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WOORD VOORAF 

Deze masterproef, onderdeel van de opleiding Master na Master in het Notariaat, handelt over 

de algemene antimisbruikbepaling in het Belgisch fiscaal recht. Het werkstuk heeft vooreerst 

als oogmerk weer te geven waarom de algemene antimisbruikbepaling ingevoerd werd en 

welke weg deze sinds haar ontstaan heeft afgelegd, om vervolgens vooral de nieuwe 

antimisbruikbepaling aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Zoals uit dit werkstuk blijkt, 

vormt deze bepaling onuitputtelijk voer voor discussie. 

 

In dit woord vooraf wil ik graag de mogelijkheid aangrijpen om een aantal personen te 

bedanken. Vooreerst gaat een woord van dank uit naar professor Bael en mevrouw Baudry, 

die mij de mogelijkheid boden een masterproef te schrijven onder hun begeleiding. De lessen 

van professor Bael, voorzien van talrijke praktijkvoorbeelden, wekten de interesse voor het 

notariaat op en zorgden voor het duwtje in de rug om deze Master na Master aan te vatten. 

 

Daarnaast wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun morele steun tijdens het 

schrijven van deze masterproef. Speciale dank gaat hierbij uit naar mijn ouders, die mij 

onvoorwaardelijk gesteund hebben, zowel tijdens de rechtenopleiding, als tijdens de master na 

master notariaat. Hartelijk dank! 
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Inleiding 

 

1. Sinds haar intrede in onze wetgeving via de programmawet van 29 maart 2012
1
 is over de 

antimisbruikbepaling al heel wat inkt gevloeid. Deze nieuwe algemene antimisbruikbepaling, 

opgenomen in artikel 344, § 1 WIB, artikel 18, § 2 W.Reg. en artikel 106, lid 2 W.Succ., 

wordt sinds haar invoering door heel wat rechtspractici bekritiseerd en dit om tal van redenen. 

Dit werkstuk zal zich voornamelijk toespitsen op de gevolgen van deze bepaling in het kader 

van registratie- en successierechten, eerder dan in het kader van de inkomstenbelastingen. 

Waarom deze bepaling zoveel stof doet opwaaien, vormt het voorwerp van deze uiteenzetting. 

Het doel bestaat erin de ontstaans- en bestaansreden van de nieuwe bepaling te duiden, de 

toepassingsvoorwaarden ervan te ontleden en de bekommernissen te schetsen, mede aan de 

hand van enkele concrete toepassingsgevallen. Ook wordt gereflecteerd over de toekomst van 

de bepaling.  

 

2. In een eerste hoofdstuk van deze uiteenzetting wordt kort de ontstaansgeschiedenis van de 

algemene antimisbruikbepaling weergegeven. Deze bepaling werd pas voor het eerst in 1993 

geïntroduceerd in het Belgisch fiscaal recht en dit met als doel een efficiënt wapen te bieden 

om belastingontwijking tegen te gaan. Dit hoofdstuk tracht enerzijds het onderscheid tussen 

belastingontwijking en belastingontduiking te kaderen en anderzijds de middelen van de 

fiscus tegen belastingontwijking weer te geven.  

 

3. Het tweede hoofdstuk van dit werkstuk biedt informatie over de eerste algemene 

antimisbruikbepaling
2
. Wegens de inefficiëntie hiervan werd deze bepaling vervangen bij 

programmawet van 29 maart 2012
3
. Dit hoofdstuk geeft zowel de krachtlijnen als de 

pijnpunten van de oude bepaling weer. Tot slot wordt via een vergelijkend schema kort 

nagegaan of de nieuwe bepaling prima facie een grotere slagkracht kan bieden dan de oude 

bepaling en of het spreekwoord ‘ander en beter’ hier aan de orde is.  

 

4. In een derde hoofdstuk wordt de nieuwe antimisbruikbepaling onder de loep genomen. 

Hierbij is het vooreerst zaak een overzicht te bieden van de werking van de bepaling om 

                                                             
1
 Artikel 167 t.e.m. artikel 169 Programmawet (I) 29 maart 2012, BS 6 april 2012. 

2
 Artikel 16 Wet 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen, BS 24 juli 1993 (m.b.t. 

inkomstenbelastingen); Artikel 39 Wet 30 maart 1994 tot uitvoering van het globaal plan op het stuk van de 

fiscaliteit, BS 31 maart 1994 (m.b.t registratierechten) ; Artikel 51 Wet 30 maart 1994 tot uitvoering van het 

globaal plan op het stuk van de fiscaliteit, BS 31 maart 1994 (m.b.t successierechten). 
3
 Artikel 167 t.e.m. artikel 169 Programmawet (I) 29 maart 2012, BS 6 april 2012. 
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vervolgens enkele bekommernissen hieromtrent te schetsen. Dit hoofdstuk neemt tot slot ook 

de proef op de som en gaat na hoe de antimisbruikbepaling wordt toegepast in de praktijk aan 

de hand van een paar fiscale planningstechnieken. 

 

5. Een vierde en laatste hoofdstuk werpt een blik op de toekomst en tracht enkele voorstellen 

tot verbetering naar voor te brengen. M.i. spelen vooral de wetgever en de Rulingdienst een 

cruciale rol om de toepassing van de bepaling naar een hoger niveau te tillen. 

 

6. Het bestaan van een dergelijke bepaling op zich kan als een goede zaak beschouwd worden. 

Het concept van een rechtstaat bestaat erin om regels uit te vaardigen die de samenleving 

ordenen, gevolgd door regels die de schending van deze wetten sanctioneren. Immers, heel 

wat personen hanteren de leuze “de wet is er om te omzeilen”. Het is de taak van de wetgever 

om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt. Dat is ook het doel van de nieuwe 

antimisbruikbepaling. Dit werkstuk beoogt na te gaan of de bepaling dit doel bereikt heeft en 

aldus een rechtszekere toepassing kent in de praktijk.  
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Hoofdstuk I. Ontstaan van een algemene antimisbruikbepaling: nieuw wapen tegen 

belastingontwijking. 

 

7. In dit hoofdstuk wordt nagegaan waarom een algemene antimisbruikbepaling ingevoerd 

werd in ons rechtssysteem en welke rol deze speelt in het fiscale landschap. De algemene 

antimisbruikbepaling heeft als doel het voorkomen van belastingontwijking dus is het nuttig 

in een eerste afdeling kort te duiden wat het begrip ‘belastingontwijking’ impliceert, wat het 

verschil is met belastingontduiking en wat de gevolgen hiervan zijn voor de fiscale praktijk.  

 

In een tweede afdeling wordt nagegaan welke wapens de fiscus heeft tegen 

belastingontwijking en welke rol de algemene antimisbruikbepaling hierin speelt. Er kan 

gesteld worden dat er twee belangrijke beperkingen gelden op de vrije keuze van de minst 

belaste weg. Een eerste paragraaf behandelt de eerste grens, namelijk simulatie, een tweede 

paragraaf bespreekt kort de tweede grens, zijnde misbruik van het fiscaal recht. 

 

AFDELING 1. BELASTINGONTWIJKING VERSUS BELASTINGONTDUIKING 

 

8. Artikel 170 van de Grondwet bevat het legaliteitsbeginsel in fiscale zaken. Dit beginsel 

impliceert dat geen belasting kan worden geheven zonder wet. Indien een belastingplichtige 

een belastingwet schendt met als doel intentioneel te ontsnappen aan de wettelijk 

verschuldigde belasting, pleegt hij fiscale fraude of belastingontduiking. Bij 

belastingontwijking daarentegen doet zich geen schending voor van de belastingwet. In 

dergelijk geval kiest men er louter voor om de minst belaste weg te bewandelen.  

 

Belastingontwijking kan omschreven worden als het gedrag van de belastingplichtige dat 

ertoe leidt dat hij buiten de wettelijke toepassingsvoorwaarden blijft die vervuld moeten 

worden om een belastingschuld of een grotere belastingschuld in zijnen hoofde te doen 

ontstaan
4
. Dit laatste is in principe legaal, aangezien de keuze voor de minst belaste weg volgt 

uit voormeld legaliteitsbeginsel. De leer van de vrije keuze van de minst belaste weg werd 

voor het eerst duidelijk geformuleerd in het Brepolsarrest
5
 van het Hof van Cassatie

6
. Dit 

arrest wordt besproken in een tweede afdeling, waar de grenzen aan keuze van de minst 

belaste weg besproken worden. 

                                                             
4
 B. PEETERS, “De dunne lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking”, AFT 2010, afl. 3, 5. 

5
 Cass. 6 juni 1961, Pas. 1961, I, 1082. 

6
 S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 2011, 28. 
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9. Concreet kan gesteld worden dat zowel belastingontduiking, als belastingontwijking tot 

gevolg heeft dat er geen of minder belastingen verschuldigd zijn, alleen is er bij 

belastingontwijking geen sprake van schending van de fiscale wet. Dit cruciale verschil zorgt 

ervoor dat belastingontduiking een ongeoorloofd karakter heeft, daar waar 

belastingontwijking kadert in het principe van de keuze voor de minst belaste weg
7
.   

 

AFDELING 2. TWEE WAPENS TEGEN DE KEUZE VOOR DE MINST BELASTE WEG: SIMULATIE EN 

MISBRUIK 

 

10. De fiscale administratie is uiteraard geen voorstander van verrichtingen die gestoeld zijn 

op de keuze van de minst belaste weg. Hierna blijkt dat zij twee belangrijke wapens ter 

beschikking heeft om dergelijke constructies aan te pakken. Een eerste paragraaf behandelt 

het eerste wapen, zijnde simulatie. De fiscus tracht dit zoveel mogelijk toe te passen, al wordt 

duidelijk dat die toepassing streng bewaakt wordt door het Hof van Cassatie.  Een tweede 

paragraaf behandelt het tweede middel van de belastingadministratie om belastingontwijking 

tegen te gaan, met name de antimisbruikbepalingen.  

 

§1. Eerste grens aan belastingontwijking: simulatie 

 A. De Brepolsdoctrine 

 

11. Het spreekt voor zich dat de fiscale administratie niet gelukkig is met constructies die 

ervoor zorgen dat men geen of minder belastingen moet betalen. Zij stelt dan ook alles in het 

werk om belastingbesparende constructies een halt toe te roepen. Dit deed men oorspronkelijk 

door zich te beroepen op wetsontduiking of fraus legis. Wetsontduiking vormt een scherpe 

vorm van belastingontwijking en is dus niet hetzelfde als belastingontduiking. Men kan 

wetsontduiking omschrijven als volgt: “Wetsontduiking ligt in het algemeen voor wanneer een 

voorschrift van dwingend recht een bepaald resultaat heeft willen verbieden of reglementeren 

en iemand zich met ontduikingsopzet, door middel van op zichzelf geoorloofde handelingen, 

in een toestand plaatst, die de verboden of gereglementeerde toestand zeer dicht benadert
8
.”  

 

                                                             
7
 B. PEETERS, “De dunne lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking”, AFT 2010, afl. 3, 5. 

8
 W. VAN GERVEN, Algemeen deel in R. DILLEMANS en W. VAN GERVEN, (ed.), Beginselen van Belgisch 

privaatrecht, Antwerpen, Standaard, 1973, nr. 74-75; S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch 

fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 2011, 26-27. 
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In Nederland wordt de theorie van wetsontduiking aanvaard, maar in België is deze nooit in 

de heersende fiscale rechtspraak en rechtsleer doorgedrongen
9
. Het Hof van Cassatie sprak in 

1961 voor het eerst klare taal over de toepassing van de theorie van wetsontduiking in het 

Belgisch fiscaal recht. Vrij vertaald, gaf het Hof de volgende definitie van simulatie (eigen 

onderlijning): “Er is geen verboden simulatie tegenover de Belastingadministratie, noch 

fiscale fraude wanneer, ten einde een gunstiger fiscaal regime te genieten, de partijen, 

gebruik makend van de vrijheid van overeenkomsten af te sluiten maar zonder enige wettelijke 

bepaling te overtreden, akten opstellen waarvan zij alle gevolgen aanvaarden, zelfs wanneer 

de vorm die zij aan die akten geven niet de meest normale is
10

.” Cassatie stelt aldus duidelijk 

dat het toegelaten is rechtshandelingen te stellen met als doel minder belastingen te betalen en 

dat de vorm van deze rechtshandelingen niet noodzakelijk normaal moet zijn, op voorwaarde 

dat men de wettelijke bepalingen respecteert en men alle rechtsgevolgen van de gekozen 

rechtshandeling aanvaardt. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het legaal wordt geacht om 

de minst belaste weg te bewandelen, zolang er geen sprake is van simulatie. 

 

 B. Tegenreactie van de fiscale administratie en haar gevolgen 

 

12. De fiscale administratie is geen fan van de voornoemde Brepolsdoctrine, aangezien deze 

een mogelijkheid biedt om belastingen te ontwijken zolang men de wet respecteert en de 

rechtsgevolgen van de gestelde rechtshandeling aanvaardt. De administratie besluit aldus toch 

simulatie in te roepen wanneer de rechtshandeling niet overeenstemt met de economische 

werkelijkheid, los van het feit of de partijen alle gevolgen van de rechtshandeling aanvaard 

hebben. Men schenkt bijgevolg meer aandacht aan de uiteindelijke bedoeling van de partijen 

en aan het economisch resultaat van hun rechtshandeling, dan aan de vraag of de partijen alle 

gevolgen van die rechtshandeling aanvaard hebben
11

.  

 

Ook deze praktijk wordt door het Hof van Cassatie een halt toegeroepen, waarbij vooral het 

arrest Au Vieux Saint-Martin
12

 in het oog springt. In dit arrest van 22 maart 1990 herhaalt het 

Hof de voormelde definitie van simulatie, maar men voegt er nog aan toe dat er geen 

simulatie is “ookal worden die handelingen enkel en alleen verricht om de belastingdruk te 

                                                             
9
 S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 2011, 26. 

10
 Cass. 6 juni 1961, Pas. 1961, I, 1082; vrije vertaling in D. JAECQUES, De algemene 

antirechtsmisbruikbepaling. Een stand van zaken over artikel 344, § 1 WIB 1992, Mechelen, Kluwer, 2005, 10. 
11

 S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 2011, 28. 
12

 Cass. 22 maart 1990, AR F997F. 
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verminderen”
13

. De Brepolsdoctrine houdt dus, ondanks de poging tot verzet van de fiscus, 

stand en wordt zelfs nog verscherpt in 1990. 

 

§2. Tweede grens belastingontwijking: fiscaal rechtsmisbruik 

 A. Algemeen 

 

13. Het voorgaande maakt duidelijk dat de belastingplichtige aldus nog voldoende ruimte had 

om belastingen te ontwijken, zolang zij de voorwaarden van de Brepolsleer maar naleefde. 

Daar waar het Hof van Cassatie de fiscus niet echt een helpende hand bood, deed de wetgever 

dat wel, met name door antimisbruikbepalingen in te voeren. Deze bepalingen vormen een 

wapen voor de fiscus om belastingbesparende constructies aan te vechten die niet 

aangevochten kunnen worden op grond van simulatie wegens de Brepolsdoctrine
14

.   

 

14. Er bestaan specifieke en algemene antimisbruikbepalingen. Met specifieke of bijzondere 

antimisbruikbepalingen worden specifiek bepaalde vormen van belastingontwijking 

onmogelijk gemaakt
15

. Deze vormen niet het voorwerp van deze uiteenzetting dus worden ze 

hier niet verder besproken. De algemene antimisbruikbepalingen strekken ertoe in het 

algemeen vormen van misbruik aan te pakken om zo belastingontwijkende constructies te 

verhinderen. Vooral deze algemene antimisbruikbepalingen vormen aldus een veelbelovend 

wapen tegen constructies opgezet louter met het oogmerk belastingen te ontwijken
16

. 

 

 B. De algemene antimisbruikbepaling 

 

15. De invoering van een algemene antimisbruikbepaling is er gekomen als reactie op de 

Brepolsleer en de verstrengde versie daarvan in het voornoemd cassatiearrest Au Vieux Saint-

Martin. De fiscus tolereerde niet dat belastingplichtigen constructies opzetten met als enig 

doel het ontwijken van belastingen maar kon hiertegen niets beginnen. In 1993 zag ook de 

wetgever in dat dit niet langer kon. Dit blijkt duidelijk uit de tekst van het verslag van de 

commissie voor de financiën door de heer DIDDEN over het ontwerp van wet houdende fiscale 

                                                             
13

 Cass. 22 maart 1990, AR F997F. 
14

 D. JAECQUES, De algemene antirechtsmisbruikbepaling. Een stand van zaken over artikel 344, § 1 WIB 1992, 

Mechelen, Kluwer, 2005, 16. 
15

 Voor de inkomstenbelastingen bv. artikel 183bis WIB en artikel 198, § 1, 10° WIB; voor de successierechten 

bv. fictiebepalingen zoals artikel 5, artikel 7 en artikel 9 W.Succ.   
16

 Hierna duidt de term ‘antimisbruikbepaling’ op de algemene antimisbruikbepaling. 
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en financiële bepalingen (eigen onderlijning): “(...) de niet gesimuleerde juridische realiteit 

primeert op de economische realiteit en de belasting is altijd afhankelijk van het belastbare 

feit dat op de juridische realiteit gegrond is. Uit het oogpunt van de billijkheid kan dat 

schokkend lijken, aangezien belastingontwijking op die manier impliciet aanvaard wordt. Het 

is de taak van de wetgever op te treden om slagkracht te ontnemen aan constructies die 

abnormaal geacht worden
17

.” Hierin wordt duidelijk bevestigd dat de fiscale administratie 

nood heeft aan wettelijke bepalingen die het mogelijk maken om manifeste vormen van 

belastingontwijking tegen te gaan. Een algemene antimisbruikbepaling was geboren. 

 

Hoofdstuk II. Een eerste poging: de oude antimisbruikbepaling van 1993 tot 2012 

 

16. De eerste algemene antimisbruikbepaling wordt ingevoerd bij wet van 22 juli 1993
18

 voor 

wat betreft de inkomstenbelastingen en bij wet van 30 maart 1994
19

 voor wat betreft de 

registratie- en successierechten. Het doel van de wetgever bij de invoering van de 

antimisbruikbepaling was en is nog steeds het voorkomen van belastingontwijking. De oude 

antimisbruikbepaling blijkt, vooral na enkele arresten van het Hof van Cassatie
20

, niet meer 

over voldoende slagkracht te beschikken om dat oogmerk te bereiken. Zij wordt om deze 

reden uiteindelijk vervangen bij programmawet van 29 maart 2012
21

. Ook al vindt de oude 

antimisbruikbepaling niet langer toepassing in ons rechtssysteem, toch wordt zij in dit 

hoofdstuk kort geduid. Dit omwille van het feit dat deze deel uitmaakt van het proces dat de 

antimisbruikbepaling sinds haar invoering heeft doorgemaakt en mede invloed gehad heeft op 

de bepaling zoals ze vandaag is.   

 

17. In een eerste afdeling van dit hoofdstuk wordt kort weergegeven wat de krachtlijnen zijn 

van de oude bepaling. Een tweede afdeling beschrijft rol van het Hof van Cassatie bij het 

verworden van deze antimisbruikbepaling tot een papieren tijger. Daarna worden in een derde 

afdeling de verschilpunten tussen de oude en de nieuwe antimisbruikbepaling onder de loep 

genomen. Een vierde en laatste afdeling geeft weer wat men kan besluiten uit de overgang 

                                                             
17

 Zie verslag namens de commissie voor de financiën door de heer DIDDEN over het ontwerp van wet houdende 

fiscale en financiële bepalingen, Parl.St. Senaat 1992-93, nr. 762/2, 36. 
18

 Artikel 16 Wet 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen, BS 24 juli 1993. 
19

 Artikel 39 Wet 30 maart 1994 tot uitvoering van het globaal plan op het stuk van de fiscaliteit, BS 31 maart 

1994 (m.b.t registratierechten) ; Artikel 51 Wet 30 maart 1994 tot uitvoering van het globaal plan op het stuk van 

de fiscaliteit, BS 31 maart 1994 (m.b.t successierechten). 
20

 o.a. Cass. 4 november 2005, AR F040056F en Cass. 22 november 2007,  AR F060028N. 
21

 Artikel 167 t.e.m. artikel 169 Programmawet (I) 29 maart 2012, BS 6 april 2012. 
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van de oude naar de nieuwe bepaling. Er dient opgemerkt te worden dat dit hoofdstuk er niet 

toe strekt een volledige analyse te geven van de oude antimisbruikbepaling, maar zich vooral 

toespitst op die aspecten die verschillen met de huidige antimisbruikbepaling.  

 

AFDELING 1: KRACHTLIJNEN OUDE ANTIMISBRUIKBEPALING 

 

18. De oude antimisbruikbepaling, vervat in artikel 18, § 2 W.Reg. luidde als volgt (eigen 

onderlijning): “Aan de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, 

registratie en domeinen kan niet worden tegengeworpen, de juridische kwalificatie door de 

partijen gegeven aan een akte alsook aan afzonderlijke akten die een zelfde verrichting tot 

stand brengen, wanneer de administratie door vermoedens of door andere bewijsmiddelen 

vaststelt dat die kwalificatie tot doel heeft de rechten te ontwijken, tenzij de belastingplichtige 

bewijst dat die kwalificatie aan rechtmatige financiële of economische behoeften 

beantwoordt.” 

 

Uit deze wettekst kan men drie elementen afleiden met betrekking tot de werkwijze van de 

fiscus. Vooreerst kan de juridische kwalificatie die partijen aan een akte (lees: 

rechtshandeling) gegeven hebben niet tegengeworpen worden aan de fiscale administratie, 

wanneer deze laatste kan bewijzen dat deze kwalificatie tot doel heeft belastingen te 

ontwijken. Als de fiscus hierin slaagt, kan deze vervolgens overgaan tot herkwalificatie van 

de rechtshandeling en dit met het oogmerk om de verrichting te belasten die de partijen 

werkelijk voor ogen hadden
22

. Tot slot wordt bepaald dat de voormelde gang van zaken geen 

doorgang vindt als de belastingplichtige het tegenbewijs kan leveren, zijnde door aan te tonen 

dat de kwalificatie aan rechtmatige financiële of economische behoeften voldoet.  

 

19. In het kader van dit werkstuk is het vooral van belang op te merken dat deze 

antimisbruikbepaling een zeer beperkt toepassingsgebied kende in de registratie- en 

successierechten
23

. De reden hiervoor blijkt vooreerst uit de bewoordingen van de fiscale 

administratie zelf. In een aanschrijving dd. 20 november 1996 schrijft zij namelijk het 

volgende: “De anti-rechtsmisbruikbepaling is slechts van toepassing op verrichtingen die tot 

de economische sfeer behoren. Handelingen die gesteld worden in het kader van het beheer 

                                                             
22

 M. DE JONCKHEERE, M. DELANOTE, M. MAUS en E. VAN DOOREN, De fiscale procedure, Brugge, Die Keure, 

2012, 198. 
23

 Zie ook L. DE BROE en J. BOSSUYT, “Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepalingen in 

de inkomstenbelasting, registratie- en successierechten”, AFT 2012/11, 5. 
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van het privé-vermogen, vallen buiten het toepassingsgebied van deze bepaling. Hieruit volgt 

dat artikel 106, tweede lid, van het Wetboek der successierechten ieder nut verliest.
24

” De 

fiscus heeft aldus in duidelijke bewoordingen gesteld dat men de antimisbruikbepaling niet 

zal toepassen bij verrichtingen die kaderen in het beheer van het privé-vermogen.  

 

Deze gevolgtrekking blijkt vervolgens ook uit de tekst van de bepaling zelf. De 

belastingplichtige dient namelijk het tegenbewijs te leveren door ‘rechtmatige financiële of 

economische behoeften’ aan te voeren. Voormelde verantwoording zal echter vaak ontbreken 

in zaken van beheer van privaat vermogen, aangezien dergelijke rechtshandelingen eerder 

ingegeven worden door motieven van een andere, patrimoniale, affectieve of persoonlijke 

aard
25

.  

 

Uit het voorgaande kan aldus besloten worden dat de oude antimisbruikbepaling in het kader 

van successierechten, maar ook grotendeels in het kader van registratierechten, eerder dode 

letter blijft wegens de niet-toepasselijkheid ervan in het kader van het beheer van het privé-

vermogen. Goed nieuws dus voor de successieplanners, die hierdoor niet hoefden te vrezen 

voor de toepassing van deze bepaling.  

 

20. Rest natuurlijk de vraag of de antimisbruikbepaling wel het gewenste effect bereikte bij 

verrichtingen in de economische sfeer, meer bepaald in de inkomstenbelastingen. Het 

antwoord hierop blijkt negatief te zijn en dit voornamelijk ten gevolge van de rechtspraak van 

het Hof van Cassatie, welke in een volgende afdeling samengevat wordt.  

 

AFDELING 2: HET HOF VAN CASSATIE GOOIT ROET IN HET ETEN VOOR DE FISCUS 

 

21. Zoals uit de vorige afdeling blijkt, speelt de kwalificatie van de door de belastingplichtige 

gestelde rechtshandeling een cruciale rol in de eventuele toepassing van de 

antimisbruikbepaling. Wanneer de fiscus kan aantonen dat deze kwalificatie tot doel heeft 

belastingen te ontwijken, kan deze de rechtshandeling herkwalificeren. De wettekst preciseert 

echter niet of en welke grenzen er zijn bij de herkwalificatie door de fiscale administratie
26

.  

                                                             
24

 Aanschrijving nr. 11 (E.E./E.L. 118 – E.E./Parl. 8) dd. 20 november 1996 (nu echter opgeheven bij circ. nr. 

4/2012 dd. 4 mei 2012), www.fisconetplus.be.   
25

 L. DE BROE en J. BOSSUYT, “Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepalingen in de 

inkomstenbelasting, registratie- en successierechten”, AFT 2012/11, 5. 
26

 L. DE BROE en J. BOSSUYT, “Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepalingen in de 

inkomstenbelasting, registratie- en successierechten”, AFT 2012/11, 4. 
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22. Een concreet voorbeeld kan helpen om de problematiek ter zake te duiden. We nemen de 

feiten die aanleiding gaven tot een arrest van het Hof van Cassatie van 22 november 2007
27

. 

In casu was er sprake van een gesplitste aankoop door een vennootschap voor wat betreft het 

vruchtgebruik en door de enige aandeelhouders van die vennootschap voor wat betreft de 

blote eigendom. Deze techniek biedt als voordeel dat wanneer het vruchtgebruik uitdooft, 

deze aanwast bij de blote eigendom waardoor de blote eigenaar kosteloos volle eigenaar 

wordt. Het spreekt voor zich dat de fiscale administratie dergelijke constructie niet kan 

smaken. Zij poogt aldus de algemene antimisbruikbepaling hierop los te laten om zo deze 

praktijken in te dijken.  

 

De rechtbank van eerste aanleg te Brugge oordeelde bij vonnis van 22 juni 2004
28

 dat deze 

gesplitste aankoop van het vruchtgebruik en de blote eigendom inderdaad geherkwalificeerd 

diende te worden in een aankoop van de volle eigendom, gevolgd door een 

huurovereenkomst. De rechtshandeling op zich blijft dus bestaan maar de kwalificatie wordt 

gewijzigd, zoals door de antimisbruikbepaling wordt voorzien. Het Hof van Beroep te Gent 

meende echter dat deze herkwalificatie te verregaand was en vernietigde dit vonnis bij arrest 

van 13 september 2005
29

. Het Hof van Cassatie, bij wie voorziening ingesteld was tegen dit 

arrest, stelde het Hof van Beroep in het gelijk en wees de voorziening af. 

 

23. Door het arrest van het Hof van Beroep te bevestigen, stelde het Hof van Cassatie grenzen 

aan de herkwalificatiemogelijkheid van de fiscale administratie. Het Hof oordeelde namelijk 

als volgt (eigen onderlijning): “De administratie kan evenwel slechts tot herkwalificatie van 

de verrichting overgaan indien de nieuwe kwalificatie gelijksoortige niet-fiscale 

rechtsgevolgen heeft als het eindresultaat van de door de partijen gestelde 

rechtshandelingen”. In casu diende de herkwalificatie aldus terecht afgewezen te worden 

aangezien de herkwalificatie door de fiscale administratie als huur (een persoonlijk recht) 

geen gelijksoortige rechtsgevolgen heeft als de door de partijen gegeven kwalificatie van 

vruchtgebruik (een zakelijk genotsrecht). Bovendien wijzigt de herkwalificatie de 

eigendomsverhouding aanzienlijk en negeert deze de juridische verhouding tussen de derde 

verkoper en de vennootschap
30

. 

                                                             
27

 Cass. 22 november 2007, AR F060028N.  
28

 Rb. Brugge 22 juni 2004, Fiscoloog, afl. 948, 4, noot A. CLAES en S. JOURDAIN. 
29

 Gent 13 september 2005, Fisc. Act. 2005, nr. 33. 
30

 Cf. Cass. 22 november 2007, AR F060028N/6 - F060028N/7.  
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Concluderend kan gesteld worden dat enkel de juridische kwalificatie van de akte gewijzigd 

mag worden en niet de inhoud en de gevolgen van de door de belastingplichtige gestelde 

rechtshandeling
31

. Bijgevolg kan enkel tot herkwalificatie van de verrichting worden 

overgegaan indien deze gelijksoortige niet-fiscale rechtsgevolgen heeft. Zo kan een 

vruchtgebruik niet in een huurovereenkomst geherkwalificeerd worden
32

 en kan een inkoop 

van eigen aandelen niet omgevormd worden tot een dividenduitkering
33

. 

24. Voormelde Cassatierechtspraak betekende een doorn in het oog van de fiscus. Heel wat 

verrichtingen, zoals de populaire gesplitste aankoop, konden niet langer aangepakt worden 

door de algemene antimisbruikbepaling, waardoor deze resulteerde in een papieren tijger: veel 

gebrul, maar zonder het bereiken van het gewenste resultaat. Komt daarbij dat deze bepaling 

ook al dode letter bleek in het kader van registratie- en successierechten
34

. Beide voormelde 

zaken zorgden ervoor dat de antimisbruikbepaling haar ambitie om als hét efficiënte wapen 

ter bestrijding van belastingontwijking gebombardeerd te worden definitief mocht opbergen. 

 

AFDELING 3: EEN NIEUWE ANTIMISBRUIKBEPALING WORDT INGEVOERD: ANDERS EN BETER? 

 

25. Gezien het feit dat de oude antimisbruikbepaling zijn doel niet langer bereikte en een 

inefficiënt wapen bleek te zijn tegen belastingontwijking, introduceerde de regering Di Rupo I 

een nieuwe versie van de bepaling
35

. Artikel 18, § 2 W.Reg. luidt momenteel als volgt:  

“Aan de administratie kan niet worden tegengeworpen, de rechtshandeling noch het geheel 

van rechtshandelingen dat een zelfde verrichting tot stand brengt, wanneer de administratie 

door vermoedens of 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  

                                                             
31

 M. DE JONCKHEERE, M. DELANOTE, M. MAUS en E. VAN DOOREN, De fiscale procedure, Brugge, Die Keure, 

2012, 200. 
32

 Cass. 22 november 2007, AR F060028N. 
33

 Cass. 4 november 2005, AR F040056F. 
34

 Zie supra randnummers 19. 
35

 Dit gebeurde door artikel 167 t.e.m. artikel 169 Programmawet (I) 29 maart 2012, BS 6 april 2012. 
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2. Een verrichting waarbij aanspraak word gemaakt op een belastingvoordeel voorzien door 

een bepaling van dit Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten en de 

toekenning van dit voordeel in strijd zou zijn met de doelstellingen van die bepaling en die in 

wezen het verkrijgen van dit voordeel tot doel 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.” 

 

26. Een schema maakt op een bondige manier duidelijk welke de essentiële verschilpunten 

tussen beide versies zijn
36

. 

 

 Oude antimisbruikbepaling 

(versie ingevoerd door de wet 

van 22 juli 1993 en 30 maart 

1994) 

Nieuwe antimisbruikbepaling 

(versie ingevoerd door de 

programmawet van 29 maart 

2012) 

1. Toepassingsgebied Enkel van toepassing op 

verrichtingen in de 

economische sfeer. 

Verrichtingen zowel in de 

economische sfeer, als in de 

privésfeer vallen eronder.  

2. Bewijslast fiscale 

administratie 

De juridische kwalificatie van 

de rechtshandeling heeft tot 

doel belastingen te ontwijken. 

De rechtshandeling maakt 

fiscaal misbruik uit. 

3. 

Herkwalificatievereiste 

De herkwalificatie door de 

fiscale administratie moet 

gelijksoortige niet-fiscale 

gevolgen hebben als de 

oorspronkelijke kwalificatie 

van de partijen. 

De fiscale administratie moet 

de belastinggrondslag 

herstellen. Indien een fiscaal 

misbruik voorligt, bestaat de 

mogelijkheid dat zij 

genoodzaakt is om de 

rechtshandeling te 

herkwalificeren. 

                                                             
36

 M. MAUS, “Belastingontwijking. Tussen paal en perk”, slide 9 (slides meegedeeld in het kader van het 

opleidingsonderdeel Successierechten academiejaar 2012-2013). 
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4. Tegenbewijs door de 

belastingplichtige 

De belastingplichtige moet 

rechtmatige economische of 

financiële motieven aantonen. 

Het tegenbewijs kan geleverd 

worden door andere motieven 

dan het ontwijken van 

belastingen (economisch, 

financieel maar bijvoorbeeld 

ook familiaal of juridisch). 

5. Niet- tegenstelbaar 

aan de fiscus 

De juridische kwalificatie van 

de rechtshandeling. 

De rechtshandeling. 

 

AFDELING 4: BESLUIT 

 

27. Dit hoofdstuk maakt duidelijk dat de oude antimisbruikbepaling er niet in slaagde haar 

doel te bereiken, zijnde een extra wapen te vormen om belastingontwijking te bestrijden. De 

inefficiëntie van deze bepaling heeft m.i. twee belangrijke redenen. Het feit dat de bepaling 

niet van toepassing werd verklaard in de privésfeer en bijgevolg dode letter bleef in het kader 

van registratie- en successierechten vormt een eerste reden. Het toepassingsgebied werd zo 

beperkt tot verrichtingen in de economische sfeer, waardoor een groot deel van 

belastingontwijking dat zich situeerde op het vlak van registratie- en successierechten niet 

werd aangepakt. Een tweede reden betreft het feit dat deze bepaling ook bij verrichtingen in 

de economische sfeer geen voldoende krachtig wapen vormde om belastingontwijkende 

constructies een halt toe te roepen. Dit laatste is vooral te wijten aan de rechtspraak van het 

Hof van Cassatie, die beperkingen oplegde aan de herkwalificatiemogelijkheid van de fiscale 

administratie door te stellen dat de nieuwe kwalificatie gelijksoortige niet-fiscale 

rechtsgevolgen diende te hebben als de oorspronkelijke kwalificatie.  

 

Zoals uit hoger vermeld schema blijkt, werkt de nieuwe antimisbruikbepaling echter beide 

redenen weg: deze bepaling vindt toepassing zowel in de economische sfeer, als in de 

privésfeer en de herkwalifciatievereiste die door het Hof van Cassatie werd vooropgesteld, is 

niet langer aan de orde. Dit gezien het feit dat niet langer de juridische kwalificatie van de 

rechtshandeling, maar wel de rechtshandeling zelf niet tegenstelbaar is aan de fiscus. Ook 

dient het tegenbewijs door de belastingplichtige niet langer geleverd te worden met 

rechtmatige economische of financiële motieven, maar kan hij eender welke niet-fiscale 

motieven aanvoeren. 
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28. Uit een eerste indruk blijkt aldus dat de nieuwe antimisbruikbepaling meer in haar mars 

heeft dan haar voorganger. Of deze ook daadwerkelijk meer slagkracht biedt aan de fiscale 

administratie om vormen van belastingontwijking tegen te gaan, wordt onderzocht in het 

tweede hoofdstuk van dit werkstuk. 

 

Hoofdstuk III. Tweede poging: de nieuwe antimisbruikbepaling onder de loep 

 

29. Het vorige hoofdstuk eindigde met enkele positieve noten betreffende de nieuwe 

antimisbruikbepaling. Dit hoofdstuk maakt echter duidelijk dat deze positieve noten over het 

vernieuwde wapen van de fiscus in werkelijkheid een negatieve bijklank blijken te hebben.  

 

30. Op het eerste zicht lijkt de nieuwe bepaling klaar en duidelijk
37

. Deze komt grof geschetst 

hierop neer: wanneer de fiscus in hoofde van de belastingplichtige fiscaal misbruik kan 

bewijzen, zal de rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen die het voorwerp vormt 

van het misbruik, aan hem niet tegenstelbaar zijn. Van fiscaal misbruik is sprake wanneer de 

belastingplichtige een belastingvoordeel verkrijgt in strijd met de doelstelling van de fiscale 

wet. Indien de fiscus fiscaal misbruik kan bewijzen, heeft de belastingplichtige de 

mogelijkheid om het tegenbewijs te leveren door aan te tonen dat hij een ander motief had dan 

het ontwijken van belastingen. Slaagt hij hierin, dan blijft de door hem gestelde 

rechtshandeling onaangetast en heeft de fiscus geen verhaal meer. Slaagt hij hier echter niet 

in, dan zal de fiscus de belastbare grondslag herstellen en de (volgens hem) juiste belastingen 

heffen. Het klinkt duidelijk, maar wanneer we de tekst van bepaling dieper onderzoeken,  

wordt duidelijk dat deze in werkelijkheid voor heel wat interpretatie- en 

toepassingsproblemen zorgt.  

 

31. De werking en de toepassingsvoorwaarden van de nieuwe bepaling worden in een eerste 

afdeling onder de loep genomen. Er wordt uitgegaan van het driestappenplan dat door de wet 

voorzien is waardoor deze afdeling onderverdeeld wordt in drie paragrafen, waarin de drie 

stappen uiteengezet worden, alsmede de pijnpunten die zich hierbij voordoen.  

 

                                                             
37

 Voor de tekst van de nieuwe antimisbruikbepaling: cf. supra randnummer 25. 
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Een tweede afdeling bevat bedenkingen die de bepaling doet rijzen in het kader van de 

rechtszekerheid, daar waar de derde afdeling de proef op de som neemt en enkele concrete 

toepassingsgevallen onder de loep neemt.  

 

AFDELING 1. WERKING EN TOEPASSINGSVOORWAARDEN VAN DE NIEUWE 

ANTIMISBRUIKBEPALING 

 

32. Alvorens in de volgende paragrafen over te gaan tot de analyse van de nieuwe 

antimisbruikbepaling, biedt de eerste paragraaf twee belangrijke algemene opmerkingen. Om 

te besluiten tot de toepassing van de antimisbruikbepaling dienen drie stappen doorlopen te 

worden. De eerste stap impliceert dat de fiscus het bewijs zal moeten leveren van fiscaal 

misbruik. Wat deze term inhoudt en waar hij vandaan komt, wordt duidelijk in een tweede 

paragraaf. Als de fiscus hierin slaagt, volgt de tweede stap: de belastingschuldige krijgt de 

mogelijkheid om het tegenbewijs te leveren en aan te tonen dat hij niet louter fiscale motieven 

had om die bepaalde rechtshandeling te stellen. Hierover wordt meer uitleg gegeven in een 

derde paragraaf. Wanneer de belastingplichtige er niet in slaagt het tegenbewijs te leveren, zal 

de gestelde rechtshandeling niet-tegenstelbaar zijn aan de fiscale administratie, ten gevolge 

waarvan deze de belastbare grondslag kan herstellen en belastingen kan heffen op die 

verrichting overeenkomstig het doel van de wet. Deze derde en laatste stap vormt het 

voorwerp van de vierde paragraaf van deze afdeling. 

 

§ 1. Algemeen 

 

33. Zoals uit het eerste hoofdstuk blijkt, is de algemene antimisbruikbepaling ingevoerd om 

fiscale constructies te bestrijden die niet aangevochten kunnen worden op grond van de 

Brepolsdoctrine
38

. Het is aldus belangrijk voorafgaand op te merken dat de 

antimisbruikbepaling enkel gehanteerd kan worden als ultimum remedium, namelijk wanneer 

de gewone interpretatiemethode, de technische bepalingen van het wetboek, de specifieke 

antimisbruikbepalingen en de simulatieleer geen soelaas bieden
39

. Dit volgt zowel uit het 

adagium lex specialis derogat legi generali
40

, als uit de parlementaire voorbereiding
41

. 

                                                             
38

 Zie supra randnummer 13. 
39

 Ontwerp van programmawet (I), Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 53K2081/001, 112-113. 
40

 V.-A. DE BRAUWERE en G. DE FOY, “Abus fiscal en ingénierie patrimoniale: le tigre de papier”, 

Rec.gén.enr.not. 2012/7, 299. 
41

 Ontwerp van programmawet (I), Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 53K2081/001, 112-113. 
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34. Het is eveneens aangewezen op te merken dat de antimisbruikbepaling vlak na haar 

intrede in ons rechtssysteem heel wat vragen deed rijzen. De fiscus kwam tegemoet aan de 

noodkreet van menig vermogensplanner door het uitvaardigen van (voorlopig) drie 

circulaires.  

 

De eerste circulaire van 4 mei 2012
42

 poogt algemene duidelijkheid te verschaffen over de 

bepaling, zowel wat betreft de inkomstenbelastingen, als wat betreft de registratie- en 

successierechten. In deze circulaire legt de administratie zich echter voornamelijk toe op het 

herhalen van de memorie van toelichting en biedt men geen broodnodige voorbeelden van wat 

men al dan niet als fiscaal misbruik beschouwt. De eerste circulaire brengt dus niet de 

verduidelijking die zij voor ogen had.  

 

De tweede circulaire dd. 19 juli 2012
43

 wil beter doen. Deze spitst zich louter toe op het 

domein van de registratie- en successierechten en biedt een niet-limitatieve black and white 

list met (volgens de administratie) al dan niet verboden rechtshandelingen. De zwarte lijst 

bevat rechtshandelingen die de fiscale administratie wel beschouwt als fiscaal misbruik, daar 

waar de witte lijst rechtshandelingen bevat die volgens de administratie geen fiscaal misbruik 

uitmaken.  

 

De derde en voorlopig laatste circulaire van 10 april 2013
44

 vervangt op haar beurt de 

circulaire van 19 juli 2012 en dit ten gevolge van aanhoudende kritiek in de rechtsleer
45

. 

Opnieuw vinden we een black and white list terug, zij het in een vernieuwde versie.  

 

De praktijkvoorbeelden die later in dit hoofdstuk aan bod komen, zetten het belang van 

voormelde circulaires in de kijker. Ondanks hun goede bedoelingen, brengen de circulaires 

echter niet de verhoopte rechtszekerheid en duidelijkheid voor de vermogenswereld
46

.  

 

 

 

                                                             
42

 Circulaire nr. 4/2012 (AFZ nr. 3/2012, AAF nr. 17/2012, AAPD nr. 4/2012) d.d. 4 mei 2012, BS 14 mei 2012 

en www.fisconetplus.be. 
43

 Circulaire nr. 8/2012 dd. 19.07.2012, www.fisconetplus.be. 
44

 Circulaire nr. 5/2013 (vervangt Circ. Nr. 8/2012) dd. 10.04.2013, www.fisconetplus.be. 
45

 Dit wordt o.a. geïllustreerd in afdeling 3 van dit hoofdstuk (cf. infra vanaf randnummer  57), maar ook o.a. in 

A. VAN ZANTBEEK, “Antimisbruikcirculaire nr. 8/2012. Bedreiging of opportuniteit in estate planning-land?”, 

TEP 2012/5, 297-299. 
46

 Cf. infra afdeling 3, randnummer 57 e.v. 

http://www.fisconetplus.be/
http://www.fisconetplus.be/
http://www.fisconetplus.be/
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§ 2. Eerste stap: fiscaal misbruik  

35. Opdat de nieuwe antimisbruikbepaling toepassing kan vinden, moet er vooreerst sprake 

zijn van fiscaal misbruik. De tekst van de wet biedt met betrekking tot deze term verdere 

verduidelijking in het eerste en het tweede lid van artikel 18, § 2 W.Reg. Er wordt niet alleen 

informatie gegeven over de bewijslast ter zake (lid 1), maar de wetgever biedt ook een 

definitie van fiscaal misbruik (lid 2). Om de duidelijkheid te bevorderen, wordt eerst ingegaan 

op de definitie van fiscaal misbruik (punt A), waarna de bewijslast betreffende dergelijk 

misbruik wordt onderzocht (punt B). 

 

A. Fiscaal misbruik 

 

36. Om het concept ‘fiscaal misbruik’ te duiden, wordt vooreerst nagegaan waar de wetgever 

inspiratie vond om dit begrip te definiëren, gevolgd door de definitie zelf (punt 1). In tweede 

instantie wordt stilgestaan bij een belangrijke zinsnede in deze definitie, namelijk ‘de 

doelstelling van de fiscale wet’ (punt 2). 

 

1. Ontstaan en definitie 

 

37. Op aanraden van de Raad van State
47

, biedt het tweede lid van artikel 18, § 2 W.Reg. een 

uitdrukkelijke definitie van het begrip ‘fiscaal misbruik’. Zowel de tekst van de wet, als de 

memorie van toelichting, als de eerste administratieve circulaire van 4 mei 2012 vormen 

hierover een bron van uitleg. 

 

38. Om ‘fiscaal misbruik’ te kunnen omschrijven, deed de wetgever beroep op de rechtspraak 

van het Europese Hof van Justitie
48

. Het Hof geeft voor het eerst een definitie van misbruik in 

fiscale zaken in het arrest Halifax, dat handelt over misbruik van de zesde Btw-richtlijn (eigen 

onderlijning): “Om te kunnen vaststellen dat sprake is van misbruik, is ten eerste vereist dat 

de betrokken transacties, in weerwil van de formele toepassing van de voorwaarden in de 

desbetreffende bepalingen van de Zesde richtlijn en de nationale wettelijke regeling tot 

omzetting daarvan, ertoe leiden dat in strijd met het doel van deze bepalingen een 

belastingvoordeel wordt toegekend. Ten tweede moet uit een geheel van objectieve factoren 

                                                             
47

 Ontwerp van programmawet (I), Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 53K2081/001, 242-243. 
48

 Ontwerp van programmawet (I), Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 53K2081/001, 110-111. 
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blijken dat het wezenlijke doel van de betrokken transacties erin bestaat een 

belastingvoordeel te verkrijgen
49

.”  

 

In het arrest Cadbury Schweppes, dat betrekking heeft op inkomstenbelastingen, bevestigt het 

Hof deze definitie
50

. Het Hof heeft zich voor deze definitie duidelijk gebaseerd op het 

principe van wetsontduiking
51

. In geval van wetsontduiking handelt een persoon in 

overeenstemming met de letter van de wet, maar niet met de geest, zijnde de doelstelling, 

ervan
52

.  

 

39. Aan de hand van voormelde rechtspraak werd in de algemene antimisbruikbepaling een 

soortgelijke definitie opgenomen van fiscaal misbruik. Uit de memorie van toelichting en de 

circulaire van 4 mei 2012 blijkt dat fiscaal misbruik uit een objectief en een subjectief element 

bestaat. De memorie van toelichting verwoordt het treffend als volgt: “Het objectieve element 

houdt in dat de belastingplichtige een rechtshandeling of een geheel van rechtshandelingen 

kiest die hem toestaan zich in een toestand te plaatsen die strijdig is met de doelstellingen van 

de fiscale wetgeving. Dergelijk handelen kan zich onder twee vormen voordoen: door zijn 

vormkeuze stelt de belastingplichtige zich buiten de letter van een belasting vermeerderende 

bepaling of brengt hij zich binnen het toepassingsgebied van een belasting verminderende 

bepaling. Het subjectieve element houdt in dat de belastingplichtige deze rechtshandeling of 

dit geheel van rechtshandelingen kiest met als wezenlijk doel het verkrijgen van het 

belastingvoordeel
53

.”  

 

De gelijkenis met de Europese rechtspraak is treffend. Cruciaal om deze definitie in de 

praktijk te kunnen toepassen, is te weten wat men bedoelt met ‘de doelstelling van de fiscale 

wet’ en op welke wijze de belastingplichtige deze kan kennen. Iedereen wordt namelijk 

geacht de wet te kennen, maar wordt iedereen ook geacht de doelstelling van de wet te 

kennen? 

 

                                                             
49

 HvJ 21 februari 2006, C-255/02, Halifax, § 86. 
50

 HvJ 12 september 2006, C-196/04, Cadbury Schweppes, § 64. 
51

 Cf. supra randnummer 11. 
52

 L. DE BROE en J. BOSSUYT, “Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepalingen in de 

inkomstenbelasting, registratie- en successierechten”, AFT 2012/11, 7-8. 
53

 Ontwerp van programmawet (I), Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 53K2081/001, 113-114. 
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2. Doelstelling van de fiscale wet 

 

40. Om de doelstelling van de fiscale wet te kennen, moet men volgens de circulaire van 4 

mei 2012 een cascadesysteem volgen. De eerste stap bestaat er volgens de circulaire in om de 

wet tekstueel te interpreteren. Dit wil zeggen dat men de betekenis van de gebruikte woorden 

en begrippen kan opzoeken in functie van de context waarin ze worden vermeld. De tekstuele 

interpretatie moet bovenal strikt zijn.  Pas als de tekst van de wet niet duidelijk is, mag men 

overgaan naar de tweede stap, namelijk het opsporen van de bedoeling van de wetgever. Deze 

dient men voornamelijk te achterhalen aan de hand van de voorbereidende werken van de wet 

zelf
54

.  

 

41. De vraag rijst wat er moet gebeuren wanneer ook deze tweede stap geen duidelijkheid 

biedt. Een derde stap wordt namelijk niet voorzien. Indien de voorbereidende werken van de 

wet onduidelijk zouden zijn, waardoor de bedoeling van de wetgever niet (met zekerheid) 

achterhaald kan worden, dient men wellicht terug te vallen op twee belangrijke regels.  

 

Ten eerste geldt in België een verbod op analogische interpretatie van de wet
55

. Dit houdt in 

dat de wet niet mag toegepast worden op situaties die zij niet voorziet, ook al vertonen die 

veel gelijkenissen met de toestanden die zij wel voorziet
56

. Een analogische toepassing van de 

fiscale wet zou indruisen tegen het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel vervat in artikel 170 

Gw. omdat dit er namelijk voor zou zorgen dat men belastbare materie bijmaakt
57

.  

Ten tweede kent het Belgisch fiscaal recht het algemeen rechtsbeginsel ‘in dubio contra 

fiscum’. Het Hof van Cassatie formuleerde deze regel, die in wezen impliceert dat bij twijfel 

over de draagwijdte van de fiscale wet, deze uitgelegd moet worden in de voor de 

belastingplichtige meest voordelige zin
58

.  Er dient benadrukt te worden dat de toepassing van 

dit beginsel zich enkel aandient wanneer men na het volgen van bovenvermeld stappenplan er 

niet in slaagt om de bedoeling van de wet te achterhalen. Het spreekt voor zich dat dit 

beginsel door menig vermogensplanner zal aangewend worden als ultiem verweer wanneer de 

doelstelling van de wet niet met zekerheid kan vastgesteld worden.  

                                                             
54

 Voor de twee stappen: zie Circulaire nr. 4/2012 (AFZ nr. 3/2012, AAF nr. 17/2012, AAPD nr. 4/2012) d.d. 4 

mei 2012, BS 14 mei 2012 en www.fisconetplus.be. 
55

 S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 2011, 22. 
56

 S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 2011, 22. 
57

 S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Kalmthout, Biblo, 2011, 23. 
58

 Cass. 28 mei 1942, Pas. 1942, I, 134; S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, 

Kalmthout, Biblo, 2011, 23. 
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42. Wat deze problematiek betreft, is het ook raadzaam eens te kijken naar wat de Europese 

rechtspraak hierover zegt. Zo stelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
59

 (hierna: 

‘EHRM’) dat belastingheffing een aantasting vormt van het recht op eigendom, vervat in 

artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM. Deze aantasting van het eigendomsrecht is 

volgens het Hof enkel toegelaten indien er een wettelijke basis voor bestaat en wanneer die 

wettelijke basis aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden voldoet. Een fiscale bepaling moet 

volgens het EHRM voldoende toegankelijk zijn voor de betrokken personen, precies en 

voorzienbaar in zijn toepassing
60

.  

 

Voormelde rechtspraak in acht genomen, is het voor de fiscale wetgever dus van groot belang 

om wetteksten uit te vaardigen met een voldoende kwaliteit. In casu impliceert dit dat de 

doelstelling van de wet dus best zoveel mogelijk uit de wettekst zelf blijkt, zodat het niet tot 

de toepassing van het beginsel ‘in dubio contra fiscum’ komt.  

 

43. In de parlementaire voorbereiding
61

 en circulaire van 4 mei 2012 legt men ten slotte sterk 

de nadruk op het feit dat de strijdigheid met de doelstelling van de fiscale wet ook begrepen 

moet worden in het licht van het begrip “volstrekt kunstmatige constructie”. Ook dit begrip 

ontleende men aan de Europese rechtspraak
62

.  Samengevat stelt men dat een kunstmatige 

constructie bedoeld is om een belastingvoordeel te verkrijgen of de verschuldigde belasting te 

ontwijken. Zij kadert dus in het subjectieve element van de definitie. De kunstmatigheid van 

de constructie vormt een belangrijke aanwijzing dat de bedoeling van de wetgever 

gefrustreerd is
63

.  

 

B. Bewijslast voor de fiscale administratie 

 

44. Het valt toe te juichen dat de circulaire van 4 mei 2012 aandacht besteed heeft aan de 

verdeling van de bewijslast tussen de fiscale administratie en de belastingplichtige. Het eerste 

lid van artikel 18, § 2 W.Reg. laat er geen twijfel over bestaan: het is aan de fiscus om te 

bewijzen dat een rechtshandeling fiscaal misbruik uitmaakt. De circulaire specificeert deze 

                                                             
59

 Zie EHRM 14 oktober 2010, nr. 23759/03 en nr. 37943/06, Shchokin v. Oekraïne en EHRM 7 juli 2011, nr. 

39766/05, Serkov v. Oekraïne. 
60

 EHRM 14 oktober 2010, nr. 23759/03 en nr. 37943/06, Shchokin v. Oekraïne, § 51. 
61

 Ontwerp van programmawet (I), Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 53K2081/001, 114 
62

 HvJ 12 september 2006, C-196/04, Cadbury Schweppes, o.a. § 75. 
63

 K. JANSSENS, “Circulaire over nieuw artikel 344, § 1 legt nadruk op kunstmatige constructies”, Fisc.Act. 2012, 

nr. 19, 3. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["23759/03"]}
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bewijslast door te stellen dat de administratie enkel het objectieve element van het misbruik 

moet bewijzen. Van de fiscale administratie verlangen dat zij het subjectieve element 

aantoont, zorgt volgens de parlementaire voorbereiding en de circulaire namelijk voor een 

onmogelijke bewijslast.  

 

45. Dat er sprake is van fiscaal misbruik dient bewezen te worden “door vermoedens of door 

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

omstandigheden
64

”. De circulaire geeft aan dat het bewijsmiddel bij uitstek een beroep op de 

vermoedens zal zijn. De fiscale administratie zal het bewijs moeten leveren geval per geval en 

dit aan de hand van de concrete omstandigheden eigen aan de zaak
65

. 

 

§ 3. Tweede stap: tegenbewijs door de belastingschuldige 

46. Pas nadat de fiscale administratie erin geslaagd is fiscaal misbruik in hoofde van de 

belastingschuldige te bewijzen, volgt de mogelijkheid voor de belastingplichtige burger om 

het tegenbewijs te leveren. Daar waar de oude antimisbruikbepaling vereiste dat men 

‘rechtmatige financiële of economische behoeften
66

’ aantoonde, volstaat het onder de nieuwe 

antimisbruikbepaling om zijn rechtshandeling(en) te verantwoorden door ‘andere motieven’  

dan het ontwijken van belastingen.  

 

De tekst van de wet preciseert echter niet wat verstaan moet worden onder ‘andere motieven’ 

en of deze een bepaald gewicht dienen te hebben ten opzichte van het fiscaal motief. De 

parlementaire voorbereiding en de circulaire van 4 mei 2012 brengen verduidelijking. Daarin 

wordt gesteld dat de antimisbruikbepaling toepassing zal vinden in de volgende gevallen:  

(i) rechtshandelingen waarbij de belastingplichtige naar een zuiver fiscaal voordeel 

streeft; 

(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 

                                                             
64

 Artikel 18, § 2, eerste lid in fine W.Reg. 
65

 L. DE BROE en J. BOSSUYT, “Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepalingen in de 

inkomstenbelasting, registratie- en successierechten”, AFT 2012/11, 9.  
66

 Oud artikel 18, § 2 in fine W.Reg. ; cf. supra randnummers 18 en 19. 
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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 niet het 

werkelijk motief is voor de verrichting
67

. 

 

De parlementaire voorbereiding en de circulaire vermelden ook expliciet dat men wil 

vermijden dat het bewijsmiddel van de fiscale administratie volkomen inefficiënt wordt vanaf 

het moment dat de belastingplichtige met eender welke onwaarschijnlijke niet-fiscale 

motieven zijn rechtshandeling verantwoordt
68

. Deze stelling kadert opnieuw in Europese 

rechtspraak
69

.  

 

47. De ‘andere motieven’ van de belastingplichtige mogen niet verwaarloosbaar zijn in 

vergelijking met het fiscaal motief, maar de belastingplichtige hoeft echter niet aan te tonen 

dat zijn niet-fiscale motieven belangrijk zijn of belangrijker zijn dan het fiscale motief. 

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding JOHN CROMBEZ biedt een verhelderend antwoord op 

de vraag waar de grens ligt tussen aanvaardbare belastingontwijking en misbruik (eigen 

onderlijning): “Het onderscheid is gebaseerd op de motivatie: zijn er andere dan zuiver 

fiscale motieven. Een vuistregel daarbij zou de vraag kunnen zijn of je hetzelfde zou doen, 

mocht het geen fiscaal voordeel opleveren? Zijn er naast de fiscale voordelen nog andere 

motieven? En dan is het aan de belastingplichtige om daarvan het bewijs te leveren. Als ze er 

zijn, en ze hoeven zelfs niet overwegend te zijn, is het ok. Met andere woorden, de 

gekunsteldheid van de operatie bepaalt al veel. Als men begint met het leggen van een bypass 

rond de bepalingen van het wetboek, moeten er alarmlichten afgaan
70

.” 

 

Het feit dat geen belangenafweging gemaakt moet worden tussen de fiscale en niet-fiscale 

motieven, komt de rechtszekerheid ten goede en heeft tot gevolg dat men enkel de 

zogenaamde ‘volstrekt kunstmatige constructies’ viseert
71

.  

 

48. Samenvattend kan gesteld worden dat de belastingplichtige het tegenbewijs zal kunnen 

leveren met een niet-fiscaal motief dat ernstig en redelijk is en niet algemeen of volstrekt 
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 Ontwerp van programmawet (I), Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 53K2081/001, 115. 
68

 Ontwerp van programmawet (I), Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 53K2081/001, 115. 
69

 HvJ 10 november 2010, C-126/10, Foggia. 
70

 D. LEESTMANS, “Een nieuw fraudelandschap tegen 2014”, Juristenkrant 2012, nr. 251, 10. 
71

 L. DE BROE, “Nieuw artikel 344, § 1 is wellicht ongrondwettelijk”, Fisc.Act. 2012, nr. 5, 7; L. DE BROE en J. 

BOSSUYT, “Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepalingen in de inkomstenbelasting, 

registratie- en successierechten”, AFT 2012/11, 10. Zie ook supra randnummer 43 voor meer informatie over het 

begrip ‘volstrekt kunstmatige constructie’. 
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marginaal
72

. Een marginale toetsing zal ter zake geschieden door de administratie en de 

rechters
73

. Het tegenbewijs zal sowieso niet slagen wanneer de belastingplichtige als 

uitsluitend doel het ontwijken van belastingen heeft en dus een ‘volstrekt kunstmatige 

constructie’ opgezet heeft.  

 

§ 4. Derde stap: herstellen van de belastbare grondslag en de belastingberekening wegens 

niet-tegenstelbaarheid van de rechtshandeling(en) 

49. Als de fiscus erin geslaagd is fiscaal misbruik aan te tonen in hoofde van de 

belastingplichtige en deze laatste er niet in slaagt om het tegendeel te bewijzen, dan is de door 

hem gestelde rechtshandeling niet tegenstelbaar aan de fiscus. Concreet wil dit volgens artikel 

18, § 2, laatste lid W.Reg. zeggen dat “de verrichting aan een belastingheffing 

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

plaatsgevonden.” De sanctie die de fiscale administratie oplegt bij het vaststellen van fiscaal 

misbruik, wordt aldus aan een belangrijke grens onderworpen. De fiscus zal de verrichting 

aan een belastingheffing onderwerpen alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden, maar 

moet dit doen overeenkomstig het doel van de wet. Voor het afbakenen van de grenzen van 

die herkwalificatie deed de wetgever opnieuw een beroep op de Europese Halifax-

rechtspraak
74

. Indien het doel van de wet echter niet gekend is (wat vaker voorkomt dan 

gewenst), dan kan er van misbruik geen sprake zijn en zal de fiscus dus ook niet toekomen 

aan de herkwalificatie
75

.  

 

50. Net zoals de definitie van fiscaal misbruik, is ook voormelde herkwalificatievereiste er 

gekomen op aanraden van de Raad van State, die in beide gevallen wees op een mogelijke 

schending van het legaliteitsbeginsel. Zoals ook in de memorie van toelichting vermeld, 

verwijst de Raad van State naar de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van 

Cassatie om duidelijk te maken dat artikel 170 Gw. vereist dat de wet duidelijk aangeeft aan 
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 L. DE BROE en J. BOSSUYT, “Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepalingen in de 

inkomstenbelasting, registratie- en successierechten”, AFT 2012/11, 11. 
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 L. DE BROE en J. BOSSUYT, “Interpretatie en toepassing van de algemene antimisbruikbepalingen in de 
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 Zie HvJ 21 februari 2006, C-255/02, Halifax, § 94: “Bijgevolg moeten transacties waarmee een misbruik 
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 L. DE BROE, “Raad van State zeer kritisch over ontwerp nieuwe antimisbruikbepaling”, Fisc.Act. 2012, nr. 6, 
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welke objectieve criteria de herkwalificatie dient te beantwoorden
76

. De wetgever dient aldus 

de grenzen van de herkwalificatie voldoende af te bakenen.  

 

Het Grondwettelijk Hof oordeelde onder de oude antimisbruikbepaling al over de 

(grond)wettelijkheid van de bepaling
77

 en werd hier opnieuw om verzocht onder gelding van 

de nieuwe antimisbruikbepaling. In beide gevallen oordeelt het Hof dat er geen sprake is van 

een schending van het grondwettelijk legaliteitsbeginsel
78

.  

 

In hun annulatieverzoek stelden de verzoekende partijen dat het laatste lid van de 

antimisbruikbepaling het mogelijk maakt voor de fiscale administratie om rechtshandelingen 

“te herdefiniëren”, terwijl het uitsluitend aan de wetgever toekomt om de belastbare 

handelingen en de belastbare grondslag te bepalen
79

. Het Grondwettelijk Hof oordeelde echter 

dat het fiscaal legaliteitsbeginsel in deze niet geschonden is en motiveert dit als volgt:  

“Zodoende vormt de bestreden maatregel geen algemene machtigingsbepaling die de 

administratie toestaat bij algemene maatregel zelf de belastbare materie vast te stellen, maar 

is hij een bewijsmiddel om in concrete gevallen, onder controle van de rechter, bijzondere 

situaties individueel te beoordelen
80

.” 

 

51. Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat het Grondwettelijk Hof in het arrest 

van 30 oktober 2013
81

 niet enkel uitspraak gedaan heeft over een mogelijke schending van het 

fiscaal legaliteitsbeginsel, maar ook oordeelde over de aangevoerde schending van de 

bevoegdheidverdelende regels enerzijds en het gelijkheidsbeginsel in fiscale zaken anderzijds. 

Het Hof oordeelde dat geen van de drie voormelde beginselen geschonden werd, waardoor de 

bepaling aldus volledig de grondwettelijkheidstoets doorstaat. 

 

AFDELING 2. BEDENKINGEN MET BETREKKING TOT DE RECHTSZEKERHEID 

 

52. De antimisbruikbepaling roept bij heel wat auteurs vragen op met betrekking tot de 

rechtszekerheid. Het systeem van wetgeving bestaat erin om een regelgevend kader te vormen 
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  Ontwerp van programmawet (I), Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 53K2081/001, 115-116. 
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waarbinnen burgers rechtshandelingen kunnen stellen. Het kader is er om de burger duidelijk 

te maken welke verrichtingen geoorloofd zijn, welke niet en welke gevolgen hieraan 

verbonden zijn. Zoals ook de Raad van State opmerkt in zijn advies over de 

antimisbruikbepaling, moet de wet alle essentiële bestanddelen van een belasting in 

voldoende nauwkeurige, ondubbelzinnige en duidelijke normen vastleggen
82

. Kortom, de 

burger moet weten waar hij aan toe is. Dit kadert in de geest van het legaliteitsbeginsel, dat 

stelt dat geen belastingen kunnen geheven worden zonder wet
83

. 

 

53. Na het advies van de Raad van State werd gesleuteld aan de terminologie en opbouw van 

de algemene antimisbruikbepaling om zoveel mogelijk problemen te vermijden. Dit is slechts 

gedeeltelijk gelukt. Zoals eerder opgemerkt, doorstaat de bepaling de grondwettigheidstoets
84

 

maar dit wil niet zeggen dat zij vrij is van kritiek. Het valt toe te juichen dat de wetgever een 

definitie van ‘fiscaal misbruik’ ingevoerd heeft. Helaas bevat deze nog heel wat ruimte voor 

interpretatie. Fiscaal misbruik doet zich voor wanneer een belastingplichtige een 

rechtshandeling stelt in strijd met de doelstelling van de fiscale wet. Indien de doelstelling van 

de wet echter niet kan achterhaald worden, wat vaak voorkomt, veroorzaakt dit grote 

onzekerheid. Zoals eerder opgemerkt, dient men in dit geval terug te vallen op het adagium 

‘in dubio contra fiscum
85

’. 

 

54. De fiscale administratie is uiteraard geen voorstander van het principe ‘in dubio contra 

fiscum’ dus deed zij een poging de onzekerheid weg te werken via verschillende circulaires. 

Zo stelde men een black and white list op met verrichtingen die al dan niet fiscaal misbruik 

uitmaken. M.i. hebben deze lijsten jammer genoeg het omgekeerde effect en zorgen zij niet 

voor de beoogde rechtszekerheid. Vooreerst dient namelijk opgemerkt te worden dat de 

lijsten, oorspronkelijk vervat in de circulaire van 19 juli 2012, later vervangen werden door 

lijsten in de circulaire van 10 april 2013. De lijsten vervat in deze laatste circulaire hadden een 

opmerkelijk andere inhoud dan deze vervat in de circulaire van 19 juli 2012, hetgeen voor 

verwarring zorgt. Vervolgens dient erop gewezen te worden dat wat op de zogenaamde 

‘witte’ lijst staat enkel veilig is “voor zover ze geen deel uitmaken van een gecombineerde 
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 Ontwerp van programmawet (I), Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 53K2081/001, 244. 
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85

 Cf supra randnummer 41. 
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constructie
86

”. Wat op de ‘zwarte’ lijst staat, wordt beschouwd als fiscaal misbruik, “tenzij de 

belastingplichtige bewijst dat de keuze voor de rechtshandeling of het geheel van 

rechtshandelingen verantwoord is door ander dan fiscale motieven
87

”.  

 

Alsof het voorgaande nog niet onzeker genoeg is, maken de circulaires ook duidelijk dat er 

eigenlijk “geen exhaustieve lijst van per se "veilige" of "verdachte" rechtshandelingen kan 

worden opgesteld”, om daarna te vervolgen met de stelling dat “een aantal rechtshandelingen 

opgesomd worden die ofwel zeker niet, ofwel duidelijk wel als misbruik kunnen worden 

beschouwd”. Uiteindelijk besluit men met de zin: “rechtshandelingen of een geheel van 

rechtshandelingen die niet opgenomen zijn in deze beide lijsten zijn noch ipso facto veilig 

noch ipso facto verdacht”. Van duidelijkheid gesproken, dit is er zeker geen voorbeeld van. 

Eerst zegt men dat het onmogelijk is een lijst op te stellen, vervolgens besluit men er toch één 

op te stellen, om dan te eindigen met de notie dat rechtshandelingen die niet op de lijst staan, 

noch ipso facto veilig noch ipso facto verdacht zijn. In plaats van de rechtsonzekerheid weg te 

werken, wakkert men deze m.i. eigenlijk nog meer aan.  

 

55. Een ander belangrijk nadeel van de voormelde circulaires, is volgens A. VAN ZANTBEEK 

dat zij in de praktijk slaafs gevolgd worden want “alles wat de circulaire poneert, is voor de 

burgers “wet” geworden
88

.” Dit zou niet mogen en zou zich ook niet voordoen, moest de 

tekst van de wet de nodige zekerheid bieden.  

 

56. Sinds haar invoering in 2012 veroorzaakt de antimisbruikbepaling heel wat ongerustheid 

in de vermogenswereld. Men weet namelijk niet meer zeker welke rechtshandelingen men 

nog mag stellen en welke niet. Dit komt de rechtszekerheid allerminst ten goede. De volgende 

afdeling van dit hoofdstuk biedt een paar praktijkvoorbeelden waarin duidelijk wordt dat de 

rechtszekerheid soms ver zoek is. Het vierde en laatste hoofdstuk van dit werkstuk tracht tot 

slot na te gaan hoe de rechtszekerheid kan bevorderd worden.  
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AFDELING 3. DE ANTIMISBRUIKBEPALING IN DE PRAKTIJK: EEN STAND VAN ZAKEN ANNO 2014 

 

57. Om te weten of een wetsbepaling enig nut en functie heeft, is het aangewezen een blik te 

werpen op haar toepassing in de praktijk. Door het toepassen van een regel wordt immers pas 

duidelijk wat zijn gebreken zijn. Dit geldt eveneens voor de algemene antimisbruikbepaling. 

 

58. In dit werkstuk worden drie planningstechnieken onder de loep genomen, waarbij 

nagegaan wordt of en welke invloed de antimisbruikbepaling op hen heeft. Het betreft de 

gesplitste aankoop met voorafgaande schenking (§ 1), testamentaire beschikkingen (§ 2) en de 

sterfhuisclausule (§ 3). Over elk van deze drie voorbeelden valt heel wat te melden. Wat de 

gesplitste aankoop met voorafgaande schenking en testamentaire beschikkingen betreft, valt 

voornamelijk het wijzigende standpunt van de fiscale administratie doorheen de jaren op. 

Deze afdeling neemt de titel van dit werkstuk als proef op de som: creëert de nieuwe 

antimisbruikbepaling rechtszekerheid of rechtsonzekerheid? 

§1. Gesplitste aankoop met voorafgaande schenking versus de antimisbruikbepaling: 

typevoorbeeld van rechtsonzekerheid 

59. Het betreft de techniek bij uitstek voor menig vermogensplanner: de gesplitste aankoop. 

Vader en moeder willen zoon- en/of dochterlief beschermen tegen al te hoge successierechten 

bij hun overlijden dus hanteren ze bij de aankoop van een appartement aan zee, om hun oude 

dag door te brengen, de constructie van de gesplitste aankoop: de ouders verwerven het 

vruchtgebruik van het goed en de kinderen de blote eigendom. Op die manier zal bij het 

overlijden van de ouders het vruchtgebruik uitdoven en aanwassen bij de blote eigendom van 

de kinderen, waardoor deze bijgevolg kosteloos de volle eigendom van het appartement 

verkrijgen.  

 

60. De vraag rijst of deze techniek een toegelaten vorm van belastingontwijking is. Zoals 

hierna blijkt, neemt de fiscale administratie verschillende standpunten in doorheen de jaren. 

We kunnen terecht spreken van een welles-nietes-spel, waarvan het einde nog steeds niet 

glashelder is. Vooreerst worden de verschillende standpunten doorheen de jaren kort 

weergegeven (punt A) om vervolgens te besluiten met de huidige stand van zaken (punt B). 
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A. Standpunten over de gesplitste aankoop en de antimisbruikbepaling: evolutie 

 

61. De gesplitste aankoop wordt reeds lang geviseerd en gesanctioneerd door een specifieke 

antimisbruikbepaling, met name door artikel 9 van het wetboek der successierechten. Dit 

artikel stelt dat de goederen die het voorwerp uitmaken van een gesplitste aankoop, geacht 

worden zich in volle eigendom in de nalatenschap van de overledene-vruchtgebruiker te 

bevinden. Dit volgt uit het wettelijk vermoeden dat deze constructie een ‘bedekte 

bevoordeling’ uitmaakt ten behoeve van de derde-blote eigenaar
89

. De blote eigenaar kan 

echter steeds het tegenbewijs leveren wanneer hij op het moment van het overlijden van de 

vruchtgebruiker kan aantonen dat hij destijds met eigen gelden netjes zijn deel van de prijs 

betaald heeft
90

. 

 

Zo gezegd, zo gedaan: men zorgt ervoor dat men het tegenbewijs kan leveren door aan de 

kinderen voldoende middelen ter beschikking te stellen om de blote eigendom aan te kopen, 

met name door een schenking. Immers, wanneer de kinderen geld krijgen van hun ouders via 

een schenking, wordt met open kaart gespeeld en is er geen sprake van een ‘bedekte’ 

bevoordeling
91

.  Toch? Hierna wordt weergegeven welke standpunten de fiscale administratie 

inneemt betreffende deze gang van zaken.  

 

1. Volgens de administratieve beslissingen van 10 juli 2002 en 13 december 2007 

 

62. Als de kinderen over het nodige geld beschikken vóór de aankoop van het goed, zelfs 

indien ze dit verkregen hebben door middel van een schenking, werd voor de 

inwerkingtreding van de nieuwe algemene antimisbruikbepaling door de fiscale administratie 

algemeen aangenomen dat dit de toepassing van artikel 9 W.Succ. verhindert. Dit werd reeds 

in 1976 uitdrukkelijk bevestigd door VAN ACOLEYEN, adviseur bij het Ministerie van Financiën 

en professor aan de Fiscale Hogeschool. Hij pende het volgende neer over het door de blote 

eigenaar te leveren tegenbewijs: “dat hij het benodigde geld bezat (bijvoorbeeld eigen 

spaargeld; (...); zelfs geld dat hem tevoren door de erflater werd geschonken, met dien 

verstande dat het recht van successie in voorkomend geval uit hoofde van de schenking 
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successierechten”, T.Not., 2013, nr. 7, 390; T. AFSCHRIFT, L’abus fiscal, Brussel, Larcier, 2013, 253. 
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opeisbaar kan zijn bij toepassing van artikel 7 
92

.” Zolang de erflater de schenking gedaan 

heeft meer dan drie jaar voor zijn overlijden zonder het betalen van registratierechten of 

wanneer hij geschonken heeft met betaling van registratierechten, rijst er dus geen probleem 

voor de gesplitste aankoop in het kader van artikel 9 W.Succ. De kinderen zullen op die 

manier de volle eigendom verwerven bij het overlijden van de vruchtgebruiker, zonder belast 

te worden met successierechten.  

 

In een beslissing van 2002 bevestigde de fiscale administratie expliciet dat een gesplitste 

aankoop voorafgegaan door een schenking weldegelijk het tegenbewijs levert om de 

toepassing van artikel 9 W.Succ. uit te sluiten
93

. In 2007 wordt deze beslissing herhaald en 

zelfs verfijnd (eigen onderlijning): “En cas d’existence d’un acte sous seing privé antérieur à 

l’acte authentique, il fout donc, pour écarter l’application de l’article 9 C.succ., établir la 

propriété des fonds dans le chef de l’acquéreur de la nue-propriété pas nécessairement à la 

date dudit acte sous seing privé mais la preuve contraire peut également être rapportée à 

partir d’une donation prouvée entre cette date et la date de l’acte notarié
94

.” Met andere 

woorden: het tegenbewijs door voorafgaande schenking wordt toegelaten, zelfs wanneer deze 

schenking geschiedt tussen de onderhandse verkoopovereenkomst en de authentieke akte.  

 

63. Samengevat kan aldus gesteld worden dat de fiscale administratie de gesplitste aankoop 

tolereert, zolang de blote eigenaar kan bewijzen dat hij op het moment van de aankoop over 

voldoende eigen middelen beschikte om de blote eigendom aan te kopen. Het feit dat hij over 

dit bedrag beschikte door een voorafgaande schenking vanwege de vruchtgebruiker, speelt 

hierbij geen rol. De toepassing van artikel 9 W.Succ. kan op die manier perfect buiten 

werking gesteld worden. Het moet gezegd: dit standpunt is niet alleen duidelijk, maar klinkt 

ook logisch, gelet op de tekst van de wet.   

 

2. Volgens de circulaire van 19 juli 2012 

 

64. Met de invoering van de nieuwe antimisbruikbepaling in 2012 verandert de fiscale 

administratie haar mening over voormelde kwestie. De circulaire nr. 8/2012 van 19 juli 2012, 

die uitsluitend betrekking heeft op registratie- en successierechten, bevat namelijk een niet-
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 Zie citaat van VAN ACOLEYEN in E. SPRUYT, “Antimisbruikbepaling in registratie- en successierecht: nieuwe 

ontwikkelingen”, TEP 2013/4, 23. 
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limitatieve black and white list met verrichtingen die door de fiscus al dan niet als fiscaal 

misbruik worden beschouwd. Op de zogenaamde black list van verdachte handelingen vinden 

we ook de gesplitste aankoop terug: “gesplitste aankoop (blote eigendom en vruchtgebruik) 

van goederen voorafgegaan door een al of niet geregistreerde schenking van de benodigde 

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

er eenheid van opzet aanwezig is (frustreert art. 9 W.Succ.)
95

”.  

 

65. Na jaren van onbezorgdheid, keert de fiscale administratie haar vorig standpunt volledig 

om. Daar waar men in 2002 en 2007 uitdrukkelijk geuit had dat voormelde verrichting niet in 

strijd is met artikel 9 W.Succ., beweert men nu dat de constructie de bedoeling van datzelfde 

artikel frustreert
96

. Begrijpe wie begrijpen kan, maar hoe het ook zij: de gesplitste aankoop 

met voorafgaande schenking is niet langer veilig. Paniek alom, zowel bij de 

vermogensplanners, als bij de notarissen. Paniek die eigenlijk overbodig is, aangezien deze 

rechtshandeling helemaal geen toepassing behoeft van de algemene antimisbruikbepaling! 

Heel wat auteurs verzetten zich dus, m.i. terecht, tegen dit vernieuwde standpunt
97

. Er is 

namelijk een specifieke antimisbruikbepaling, met name artikel 9 W.Succ., en deze biedt 

klare taal: enkel wanneer de verrichting van gesplitste aankoop een bedekte bevoordeling 

inhoudt, zal zij in volle eigendom belast worden in de successierechten. Wanneer een 

schenking de gesplitste aankoop voorafgaat, komt de bevoordeling niet tot stand via de 

gesplitste aankoop en enkel dit laatste wordt geviseerd door artikel 9 W.Succ
98

. 

 

3. Volgens de circulaire van 10 april 2013 

 
 

66. Op 10 april 2013 vaardigt de fiscus een nieuwe en voorlopig laatste circulaire uit: de 

circulaire nr. 5/2013
99

. Deze circulaire vervangt voormelde circulaire nr. 8/2012 van 19 juli 

2012 en voert een vernieuwde black and white list in. Wat blijkt? De gesplitste aankoop met 

voorafgaande schenking valt nergens meer te bespeuren: noch op de black list, noch op de 

white list. Goed en slecht nieuws dus. Goed nieuws omdat het blijkbaar niet langer als fiscaal 

                                                             
95

 Circulaire nr. 8/2012 dd. 19.07.2012, www.fisconetplus.be. 
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misbruik wordt beschouwd, slecht nieuws omdat deze ook niet op de white list staat. Wat wil 

dit nu zeggen? Betekent de schrapping van de black list een erkenning door de fiscale 

administratie dat zij een verkeerde inschatting heeft gemaakt en staat deze derhalve gelijk met 

een opname in de white list
100

? De nieuwe circulaire brengt voor deze verrichting dus niets 

anders dan onduidelijkheid en verwarring. 

 

4. Volgens de administratieve beslissing van 19 april 2013 
 

 

67. De fiscus moet ingezien hebben dat de schrapping uit de lijst zonder meer, geen al te 

doordachte zet was. Op 19 april 2013 kwam er namelijk een administratieve beslissing die 

beoogde duidelijkheid te brengen omtrent deze materie
101

. Hierin gooit men de toepassing van 

de algemene antimisbruikbepaling overboord en stelt men louter dat artikel 9 W.Succ. zonder 

meer toepassing vindt op een gesplitste aankoop voorafgegaan door een schenking en dit op 

alle rechtshandelingen vanaf 1 september 2013
102

. Men verwijst hierbij naar oude 

voorbereidende werken die aan de basis liggen van het huidige artikel 9 W.Succ.. Volgens de 

fiscale administratie kan de voorafgaande schenking niet langer als tegenbewijs worden 

aanvaard omdat zij meent dat de schenking, geregistreerd of niet geregistreerd, eigenlijk de 

bevestiging vormt van het wettelijk vermoeden van een bedekte bevoordeling
103

. Deze 

opvatting staat in schril contrast met de periode vóór de inwerkingtreding van de algemene 

antimisbruikbepaling in 2012, waarin de voorafgaande schenking (terecht) wel werd aanvaard 

als tegenbewijs.  

 

68. Ook deze beslissing zorgt voor de nodige commotie, niet alleen in de rechtsleer
104

, maar 

ook in de politieke wereld
105

. In de Kamercommissie Financiën en Begroting van 15 mei 2013 
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hebben verschillende leden hun vragen en bekommernissen omtrent dit standpunt geuit
106

. 

KOEN GEENS, minister van Financiën, begreep de bezorgdheid en oordeelt hierover als volgt: 

“De wisselende standpunten van de administratie hebben voor verwarring en onzekerheid 

gezorgd. Het standpunt volgens hetwelk een voorafgaande schenking een bedekte 

bevoordeling zoals bedoeld in artikel 9 van het Wetboek der successierechten kon vormen, 

werd zwaar op de korrel genomen. Daarom zal ik mijn administratie vragen om dit opnieuw 

te onderzoeken en eventueel haar standpunt bij te stellen
107

.” Een nieuwe administratieve 

beslissing zag het daglicht op 18 juli 2013. 

 

 

5. Volgens de administratieve beslissing van 18 juli 2013 

 

69. De administratieve beslissing van 18 juli 2013, de tot nu toe laatste beslissing van de 

fiscale administratie
108

 omtrent deze problematiek, vervangt de voormelde beslissing van 19 

april 2013. Hierin herneemt men het voorgaande standpunt, in die zin dat de voorafgaande 

schenking niet meer wordt aanvaard als tegenbewijs om de toepassing van artikel 9 W.Succ. 

uit te sluiten. Deze beslissing voegt daar echter twee belangrijke uitzonderingen aan toe. In 

twee gevallen wordt de voorafgaande schenking namelijk wel aanvaard als tegenbewijs om 

artikel 9 W.Succ. te ontzenuwen
109

: ten eerste, wanneer de voorafgaande schenking een 

geregistreerde roerende schenking betreft en aldus aan de heffing van registratierechten 

onderworpen geweest is en ten tweede, wanneer aangetoond wordt dat de begunstigde van de 

schenking vrij over de gelden heeft kunnen beschikken. Bij de tweede uitzondering vermeldt 

de administratie een voorbeeld: “als wordt aangetoond dat de schenking door de verkrijger 

van het vruchtgebruik niet specifiek bestemd was voor de financiering van de aankoop van de 

blote eigendom in het kader van de gesplitste aankoop
110

”. Aangenomen wordt dat de 

schenking best (lange) tijd voor de gesplitste aankoop gedaan wordt én dat de geschonken 
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som best niet exact overeenstemt met het aandeel dat de blote eigenaar moet betalen in de 

aankoop
111

.  

 

70. Deze beslissing is van toepassing op alle rechtshandelingen gesteld vanaf 1 september 

2013. Zij kan enerzijds als een verbetering aanzien worden, vermits de uitzonderingsgevallen 

ervoor zorgen dat gesplitste aankoop met voorafgaande schenking in sommige gevallen terug 

toegelaten is, maar anderzijds blijft het vreemd dat de administratie de voorafgaande 

schenking in het algemeen niet meer aanvaard als tegenbewijs, terwijl dit jaren wel 

getolereerd werd.  

 

B. Besluit betreffende de gesplitste aankoop anno 2014 

 

71. Uit het voorgaande blijkt dat de gesplitste aankoop met voorafgaande schenking vooral de 

voorbije twee jaar heel wat inkt heeft doen vloeien. Tot vóór de inwerkingtreding van de 

nieuwe algemene antimisbruikbepaling bleek de fiscale administratie eensgezind akkoord te 

zijn met een voorafgaande schenking als middel om de toepassing van artikel 9 W.Succ. te 

ontzenuwen. Het is pas door de circulaire van 19 juli 2012, waarin de fiscus een eerste black 

and white list opstelt, dat de poppen aan het dansen gaan. Na jarenlang hetzelfde standpunt te 

hebben verdedigd, gooit de fiscale administratie via deze circulaire het roer volledig om. 

Voortaan beschouwt men de gesplitste aankoop met voorafgaande schenking als fiscaal 

misbruik en plaatst men dit onder de toepassing van de algemene antimisbruikbepaling 

wegens het ‘frustreren’ van artikel 9 W.Succ. Verwarring en paniek alom. Op 10 april 2013 

verschijnt een nieuwe administratieve circulaire die deze van 19 juli 2012 vervangt. De 

gesplitste aankoop met voorafgaande schenking bevindt zich dan niet langer op de black list. 

Opnieuw verwarring. Wat is het nu? In een beslissing van 19 april 2013 komt het verlossende 

antwoord: de fiscale administratie aanvaardt de voorafgaande schenking niet langer als 

tegenbewijs voor de toepassing van artikel 9 W.Succ. Men beschouwt deze techniek dus niet 

langer als misbruik maar zij valt wel altijd onder de toepassing van artikel 9 W.Succ.. Op 18 

juli 2013 eindigt (voorlopig) het getouwtrek van de fiscus met de stelling dat de voorafgaande 

schenking geen tegenbewijs vormt voor de toepassing van artikel 9 W.Succ., tenzij het een 

geregistreerde schenking betreft of een schenking waarbij kan aangetoond worden dat de 

begiftigde vrij over de middelen heeft kunnen beschikken.  
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Vandaag kan de gesplitste aankoop met voorafgaande schenking dus nog doorgang vinden in 

de notariële praktijk, al blijft waakzaamheid geboden. Wanneer men van deze techniek 

gebruik wenst te maken, is het sowieso aangewezen de schenking te laten registreren. Dan 

valt men onder één van de twee uitzonderingsgevallen vermeld in de administratieve 

beslissing van 18 juli 2013 én dit kan gemakkelijk bewezen worden. Het tweede 

uitzonderingsgeval daarentegen is vatbaar voor interpretatie en kan vaak moeilijker bewezen 

worden. Het valt dan af te wachten hoe de desbetreffende fiscale administratie zal reageren.  

 

72. De fiscus gaat van het ene uiterste naar het andere en de reden hiervoor blijft m.i. 

onduidelijk. Artikel 9 W.Succ. is een specifieke antimisbruikbepaling die een strikte 

interpretatie vergt
112

. Het is dus aangewezen de tekst van de wet goed te lezen en strikt te 

interpreteren aan de hand van de gebruikte bewoordingen. Artikel 9 W.Succ. vermeldt m.i. 

duidelijk dat het artikel toepassing vindt wanneer de verkrijging of de inschrijving een 

bedekte bevoordeling ten behoeve van een derde betreft. Als er voorafgaand op transparante 

wijze een schenking plaatsvindt, kan m.i. geen sprake zijn van een ‘bedekte’ bevoordeling. De 

schenking geschiedt bovendien ook vóór de aankoop dus maakt de aankoop zelf (volgens de 

tekst van de wet ‘verkrijging’) geen bedekte bevoordeling uit. De tekst van artikel 9 W.Succ. 

biedt in haar huidige bewoordingen dus geen mogelijkheid om gesplitste aankopen met 

voorafgaande schenking een halt toe te roepen. Wil men dit wel doen, zal men het wetsartikel 

anders moeten formuleren.  

 

73. Hoewel de specifieke antimisbruikbepaling van artikel 9 W.Succ. niet tot het door de 

fiscus gewenste effect leidt, is dit artikel duidelijk en behoeft het geen interpretatie. De vraag 

rijst bijgevolg waarom de fiscale administratie de algemene antimisbruikbepaling hierbij 

betrekt. Zowel de parlementaire voorbereiding bij de programmawet (I) van 29 maart 2012
113

, 

als het adagium lex specialis derogat legi generali maakt duidelijk dat de specifieke 

antimisbruikbepaling voorrang geniet op de algemene antimisbruikbepaling. De opname van 

de gesplitste aankoop op de zwarte lijst bij circulaire van 19 juli 2012 was dus niet aan de 

orde en bracht niets goeds met zich mee. Toen deze constructie bij circulaire van 10 april 

2013 uit de zwarte lijst verdween, leek het alsof de fiscus dit ingezien had. Dit bleek ook uit 

het feit dat men zich in de beslissingen van 19 april 2013 en 18 juli 2013 louter op artikel 9 
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W.Succ. richtte en men niet langer de algemene antimisbruikbepaling in het verhaal betrok. 

Te betreuren valt dat zij vandaag de dag artikel 9 W.Succ. niet langer in de juiste zin 

interpreteren, zijnde zoals zij dit deden in de periode vóór de inwerkingtreding van de nieuwe 

antimisbruikbepaling. Dit zorgt voor discriminatie, aangezien er een manifest ongelijke 

behandeling plaatsvindt van personen in identieke situaties en dit terwijl de wettekst nooit 

gewijzigd is
114

.  

 

74. M.i. weet de fiscus niet langer van welk hout peilen te maken in haar strijd om zoveel 

mogelijk belastingontwijkende verrichtingen tegen te gaan. De gesplitste aankoop met 

voorafgaande schenking is een vaak voorkomend fenomeen en dit valt bij de fiscus niet in 

goede aarde. Door de inwerkingtreding van de nieuwe algemene antimisbruikbepaling zag 

men wellicht zijn kans schoon om deze techniek aan te pakken. Helaas kwam hierop zoveel 

kritiek dat men onder grote druk diende toe te geven dat dit niet redelijk was. Men weigerde 

echter terug te keren naar het tijdperk waar de gesplitste aankoop met voorafgaande schenking 

een onbezorgd, belastingvrij leven kon leiden. Daarom schakelde men artikel 9 W.Succ. in 

om deze techniek zoveel mogelijk te beperken, terwijl het voorheen, onder de gelding van 

datzelfde artikel 9, perfect toelaatbaar geacht werd.  

 

75. Het voorgaande is niet alleen vreemd, maar het vormt m.i. ook een aantasting van het 

rechtszekerheidsbeginsel in fiscale zaken. Dit beginsel impliceert namelijk dat de burger erop 

kan vertrouwen dat de gerechtvaardigde verwachting die werd veroorzaakt door een vaste 

gedragslijn van de overheid ook effectief geëerbiedigd zal worden en dat eventuele 

wijzigingen van die gedragslijn slechts voor de toekomst en met een passend 

overgangssysteem zullen worden doorgevoerd
115

. Van een passend overgangssysteem is in 

casu m.i. geenszins sprake. Het laatste woord is er ongetwijfeld nog niet over gezegd.  

§ 2. Testamentaire beschikkingen versus de antimisbruikbepaling: fiscus schept duidelijkheid 

76. In tegenstelling tot de uiteenzetting in de eerste paragraaf met betrekking tot de gesplitste 

aankoop met voorafgaande schenking, is de fiscale administratie er met betrekking tot 

testamentaire beschikkingen wel toe gekomen de wettekst juist toe te passen. In deze 
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paragraaf wordt vooreerst een overzicht geboden omtrent testamentaire beschikkingen en de 

algemene antimisbruikbepaling (punt A) om vervolgens te besluiten met waar we vandaag 

staan in deze materie (punt B).   

A. Testamentaire beschikkingen en de antimisbruikbepaling: evolutie 

 

77. Testamenten vormen veelal een geschikt middel om erfgenamen te bevoordelen en tevens 

ervoor te zorgen dat zij geen torenhoge successierechten moeten betalen. Zo heeft het 

zogenaamde “kinderloos vrijgezel testament” als voordeel dat men via het testament de 

ouders laat erven in plaats van broers of zussen, zodat deze laatste later in rechte lijn erven en 

dit aan goedkopere tarieven
116

. Het duolegaat is dan weer fiscaal bijzonder interessant als je 

als erflater iets wil nalaten aan personen die aan hoge en progressieve successierechten zijn 

onderworpen waardoor hun netto-erfdeel klein is in verhouding tot de te betalen 

successierechten
117

. Van deze techniek is sprake wanneer de testator een algemeen (klassiek 

duolegaat) of een bijzonder legaat (omgekeerd duolegaat) toekent aan een instelling of 

organisatie met een onbaatzuchtig doel onder de last om de successierechten te betalen op de 

andere legaten aan de personen die aan hoge successierechten onderworpen zijn
118

. Op die 

manier wordt vaak een aanzienlijke belastingbesparing gerealiseerd voor deze personen, net 

zoals bij een testament met generation skipping. In dit laatste geval wordt de volledige erfenis 

verdeeld onder de kinderen en kleinkinderen met als oogmerk de progressiviteit van de 

successierechten te doorbreken
119

. 

 

Ook een “ik-opa-testament”, een techniek die kwam overwaaien uit Nederland, vindt 

toepassing in ons rechtssysteem
120

. Hierbij zal de grootvader zijn kind(eren) aanstellen als 

algemene legataris(sen) onder last om aan zijn kleinkind(eren) een bepaald bedrag te betalen, 

dat evenwel pas opeisbaar is wanneer de kinderen overleden zijn.  

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van testamentaire planningstechnieken die zoveel 

mogelijk de omvang van successierechten willen verminderen en die relevant zijn in het kader 
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van de hiernavolgende uiteenzetting. Met voormelde technieken tracht men aldus zoveel 

mogelijk belastingen te ontwijken en de vraag rijst of dit niet in strijd is met de 

antimisbruikbepaling. Dit wordt hierna onderzocht.  

1. Volgens de tekst van de wet 

 

78. Artikel 106, lid 2 W.Succ. bevat geen uitgeschreven antimisbruikbepaling maar verwijst 

hiervoor mutatis mutandis naar artikel 18, §2 W.Reg. Wat testamentaire beschikkingen 

betreft, zijn vooral de volgende zinnen in dit artikel van belang (eigen onderlijning): “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: (...) 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.”  

 

Het woord ‘belastingschuldige’ is in deze van wezenlijk belang. Immers, uit voormelde tekst 

blijkt dat er slechts sprake kan zijn van fiscaal misbruik als een rechtshandeling gesteld wordt 

door een ‘belastingschuldige’. Wat de successierechten betreft, zijn de belastingschuldigen de 

erfgenamen, legatarissen en begiftigden
121

. Dit zijn echter niet degene die een rechtshandeling 

gesteld hebben. Dit gebeurde door de erflater bij wege van testament, welke een eenzijdige 

rechtshandeling uitmaakt
122

. Gelet op de tekst van de wet en meer in het bijzonder op het 

toepassingsgebied ervan ratione personae kan ook besloten worden dat het de facto 

onmogelijk is voor de erfgenamen om het tegenbewijs te leveren, aangezien zij de 

rechtshandeling niet gesteld hebben en dus niet weten welke niet-fiscale motieven aan de 

basis liggen hiervan
123

. Hieruit volgt logischerwijs dat testamenten niet onder de toepassing 

kunnen vallen van de antimisbruikbepaling
124

. De ‘belastingschuldigen’ hebben namelijk 

geen rechtshandeling gesteld die kan gekwalificeerd worden als fiscaal misbruik
125

. 
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2. Circulaire van 19 juli 2012 

 

79. Wat m.i. duidelijk blijkt uit de tekst van de wet en hiervoor beschreven werd, blijkt in 

eerste instantie niet zo duidelijk te zijn voor de fiscale administratie. De tweede circulaire nr. 

8/2012 van 19 juli 2012 bevat, zoals eerder al opgemerkt, een zogenaamde black and white 

list met handelingen die al dan niet als fiscaal misbruik worden beschouwd. Zowel op de 

witte, als op de zwarte lijst vinden we testamentaire planningstechnieken terug. Op de witte 

lijst met toegelaten rechtshandelingen zijn de volgende verrichtingen opgenomen: het 

testament met maximale benutting van gunstregimes (bijvoorbeeld legaat aan de 

langstlevende echtgenoot van de geheelheid volle eigendom van de gezinswoning in 

Vlaanderen), het testament met zogenaamde generation skipping, het “kinderloos vrijgezel 

testament” en het duolegaat, voor zover dit na verrekening van de last, resulteert in een 

substantiële nettobevoordeling van de vereniging. Op de zwarte lijst vinden we één 

testamentaire planningstechniek terug die volgens de fiscale administratie fiscaal misbruik 

uitmaakt, namelijk het “ik-opa-testament”
 126

.  

 

80. Naast de loutere aanwezigheid van voormelde technieken op voornoemde lijsten, bevat de 

circulaire bij sommige van de technieken extra uitleg over de reden waarom deze op een witte 

of zwarte lijst worden geplaatst. Zo is de opname van het duolegaat op de white list aan de 

strikte voorwaarde verbonden dat dit na verrekening van de last resulteert in een substantiële 

nettobevoordeling van de vereniging. Indien dit niet het geval is en het duolegaat resulteert 

“in een onbeduidende of zelfs onbestaande nettobevoordeling van de vereniging”, beschouwt 

men dit als fiscaal misbruik “op basis van frustratie van de progressiviteit en het tarief van 

art.48 W.Succ.”
127

. Wat het “ik-opa-testament” betreft, wordt vermeld dat deze techniek de 

progressiviteit en het tarief van artikel 48 W.Succ. frustreert.  

 

 

3. Circulaire van 10 april 2013 

 

81. Uit de circulaire nr. 5/2013 van 10 april 2013 blijkt dat de fiscale administratie uiteindelijk 

ook gemerkt heeft dat testamentaire beschikkingen, gelet op de tekst van de wet, niet onder de 

toepassing van de antimisbruikbepaling kunnen gebracht worden. De tekst van de circulaire is 
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wat dit betreft klaar en duidelijk (eigen onderlijning): “Inzake successierechten verwijst de 

antimisbruikbepaling van artikel 106 W.Succ. naar artikel 18 § 2 van het Wetboek der 

Registratie-, hypotheek- en griffierechten. De tekst van art. 18 § 2 W.Reg. stelt dat fiscaal 

misbruik handelt om door de belastingplichtige zelf gestelde rechtshandelingen. In het kader 

van successierechten en testamenten is de testator niet de belastingplichtige. Bijgevolg 

kunnen, op basis van de geldende wetteksten, testamentaire bepalingen niet onder de 

toepassing vallen van de in artikel 106 W.Succ. voorziene antimisbruikbepaling
128

.” 

82. De circulaire geeft hier geen extra uitleg over maar het spreekt voor zich dat het 

voorgaande belangrijke gevolgen heeft voor de samenstelling van de zogenaamde witte en 

zwarte lijst met al dan niet toegelaten rechtshandelingen in het kader van de 

antimisbruikbepaling. Het testament met maximale benutting van gunstregimes, het testament 

met zogenaamde generation skipping, het “kinderloos vrijgezel testament” en het duolegaat 

(voor zover dit na verrekening van de last resulteert in een substantiële nettobevoordeling van 

de vereniging) vinden we niet langer terug op de witte lijst opgenomen in circulaire nr. 

5/2013. Ook het “ik-opa-testament”, dat aanwezig was op de zwarte lijst in circulaire nr. 

8/2012, is niet langer terug te vinden op de zwarte lijst van circulaire nr. 5/2013. Dit 

impliceert dat alle testamentaire beschikkingen die voorheen in een lijst werden 

ondergebracht, zich daar niet langer bevinden. Hoewel het niet uitdrukkelijk in de circulaire 

vermeld wordt, zijn deze schrappingen uiteraard een logisch gevolg van het feit dat 

testamentaire bepalingen niet langer onder het toepassingsgebied van de algemene 

antimisbruikbepaling vallen
129

.  

B. Besluit betreffende testamentaire beschikkingen anno 2014 

 

83. Met betrekking tot testamentaire beschikkingen kan een omgekeerde tendens vastgesteld 

worden dan deze die zich voordoet bij de gesplitste aankoop met voorafgaande schenking. In 

dit laatste geval interpreteerde de fiscale administratie de wet in de juiste zin vóór de 

inwerkingtreding van de nieuwe antimisbruikbepaling en deed zij dit niet meer, eens de 

bepaling een intrede genomen had in ons rechtstelsel. Wat testamentaire beschikkingen 

betreft, is het omgekeerd: de fiscale administratie brengt deze in eerste instantie onder de 

toepassing van de bepaling maar komt hier uiteindelijk op terug ten gevolge van een juiste 

lezing en interpretatie van artikel 18, § 2 W.Reg. Testamentaire beschikkingen zijn vandaag 
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dus vrij van vervolging door de algemene antimisbruikbepaling. Diegene die het testament 

hanteren als manier van successieplanning, kunnen dus op beide oren slapen.  

 

84. Belangrijk om op te merken, is dat men in de rechtsleer de circulaire nr. 5/2013 ruim 

interpreteert en niet louter beperkt tot testamentaire bepalingen. Zo zijn N. GEELHAND, E. 

SPRUYT, V.-A. DE BRAUWERE en G. DE FOY het er allen over eens dat elke eenzijdige 

rechtshandeling uitgaande van de erflater niet onder de toepassing van de 

antimisbruikbepaling kan worden gebracht
130

. Dit impliceert onder andere dat het oprichten 

van een stichting door de erflater niet onder het toepassingsgebied van de bepaling valt
131

. De 

omstreden stichting “Fons Pereos” van koningin Fabiola, opgericht
132

 maar dan weer 

ontbonden
133

 onder druk van de politiek en de publieke opinie, kon aldus niet aangepakt 

worden op grond van de antimisbruikbepaling. De neven en nichten die door deze techniek 

bevoordeeld worden
134

 en bij het overlijden van tante Fabiola geen successierechten zullen 

moeten betalen, hebben deze rechtshandeling immers niet zelf gesteld. 

 

85. Concreet gesteld, kan besloten worden dat de antimisbruikbepaling geen toepassing vindt 

op rechtshandelingen waar erfgenamen, legatarissen of begiftigden niet aan deelgenomen 

hebben als partij. De draagwijdte van de bepaling strekt zich met andere woorden enkel uit tot 

contractuele technieken, zoals huwelijkscontracten, schenkingen, koop-verkoop en 

dergelijke
135

. Wat voormelde materie betreft, kan men dus voorzichtigheidshalve spreken van 

eensgezindheid tussen de fiscale administratie en de heersende rechtsleer.  

 

 

§ 3. De sterfhuisclausule en de antimisbruikbepaling: fiscus versus het Hof van Cassatie 

86. De sterfhuisclausule vormt al heel wat jaren hét voorwerp van achtervolging voor de 

fiscale administratie. Haar klopjacht op deze constructie werd door het Hof van Cassatie in 
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2010
136

 een halt toegeroepen, maar desondanks houdt de fiscus zijn mening hardnekkig in 

stand. De rechtspraak, de rechtsleer en de fiscale administratie voeren al jaren een strijd 

omtrent de juiste beoordeling van deze clausule, die overvloedige stof tot schrijven biedt. 

 

87. Voorafgaand dient opgemerkt te worden dat de fiscale administratie heel wat wapens uit 

de kast haalt om de sterfhuisclausule te belasten: artikel 2 W.Succ., artikel 5 W.Succ., artikel 

7 W.Succ. en zelfs simulatie. In dit werkstuk wordt vooral aandacht besteed aan de 

sterfhuisclausule in het licht van de antimisbruikbepaling van 2012. In het kader hiervan is 

vooral artikel 5 W.Succ. van belang. De overige argumenten die de fiscus inroept, worden 

bijgevolg niet nader besproken. Om de zaken duidelijk te stellen, wordt eerst weergegeven 

wat verstaan dient te worden onder een sterfhuisclausule in de wettelijke context en hoe de 

fiscus en het Hof van Cassatie in deze recht tegen over elkaar staan (punt A), om vervolgens 

een stand van zaken weer te geven na de inwerkingtreding van de nieuwe 

antimisbruikbepaling (punt B). Het laatste punt vormt een conclusie van en over de huidige 

opvattingen (punt C). 

 

 A. De sterfhuisclausule vóór de inwerkingtreding van de nieuwe antimisbruikbepaling 

 

88. Dit onderdeel beoogt de sterfhuisclausule te kaderen in haar wettelijke context (punt 1), 

gevolgd door de discussie tussen de administratie en het Hof van Cassatie, welke een 

duidelijk standpunt geuit heeft met betrekking tot deze materie (punt 2).  

1. De sterfhuisclausule en artikel 5 W.Succ. 

 

89. De sterfhuisclausule dient bekeken te worden in het licht van artikel 5 W. Succ. dat stelt 

(eigen onderlijning): “De overlevende echtgenoot, wie een huwelijksovereenkomst, die niet 

aan de regelen betreffende de schenkingen onderworpen is, op voorwaarde van overleving 

meer dan de helft der gemeenschap toekent, wordt voor de heffing der rechten van successie 

en van overgang bij overlijden, gelijkgesteld met de overlevende echtgenoot die, wanneer niet 

wordt afgeweken van de gelijke verdeling der gemeenschap, het deel van de andere 

echtgenoot krachtens een schenking of een uiterste wilsbeschikking geheel of gedeeltelijk 

verkrijgt.” 
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 Cass. 10 december 2010, AR F080102N; cf. infra randnummer 90 e.v. 
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Artikel 5 W.Succ. vindt bijgevolg toepassing, indien drie voorwaarden vervuld zijn. Vooreerst 

moet de langstlevende echtgenoot het voordeel verkrijgen ingevolge een beding waarbij wordt 

afgeweken van de gelijke verdeling van het gemeenschappelijk vermogen, ten tweede mag het 

beding geen schenking uitmaken en ten derde dient het beding gemaakt te zijn onder de 

voorwaarde dat de echtgenoot die het voordeel verkrijgt, de andere overleeft
137

. Met die derde 

voorwaarde leeft de sterfhuisclausule op gespannen voet. Deze clausule vormt namelijk een 

beding in het huwelijkscontract of een akte wijziging aan het huwelijksvermogensstelsel, 

waarbij het volledige gemeenschappelijke vermogen wordt toebedeeld aan één welbepaalde 

echtgenoot, om eender welke reden en dus zonder overlevingsvoorwaarde
138

. Deze clausule 

wordt vaak ingelast wanneer één van beide echtgenoten niet lang meer te leven heeft. Hoe dan 

ook volgt uit het voorgaande volgens de meerderheid van de rechtsleer dat de 

sterfhuisclausule niet onder het toepassingsgebied van artikel 5 W.Succ. kan worden gebracht.  

 

2. Fiscale administratie versus het Hof van Cassatie 

 

90. Na heel wat getouwtrek over het al dan niet heffen van successierechten op de 

sterfhuisclausule, volgt een arrest van het Hof van Cassatie
139

, dat beoogt de knoop door te 

hakken en zo de discussie te beslechten. Het arrest dient te oordelen over een inbreng van 

eigen goederen in de gemeenschap, gevolgd door een toekenning van die volledige 

gemeenschap aan een welbepaald persoon wegens ontbinding van het stelsel om eender welke 

reden (d.i. een sterfhuisclausule).  

 

91. De fiscus meent dat dit verblijvingsbeding met voorafgaande inbreng beschouwd dient te 

worden als een contractuele erfstelling en vecht de clausule bijgevolg aan op grond van artikel 

2 W.Succ.
140

. Het Hof van Cassatie is het hier niet mee eens en stelt dat een 

verblijvingsbeding een overeenkomst betreft over het gemeenschappelijk vermogen en dus 

geen overeenkomst is over de goederen van de nalatenschap van die mede-echtgenoot
141

. Ook 

het argument op basis van artikel 1464 BW wordt door Cassatie van de tafel geveegd. Het 

Hof oordeelt namelijk dat artikel 1464, lid 2 BW er niet toe leidt dat het ‘surplus’ (d.i. het 

aandeel boven de helft van de ingebrachte onroerende goederen) een schenking is, maar dat 

                                                             
137

 C. DILLEN, “Sterfhuisclausule overleeft ook hof van beroep”, Fisc.Act. 2014, afl. 7, 8. 
138

 F. HELLEMANS, “De nieuwe circulaire omtrent fiscaal misbruik inzake registratie- en successierechten. 

Commentaar”, Registratierechten 2013, afl. 2, 13.  
139

 Cass. 10 december 2010, AR F080102N. 
140

 Artikel 2 W.Succ. bepaalt dat de rechten van successie verschuldigd zijn op de erfgoederen ongeacht of zij 

ingevolge wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of contractuele erfstelling worden overgemaakt.  
141

 Cass. 10 december 2010, AR F080102N, § 7. 



43 
 

het slechts als gevolg heeft dat dit voordeel bij het overlijden van de echtgenoot, die eigen 

goederen heeft ingebracht in het gemeenschappelijk vermogen, aan inkorting kan worden 

onderworpen
142

. Artikel 1464, lid 2 BW is dus volgens het Hof enkel relevant in de 

bescherming van de reservataire erfgenamen, die inkorting kunnen vorderen indien het 

‘surplus’ het beschikbaar deel overschreden heeft. 

 

Het arrest van het Hof van Cassatie besluit met de woorden dat het verblijvingsbeding en het 

‘surplus’ geen contractuele erfstelling vormen en dat het ‘surplus’ niet belastbaar is op grond 

van artikel 2 W.Succ. Uit dit arrest blijkt aldus duidelijk dat Cassatie van oordeel is dat een 

sterfhuisclausule, zelfs indien ze voorafgegaan wordt door een inbreng in het 

gemeenschappelijk vermogen, niet belast kan worden door de fiscale administratie.  

 

92. De administratie legt zich hier echter niet bij neer en vaardigt een controversiële beslissing 

uit op 15 juli 2011
143

. In die beslissing stelt de fiscale administratie dat sterfhuisclausules 

voortaan belastbaar zijn op grond van artikel 5 W.Succ
144

. Hiermee komt zij terug op haar 

vroegere beslissingen
145

, zoals onder andere deze van 29 juni 2007 waarin het volgende te 

lezen stond: “Door het onvoorwaardelijk toebedelen van het gemeenschappelijk vermogen 

aan een welbepaalde echtgenoot, is de voorwaarde van overleven niet gerespecteerd, zodanig 

dat artikel 5 W. Succ. niet van toepassing is
146

.” 

 

In haar beslissing van 15 juli 2011 gaat de fiscale administratie ervan uit dat de kwalificatie 

van een beding van toebedeling van het gemeenschappelijk vermogen als huwelijksvoordeel 

onder bezwarende titel noodzakelijk afhangt van het bestaan van een 

overlevingsvoorwaarde
147

. Men oppert dat er, tenminste impliciet, een overlevingsvoorwaarde 

van toepassing is want de clausule kan immers enkel uitwerking hebben op voorwaarde van 

overleven volgens de tekst van de wet
148

. Door het veronderstellen van een 
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 Cass. 10 december 2010, AR F080102N, § 9. 
143

 Besl. 15 juli 2011, bl. nr. E.E./103.490, nr. S 5/04-05, www.fisconetplus.be. 
144

 J. DEVOS, “Fiscus verwerpt onverwacht toch de sterfhuisclausule”, Fisc.Act. 2011, afl. 36, 7. 
145

 De beslissing van 15 juli 2011 met nr. S 5/04-05 heeft de intrekking van de beslissingen nr. S 5/04-02, nr. S 

5/04-03 en nr. S 5/04-04 tot gevolg; cf. www.fisconetplus.be. 
146

 Besl. 29 juni 2007, bl. nr. E.E./102.058, nr. S 5/04-04, www.fisconetplus.be (niet meer geldig sinds 15 juli 

2011)  
147

 Cf. Besl. 15 juli 2011, bl. nr. E.E./103.490, nr. S 5/04-05, www.fisconetplus.be. 
148

 J. DEVOS, “Fiscus verwerpt onverwacht toch de sterfhuisclausule”, Fisc.Act. 2011, afl. 36, 7. 

http://www.fisconetplus.be/
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overlevingsvoorwaarde belast de fiscus aldus de toebedeling van de gemeenschap aan een 

welbepaalde echtgenoot op grond van artikel 5 W.Succ
149

.  

  

B. De sterfhuisclausule na de inwerkingtreding van de nieuwe antimisbruikbepaling 

 

93. Zowel in de rechtspraak
150

, als in de rechtsleer is men niet akkoord met de administratieve 

beslissing van 15 juli 2011
151

. De kritiek laait nog meer op wanneer de sterfhuisclausule naar 

aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe antimisbruikbepaling prijkt op de zwarte 

lijst in circulaire nr. 8/2012 van 19 juli 2012
152

. In deze circulaire wordt namelijk als fiscaal 

misbruik beschouwd: “éénzijdige verblijvingsbedingen of bedingen van ongelijke verdelingen 

van de huwelijksgemeenschap, losgekoppeld van een overlevingsvoorwaarde (beter bekend 

als sterfhuisclausule) (frustreert art. 5 W.Succ.).” De fiscale administratie specificeert in deze 

circulaire echter ook dat zij sommige constructies belastbaar acht op basis van de reeds 

bestaande wettelijke bepalingen, zonder zich te hoeven beroepen op de antimisbruikbepaling. 

Als voorbeeld haalt men de sterfhuisclausule aan. Tot slot wordt expliciet vermeld dat de 

antimisbruikbepaling in dergelijke gevallen enkel in ondergeschikte orde zal worden 

ingeroepen, voor het geval de door de administratie in hoofdorde verdedigde thesis niet zou 

worden aanvaard
153

. 

 

94. Zoals hiervoor al vermeld, werd deze circulaire echter vervangen door circulaire nr. 

5//2013
154

. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het “ik-opa-testament”, bleef de sterfhuisclausule 

op de zwarte lijst staan. In deze circulaire wordt meer uitleg gegeven over de reden van 

opname van deze clausule op de zwarte lijst. Men stelt dat de akte met de sterfhuisclausule 

gelet op het nakend en onoverkomelijk overlijden enkel verleden wordt met het doel de 

toepassing van artikel 5 W.Succ. te vermijden, dat elke toebedeling van het 

gemeenschappelijk vermogen bij overlijden viseert. De belastingplichtige kan echter het 

tegenbewijs leveren door aan te tonen dat de clausule door andere motieven gerechtvaardigd 

wordt dan het ontwijken van successierechten. Slaagt deze hier niet in, dan zal het 

successierecht worden geheven op het gedeelte dat de helft van het gemeenschappelijk 

                                                             
149

 A. BIESMANS, “Sterfhuisclausule: rechtbank van Bergen van 6 september 2012”, Successierechten 2013, afl. 

7, 2. 
150

 Zie o.a. Rb. Nijvel 6 januari 2012, 1226/0001 in J. DEVOS, “Rechtbank verwerpt visie fiscus inzake 

sterfhuisclausule”, Fisc.Act. 2012, afl. 9, 4 en Rb. Bergen 6 september 2012, Rec.gén.enr.not. 2012, afl. 9, 397. 
151

 Men spreekt over een beslissing contra legem, cf. o.a. E. SPRUYT, “Antimisbruikbepaling in registratie- en 

successierecht: nieuwe ontwikkelingen”, TEP 2013/4, 10. 
152

 Circulaire nr. 8/2012 dd. 19.07.2012, www.fisconetplus.be. 
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 Cf. Circulaire nr. 8/2012 dd. 19.07.2012, www.fisconetplus.be. 
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 Circulaire nr. 5/2013 (vervangt Circ. Nr. 8/2012) dd. 10.04.2013, www.fisconetplus.be. 

http://www.fisconetplus.be/
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vermogen overtreft en dat aan de overlevende echtgenoot wordt toebedeeld. op basis van 

artikel 5 W.Succ
155

. Opnieuw wordt, net zoals in circulaire nr.8/2012 vermeld dat de 

algemene antimisbruikbepaling slechts in ondergeschikte orde zal worden aangewend, 

namelijk wanneer de in hoofdorde verdedigde thesis niet zou worden aanvaard.  

 

De fiscus houdt aldus voet bij stuk: de sterfhuisclausule is belastbaar, in eerste instantie op 

basis van artikel 5 W.Succ. (een specifieke antimisbruikbepaling) en in ondergeschikte orde 

op basis van artikel 106, lid 2 W.Succ. (de algemene antimisbruikbepaling).  

 

 C. Conclusie: fiscus en rechtspraak lijnrecht tegenover elkaar 

 

95. Volgens de rechtsleer en de rechtspraak is het onbegrijpelijk dat de sterfhuisclausule op de 

zwarte lijst opgenomen werd en hier bleef staan na de circulaire van 10 april 2013. Het Hof 

van Cassatie sprak in 2010 immers klare taal
156

 en dit arrest blijkt sindsdien bijna unaniem 

gevolgd te worden door de lagere rechtspraak
157

. Deze laatste heeft er bovendien stilaan 

genoeg van dat de fiscale administratie voormelde cassatierechtspraak niet respecteert. Zo 

veroordeelde een Brusselse rechter de fiscus zelfs tot betaling van een morele 

schadevergoeding van 500 euro wegens schending van het vertrouwensbeginsel en wegens 

een “fout” in de zin van artikel 1382 BW
158

.  

 

96. Volgens sommigen, zoals auteur en notaris E. SPRUYT
159

, toont de fiscus zich als een 

slechte verliezer na het arrest van het Hof van Cassatie. SPRUYT is er ten stelligste van 

overtuigd dat zolang artikel 5 W.Succ. een overlevingsvoorwaarde bevat, er bij de 

sterfhuisclausule geen sprake kan zijn van fiscaal misbruik. Hiervoor baseert hij zich op de 

tekst van artikel 5 W.Succ. die volgens hem klaar en duidelijk is en een zoektocht naar de 

doelstelling van de wet dus overbodig maakt. De doelstelling staat namelijk geformuleerd in 

de wettekst zelf.  
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 Cf. Circulaire nr. 5/2013 (vervangt Circ. Nr. 8/2012) dd. 10.04.2013, www.fisconetplus.be. 
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 Cass. 10 december 2010, AR F080102N; cf. supra randnummer 90 e.v. 
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 Cf. supra randnummer 93, voetnoot 150, alsook Gent 4 februari 2014, 1404/0152 in C. DILLEN, 

“Sterfhuisclausule overleeft ook hof van beroep”, Fisc.Act. 2014, afl. 7, 8. Voor meer voorbeelden zie E. 

SPRUYT, “Antimisbruikbepaling in registratie- en successierecht: nieuwe ontwikkelingen”, TEP 2013/4, 10. 
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 Zie hiervoor E. SPRUYT, “Antimisbruikbepaling in registratie- en successierecht: nieuwe ontwikkelingen”, 

TEP 2013/4, 10. 
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 Voor deze alinea: cf. E. SPRUYT, “Fiscale antimisbruikbepaling in het registratie- en successierecht: alles kan 
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Anderen, zoals N. GEELHAND
160

, zijn van mening dat de antimisbruikbepaling sowieso geen 

toepassing kan vinden op de sterfhuisclausule, aangezien men steeds een niet-fiscaal motief 

kan aanvoeren als tegenbewijs. Dit motief zou volgens hem bestaan in de verzorging van de 

langstlevende partner en dit doel zou men kunnen nastreven door de minst belaste weg te 

bewandelen. Zoals in het eerste hoofdstuk van dit werkstuk uiteengezet wordt, kan de 

belastingplichtige namelijk nog steeds de minst belaste weg bewandelen, zolang men alle 

gevolgen van deze weg accepteert en men de gekozen weg door een niet-fiscaal motief kan 

verantwoorden
161

.   

 

97. Uit het voorgaande kan men aldus concluderen dat de rechtspraak en de rechtsleer 

allerminst tevreden zijn met de houding van de fiscale administratie inzake de 

sterfhuisclausule. M.i. kan de voorgaande controverse enkel een halt toegeroepen worden via 

wettelijk ingrijpen. Het Hof van Cassatie is tegen het belastbaar stellen van de 

sterfhuisclausule en wordt inmiddels door heel wat rechtbanken hierin gevolgd. De fiscus 

blijft de clausule echter viseren op grond van artikel 5 W.Succ. in hoofdorde en op grond van 

de algemene antimisbruikbepaling in subsidiaire orde. Hierop snelt de belastingplichtige 

burger steeds naar de rechter om zijn gelijk te halen. Dit zorgt ervoor dat de fiscus water naar 

de zee blijft dragen wat het belastbaar stellen van de sterfhuisclausule betreft. 

 

98. Een minderheid in de rechtsleer is milder geworden na de inwerkingtreding van de 

antimisbruikbepaling
162

. Men neemt aan de sterfhuisclausule problematisch kan zijn binnen 

de context van misbruik wanneer deze last minute wordt ingelast, wat niet zo is als deze lang 

voor het overlijden, op een niet verdacht tijdstip, is ingevoerd. Wat het invoeren van de 

clausule in extremis betreft, oordelen de meeste rechtbanken in eerste aanleg dat dit geen rol 

speelt. Het is namelijk toegelaten om te allen tijde tijdens het huwelijk het huwelijkscontract 

te wijzigen, zelfs in extremis, en bovendien bestaat nog steeds de kans dat het stelsel om een 

andere reden ontbonden wordt, zoals door het overlijden van de niet-terminale echtgenoot 

wegens een speling van het lot
163

.  
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 N. GEELHAND, “De wijzigende circulaire inzake antimisbruik in de registratie- en successierechten”, TEP 

2013/1, 38. 
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 Er zijn namelijk twee grenzen aan de keuze voor de minst belaste weg: cf. supra randnummer 10 e.v. 
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 Cf. E. DE WILDE D’ESTMAEL en A. VAN GEEL, aangehaald door E. SPRUYT in E. SPRUYT, 

“Antimisbruikbepaling in registratie- en successierecht: nieuwe ontwikkelingen”, TEP 2013/4, 10-11. 
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 Voor deze randnummer: cf. E. SPRUYT, “Antimisbruikbepaling in registratie- en successierecht: nieuwe 

ontwikkelingen”, TEP 2013/4, 10-11. 
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99. Gezien de controverse omtrent deze clausule, is het m.i. voorzichtigheidshalve beter geen 

sterfhuisclausules meer op te nemen in notariële akten. De fiscale administratie zal namelijk 

geen kans voorbij laten gaan om deze te belasten in de successierechten. Men kan uiteraard 

steeds een rechtszaak aanspannen tegen de fiscus en er bestaat een grote kans dat men in het 

gelijk gesteld wordt, maar is het de moeite allemaal waard? De fiscale administratie heeft zich 

in het verleden immers meermaals tot de wetgever gericht
164

 wanneer zij er niet in slaagde om 

bepaalde constructies succesvol aan te vechten en m.i. zal zij ook nu niet aarzelen om dit te 

doen. Het blijft afwachten, maar ondertussen lijkt het wellicht beter op veilig te spelen en 

waakzaamheid aan de dag te leggen dienaangaande.  

 

Hoofdstuk IV. Toekomstperspectief: derde poging om rechtsonzekerheid weg te 

werken? 

 

100. Het vorige hoofdstuk maakt duidelijk dat de toepassing van de antimisbruikbepaling in 

de praktijk niet van een leien dakje loopt. De wettekst is namelijk niet helemaal waterdicht en 

zoals steeds vindt men achterpoortjes om de toepassing ervan te verhinderen. Om dit laatste te 

voorkomen, haalt de fiscale administratie alles uit de kast. Zij verandert ook vaak van 

standpunt
165

, wat de rechtszekerheid absoluut niet ten goede komt. Ook V.-A. DE BRAUWERE 

en G. DE FOY uiten deze bezorgdheid door te stellen dat het verontrustend is dat in een 

democratische Staat rechtsonzekerheid de burgers leidt in hun familiale en patrimoniale 

keuzes
166

. 

 

101. Het vierde en laatste hoofdstuk wenst een blik te werpen op de toekomst en aan te geven 

op welke manier de duidelijkheid en rechtszekerheid met betrekking tot de 

antimisbruikbepaling eventueel bevorderd zou kunnen worden.    

 

In afwachting van het oordeel van de rechtspraak, worden hierna worden enkele 

mogelijkheden besproken die m.i. de efficiëntie van de antimisbruikbepaling zouden kunnen 

verbeteren. De eerste paragraaf spitst zich toe op de tekst van de wet en maakt duidelijk hoe 
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 Cf. supra randnummer 13 e.v.  i.v.m. het ontstaan van de algemene antimisbruikbepaling. 
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een duidelijke wettekst een wereld van verschil kan maken. De tweede paragraaf schetst het 

voorstel om de Rulingcommissie een grotere bevoegdheid toe te kennen.  

 

AFDELING 1. DUIDELIJKE WETTEKST MET MINDER RUIMTE VOOR INTERPRETATIE 

 

102. Het is een algemene regel die elke jurist, advocaat of notaris wel bekend in de oren 

klinkt: “Als men een contract of een akte opmaakt, regel en anticipeer zoveel mogelijk op alle 

mogelijke problemen, zodat de ruimte voor interpretatie zeer klein, zo niet onbestaande 

wordt”. Deze regel geldt m.i. ook voor wetteksten. Net zoals akten of contracten zouden deze 

zoveel mogelijk moeten streven naar een exhaustieve regeling, die zo min als mogelijk 

vatbaar is voor interpretatie. Het doel van een wettekst zou duidelijk moeten blijken uit haar 

bewoordingen.  

 

103. De tekst van de antimisbruikbepaling, uitgeschreven in artikel 344, § 1 WIB en artikel 

18, § 2 W.Reg., is sinds haar invoering in de jaren ’90 één keer grondig gerestyled, met name 

door de programmawet (I) van 29 maart 2012. Eerder in dit werkstuk werd al ingegaan op de 

positieve punten die de wijziging van de wettekst met zich meebracht om de bepaling een 

grotere slagkracht te geven
167

. Verder werd in deze uiteenzetting echter duidelijk dat ook de 

nieuwe wettekst voor heel wat interpretatieproblemen zorgt en dat het toepassingsgebied van 

de bepaling niet altijd duidelijk te omlijnen valt. De bedenkingen rond deze bepaling kwamen 

in het derde hoofdstuk reeds aan bod en worden hier niet meer herhaald.  

Het zou de rechtszekerheid m.i. zeker ten goede komen, mocht de wetgever meer precisie aan 

de dag leggen bij de redactie van wettelijke bepalingen. Zoals eerder al aangehaald, heeft de 

tekst van de wet al heel wat vraagtekens doen rijzen, die soms verholpen zouden kunnen 

worden door explicieter te zijn en duidelijke bewoordingen te hanteren. Dit alles om ruimte 

voor interpretatie zoveel als mogelijk in te dijken.  

 

104. Een illustratie wijst op het belang van het voorgaande. Nemen we de bewoordingen van 

artikel 18, § 2, derde lid W.Reg. eens onder de loep (eigen onderlijning): “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.” Wat moet men verstaan onder “andere” motieven? Moet de 

rechtshandeling “uitsluitend”, “hoofdzakelijk” of “overwegend” door andere motieven 
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verantwoord kunnen worden? Het zijn soms kleine woorden die een groot verschil kunnen 

maken. Het is dus aangewezen dat de wetgever uitdrukkelijk vermeldt welke motieven men 

kan aanhalen om het tegenbewijs te leveren, alsmede wat het gewicht moet zijn van deze 

motieven. Eerder in deze uiteenzetting werd al vermeld dat de ‘andere motieven’ van de 

belastingplichtige niet verwaarloosbaar mogen zijn in vergelijking met het fiscaal motief, 

maar dat de belastingplichtige echter niet hoeft aan te tonen dat zijn niet-fiscale motieven 

belangrijk zijn of belangrijker zijn dan het fiscale motief
168

. Toch is het aangewezen dit 

uitdrukkelijk in de wet te vermelden.  

 

Voor deze problematiek vallen we momenteel terug op de rechtspraak van het Hof van 

Justitie
169

, al biedt deze ook geen oplossing voor alle problemen dienaangaande. Als men 

bijvoorbeeld de statuten van het “Fons Pereos” van koningin Fabiola bekijkt, ziet men dat één 

van de vier doelstellingen van dit fonds filantropisch is. Zij wil namelijk haar neven en 

nichten ondersteunen en bijstaan. Is dit voldoende om het tegenbewijs te leveren? Waar ligt 

de grens tussen het filantropisch motief en het fiscaal motief? De koningin staat haar neven en 

nichten namelijk ook bij door ze te behoeden voor de progressieve tarieven van de 

successierechten. Naast het voormelde filantropische doel had zij ook nog andere motieven 

voor het oprichten van haar stichting, maar het voorgaande wil enkel aantonen dat het 

onduidelijk is hoe de fiscus dergelijke filantropische, familiale of persoonlijke motieven zal 

beoordelen. Dit hangt ongetwijfeld ook af van ontvanger tot ontvanger en dit kan niet de 

bedoeling zijn. Elke burger moet op dezelfde manier behandeld worden, volgens het 

grondwettelijk gelijkheidsbeginsel
170

. 

 

105. Ook wat de artikelen 9 en 5 van het Wetboek der Successierechten betreft, is werk aan de 

winkel. Zoals in het derde hoofdstuk uitvoerig besproken, is de fiscale administratie vandaag 

de mening toegedaan dat een gesplitste aankoop met voorafgaande schenking slechts in twee 

gevallen mogelijk is. Dit valt echter niet af te leiden uit de tekst van de wet. Duidelijkheid ter 

zake zou zowel de burger, als de fiscale administratie ten goede komen. Het woordje 

“bedekte”, als in ‘bedekte bevoordeling’, in artikel 9 W.Succ. is in deze van cruciaal belang. 

Het is dus aangewezen de tekst van de wet ter zake te herzien om onduidelijkheden weg te 

werken. Ook artikel 5 W.Succ. kan misschien een make-over mogen gebruike, dit alleen al 
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om een einde te stellen aan de aanhoudende controverse tussen de fiscale administratie 

enerzijds en de rechtspraak en rechtsleer anderzijds omtrent de sterfhuisclausule. De 

overlevingsvoorwaarde in artikel 5 W.Succ. vormt de kern van de betwisting dus ofwel zal de 

fiscus zijn standpunt omtrent de clausule dienen bij te stellen (wat wellicht niet het geval zal 

zijn), ofwel zal men de bewoordingen van artikel 5 W.Succ. eens onder de loep dienen te 

nemen om onduidelijkheden en tegenstrijdigheden dienaangaande te vermijden.  

 

106. De wetgever spreekt heeft het in de algemene antimisbruikbepaling ook over de 

doelstelling van de fiscale wet. M.i. is het een interessante uitdaging om ervoor te zorgen dat 

dit doel uit de tekst van de wet of minstens uit de voorbereidende werken ervan kan afgeleid 

worden. Hiervoor is niet enkel een aanpassing van de algemene antimisbruikbepaling aan de 

orde, maar ook van alle andere fiscale bepalingen die door de belastingplichtigen kunnen 

“gefrustreerd” worden. Dit is uiteraard een monnikenwerk maar zolang de wet de burgers 

geen duidelijkheid biedt, zullen er problemen blijven rijzen. Door het haastig invoeren van 

nieuwe bepalingen, kan men snel reageren op bepaalde misbruiken, maar ziet men heel wat 

dingen over het hoofd. Hierdoor ontstaan heel wat achterpoortjes en glippen heel wat 

belastingplichtigen door de mazen van het net. Er zijn dan circulaires, administratieve 

beslissingen en wetswijzigingen noodzakelijk om deze op te lossen, maar deze hebben dan 

kans elkaar tegen te spreken en enkel nog meer onduidelijkheid te veroorzaken. Dit alles zou 

zich wellicht minder voordoen zijn als de wetgever samen met fiscale specialisten en mensen 

uit de praktijk, zoals advocaten en notarissen, uitvoerig de tijd neemt om te sleutelen aan de 

terminologie van een wettekst en na te denken over haar mogelijke implicaties. Hierdoor kan 

men in de tekst zelf al trachten te anticiperen op mogelijke misbruiken en eventuele mazen in 

het net dichten. Het is uiteraard een utopie te denken dat hierdoor heel wat problemen van de 

baan zullen zijn, maar het is m.i. alvast een stap in de juiste richting.  

 

AFDELING 2. RULINGCOMMISSIE ALS TOEVLUCHTSOORD VOOR DE ONZEKERE 

BELASTINGPLICHTIGE? 

 

107. De rol van de Rulingdienst of Dienst van Voorafgaande Beslissingen (DVB) bij de 

toepassing van de algemene antimisbruikbepaling is sinds de invoering van de nieuwe 

bepaling in 2012 in de positieve zin veranderd. Hetgeen ter zake voorzien werd in de 
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parlementaire voorbereiding en de circulaire van 4 mei 2012
171

, riep namelijk veel vragen op, 

die door de minister van Financiën werden beantwoord met het als doel meer rechtszekerheid 

te bieden aan de belastingplichtige burgers, notarissen, fiscalisten, vermogensplanners, 

enzovoort. 

 

108. Uit de parlementaire voorbereiding en voormelde circulaire blijkt dat men aan de 

Rulingdienst niet toelaat om zich uit te spreken over de toepassing van de 

antimisbruikbepaling, aangezien deze in eerste instantie een procedureregel is
172

. De Dienst 

mag zich luidens de memorie van toelichting wel uitspreken over de vraag of de keuze voor 

een bepaalde voorgenomen rechtshandeling door andere motieven ingegeven is dan het 

ontwijken van belastingen
173

. Men kan de belastingplichtige burger met andere woorden enkel 

duidelijkheid verschaffen over de waarde van zijn ‘ander motief’ in het kader van het te 

leveren tegenbewijs. De parlementaire voorbereiding besluit met het feit dat “Het akkoord van 

deze dienst met de keuze van de belastingplichtige voor een rechtshandeling of een geheel van 

rechtshandelingen impliceert dat deze niet meer in vraag kan worden gesteld in het kader van 

de voorliggende bepaling, voor zover alle verrichtingen werden uitgevoerd zoals ze in het 

voorafgaand akkoord zijn vervat
174

.” 

 

109. Zoals ook R. WILLEMS opmerkt, schept een algemene antimisbruikbepaling zonder 

mogelijkheid van voorafgaande toetsing een rechtsonzeker klimaat, wat investeerders 

afschrikt
175

. De parlementaire voorbereiding en de circulaire deden aldus mening 

wenkbrauwen fronsen, te meer omdat de DVB in het kader van de oude antimisbruikbepaling 

zich wél kon uitspreken over de vraag of de antimisbruikbepaling in casu toepassing vond of 

niet
176

. Mevrouw V. WOUTERS stelde dienaangaande een pertinente vraag in de Kamer: “Op 

welke wijze kan een belastingplichtige nog rechtszekerheid verkrijgen over geplande 
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rechtshandelingen met fiscale gevolgen als de DVB niet mag bevestigen of er sprake is van 

fiscaal misbruik?
177

”  

 

De minister van Financiën beantwoordt deze vraag op een wijze die weliswaar indruist tegen 

de tekst van de parlementaire voorbereiding en de circulaire nr. 4/2012, maar die beoogt de 

broodnodige rechtszekerheid te bieden. De minister stelt dat de initiële bewijslast inzake 

fiscaal misbruik bij de fiscale administratie ligt, dus dat het logisch is dat de DVB zich eerst 

moet kunnen uitspreken over de vraag of er al dan niet sprake is van fiscaal misbruik, 

alvorens zich uit te spreken over de kwaliteit van het tegenbewijs van de belastingplichtige
178

. 

Als men vaststelt dat geen fiscaal misbruik voorligt, hoeft men immers zelfs geen tegenbewijs 

te leveren
179

. Bovendien stelt de minister dat, indien door een belastingplichtige uitsluitend 

aan de DVB mag worden gevraagd te bevestigen dat een bepaalde rechtshandeling of een 

geheel van rechtshandelingen door andere dan fiscale motieven is verantwoord, dit zou 

kunnen geïnterpreteerd worden als het impliciet erkennen van het feit dat deze 

rechtshandeling of geheel van rechtshandelingen als fiscaal misbruik moeten worden 

aangemerkt, wat uiteraard niet voor de nodige rechtszekerheid zorgt
180

. Tot slot maakt hij 

voor de volledigheid duidelijk dat men zich geen zorgen hoeft te maken over voorheen 

verleende rulings: “Een beslissing van de DVB bindt de FOD Financiën voor de toekomst 

(artikel 23 van wet van 24 december 2002), hetgeen impliceert dat ze voldoende 

rechtszekerheid biedt aan de belastingplichtigen en dit zowel met betrekking tot de in het 

verleden genomen beslissingen als voor toekomstige beslissingen
181

.” 

 

110. De rulingdienst mag zich dus voortaan uitspreken over de vraag of er al dan niet sprake 

is van fiscaal misbruik. Dit komt de rechtszekerheid ongetwijfeld ten goede. Men kan deze 

dienst beschouwen als een soort waakhond over de toepassing van de algemene 

antimisbruikbepaling, zodat de fiscus deze niet te pas en te onpas inroept. Een beslissing van 

de DVB bindt de fiscale administratie
182

. Bovendien doet de DVB dit preventief, dus 
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vooraleer de rechtshandeling gesteld is en vooraleer het tot een conflict tussen de fiscale 

administratie en de belastingplichtige gekomen is.  
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Conclusie 

 

111. Dit werkstuk maakt duidelijk dat de antimisbruikbepaling al een hele weg afgelegd heeft 

om te staan waar ze nu staat. Belastingontwijking kon lange tijd enkel aangepakt worden via 

de simulatieleer. Het Hof van Cassatie stelde echter grenzen aan de toepassing van deze 

leer
183

, wat de fiscale administratie ertoe bracht aan te kloppen bij de wetgever. Deze kwam 

tegemoet aan de noodkreet van de administratie en introduceerde een nieuw wapen om de 

fiscale cavalerie te versterken: de algemene antimisbruikbepaling.  

 

112. De allereerste antimisbruikbepaling
184

 kende in de praktijk niet de verhoopte toepassing. 

De bepaling werd door de fiscus namelijk uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard op 

verrichtingen die kaderen in het beheer van het privé-vermogen. Hierdoor konden de 

successieplanners belastingontwijkende constructies blijven opstellen zoals vóór de invoering 

van de antimisbruikbepaling. Voorts werd duidelijk dat ook wat verrichtingen uit de 

economische sfeer betreft, de fiscus vaak achter het net viste. Dit was voornamelijk te wijten 

aan de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Opnieuw is het de rechtspraak van het Hof van 

Cassatie die ertoe leidt dat de fiscus een beroep doet op de wetgever. Deze blaast met de 

programmawet (I) van 29 maart 2012 de antimisbruikbepaling nieuw leven in. 

 

113. De nieuwe antimisbruikbepaling belooft op het eerste zicht veel goeds. Het 

toepassingsgebied van de bepaling beperkt zich niet langer tot verrichtingen in de 

economische sfeer, maar strekt zich tevens uit tot verrichtingen in de privé-sfeer. Ook is niet 

langer de kwalificatie van de rechtshandeling niet-tegenstelbaar aan de fiscus, maar de 

rechtshandeling zelf. De twee oorzaken van de inefficiëntie van de oude bepaling lijken 

hierdoor weggewerkt.  

 

Ondanks de positieve beginklank, eindigt het verhaal van de nieuwe antimisbruikbepaling niet 

echt met een positieve noot. Deze bepaling veroorzaakt namelijk heel wat onzekerheid bij de 

belastingplichtige burgers. Dit komt voornamelijk door het feit dat de wettekst niet 100% 

duidelijk is. De wetgever deed op aanraden van de Raad van State beroep op Europese 

rechtspraak om het toepassingsgebied van de bepaling af te lijnen en te voorkomen dat 
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hiertegen (grond)wettelijke bezwaren zouden rijzen. Ten gevolge hiervan wordt een definitie 

van het begrip ‘fiscaal misbruik’ voorzien en moet de verrichting die fiscaal misbruik 

uitmaakt aan een belastingheffing onderworpen worden die overeenstemt met het doel van de 

wet. Het leverde alvast een positieve beoordeling op door het Grondwettelijk Hof, dat 

oordeelt dat de bepaling de Grondwet niet schendt. 

 

114. De nieuwe antimisbruikbepaling draagt voornamelijk ‘de doelstelling van de fiscale wet’ 

hoog in het vaandel. Hierover is al heel wat inkt gevloeid. Het doel van een wet moet normaal 

blijken uit de tekst van de wet zelf maar helaas is dit niet altijd het geval. Men dient dus aan 

de hand van de parlementaire voorbereiding op zoek te gaan naar de doelstelling van een 

fiscale bepaling. Dit loopt niet altijd van een leien dakje en zorgt voor rechtsonzekerheid. De 

fiscale administratie probeerde de onzekerheid weg te werken via het uitvaardigen van drie 

circulaires, maar ook deze zorgen niet voor de verhoopte zekerheid.  

 

115. De concrete toepassingsgevallen in het derde hoofdstuk van dit werkstuk maken vooral 

duidelijk dat de fiscale administratie geregeld van standpunt verandert over het feit of een 

verrichting al dan niet fiscaal misbruik uitmaakt. Vooral de bespreking van de gesplitste 

aankoop met voorafgaande schenking toont dit aan. Zolang men de tekst van artikel 9 

W.Succ. niet aanpast, kan men blijven discussiëren over de exacte draagwijdte van dit artikel. 

Ook wat de testamentaire beschikkingen betreft, ziet men een verandering in werkwijze, daar 

waar men wat de sterfhuisclausule betreft, sinds de invoering van de nieuwe 

antimisbruikbepaling voet bij stuk houdt. Testamentaire beschikkingen blijken uiteindelijk 

niet onder het toepassingsgebied van de algemene antimisbruikbepaling gebracht te kunnen 

worden. De sterfhuisclausule wordt onmiddellijk onder het toepassingsgebied gebracht en 

prijkt vandaag nog steeds op de zwarte lijst, ondanks de aanhoudende kritiek in de rechtspraak 

en rechtsleer. Wat deze laatste constructie betreft, is het wederom het Hof van Cassatie die de 

spelbreker vormt voor de fiscale administratie. 

 

116. Ook de nieuwe antimisbruikbepaling zorgt dus niet voor de verhoopte rechtszekerheid. 

Om deze te bewerkstelligen, kan een duidelijke, coherente en uniforme wettekst hulp bieden. 

Voor het zo ver is, kan men de zekerheid trachten te bekomen door beroep te doen op de 

Rulingdienst. Deze kan sinds kort ook antwoorden op de vraag of een bepaalde verrichting 

fiscaal misbruik uitmaakt.  
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117. Globaal kan men besluiten dat er nog heel wat werk aan de winkel is. De 

antimisbruikbepaling is momenteel een vat vol goede bedoelingen dat zijn doel helaas 

voorbijschiet. De rechtszekerheid is in deze materie namelijk vaak nog ver zoek. Men is op de 

goede weg, maar om te slagen in zijn opzet, zal een uniforme toepassing van de bepaling zich 

aandienen. Hiervoor is het nuttig dat de wetgever en de fiscale administratie de handen in 

elkaar slaan om tot een coherent en uniform beleid te komen, dat rechtszekerheid biedt aan de 

belastingplichtige burger. Duidelijkheid en uniformiteit vormen in deze de sleutel tot 

doeltreffendheid. 
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