderstelt: “dat er 

een strijdigheid is met de doelstellingen van de betrokken fiscale bepaling, 

d.w.z. het doel en de strekking van de betreffende bepaling moeten gefrustreerd 

zijn, als een bepaalde rechtshandeling niet belast zou worden, of als een 

rechtshandeling ertoe zou leiden dat een bepaald fiscaal voordeel genoten 

wordt.”33. 

Samengevat komt het er dus op neer dat een belastingplichtige zich ofwel 

buiten het toepassingsgebied van de fiscale wet plaatst ofwel binnen het 

toepassingsgebied van de fiscale wet plaatst en op die manier een 

belastingvoordeel bekomt34. 

 

De definitie van fiscaal misbruik brengt twee elementen naar voor: een 

objectief en een subjectief element35.  

Het objectieve element uit de definitie heeft te maken met de doelstelling van 

de wetgever36. De belastingplichtige handelt in strijd met de doelstelling van de 

fiscale wet. Door de keuze van een bepaalde handeling plaatst de 

belastingplichtige zich ofwel buiten het toepassingsgebied van de wet plaatst 

ofwel zich binnen haar toepassingsgebied en bekomt op die manier een 

belastingvoordeel.  

Het subjectieve element heeft betrekking op de intentie van de 

belastingplichtige: hij had de bedoeling om fiscaal misbruik te plegen37. 

Deze twee elementen zullen door de administratie bewezen moeten worden38.  

 

Het doel en de strekking van de geviseerde bepaling moeten duidelijk zijn. 

Wanneer er geen duidelijkheid gevonden wordt geldt volgens Vermeulen en 

Melis: “het adagium in dubio contra fiscum. Er anders over oordelen…zal de 

toets van het legaliteitsbeginsel in artikel 170 van de Grondwet niet 

doorstaan.”39. De regel in dubio contra fiscum betekent dat de wet ingeval van 

dubbelzinnigheid tegen de fiscus moet worden uitgelegd40. De fiscale bepaling 

                                                 
32 W. Vermeulen, T. Melis, “De nieuwe antimisbruikbepaling inzake schenkings- en successierechten: storm in 
een glas water?”, Registratierechten 2012, afl. 2, 15. 
33 Circulaire 4 mei 2012. 
34 G. Deknudt, E. Dhaene, “Antimisbruikbepaling vereist nieuwe handleiding voor vermogensplanning”, in X., 
Notariële valkuilen. Wie betaalt de rekening?, VLN Congres 15 december 2012, 112 en L. De Broe, J. Bossuyt, 
“Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelasting, registratie- en 
successierechten”, AFT 2012, afl.11, 8-9. 
35 L. De Broe, J. Bossuyt, “Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de 
inkomstenbelasting, registratie- en successierechten”, AFT 2012, afl.11, 8 en M. Van Molle,” La mesure 
générale “anti-abus” en droits d’enregistrement et de succession: much ado about nothing”, Droits 
d’enregistrement 2012, afl.3, 3. 
36 Circulaire 4 mei 2012. 
37 G. Deknudt, E. Dhaene, “Antimisbruikbepaling vereist nieuwe handleiding voor vermogensplanning”, in X., 
Notariële valkuilen. Wie betaalt de rekening?, VLN Congres 15 december 2012, 113 en Circulaire 4 mei 2012. 
38 Zie verder: III. Toepassingsgebied. –Wie draagt de bewijslast: administratie tegenover belastingplichtige. 
39 W. Vermeulen, T. Melis, “De nieuwe antimisbruikbepaling inzake schenkings- en successierechten: storm in 
een glas water?”, Registratierechten 2012, afl. 2, 15. 
40 S. Van Crombrugge, De grondregels van het Belgische fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 2011, 23. 
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moet dan geïnterpreteerd worden op een manier die het gunstigst is voor de 

belastingplichtige. 

Volgens Van Crombrugge mag dit adagium maar worden ingeroepen wanneer 

andere gegevens of elementen betreffende de interpretatie ontbreken41. 

 

Een vaak voorkomende kritiek is dat de antimisbruikbepaling (artikel 18, §2 

W.Reg. en artikel 106, lid 2 W.Succ.) te vaag geformuleerd is. Deze vage norm 

maakt het bijgevolg moeilijk de precieze bedoeling van de wetgever te 

achterhalen. Om dit euvel op te lossen liet de administratie circulaires 

verschijnen42. De circulaires krijgen echter ook kritiek43. 

De circulaires zijn geen wetteksten, ze verduidelijken de bestaande bepalingen 

en geven de notaris en de belastingplichtige bepaalde richtlijnen mee. De 

notaris is in het kader van zijn ambt strikt gezien niet gebonden door de 

circulaires maar: “het is evident dat een notaris als voorzichtige jurist en 

openbaar ambtenaar zich door de inhoud van die circulaires laat inspireren. 

Hou zou niet verstandig zijn het anders te doen.”44, aldus Weyts. 

Een meer gedetailleerde behandeling over de problematiek van de circulaires 

en het spanningsveld met het legaliteitsbeginsel wordt verder in deze 

masterproef gegeven45. 

 

 Rechtshandeling versus rechtsfeit 

Fiscaal misbruik heeft enkel betrekking op rechtshandelingen en niet op 

rechtsfeiten46. Dit is in zoveel woorden te lezen in artikel 18, §2 W.Reg.: “… 

de rechtshandeling noch het geheel van rechtshandelingen dat een zelfde 

verrichting tot stand brengt, wanneer de administratie door vermoedens of 

door andere in artikel 185 bedoelde bewijsmiddelen en aan de hand van 

objectieve omstandigheden aantoont dat er sprake is van fiscaal misbruik.”. 

Van fiscaal misbruik is sprake wanneer een belastingplichtige door zijn 

rechtshandeling (of een geheel van rechtshandelingen) zich ofwel buiten het 

toepassingsgebied van de bepalingen van de registratie- of successierechten 

plaatst ofwel binnen het toepassingsgebied van de registratie- of 

successierechten plaatst en op die manier een belastingvoordeel bekomt47. 

 

 

                                                 
41 S. Van Crombrugge, De grondregels van het Belgische fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 2011, 23. 
42 Een getailleerde bespreking over de circulaires komt verder aan bod (4. “Van een vage naar een heldere 
antimisbruikbepaling”). 
43 L. Weyts, “Over wit en zwart en de vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en 
successierechten”, T.Not. 2013, afl. 7-8, 386-387. 
44 L. Weyts, “Over wit en zwart en de vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en 
successierechten”, T.Not. 2013, afl. 7-8, 386-387. 
45 Zie verder: 4. “Van een vage naar een heldere antimisbruikbepaling”. 
46 J. Ruysseveldt, Fiscaal compendium. Successierechten, Mechelen, Kluwer,2013, 386. 
47 G. Deknudt, E. Dhaene, “Antimisbruikbepaling vereist nieuwe handleiding voor vermogensplanning”, in X., 
Notariële valkuilen. Wie betaalt de rekening?, VLN Congres 15 december 2012, 112 en L. De Broe, J. Bossuyt, 
“Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelasting, registratie- en 
successierechten”, AFT 2012, afl.11, 8-9. 
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Zoals eerder gezegd heeft fiscaal misbruik enkel betrekking op 

rechtshandelingen (bv. overeenkomsten) en niet op rechtsfeiten (bv. 

overlijden). Klassiek wordt een rechtshandeling omschreven als: “…handeling 

waaraan het recht de door het handelend rechtssubject beoogde 

rechtsgevolgen verbindt…”48.  

Hiertegenover staat het rechtsfeit dat: “… gebeurtenis met rechtsgevolgen… 

buiten een specifiek aanwijsbaar menselijk handelen…”49.  

Uit deze twee definities blijkt duidelijk dat de belastingplichtige zelf een 

specifieke handeling moet stellen om onder het toepassingsgebied van de 

antimisbruikbepaling te vallen. 

Het opmaken van een testament valt niet onder de toepassing van de 

antimisbruikbepaling. Een testament is een eenzijdige rechtshandeling van de 

testator, andere personen komen daar als partij niet in tussen50. Daarenboven 

spreekt de antimisbruikbepaling over handelingen die de belastingplichtige 

stelt. In het kader van het opmaken van een testament is de testator niet de 

belastingplichtige, testamenten vallen bijgevolg niet onder artikel 106, lid2 

W.Succ.51. 

 

In het kader van vermogensplanning bracht de inwerkingtreding van de nieuwe 

antimisbruikbepaling toch wat commotie met zich mee. Zoals eerder al gezegd, 

dienden notarissen en belastingplichtigen geen rekening te houden met de oude 

antimisbruikbepaling aangezien ze niet toegepast werd52. Het 

toepassingsgebied van de oude antimisbruikbepaling beperkte zich tot de 

economische sfeer; het beheer van het privévermogen bleef daarentegen buiten 

haar toepassingsgebied53.  

De invoering van de nieuwe antimisbruikbepaling viseert verrichtingen in de 

privésfeer wel54, zoals duidelijk te lezen is in de memorie van toelichting55. 

 

De lezing van artikel 169, lid2 Programmawet van 29 maart 201256 besluit dat 

de nieuwe antimisbruikbepaling op 1 juni 2012 in werking treedt.  

Het gevolg daarvan is dat de administratie voor rechtshandelingen (of een 

geheel van rechtshandelingen) die fiscaal misbruik uitmaken, gesteld vanaf 1 

                                                 
48 E. Dirix, B. Tilleman, P. Van Orshoven (redactie), De Valks Juridisch Woordenboek, Antwerpen-Oxford, 
intersentia, 2010, 340. 
49 E. Dirix, B. Tilleman, P. Van Orshoven (redactie), De Valks Juridisch Woordenboek, Antwerpen-Oxford, 
intersentia, 2010, 340. 
50 F. Hellemans, “De nieuwe circulaire omtrent fiscaal misbruik inzake registratie- en successierechten. 
Commentaar”, Registratierechten 2013, afl.2, 11. 
51 F. Hellemans, “De nieuwe circulaire omtrent fiscaal misbruik inzake registratie- en successierechten. 
Commentaar”, Registratierechten 2013, afl.2, 12. 
52 L. De Broe, J. Bossuyt, “Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de 
inkomstenbelasting, registratie- en successierechten”, AFT 2012, afl.11, 6. 
53 W. Vermeulen, T. Melis, “De nieuwe antimisbruikbepaling inzake schenkings- en successierechten: storm in 
een glas water?”, Registratierechten 2012, afl. 2, 13. 
54 F. Hellemans, “De nieuwe circulaire omtrent fiscaal misbruik inzake registratie- en successierechten. 
Commentaar”, Registratierechten 2013, afl.2, 9. 
55 MvT, Ger. St. Kamer 2011-2012, nr. 2081/001, 113. 
56 gepubliceerd in het Staatsblad op 6 april 2012. 
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juni 2012, zich op de nieuwe antimisbruikbepaling kan beroepen voor wat de 

registratie- en successierechten betreft. 

Het is dus duidelijk dat vanaf 1 juni 2012 dubieuze rechtshandelingen onder 

het nieuwe regime vallen.  

Toch kan er een temporeel conflict ontstaan: hoe moet de antimisbruikbepaling 

toegepast worden wanneer men te maken heeft met een combinatie van 

rechtshandelingen? 

De rechtsleer oordeelt heel duidelijk dat alle handelingen die deel uitmaken 

van een combinatie van rechtshandelingen vanaf 1 juni 2012 gesteld moeten 

zijn. Een rechtshandeling gesteld voor die datum wordt niet beschouwd als 

fiscaal misbruik.  

 

 Wie draagt de bewijslast: administratie tegenover belastingplichtige 

De administratie moet eerst en vooral aantonen dat een belastingplichtige via 

een rechtshandeling in strijd met de registratie- en successierechten handelt. De 

fiscus moet bewijzen welke rechtshandeling het voorwerp van fiscaal misbruik 

is. 

Slaagt de fiscus er in dat bewijs te leveren dan is het aan de belastingplichtige 

het tegenbewijs te leveren. Hij dient aan te tonen dat zijn geviseerde 

rechtshandeling niet in strijd is met de doelstelling van de fiscale wet of dat er 

een niet fiscaal motief is. Volgens Ruysseveldt dient de belastingplichtige de 

aanwezigheid aan te tonen van: “andere motieven dan het louter ontwijken of 

vermijden van successierechten…”57. 

Kan de belastingplichtige geen tegenbewijs leveren, dan wordt tot de taxatie 

overgegaan58. 

 Bewijs 

Fiscaal misbruik dient door de administratie bewezen te worden 59. Dit 

bewijs moet geval per geval gegeven worden, afhankelijk van de 

concrete feiten60. Dit bewijs kan via vermoedens geleverd worden: dit 

bewijs veronderstelt dat de administratie een onbekend feit kan 

bewijzen vanuit feiten waarvan het bestaan voldoende aannemelijk is61. 

Naast het beroep op vermoedens kan de fiscus beroep doen op de 

bewijsmiddelen in artikel 185 W.Reg. (bewijsmiddelen van 

gemeenrecht). Ten slotte kan de administratie zich ook nog beroepen op 

“objectieve omstandigheden” (artikel 18, §2, lid 1 W.Reg.). 

 

                                                 
57 J. Ruysseveldt, Fiscaal compendium. Successierechten, Mechelen, Kluwer,2013, 389. 
58 E. Van Goidsenhoven, M. Gijbels, A. Geel, “Registratie-, hypotheek- en griffierechten”, in A. Tiberghien, 
Tiberghien. Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014, Mechelen, Kluwer, 2013, 989. 
59 W. Vermeulen, T. Melis, “De nieuwe antimisbruikbepaling inzake schenkings- en successierechten: storm in 
een glas water?”, Registratierechten 2012, afl. 2, 15. 
60 L. De Broe, J. Bossuyt, “Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de 
inkomstenbelasting, registratie- en successierechten”, AFT 2012, afl.11, 9. 
61 L. De Broe, J. Bossuyt, “Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de 
inkomstenbelasting, registratie- en successierechten”, AFT 2012, afl.11, 9. 
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Zoals eerder vermeld62 bestaat fiscaal misbruik uit twee elementen: een 

objectief en een subjectief element63.  

Het objectieve element van fiscaal misbruik heeft te maken met de 

doelstelling van de wetgever. De belastingplichtige handelt in strijd met 

de doelstelling van de fiscale wet. Door een bepaalde rechtshandeling 

plaatst de belastingplichtige zich ofwel buiten het toepassingsgebied 

van de wet ofwel binnen het toepassingsgebied van de wet en bekomt 

de belastingplichtige op die manier een belastingvoordeel.  

Het subjectieve element heeft betrekking tot  de intentie van de 

belastingplichtige: hij pleegt het fiscaal misbruik wetens willens64. 

De administratie dient deze twee elementen te bewijzen65. De 

bepalingen van de antimisbruikbepaling (artikel 18, §2 W.Reg. en 

artikel 106, lid2 W.Succ.) wekken  het vermoeden dat de administratie 

de subjectieve intentie niet hoeft te bewijzen66. Deknudt en Dhaene 

merken op dat de: “fiscale administratie zelf… van oordeel dat zij dit 

subjectief element niet moet bewijzen ‘aangezien dit zou neerkomen op 

een onmogelijke bewijslast’ (cf. circ. 4 mei 2012)”67. In haar circulaire 

van 4 mei 2012 zegt de administratie letterlijk: “…de administratie 

enkel het objectief element van het misbruik bewijzen. Van de 

administratie wordt dus niét gevraagd dat zij aantoont dat de 

vormkeuze uitsluitend door fiscale motieven bepaald is geworden. Dit 

zou voor de administratie neerkomen op een onmogelijke bewijslast.”68 

Hoewel het bewijzen van het subjectieve element van het fiscaal 

misbruik niet letterlijk in de wet staat, dient de administratie dit toch te 

bewijzen.  

 

 Tegenbewijs 

Indien de administratie het bewijs van fiscaal misbruik levert, kan de 

belastingplichtige een tegenbewijs leveren. De belastingplichtige zal 

moeten aantonen dat zijn rechtshandeling verantwoord is door andere 

dan fiscale motieven69. Artikel 18, §2, lid3 W.Reg. zegt dit ook met zo 

veel woorden. Deze motieven kunnen naast economische en financiële 

                                                 
62 Zie verder: 3. De nieuwe antimisbruikbepaling inzake registratie- en successierechten, III. Toepassingsgebied, 
-Fiscaal misbruik. 
63 L. De Broe, J. Bossuyt, “Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de 
inkomstenbelasting, registratie- en successierechten”, AFT 2012, afl.11, 8. 
64 G. Deknudt, E. Dhaene, “Antimisbruikbepaling vereist nieuwe handleiding voor vermogensplanning”, in X., 
Notariële valkuilen. Wie betaalt de rekening?, VLN Congres 15 december 2012, 113. 
65 Zie verder: III. Toepassingsgebied. –Wie draagt de bewijslast: administratie tegenover belastingplichtige. 
66 L. De Broe, J. Bossuyt, “Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de 
inkomstenbelasting, registratie- en successierechten”, AFT 2012, afl.11, 9. 
67 G. Deknudt, E. Dhaene, “Antimisbruikbepaling vereist nieuwe handleiding voor vermogensplanning”, in X., 
Notariële valkuilen. Wie betaalt de rekening?, VLN Congres 15 december 2012, 113 en circulaire 4 mei 2012. 
68 Circulaire 4 mei 2012. 
69 G. Deknudt, E. Dhaene, “Antimisbruikbepaling vereist nieuwe handleiding voor vermogensplanning”, in X., 
Notariële valkuilen. Wie betaalt de rekening?, VLN Congres 15 december 2012, 116 en M. Van Molle,” La 
mesure générale “anti-abus” en droits d’enregistrement et de succession: much ado about nothing”, Droits 
d’enregistrement 2012, afl.3, 4. 
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motieven ook patrimoniaal, persoonlijk, familiaal en affectief zijn. Een 

enkel niet-fiscaal motief kan genoeg zijn om buiten het 

toepassingsgebied van de antimisbruikbepaling te vallen70. 

De niet-fiscale motieven die de belastingplichtige ter verantwoording 

van zijn rechtshandeling aanvoert moeten “voldoende gewichtig” zijn, 

niet elk niet-fiscaal motief zal aanvaard worden. De niet-fiscale 

motieven moeten belangrijk, ernstig, redelijk en marginaal zijn71. 

 

In de parlementaire voorbereiding worden de volgende handelingen 

geviseerd:  

“(i) rechtshandelingen waarbij de belastingplichtige naar een zuiver 

fiscaal voordeel nastreeft;  

(ii) rechtshandelingen waarbij de niet-fiscale motieven in niets specifiek 

zijn voor de betrokken verrichting, maar integendeel zo algemeen zijn 

dat ze noodzakelijkerwijs aanwezig zijn bij elke verrichting van 

hetzelfde type; en  

(iii) rechtshandelingen waar de niet-fiscale motieven weliswaar 

specifiek zijn voor de betrokken verrichting, maar een dermate beperkt 

belang hebben dat een redelijk persoon de verrichting niet zou 

realiseren omwille van dit “niet-fiscale” motief: in dat geval kan men 

ervan uitgaan dat het zich beroepen op het (niet-fiscale) motief niét het 

werkelijk motief is voor de verrichting”72. 

 

Met het oog op het leveren van het tegenbewijs doet de 

belastingplichtige er goed aan om zijn motieven in het instrumentum 

van zijn rechtshandeling op te nemen. Het instrumentum is het geschrift 

dat tot bewijs dient van de rechtshandeling73.De niet-fiscale motieven 

voor het stellen van een bepaalde rechtshandeling worden bijgevolg 

best uitdrukkelijk in de overeenkomst opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 L. De Broe, J. Bossuyt, “Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de 
inkomstenbelasting, registratie- en successierechten”, AFT 2012, afl.11, 10. 
71 J. Ruysseveldt, Fiscaal compendium. Successierechten, Mechelen, Kluwer,2013, 389. 
72 Parl. St. Kamer 2011-2012, nr. 2081/001, 115. 
73 E. Dirix, B. Tilleman, P. Van Orshoven (redactie), De Valks Juridisch Woordenboek, Antwerpen-Oxford, 
intersentia, 2010, 342. 
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 Afwezigheid van tegenbewijs: sanctie 

Wanneer de belastingplichtige het tegenwijs niet levert of kan leveren gaat de 

administratie over tot de taxatie alsof het misbruik niet plaatsgevonden had74.  

De rechtshandeling zal niet aan de administratie kunnen worden 

tegengeworpen maar zal de rechtshandeling naast zich neer leggen75. 

Dit houdt in dat de belastingplichtige enkel het verschuldigde registratierecht 

of successierecht dient te betalen, niets meer. Ruysseveldt voegt daar aan toe: 

“In tegenstelling tot de simulatie zijn er zijn verder geen fiscale of 

strafrechtelijke sancties voor een fiscaal misbruik gesteld”76. 

 

3. “Van een vage naar een heldere antimisbruikbepaling” 
Sedert 1 juni 2012 worden rechtshandelingen die een belastingplichtige stelt in het kader van 

het beheer van zijn privévermogen geviseerd door de nieuwe antimisbruikbepaling wanneer 

zij tot doel hebben de registratie- en successierechten te ontwijken (zgn. fiscaal misbruik). In 

tegenstelling tot de oude antimisbruikbepaling, die zich beperkte tot de economische sfeer 

focust de nieuwe antimisbruikbepaling zich ook op verrichtingen in de privésfeer77, zoals 

duidelijk te lezen is in de memorie van toelichting78. 

Deze omwenteling bracht onzekerheid met zich mee, er was onduidelijkheid over wat fiscaal 

misbruik precies behelst79. Het algemeen karakter van de nieuwe antimisbruikbepaling werd 

bekritiseerd80; de nieuwe bepalingen waren te vaag en te algemeen. Bijgevolg was het 

moeilijk de precieze bedoeling van de wetgever te achterhalen. 

 

Om deze onzekerheid weg te werken liet de administratie circulaires verschijnen.  

De eerste circulaire van 4 mei 2012 bleef nog erg vaag: de eerste circulaire zei niet veel meer 

dan de vage wettekst zelf. Het enige wat zij wel verduidelijkte was dat alle rechtshandelingen 

uit de privésfeer ook getroffen werden door de nieuwe antimisbruikbepaling. 

Op aandringen van onder andere de notarissen kwam er een tweede circulaire, de circulaire 

van 19 juli 2012. De inwerkingtreding van de nieuwe antimisbruikbepaling gaf de notarissen 

geen zekerheid meer inzake vermogensplanning. De notarissen waren zeer terughoudend 

omdat hun akten wel eens onder de algemene interpretatie van de nieuwe 

antimisbruikbepaling konden vallen. De circulaire van 19 juli 2012 gaf twee lijsten: een black 

                                                 
74 F. Hellemans, “De nieuwe circulaire omtrent fiscaal misbruik inzake registratie- en successierechten. 
Commentaar”, Registratierechten 2013, afl.2, 11 en G. Deknudt, E. Dhaene, “Antimisbruikbepaling vereist 
nieuwe handleiding voor vermogensplanning”, in X., Notariële valkuilen. Wie betaalt de rekening?, VLN Congres 
15 december 2012, 117. 
75 G. Deknudt, E. Dhaene, “Antimisbruikbepaling vereist nieuwe handleiding voor vermogensplanning”, in X., 
Notariële valkuilen. Wie betaalt de rekening?, VLN Congres 15 december 2012, 117. 
76 J. Ruysseveldt, Fiscaal compendium. Successierechten, Mechelen, Kluwer,2013, 390. 
77 F. Hellemans, “De nieuwe circulaire omtrent fiscaal misbruik inzake registratie- en successierechten. 
Commentaar”, Registratierechten 2013, afl.2, 9. 
78 MvT, Ger. St. Kamer 2011-2012, nr. 2081/001, 113. 
79 S. Van Belle, “Fiscus verduidelijkt antimisbruikbepaling in registratie- en successierechten”, Juristenkrant 
2012, afl. 253, 1. 
80 L. Weyts, “Over wit en zwart en de vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en 
successierechten”, T.Not. 2013, afl. 7-8, 386. 
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list en een white list81. De black list bestond uit rechtshandelingen die de administratie als 

misbruik beschouwde, de white list waren rechtshandeling die de administratie niet als 

misbruik beschouwde. 

Ook de tweede circulaire bleef niet gespaard van kritiek. De tweede circulaire was te “zwart-

wit” geschreven en de administratie gaf onvoldoende commentaar. De derde circulaire van 10 

april 2013 komt aan deze kritiek tegemoet. De administratie geeft nu wel commentaar bij de 

rechtshandelingen die op de zgn. black list staan82. 

 

De administratie probeert via haar circulaires een handleiding te geven bij de 

antimisbruikbepaling. Via de black list en de white list geeft zij aan welke rechtshandelingen 

als misbruik beschouwd worden. Op het eerste zicht zou men kunnen stellen dat de kritiek 

van de onzekerheid wat fiscaal misbruik is, is weggewerkt. Er dient echter opgemerkt te 

worden dat de administratie in haar circulaires stelt dat de lijsten van verdachte en niet-

verdachte handelingen niet limitatief zijn. Er zal dus geval per geval gekeken moeten worden 

of er sprake van fiscaal misbruik is. Rechtshandelingen die niet in de lijst opgenomen zijn 

kunnen bijgevolg als fiscaal misbruik beschouwd worden.  Dit werkt de onzekerheid die de 

administratie wenst op te lossen juist in de hand. 

 

Wat de bespreking van de circulaires betreft zal eerst kort ingegaan worden op de eerste (4 

mei 2012) en de tweede circulaire (19 juli 2012). 

Bij de derde circulaire (10 april 2013) zal langer stilgestaan worden. De derde circulaire bevat 

immers de laatste standpunten van de administratie betreffende wat als fiscaal misbruik 

beschouwd wordt. 

 

I. De circulaire van 4 mei 2012 

Vanaf 1 juni 2012 viseert de administratie rechtshandelingen die een belastingplichtige 

stelt in het kader van het beheer van zijn privévermogen wanneer zij tot doel hebben 

de registratie- en successierechten te ontwijken (zgn. fiscaal misbruik). De oude 

antimisbruikbepaling, die zich beperkte tot de economische sfeer wordt vervangen 

door een nieuwe antimisbruikbepaling die nu ook focust op rechtshandelingen die in 

de privésfeer worden gesteld. 

Deze omwenteling bracht onzekerheid met zich mee; er was onduidelijkheid over wat 

fiscaal misbruik precies was. Er kwam kritiek op het algemeen karakter van de nieuwe 

antimisbruikbepaling. Het gevolg was dat de vaagheid van artikel 18,§2 W.Reg. (en 

artikel 106, lid2 W.Succ.) het moeilijk maakte de bedoeling van de wetgever te 

achterhalen (gecombineerd met de toepassing van het adagium in dubio contra 

fiscum83). Om toch een vorm van zekerheid te bieden voor de belastingplichtige liet de 

administratie circulaires verschijnen84. 

 

                                                 
81 M. Van Molle,” La mesure générale “anti-abus” en droits d’enregistrement et de succession: much ado about 
nothing”, Droits d’enregistrement 2012, afl.3, 2. 
82 E. Van Goidsenhoven, M. Gijbels, A. Geel, “Registratie-, hypotheek- en griffierechten”, in A. Tiberghien, 
Tiberghien. Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014, Mechelen, Kluwer, 2013, 990. 
83 Zie: 2. De nieuwe antimisbruikbepaling inzake registratie- en successierechten, III. Toepassingsgebied, Fiscaal 
misbruik. 
84 Een getailleerde bespreking over de circulaires komt verder aan bod (4. “Van een vage naar een heldere 
antimisbruikbepaling”). 
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De eerste circulaire van 4 mei 201285 bracht nog weinig duidelijkheid. Deze circulaire 

bleef nog zeer algemeen86. Voor de betekenis van fiscaal misbruik, de bewijslast en de 

sanctie bij afwezigheid van een tegenbewijs verwees de circulaire van 4 mei 2012 naar 

haar bespreking van deze begrippen in het kader van het nieuwe artikel 344, §1 WIB 

1992 (de antimisbruikbepaling inzake de inkomstenbelastingen). 

Wat zij wel verduidelijkte was dat alle rechtshandelingen uit de privésfeer ook 

getroffen werden door de nieuwe antimisbruikbepaling. 

Tot slot hefte de circulaire van 4 mei 2012 de oude circulaire van 20 november 1996 

van de BTW, registratie en domeinen op. 

 

II. De circulaire van 19 juli 2012 

Mede op vraag van het notariaat volgde de tweede circulaire van 19 juli 201287  de 

eerste circulaire van 4 mei 2012 al snel op. Op vlak van vermogensplanning tastte het 

notariaat te veel in het duister. Als gevolg van het te ruime toepassingsgebied van de 

nieuwe antimisbruikbepaling was er geen zekerheid meer over wat wel, dan wel niet 

geviseerd werd door de nieuwe wet. 

Door de invoering van een “white en black list ” (hierna witte en zwarte lijst)88 wou de 

administratie een leidraad geven met betrekking tot rechtshandelingen die zij niet als 

misbruik beschouwde en rechtshandelingen die zij als fiscaal misbruik beschouwde89. 

De administratie benadrukte wel dat de lijsten geen exhaustieve opsomming geven, bij 

de beoordeling van een rechtshandeling zal met de concrete feiten rekening gehouden 

moeten worden en dit geval per geval90. 

 

De witte en de zwarte lijst van de administratie bleven ook niet van kritiek gespaard. 

De twee grote problemen waren dat de administratie geen voldoende commentaar gaf 

bij de rechtshandelingen die zij opsomde in de witte en de zwarte lijst en dat de lijsten 

niet limitatief waren91. 

 

III. De circulaire van 10 april 2013 

De circulaire van 4 mei 2012 en de circulaire van 19 juli 2012 brachten weinig 

helderheid over de manier waarop de administratie de antimisbruikbepaling zou 

toepassen binnen de registratie- en successierechten. De eerste circulaire was 

nagenoeg even vaag als de wettekst zelf geschreven, de tweede circulaire was te eng 

geschreven en bevatte nog steeds onvoldoende verduidelijking.  

                                                 
85 Circulaire nr. 4/2012 van 4 mei 2012. 
86 L. Weyts, “Over wit en zwart en de vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en 
successierechten”, T.Not. 2013, afl. 7-8, 386. 
87 Circulaire nr. 8/2012 van 19 juli 2012. 
88 Onder witte lijst wordt verstaan: de rechtshandeling die de administratie niet als fiscaal misbruik beschouwt. 
De zwarte lijst bevat de rechtshandelingen die de administratie als fiscaal misbruik beschouwt. 
89 L. Weyts, “Over wit en zwart en de vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en 
successierechten”, T.Not. 2013, afl. 7-8, 386. 
90 S. Van Belle, “Fiscus verduidelijkt antimisbruikbepaling in registratie- en successierechten”,  Juristenkrant 
2012, afl. 253, 1. 
91 L. Weyts, “Over wit en zwart en de vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en 
successierechten”, T.Not. 2013, afl. 7-8, 386 en S. Van Belle, “Fiscus verduidelijkt antimisbruikbepaling in 
registratie- en successierechten”,  Juristenkrant 2012, afl. 253, 1. 
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De circulaire van 10 april 201392 komt aan deze kritiek tegemoet. De administratie 

geeft nu wel commentaar bij de rechtshandelingen die op de zwarte lijst staan93. De 

derde circulaire (10 april 2013) vervangt de circulaire van 19 juli 2012 volledig94.  

 

Net zoals haar voorganger (de circulaire van 19 juli 2012) bevat de circulaire van 10 

april 2013 twee lijsten: een witte en een zwarte lijst. De witte lijst bevat de 

rechtshandeling die niet als fiscaal misbruik gecatalogeerd worden, de zwarte lijst 

bevat de rechtshandeling die de administratie als fiscaal misbruik beschouwt. Wanneer 

een rechtshandeling gesteld door een belastingplichtige onder de zwarte lijst zou 

vallen en fiscaal misbruik zou uitmaken, kan de belastingplichtige bewijzen dat zijn 

keuze voor die bepaalde rechtshandeling ingegeven is door andere dan fiscale 

motieven95. 

 

De witte en de zwarte lijst geven aan welke rechtshandelingen niet of wel als fiscaal 

misbruik beschouwd worden. Op het eerste zicht zou men kunnen stellen dat de 

onzekerheid van wat fiscaal misbruik is, weggewerkt is.  

Er dient echter opgemerkt te worden dat de administratie in haar circulaire van 19 juli 

2012 uitdrukkelijk schrijft dat de lijsten van verdachte en niet-verdachte handelingen 

niet limitatief zijn. Net zoals haar voorganger stelt de circulaire van 10 april 2013 dat 

de lijsten van veilige of verdachte handelingen niet limitatief zijn96. Geval per geval 

zal dus bekeken moeten worden of er sprake is van fiscaal misbruik.  

Rechtshandelingen die niet in de lijst opgenomen zijn kunnen bijgevolg als fiscaal 

misbruik beschouwd worden. Dit werkt de onzekerheid die de administratie wenst op 

te lossen juist in de hand. 

Het gevolg van deze onzekerheid is het ontstaan van een “grijze zone”97. Het feit dat 

het begrip fiscaal misbruik een norm is die vatbaar is voor interpretatie (een open 

norm) en de lijsten in de circulaire niet exhaustief zijn, zorgt dat veel 

rechtshandelingen gesteld door een belastingplichtige zich in een schemerzone 

bevinden. Ze schipperen als het ware tussen “niet-fiscaal misbruik” en fiscaal 

misbruik. 

 Witte lijst 

De witte lijst bevat een (niet-limitatieve) opsomming van schenkingen die de 

administratie niet als fiscaal misbruik beschouwt. De administratie heeft geen 

probleem met handgiften, onrechtstreekse schenkingen, de gefaseerde 

schenking van onroerende goederen om de drie jaar, schenkingen onder last, 

schenkingen onder ontbindende voorwaarde, schenkingen met voorbehoud van 

                                                 
92 Circulaire nr. 5/2013 van 10 april 2013. 
93 E. Van Goidsenhoven, M. Gijbels, A. Geel, “Registratie-, hypotheek- en griffierechten”, in A. Tiberghien, 
Tiberghien. Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014, Mechelen, Kluwer, 2013, 990. 
94 L. Weyts, “Over wit en zwart en de vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en 
successierechten”, T.Not. 2013, afl. 7-8, 387. 
95 E. Van Goidsenhoven, M. Gijbels, A. Geel, “Registratie-, hypotheek- en griffierechten”, in A. Tiberghien, 
Tiberghien. Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014, Kluwer, 2013, 990. 
96 F. Hellemans, “De nieuwe circulaire omtrent fiscaal misbruik inzake registratie- en successierechten. 
Commentaar”, Registratierechten 2013, afl.2, 11. 
97 F. Hellemans, “De nieuwe circulaire omtrent fiscaal misbruik inzake registratie- en successierechten. 
Commentaar”, Registratierechten 2013, afl.2, 10. 
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vruchtgebruik of ander levenslang recht, schenkingen aan verlaagd 

registratierecht en van registratierecht vrijgestelde schenkingen. 

Volgens Weyts moet de schenking an sich in al haar aspecten eerbiedigd 

worden98. De schenking moet onherroepelijk zijn en de schenker moet de 

gevolgen van zijn schenking aanvaarden.  

De notariële schenkingen en schenkingen van een onroerende goederen moeten 

verplicht geregistreerd worden99. Bij andere schenkingen geldt deze 

verplichting niet, wel dient men steeds artikel 7 W.Succ. in het achterhoofd te 

houden. “Een roerende schenking nog juist voor overlijden ‘in extremis’ laten 

registeren lijkt ook geen vragen op te roepen. Men vermijdt alzo hogere 

successierechten en geniet van het vlak tarief”, aldus Weyts100. Op deze 

manier kan men de toepassing van artikel 7 W.Succ. vermijden. 

 

De schenking via een akte verleden voor een buitenlandse notaris vindt de 

administratie ook toelaatbaar. Toch kan de bedenking gemaakt worden dat 

wanneer men om  puur fiscale redenen een vlucht naar het buitenland neemt er 

nog sprake is van “andere dan fiscale motieven”. Volgens Weyts is dit 

onbegrijpelijk, volgens hem is er: “geen enkel burgerrechtelijk motief om bv. 

naar Nederland te trekken en daar een schenkingsakte te laten verlijden”101. 

Deze kritiek is wel begrijpelijk maar in Europa geldt nu immers het principe 

van het vrij verkeer van diensten. 

 

De “generation skipping”102 aanvaardt de administratie ook, het 

burgerrechtelijk motief bestaat er in dat de grootouders hun kleinkinderen reeds 

nu willen bevoordelen. Dit vormt een goed voorbeeld van het bewandelen van 

de minst belaste weg. 

Aanwas- en tontineclausules worden ook door de administratie aanvaard. 

Dergelijke clausules komen in de notariële praktijk vaak voor. Het doel van 

deze clausules bestaat er in dat wanneer een goed in onverdeeldheid is tussen 

twee personen bij het overlijden van een van hen de langstlevende het 

volledige goed zal bekomen, dit in ofwel volle eigendom ofwel in 

vruchtgebruik. 

Een beding van aanwas wordt zo geformuleerd dat bij overlijden van een van 

de mede-eigenaars de langstlevende van rechtswege de volle eigendom of het 

vruchtgebruik van de overledene zal bekomen103. 

Een tontinebeding is qua finaliteit hetzelfde als een beding van aanwas maar ze 

wordt anders geconstrueerd. Er is bij een tontinebeding een opschortende 

                                                 
98 L. Weyts, “Over wit en zwart en de vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en 
successierechten”, T.Not. 2013, afl. 7-8, 398. 
99 Artikel 19 Wetboek der registratie-, hypotheek en griffierechten. 
100 L. Weyts, “Over wit en zwart en de vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en 
successierechten”, T.Not. 2013, afl. 7-8, 398. 
101 L. Weyts, “Over wit en zwart en de vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en 
successierechten”, T.Not. 2013, afl. 7-8, 398. 
102 Ouders schenken rechtstreeks aan hun kleinkinderen, over hun kinderen heen. 
103 S. Van Crombrugge, Registratierechten Academiejaar 2011-2012, 51. 
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voorwaarde van overleven en tegelijk een ontbindende voorwaarde van 

vooroverlijden104. 

Deze clausules zijn onder bezwarende titel als kanscontracten105 

overeengekomen, zij hebben een burgerrechtelijk motief. Bij samenwonenden 

dienen dergelijke clausules om de langstlevende op een rechtszekere wijze de 

volle eigendom of het vruchtgebruik van de gezinswoning (of een ander goed) 

te laten bekomen. In het kader van vennootschappen laat het de langstlevende 

toe aandelen te verkrijgen van de eerststervende106. 

Voor zover het over een gelijke kans van overleven gaat zijn dit volkomen 

rechtsgeldige bedingen. 

 Zwarte lijst 

In haar laatste circulaire (10 april 2013) viseert de administratie vijf 

rechtshandelingen die zij als fiscaal misbruik beschouwt. Wanneer de 

belastingplichtige een van deze geviseerde rechtshandelingen stelt zal de 

antimisbruikbepaling toegepast worden.  

De belastingplichtige kan aan de toepassing van de antimisbruikbepaling 

ontsnappen door een tegenbewijs te leveren aan de administratie. De 

belastingplichtige moet aantonen dat de geviseerde rechtshandeling 

verantwoord is door andere dan fiscale motieven107. Deze motieven kunnen 

economisch en financieel, patrimoniaal, persoonlijk, familiaal en affectief zijn. 

Een enkel niet-fiscaal motief kan genoeg zijn om buiten het toepassingsgebied 

van de antimisbruikbepaling te vallen108. 

Opnieuw dient er opgemerkt te worden dat de administratie in haar circulaire 

uitdrukkelijk schrijft dat de lijsten van verdachte en niet-verdachte handelingen 

niet limitatief zijn109. Geval per geval zal dus gekeken moeten worden of er 

sprake is van fiscaal misbruik. 

 

Een eerste rechtshandeling die door de administratie geviseerd wordt zijn de 

zogenaamde sterfhuisclausules (frustreert artikel 5 W.Succ.). Een 

sterfhuisclausule is een beding van verdeling in een huwelijkscontract dat 

stipuleert dat het volledige gemeenschappelijke vermogen aan een bepaalde 

                                                 
104 S. Van Crombrugge, Registratierechten Academiejaar 2011-2012, 51. 
105 Een kanscontract wordt volgens De Valks Juridisch Woordenboek omschreven als: “…wederkerig contract 
waarvan de gevolgen, met betrekking tot de winst en het verlies, hetzij door alle partijen, hetzij voor een of 
meer van hen, van een onzekere gebeurtenis afhangen…” zie: E. Dirix, B. Tilleman, P. Van Orshoven (redactie), 
De Valks Juridisch Woordenboek, Antwerpen-Oxford, intersentia, 2010, 226. 
106 L. Weyts, “Over wit en zwart en de vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en 
successierechten”, T.Not. 2013, afl. 7-8, 399. 
107 G. Deknudt, E. Dhaene, “Antimisbruikbepaling vereist nieuwe handleiding voor vermogensplanning”, in X., 
Notariële valkuilen. Wie betaalt de rekening?, VLN Congres 15 december 2012, 116; Artikel 18, §2, lid3 W.Reg. 
zegt dit met zo veel woorden. 
108 L. De Broe, J. Bossuyt, “Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in de 
inkomstenbelasting, registratie- en successierechten”, AFT 2012, afl.11, 10. 
109 F. Hellemans, “De nieuwe circulaire omtrent fiscaal misbruik inzake registratie- en successierechten. 
Commentaar”, Registratierechten 2013, afl.2, 11. 
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echtgenoot wordt toebedeeld. Deze toebedeling gebeurt ongeacht de oorzaak 

van ontbinding van de gemeenschap, dus zonder overlevingsvoorwaarde110. 

In haar arrest van 10 december 2010111 bevestigde Cassatie dat de 

sterfhuisclausules niet belastbaar waren op grond van artikel 2 W.Succ.112 bij 

gebrek aan overlevingsvoorwaarde valt de sterfhuisclausule ook niet onder 

artikel 5 W.Succ.. 

De administratie volgt dit arrest echter niet113, zij plaatst de sterfhuisclausule 

wel onder artikel 5 W.Succ.114 .Volgens Hellemans: “…kan het dus 

eenvoudigweg niet dat ambtenaren van de uitvoerende macht manifest 

weigeren zich hierbij neer te leggen”115. 

De belastingplichtige kan natuurlijk een tegenbewijs leveren, er kunnen 

burgerrechtelijke motieven zijn om de gemeenschap aan een bepaalde 

echtgenoot te laten toekomen. De circulaire van 10 april 2013 zegt dit ook met 

zo veel woorden: ”Het behoort aan de belastingplichtige te bewijzen dat het 

sterfhuisbeding, door andere motieven gerechtvaardigd wordt dan het 

ontwijken van het successierecht”. Dergelijke clausule is minder goed 

verdedigbaar wanneer ze “in extremis” opgesteld wordt; een burgerrechtelijk 

motief is in dergelijk geval ver te zoeken. 

 

Een tweede constructie die volgens de administratie als fiscaal misbruik 

beschouwd wordt zijn de erfpachtconstructies (frustreert artikel 44 W.Reg.). 

Het mechanisme van de erfpachtconstructie (bij vennootschappen) bestaat er in 

dat een verbonden vennootschap (artikel 11 W.Venn.) zich een erfpacht laat 

toekennen op een onroerend goed116. Onmiddellijk na de toekenning van de 

erfpacht koopt een andere vennootschap het onroerend goed, bezwaard met de 

erfpacht op. De vergoeding voor de erfpacht117 benadert de waarde van de 

volle eigendom van het onroerend goed met als resultaat dat het registratierecht 

(“kooprecht”) slechts op een klein bedrag wordt geheven118. Op die manier 

wordt artikel 44 W.Reg. miskent volgens de circulaire van 10 april 2013. 

De belastingplichtige kan het tegenbewijs leveren door aan te tonen dat de 

constructie door andere motieven dan het ontwijken van het verkooprecht 

ingegeven is. 

                                                 
110 F. Hellemans, “De nieuwe circulaire omtrent fiscaal misbruik inzake registratie- en successierechten. 
Commentaar”, Registratierechten 2013, afl.2, 13. 
111 Cass. 10 december 2010, TEP 2011, 1-2, 106-111. 
112 L. Weyts, “Over wit en zwart en de vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en 
successierechten”, T.Not. 2013, afl. 7-8, 388. 
113 Zie administratieve beslissing 15 juli 2011 waarbij de administratie duidelijke dit standpunt naar voren 
brengt. 
114 L. Weyts, “Over wit en zwart en de vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en 
successierechten”, T.Not. 2013, afl. 7-8, 388. 
115 F. Hellemans, “De nieuwe circulaire omtrent fiscaal misbruik inzake registratie- en successierechten. 
Commentaar”, Registratierechten 2013, afl.2, 13-14. 
116 F. Hellemans, “De nieuwe circulaire omtrent fiscaal misbruik inzake registratie- en successierechten. 
Commentaar”, Registratierechten 2013, afl.2, 14. 
117 Het verschuldigde registratierecht wordt in artikel 83 W.Reg. geregeld. 
118 L. Weyts, “Over wit en zwart en de vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en 
successierechten”, T.Not. 2013, afl. 7-8, 397. 
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Fiscaal is het een voordelige zaak om een eigen goed in de gemeenschap in te 

brengen en het dadelijk te schenken aan een kind. Bij deze schenking gaat dat 

uit van beide ouders in plaats van één ouder; gevolg hier is dat het kind 

tweemaal van de laagste schijven in de taxatie van het registratierecht kan 

genieten119. De administratie aanvaardt dergelijk handelen niet en beschouwt 

de inbreng van een goed in het gemeenschappelijk vermogen door een 

echtgenoot gevolgd door een schenking door de beide echtgenoten als fiscaal 

misbruik (miskenning van artikel 131 W.Reg.). Bij dergelijk handelen is een 

fiscaal motief niet ver te zoeken120. 

Er zal slechts sprake zijn van fiscaal misbruik wanneer de administratie 

“eenheid van opzet” kan aantonen. Vaak kan dit gemakkelijk aangetoond 

worden. Wanneer de akte van de inbreng en de schenkingsakte op dezelfde dag 

of kort na elkaar getekend worden is er nooit de bedoeling geweest het goed 

gemeenschappelijk te maken. Het ingebrachte goed wordt snel geschonken aan 

het kind met als enige reden registratierechten uit te sparen. 

Wanneer de echtgenoten een langere periode tussen de inbreng en schenking 

laten verlopen en er “ernstige burgerrechtelijke motieven”121 aanwezig zijn zal 

de administratie meer moeite hebben om “eenheid van opzet” aan te tonen. 

 

Een voorlaatste rechtshandeling die door de administratie met argusogen 

gevolgd wordt, is de uitbreng van een roerend goed uit het gemeenschappelijk 

vermogen, gevolgd door een wederzijdse schenking tussen de echtgenoten. 

Door de uitbreng komen de goederen bij helften toe aan elk van de 

echtgenoten, vervolgens doen de echtgenoten een wederzijdse schenking aan 

elkaar122. In iedere schenking wordt een conventioneel beding van terugkeer 

bedongen van de helft van de eerststervende naar de langstlevende123. De 

circulaire viseert handelingen “in het vooruitzicht van overlijden”, volgens 

Hellemans bedoelt de administratie hier: “een nakend overlijden”124.  

Deze manier van handelen miskent de toepassing van artikel 5 W.Succ., de 

echtgenoten roven als het ware de gemeenschap leeg. De kost voor de uitbreng 

(vermits het om roerende goederen gaat) is aan een vast registratierecht 

onderworpen (€50), op de schenking van roerende goederen tussen echtgenoten 

is slechts een schenkingsrecht van 3% verschuldigd. De uitkomst van deze 

constructie is dat de langstlevende naast de aan hem geschonken helft ook het 

andere deel krijgt als gevolg van de uitwerking van het beding van terugkeer. 

                                                 
119 L. Weyts, “Over wit en zwart en de vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en 
successierechten”, T.Not. 2013, afl. 7-8, 393. 
120 F. Hellemans, “De nieuwe circulaire omtrent fiscaal misbruik inzake registratie- en successierechten. 
Commentaar”, Registratierechten 2013, afl.2, 15. 
121 L. Weyts, “Over wit en zwart en de vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en 
successierechten”, T.Not. 2013, afl. 7-8, 394. 
122 F. Hellemans, “De nieuwe circulaire omtrent fiscaal misbruik inzake registratie- en successierechten. 
Commentaar”, Registratierechten 2013, afl.2, 15. 
123 L. Weyts, “Over wit en zwart en de vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en 
successierechten”, T.Not. 2013, afl. 7-8, 395. 
124 F. Hellemans, “De nieuwe circulaire omtrent fiscaal misbruik inzake registratie- en successierechten. 
Commentaar”, Registratierechten 2013, afl.2, 15. 
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Dergelijke manier van handelen miskent de toepassing van artikel 5 W.Succ.. 

De belastingplichtige kan wel een tegenbewijs leveren, door aan te tonen dat er 

andere motieven dan fiscale motieven aanwezig zijn om zijn manier van 

handelen te verantwoorden. 

Volgens Weyts is het leveren van dergelijk bewijs vaak zeer moeilijk. Een 

oplossing kan er in bestaan te stellen dat: “de schenkingen nu onherroepelijk 

zijn, terwijl een toebedeling van de portefeuille voordien ingevolge een 

verblijvingsbeding dat niet was, is een argument dat men altijd kan inroepen 

en de fiscus in een onmogelijke positie van verdediging brengt.”125 

 

Een laatste rechtshandeling die op de zwarte lijst geplaatst wordt door de 

administratie is het verzaken aan vruchtgebruik op een onroerend goed gevolgd 

door een schenking. Het gaat hier over het geval dat een langstlevende 

echtgenoot verzaakt aan zijn wettelijk vruchtgebruik dat hij verkreeg op de 

nalatenschap van de overleden echtgenoot. In de akte van verzaking of in een 

akte die kort nadien getekend wordt schenkt de langstlevende zijn helft van het 

gemeenschappelijk goed aan de kinderen. Artikel 131 W.Reg. wordt door deze 

manier van handelen geschonden. 

Deze manier van handelen roept bij Hellemans toch aan aantal vragen op. 

Volgens hem is het vreemd dat een meerderjarige en handelingsbekwame 

vruchtgebruiker op elk moment afstand van zijn recht kan doen. Deze afstand 

kan gedaan worden zonder enige reden, “a fortiori een begiftigingsinzicht”. 

Het is volgens Hellemans vreemd dat dit niet geldt voor het erfrechtelijk 

vruchtgebruik van een langstlevende. De langstlevende, die vaak een bejaarde 

is moet zijn niet-fiscale motieven aantonen; wanneer de langstlevende op 

dergelijke manier handelt wordt hij als een fiscaal misbruiker aanzien126. 

Het staat de belastingplichtige hier uiteraard weer vrij om een tegenbewijs te 

leveren door te bewijzen dat de verzaking aan het vruchtgebruik door andere 

motieven  is verantwoord dan het ontwijken van het schenkingsrecht. 

 

 Grijze zone? 

De administratie probeert via haar circulaires een handleiding te geven bij de 

toepassing van de antimisbruikbepaling. Via de witte lijst en de zwarte lijst 

geeft zij aan welke rechtshandelingen als fiscaal misbruik beschouwd worden. 

Op het eerste zicht zou men kunnen stellen dat de kritiek van de onzekerheid 

van wat fiscaal misbruik is, weggewerkt is. Er dient echter opgemerkt te 

worden dat de administratie in haar circulaires stelt dat de lijsten van verdachte 

en niet-verdachte handelingen niet limitatief zijn.  

De administratie schrijft in haar circulaire van 19 juli 2012 uitdrukkelijk dat de 

witte en zwarte lijst niet limitatief zijn. De circulaire van 10 april 2013 stelt 

eveneens dat de lijsten van veilige en verdachte handelingen niet limitatief 

                                                 
125 L. Weyts, “Over wit en zwart en de vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en 
successierechten”, T.Not. 2013, afl. 7-8, 396. 
126 F. Hellemans, “De nieuwe circulaire omtrent fiscaal misbruik inzake registratie- en successierechten. 
Commentaar”, Registratierechten 2013, afl.2, 16-17. 



25 

 

zijn127. Geval per geval zal dus gekeken moeten worden of er sprake is van 

fiscaal misbruik.  

De niet in de lijst opgenomen rechtshandelingen kunnen bijgevolg als fiscaal 

misbruik beschouwd worden. Dit werkt de onzekerheid die de administratie 

wenst op te lossen juist in de hand. Daarenboven zorgen de wisselende 

standpunten van de administratie in haar opeenvolgende circulaires128 voor de 

notaris en de cliënt/belastingplichtige in het kader van de vermogensplanning 

voor onzekerheid. 

Het gevolg van deze onzekerheid is het ontstaan van een “grijze zone”129. Het 

feit dat het begrip fiscaal misbruik voor interpretatie vatbaar is en de witte en 

zwarte lijst in de circulaire niet limitatief zijn, zorgt dat veel rechtshandelingen 

gesteld door een belastingplichtige zich in een “grijze zone” bevinden. Dit 

werkt de onzekerheid die de administratie wenst op te lossen juist in de hand.  

 

Het typevoorbeeld van een constructie die zich in de schemerzone tussen 

toelaatbaar en niet toelaatbaar bevindt is de gesplitste aankoop (artikel 9 

W.Succ.). 

De gesplitste aankoop is een rechtshandeling die bestaat in de aankoop van een 

onroerend goed, gesplitst in twee delen: de ene partij koopt het vruchtgebruik, 

de andere partij koopt de blote eigendom130. Concreet wordt het vruchtgebruik 

door de ouders aangekocht, de kinderen kopen de blote eigendom. Vermits de 

kinderen de blote eigendom kopen betalen zij slechts een gering bedrag aan 

registratierechten. Wanneer de ouders overlijden verkrijgen de kinderen de 

volle eigendom van het onroerend goed (als gevolg van de uitdoving van het 

vruchtgebruik), zonder dat zij gehouden zijn successierechten te betalen.  

Een techniek die in de praktijk vaak gebruikt werd, was dat de ouders eerst 

geld gaven (handgift vaak) aan hun kind, om het toe te laten de blote eigendom 

van het onroerend goed te kopen131. 

Om deze constructie succesvol toe te passen stelt artikel 9 W.Succ. wel enkele 

voorwaarden: “onroerende goederen, verkregen ten bezwarenden titel voor het 

vruchtgebruik door de overledene en voor de blote eigendom door een derde, 

…worden, voor de heffing van het uit hoofde van de nalatenschap van de 

overledene eisbaar successierecht en recht van overgang bij overlijden, geacht 

in volle eigendom in dezes nalatenschap voorhanden te zijn en door de derde 

als legaat te zijn verkregen, tenzij het bewezen wordt dat de verkrijging… niet 

een bedekte bevoordeling ten behoeven van de derde is”. 

De belastingplichtige zal moeten bewijzen dat de handeling geen bedekte 

bevoordeling verbergt132. De belastingplichtige kan aan de administratie 

                                                 
127 F. Hellemans, “De nieuwe circulaire omtrent fiscaal misbruik inzake registratie- en successierechten. 
Commentaar”, Registratierechten 2013, afl.2, 11. 
128 Circulaire van 4 mei 2012, circulaire van 19 juli 2012 en de circulaire van 10 april 2013. 
129 F. Hellemans, “De nieuwe circulaire omtrent fiscaal misbruik inzake registratie- en successierechten. 
Commentaar”, Registratierechten 2013, afl.2, 10. 
130 F. Vaninstendael, “[Editoraal] hoe het niet moet [vruchtgebruik-constructies], AFT 2013, afl.5, 2. 
131 L. Weyts, “Over wit en zwart en de vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en 
successierechten”, T.Not. 2013, afl. 7-8, 390. 
132 J. Ruysseveldt, Fiscaal compendium. Successierechten, Mechelen, Kluwer,2013, 105. 
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bewijzen dat hij voldoende middelen had om de blote eigendom aan te kopen, 

hij die fondsen effectief aanwendde om de aankoop te doen en dat er een 

correcte uitsplitsing was tussen de blote eigendom en het vruchtgebruik133. 

Wanneer het bewijs van niet-bevoordeling niet geleverd kan worden, wordt het 

onroerend goed geacht volledig in volle eigendom in de nalatenschap aanwezig 

te zijn. Het volledige successierecht zal bijgevolg betaald moeten worden op 

het onroerend goed.  

In haar administratieve beslissing van 13 december 2007 stelde de 

administratie zich soepel op met betrekking tot het bewijs van deze fondsen134. 

De circulaire van 19 juli 2012 dacht daar echter anders over, zij plaatste de 

gesplitste aankoop op de zwarte lijst. De gesplitste aankoop, voorafgegaan door 

een al dan niet geregistreerde schenking van geld door de verkrijger van het 

vruchtgebruik aan de verkrijger van de blote eigendom was fiscaal misbruik, 

mits er eenheid van opzet was135. De vroegere tolerantie van de administratie 

werd volledig weggeveegd. 

Binnen de rechtsleer kwam er veel kritiek op deze administratieve stelling. De 

circulaire van 10 april 2013 verwijderde de gesplitste aankoop van de zwarte 

lijst.  

Echter kort na de verschijning van de derde circulaire kwam de administratie 

met een nieuw standpunt betreffende de gesplitste aankoop. Er kwam een 

nieuwe administratieve beslissing van 19 april 2013136. De administratie is van 

oordeel dat een voorafgaande schenking van geld niet langer als tegenbewijs 

wordt aanvaard. De voorafgaande schenking is volgens haar een bevestiging 

van het vermoeden dat de bevoordeling bedekt was137. 

In haar administratieve beslissing van 18 juli 2013 veranderde de administratie 

haar gedacht nog eens, een geregistreerde schenking kan nu wel als geldig 

tegenbewijs opgeworpen worden138. 

 

Dit concreet geval geeft duidelijk aan dat de administratie niet steeds de 

rechtszekerheid kan bieden die ze voor ogen heeft. Op nog geen jaar tijd heeft 

de administratie vier verschillende standpunten gegeven over de gesplitste 

aankoop. Van een rechtszekere positie  voor notaris en cliënt/ 

belastingplichtige is hier allerminst te spreken. 

 

 

 

 

                                                 
133 F. Vaninstendael, “[Editoraal] hoe het niet moet [vruchtgebruik-constructies], AFT 2013, afl.5, 2 en J. 
Ruysseveldt, Fiscaal compendium. Successierechten, Mechelen, Kluwer,2013, 112 en J. Decuyper, “Artikel 9 
W.Succ. en de antimisbruikbepaling”, Successierechten 2012, afl.7, 3. 
134 F. Vaninstendael, “[Editoraal] hoe het niet moet [vruchtgebruik-constructies], AFT 2013, afl.5, 2. 
135 J. Ruysseveldt, Fiscaal compendium. Successierechten, Mechelen, Kluwer,2013, 114 en J. Decuyper, “Artikel 
9 W.Succ. en de antimisbruikbepaling”, Successierechten 2012, afl.7, 3. 
136 L. Weyts, “Over wit en zwart en de vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en 
successierechten”, T.Not. 2013, afl. 7-8, 391. 
137 J. Ruysseveldt, Fiscaal compendium. Successierechten, Mechelen, Kluwer,2013, 114. 
138 L. Weyts, “Over wit en zwart en de vele tinten grijs: de antimisbruikbepaling bij registratie- en 
successierechten”, T.Not. 2013, afl. 7-8, 391. 
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4. Grondwettelijk Hof 30 oktober 2013 
(GwH 30 oktober 2013, nr. 141/2013 en de informatieve nota betreffende het arrest nr. 

141/2013) 

  

Het Grondwettelijk Hof verwerpt in haar arrest van 30 oktober 2013 het beroep tot 

vernietiging van de artikelen 167, 168 en 169 van de programmawet van 29 maar 2012. Dit 

beroep was ingesteld door de vzw “Liga van de belastingplichtigen”. 

 

Het Hof onderzocht als eerste punt in haar arrest of de bevoegdheidsverdelende regels tussen 

de Federale overheid en de gewesten geschonden waren139. In haar vernietigingsberoep 

brachten de eisers immers aan dat de federale wetgever de aanslagvoet, de heffingsgrondslag 

of de vrijstellingen met betrekking tot gewestelijke belastingen geregeld zou hebben. Volgens 

het Hof zijn de antimisbruikbepalingen procedureregels met betrekking tot de bewijsvoering, 

deze bewijsvoering maakt het mogelijk de belastbare grondslag vast te stellen. De federale 

overheid is nog steeds bevoegd om de dienst van de belastingen te verzekeren en de 

procedureregels daarvoor vast te leggen. De antimisbruikbepalingen mengen zich niet in de 

aanslagvoet, de heffingsgrondslag of de vrijstellingen die gewestelijke belastingen regelen. 

Het Hof stelt vast dat bevoegdheidsverdelende regels niet geschonden worden. 

 

Als tweede punt onderzocht het Grondwettelijk Hof of de antimisbruikbepalingen het fiscaal 

legaliteitsbeginsel schonden. Alleen de wetgever kan de belastbare handelingen of de 

belastbare grondslag bepalen. De administratie zou volgens de eisers rechtshandelingen 

kunnen herdefiniëren en autonoom beslissen of er al dan niet tot een belasting moet worden 

overgegaan. Het Hof verwerpt deze stelling. De wet is volgens het Hof voldoende nauwkeurig 

omschreven. De wet voorziet in een mechanisme van bewijs en tegenbewijs. De bewijslast 

voor fiscaal misbruik ligt eerst bij de administratie, pas daarna dient de belastingplichtige aan 

te tonen dat zijn keuze voor een bepaalde rechtshandeling verantwoord is door andere dan 

fiscale motieven. 

Het gevolg van de verrichting moet zijn dat de belastingplichtige handelt in strijd met de 

doelstelling van de fiscale wet. Er is volgens het Hof geen vereiste dat de wetgever op een 

gedetailleerde manier de inhoudelijke voorwaarden voor de toepassing van de 

antimisbruikbepalingen bepaalt. 

Het Hof stelt duidelijk in haar arrest dat de antimisbruikbepaling een procedureregel vormen 

met betrekking tot de bewijsvoering; de antimisbruikbepaling raakt volgens het Hof noch de 

belastbare grondslag, noch de aanslagvoet. Daarenboven stelt het Hof nog dat de 

antimisbruikbepalingen geen afbreuk doen aan het beginsel van de keuze van de minst belaste 

weg140. 

 

Een derde en laatste punt waar de Hof zich over buigt is of er sprake kan zijn van een 

schending van het gelijkheidsbeginsel in fiscale zaken. In het kader van belastingontwijking 

heeft de wetgever een ruime beoordelingsbevoegdheid en hiertoe kan de wetgever 

maatregelen nemen om dit tegen te gaan. De maatregelen die de wetgever in casu neemt zijn 

volgens het hof niet zonder redelijke verantwoording. Volgens de informatieve nota bij het 

arrest maken de fiscale maatregelen: “… een wezenlijk onderdeel uit van het 

                                                 
139 Artikel 170 van de Grondwet en de artikelen 3-4 Bijzondere Financieringswet. 
140 Cass. 6 juni 1961. 
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sociaaleconomisch beleid. Zij zorgen niet alleen voor een substantieel deel van de inkomsten 

die de verwezenlijking van dat beleid mogelijk moeten maken: zij laten de wetgever ook toe 

om sturend en corrigerend op te treden en op die manier het sociale en economische beleid 

vorm te geven”. 

De eisers zagen ook nog een schending van het gelijkheidsbeginsel in fiscale zaken omdat de 

antimisbruikbepalingen niet ten aanzien van iedereen op een zelfde manier zouden worden 

toegepast. Ook deze eis werd door het Hof verworpen; het verschil in behandeling is volgens 

het Hof niet aan de wetgevende norm toe te schrijven maar aan de rechter die dient te 

oordelen of de antimisbruikbepaling in een concreet geval dient toegepast te worden. 

Het gelijkheidsbeginsel in fiscale zaken wordt dus niet geschonden door de 

antimisbruikbepalingen. 

5. De rulingcommissie 
Een belastingplichtige die niet zeker is of een bepaalde rechtshandeling het voorwerp van 

fiscaal misbruik uitmaakt, kan zich tot de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen  

wenden141 142. De Dienst voor Voorafgaande Beslissingen biedt de belastingplichtige een 

zekere vorm van rechtszekerheid inzake de toepassing van de antimisbruikbepaling. “De 

minister van Financiën heeft verduidelijkt dat met het oog op de rechtszekerheid de dienst 

voorafgaande beslissingen kan oordelen of een rechtshandeling of een geheel van 

rechtshandelingen door andere motieven is verantwoord dan het ontwijken van belastingen en 

bijgevolg al dan niet als fiscaal misbruik zal moeten worden aangemerkt.”143.  

De Dienst voor Voorafgaande Beslissingen kan zich uitspreken over de vraag of het 

tegenbewijs van de belastingplichtige in het kader van de toepassing van antimisbruikbepaling 

voldoende geleverd is; met betrekking tot erfpachtconstructies heeft de Dienst zich al reeds 

uitgesproken144. 

 

Vanaf 1 januari 2015 is het Vlaams Gewest bevoegd voor de “dienst” inzake de registratie- en 

successierechten. Het gevolg hiervan is dat de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen die 

federaal is, niet langer bevoegd zal zijn145. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
141 http://www.ruling.be/indexNL.html  
142 J. Ruysseveldt, Fiscaal compendium. Successierechten, Mechelen, Kluwer,2013, 392 en G. Deknudt, E. 
Dhaene, “Antimisbruikbepaling vereist nieuwe handleiding voor vermogensplanning”, in X., Notariële valkuilen. 
Wie betaalt de rekening?, VLN Congres 15 december 2012, 119. 
143 E. Van Goidsenhoven, M. Gijbels, A. Geel, “Registratie-, hypotheek- en griffierechten”, in A. Tiberghien, 
Tiberghien. Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014, Kluwer, 2013, 990. 
144 http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=09703a85-3b08-48e9-9a0e-
1b2064af91a4&caller=1#findHighlighted  
145 E. Van Goidsenhoven, M. Gijbels, A. Geel, “Registratie-, hypotheek- en griffierechten”, in A. Tiberghien, 
Tiberghien. Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014, Kluwer, 2013, 990. 

http://www.ruling.be/indexNL.html
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=09703a85-3b08-48e9-9a0e-1b2064af91a4&caller=1#findHighlighted
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=09703a85-3b08-48e9-9a0e-1b2064af91a4&caller=1#findHighlighted
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6. Besluit 
De notaris moet in het kader van de vermogensplanning voorzichtig omspringen met 

handelingen die te fiscaal gekleurd zijn. In de relatie ten aanzien van de cliënt dient de notaris 

hem te behoeden voor dubieuze constructies of clausules. Bepaalde constructies zijn als een 

rode lap op een stier voor de administratie. De antimisbruikbepaling inzake de registratie- en 

successierechten geeft de administratie een wapen om op te treden tegen handelingen die 

louter tot doel hebben de registratie- en/of successierechten te ontwijken.  

De Wet van 29 maart 2012  wijzigde en herschreef de antimisbruikbepalingen opgenomen in 

artikel 18, §2 W.Reg.  en artikel 106, lid 2 W.Succ. Sedert 1 juni 2012 is de nieuwe 

antimisbruikbepaling in de registratie- en successierechten in werking getreden. Wanneer de 

administratie beroep wil doen op de nieuwe antimisbruikbepaling dienen de  geviseerde 

rechtshandelingen van de belastingplichtige gesteld te zijn vanaf 1 juni 2012 . 

De bovenvermelde Wet van 29 maart 2012 heeft het toepassingsgebied van de oude 

antimisbruikbepaling uitgebreid. Ze was enkel van toepassing op handelingen verricht in de 

economische sfeer; situaties die enkel de privésfeer raakten werden niet geviseerd. Met 

ingang van 1 juni 2012 gaat de administratie de antimisbruikbepaling ook toepassen op 

rechtshandelingen gesteld binnen de privésfeer. 

 

De uitbreiding van het toepassingsgebied van de antimisbruikbepaling naar de privésfeer 

bracht onzekerheid met zich mee, er was onduidelijkheid over wat fiscaal misbruik precies 

behelst. De algemeenheid van de nieuwe antimisbruikbepaling werd bekritiseerd, met als 

gevolg dat het moeilijk was de precieze bedoeling van de wetgever te achterhalen. 

Teneinde meer rechtszekerheid de bieden liet de administratie circulaires verschijnen.  

Het grote pijnpunt van de nieuwe antimisbruikbepaling is juist haar relatie met de circulaires 

van de administratie.  

Via haar circulaires probeert de administratie een handleiding te geven bij de 

antimisbruikbepaling. De witte en zwarte lijst geven aan welke rechtshandelingen als  fiscaal 

misbruik beschouwd worden. Deze witte en zwarte lijst werkt de onzekerheid over wat fiscaal 

misbruik is echter niet weg; de administratie stelt dat de lijsten van verdachte en niet-

verdachte handelingen niet limitatief zijn. Er zal dus geval per geval gekeken moeten worden 

of er sprake van fiscaal misbruik is. 

Daarenboven zorgen de wisselende standpunten van de administratie in haar opeenvolgende 

circulaires voor nog meer onzekerheid146. 

 

Bij elke vermogensplanning dient rekening gehouden te worden met de administratie die de 

gestelde rechtshandelingen naast zich kan neerleggen wanneer zij bewijst dat er sprake is van 

fiscaal misbruik. Indien de fiscus er in slaagt dit bewijs te leveren dan kan de 

belastingplichtige een tegenbewijs te leveren. Als tegenbewijs kan de belastingplichtige 

aantonen dat zijn geviseerde rechtshandelingen niet in strijd zijn met de doelstelling van de 

fiscale wet of dat er een niet-fiscaal motief is. Deze motieven kunnen economische, 

financieel, patrimoniaal, persoonlijk, familiaal en affectief zijn. Eén niet-fiscaal motief kan 

genoeg zijn om buiten het toepassingsgebied van de antimisbruikbepaling te vallen, de 

constructies mogen een fiscaal oogmerk hebben maar dit mag niet te dominant zijn.  

                                                 
146 Zie: 3. “Van een vage naar een heldere antimisbruikbepaling”, III. De circulaire van 10 april 2013, Grijze 
zone? (gesplitste aankoop). 
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De notaris doet er bijgevolg goed aan de burgerrechtelijke motieven (niet-fiscale motieven) 

uitdrukkelijk in de akte te vermelden. Bij elke vermogensplanning is het nuttig de niet-fiscale 

motieven uitdrukkelijk in het instrumentum te vermelden, dit maakt het werk van de notaris 

complexer. De notaris zal in het kader van de vermogensplanning, gelet op de fiscale risico’s 

een uitgebreid advies en de nodige voorzichtigheid aan de dag moeten leggen in zijn relatie 

met de cliënt. 
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7. Vragenschema 
 

Dit schema kan als hulpmiddel gebruikt worden om te weten te komen of een bepaalde 

rechtshandeling valt onder fiscaal misbruik147. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
147 Inspiratie voor dit schema gehaald in: J. Ruysseveldt, Fiscaal compendium. Successierechten, Mechelen, 
Kluwer,2013, 390 en G. Deknudt, E. Dhaene, “Antimisbruikbepaling vereist nieuwe handleiding voor 
vermogensplanning”, in X., Notariële valkuilen. Wie betaalt de rekening?, VLN Congres 15 december 2012, 112-
117. 

Vraag 1 Is er een rechtshandeling gesteld? Nee (bv. rechtsfeit) 

Geen fiscaal misbruik 

 Ja  

Vraag 2 Is de rechtshandeling gesteld in strijd met 
de doelstelling van de fiscale wet? 
[De belastingplichtige stelt een 
rechtshandeling om zich ofwel buiten de 
fiscale wet te begeven om belasting te 
vermijden ofwel binnen de fiscale wet om 
een belastingvoordeel te bekomen.]  

 
 
Nee 

 Ja  

Vraag 3 De administratie levert het bewijs. 
 

 

 A. De belastingplichtige kan het tegenbewijs 
wel leveren 

Ja 

 B. De belastingplichtige kan geen 
tegenbewijs leveren 

 

 Ja  

Vraag 4 Sanctie: Wanneer de belastingplichtige het 
tegenwijs niet levert of kan leveren gaat de 
administratie over tot de taxatie alsof het 
misbruik niet plaatsgevonden had. 

 

 
 

Fiscaal misbruik 
(toepassing 

antimisbruikbepaling) 
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