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Inleiding 
Geachte mevrouw Orak, heer Ono 

Uw Private Value Map heeft tot doel een leidraad 
te zijn voor uw verdere vermogensplanning en 
de afhandeling van uw nalatenschap. 

Daartoe omvat uw Private Value Map een 
rapport en een stukkenbundel. 
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Het rapport bundelt alle nuttige gegevens en voorziet toelichting omtrent: 

1. Uw familie en vertrouwenspersonen: overzicht van uw familieleden 
en vertrouwenspersonen. 

2. Uw historiek: chronologisch overzicht van en toelichting bij de door u 
reeds uitgevoerde vermogensplanning, met gedetailleerde omschrijving 
van de bekommernissen en doelstellingen die u voor ogen had. 

3. Uw vermogen: overzicht van de samenstelling en het beheer van uw 
huidig vermogen en het vermogen dat u reeds heeft overgedragen naar 
de kinderen. 

4. Uw eindeloopbaan: overzicht van uw voorzieningen in functie van 
pensioenopbouw. 

5. Uw nalatenschap: aanduiding van de personen aan wie uw 
nalatenschap toekomt met inschatting van de erfbelasting indien u nu 
zou overlijden. 

6. Uw actiepunten: advies tot verdere planning, rekening houdend met 
uw bekommernissen en doelstellingen. 

 

Alle relevante documenten die u ons heeft bezorgd, worden overzichtelijk 
samengebracht in de stukkenbundel. 

Uw PRG team 

Patrick Dierick 
Partner 

Thomas Verlinden 
Manager 
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1—Samenstelling familie 
 

Naam Geboortedatum Burgerlijke 
Stand 

Partner Huwelijkscontract Ouders 

Kim Ono 05/09/1948 Gehuwd An Orak Wettelijk stelsel   

An Orak 27/03/1949 Gehuwd Kim Ono Wettelijk stelsel   

Jules Ono 22/10/1978 Ongehuwd     Kim Ono, An Orak 

Kasper Ono 22/10/1978 Gehuwd   Scheiding van 
goederen 

Kim Ono, An Orak 

 

  



 Private Value Map | Ono-Orak voorbeelddossier 
 

Uw familie en vertrouwenspersonen  | 08  
 

2—Coördinaten familie 
 

Naam Adres Functie Telefoon/GSM Email 

Kim Ono Rue d'Exemple 15 
1000 Brussel 

Bedrijfsleider 02 123 45 67 
0486 12 34 56 

kimono@outlook.com 

An Orak Rue d'Exemple 15 
1000 Brussel 

Bedrijfsleider 02 123 45 67 
0477 98 76 54 

anorak@outlook.com 

Jules Ono Rue d'Exemple 15 
1000 Brussel 

  02 123 45 67 
0477 66 66 66 

jono@gmail.com 

Kasper Ono Teststraat 20 
9000 Gent 

  09 233 45 67 
0498 34 56 73 

kono@telenet.be 

 

3—Coördinaten vertrouwenspersonen 
 

Naam Adres Functie Telefoon/GSM Email 

Peter Selie Truststraat 99 
3000 Antwerpen 

Bestuurder 03/222.22.22 
0478/56.78.90 

peterselie@hotmail.com 
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1—Chronologisch overzicht 
 

Aanvullen per dossier. 

Datum Gebeurtenis Details 

24/01/1993 Oprichting BVBA “Patri”.  • Oprichting door Kim Ono. 

16/03/1994 Huwelijk Kim en An.  • Gehuwd zonder huwelijkscontract voor de 
burgerlijke stand te Leuven. 

06/02/2010 Oprichting STAK “Anki”. • Certificeren aandelen NV Onorak. 

11/09/2011 Huwelijk Kasper. • Gehuwd onder het stelsel van scheiding van 
goederen voor de burgerlijke stand te Landen. 

20/01/2018 Oprichting burgerlijke maatschap “Juka”. • Oprichting door inbreng aandelen Patri, rekeningen 
en de kunstcollectie. 

• Verdeling delen maatschap: 
‒ Kim: 2.000 
‒ An: 5 

20/01/2018 Schenking delen maatschap “Juka”. • Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik. 
• Vervreemdingsverbod. 
• Privéclausule. 
• Deelverhouding na schenking: 

‒ Kim en An: 1% VE, 99% VG; 
‒ Jules: 49,5% BE; 
‒ Kasper: 49,5% BE. 

 
 
2—Toelichting 
 

De maatschap werd opgericht voor het beheer van het familiepatrimonium. De bestuursregeling voorziet in een 
maximale verankering van het mandaat van vader. 
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1—Samenstelling van uw vermogen 
 

1.1. Wijze van rapporteren 
 

In dit rapport wordt uw vermogen geordend volgens onderstaande 
vermogensklassen. 

Onroerend vermogen: uw onroerende goederen. 

Participaties: uw aandelen van familiale vennootschappen, dit zijn de 
vennootschappen waarvan het bestuur en/of het aandeelhoudersschap door 
u en/of uw familie wordt gecontroleerd. Bij gecertificeerde aandelen staat 
naast de naam van de betrokken vennootschap tussen haakjes de 
vermelding ‘STAK’. Burgerlijke maatschappen worden niet gerapporteerd 
onder de participaties, aangezien deze fiscaal trasnparant zijn. Het 
vermogen georganiseerd via een burgerlijke maatschap wordt opgenomen 
onder de betreffende vermogensklasse, waarbij tussen haakjes de naam 
van de burgerlijke maatschap wordt vermeld.  

Beleggingen en vorderingen: uw beleggingen en tegoeden bij banken; 
uw vorderingen op derden, familieleden of familievennootschappen.  

Beleggingsverzekeringen: verzekeringspolissen, meestal onder de vorm 
van een Tak 21 of 23-levensverzekering, waarvan u de verzekeringsnemer 
bent en die niet zijn afgesloten in funtie van uw pensioenopbouw. 

Pensioenopbouw: uw pensioenopbouw binnen de tweede en derde 
pensioenpijler; waarvoor fiscale gunstregimes gelden. Het betreft 
respectievelijk de bedrijfsgerelateerde pensioenopbouw (individuele 
pensioentoezegging of IPT, groepsverzekering, vrij aanvullend pensioen 
zelfstandigen of VAPZ) en de private pensioenopbouw (pensioen-
spaarrekeningen of -verzekeringen). 

Overige vermogensbestanddelen: bijvoorbeeld kunst, verzamelingen, 
inboedel, auto’s. 

Schulden: uw schulden aan derden, familieleden of familiale 
vennootschappen. 
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Dit rapport voorziet volgende overzichten: 

1. Vermogenstabel: tabel waarin het volledige vermogen wordt 
gerapporteerd, met spreiding tussen het eigen en het 
gemeenschappelijk vermogen en ingedeeld per vermogensklasse. 

2. Spreiding over de vermogensklassen: detail per persoon van de 
spreiding van het vermogen over de verschillende vermogensklassen 
heen, met inbegrip van het vermogen dat reeds werd overgedragen aan 
de kinderen. Vermogen behorende tot een huwgemeenschap wordt 
voor de helft bij elk van de echtgenoten gerapporteerd. 

3. Detail per persoon: per persoon wordt een detail gegeven van alle 
vermogensbestanddelen, gerangschikt volgens vermogensklasse met 
verder onderscheid tussen eigen en gemeenschappelijjk vermogen 
(wordt voor de helft bij elk van de echtgenoten gerapporteerd). 

4. Detail per vennootschap: per vennootschap worden de 
aandeelhouders opgelijst. Ook voor de burgerlijke maatschappen wordt 
een overzicht van de vennoten opgenomen. 

5. Detail beleggingsverzekeringen: detail van de 
beleggingsverzekeringen per verzekerde. 

6. Detail gehanteerde waarden: overzicht van de waarde van elk van 
de gerapporteerde goederen, met uitzondering van uw pensioenopbouw 
(verder opgenomen onder ‘uw eindeloopbaan’). 
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1.2. Vermogenstabel 
 

In onderstaande tabel wordt de totale waarde gerapporteerd van alle goederen behorende tot een vermogensklasse 
waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen het eigen vermogen en het gemeenschappelijk vermogen. In de lijn 
eronder wordt de som gemaakt van het eigen vermogen en de helft van het gemeenschappelijk vermogen. Detail 
van alle goederen per vermogensklasse vindt u verder onder ‘Detail per persoon’. 

 Kim Ono eigen 
vermogen 

Gemeenschappelijk 
vermogen 

An Orak eigen 
vermogen 

Onroerend vermogen  1 750 000  

 875 000 875 000 

Participaties 1 350 000 2 734 450 450 000 

 2 717 225 1 817 225 

Beleggingen en vorderingen  1 122 500 525 000 

 561 250 1 086 250 

Beleggingsverzekeringen  2 000 000  

 1 000 000 1 000 000 

Pensioenopbouw  800 000  

 400 000 400 000 

Overige 
vermogensbestanddelen 

 2 250  

 1 125 1 125 

Schulden  -600 000  

 -300 000 -300 000 

Totaal vermogen 1 350 000 7 809 200 975 000 

 5 254 600 4 879 600 
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1.3. Spreiding over de vermogensklassen 
 

Het gerapporteerde vermogen van de kinderen betreft het vermogen dat hen reeds werd geschonken. De waarde 
vermeld bij de beleggingsverzekeringen en de pensioenopbouw omvat de reserve op heden. 

Naam Onroerend 
Vermogen 

Partici-
paties 

Beleggingen 
en 

vorderingen 

Beleggings-
verze-

keringen 

Pensioen-
opbouw 

Overige 
vermogens

bestand-
delen 

Schulden Totaal 

Kim Ono 875 000 2 717 225 561 250 1 000 000 400 000 1 125 -300 000 5 254 600 

An Orak 875 000 1 817 225 1 086 250 1 000 000 400 000 1 125 -300 000 4 879 600 

Jules Ono - 1 210 275 618 750 - - 111 375 - 1 940 400 

Kasper Ono - 1 210 275 618 750 - - 111 375 - 1 940 400 

Totaal 1 750 000 6 955 000 2 885 000 2 000 000 800 000 225 000 -600 000 14 015 000 
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Per persoon kan de spreiding over de verschillende vermogensklassen als volgt visueel worden voorgesteld. 
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1.4. Detail per persoon 
 

Een burgerlijke maatschap wordt niet gerapporteerd onder de participaties.  

Het vermogen dat via een burgerlijke maatschap is gestructureerd, wordt daarentegen rechtstreeks gerapporteerd 
onder de betreffende vermogensklasse. 

Kim Ono 

Vermogensklasse Bezit Waarde % in totale 
eigendom 

Onroerend vermogen 

    Gemeenschappelijk vermogen 

    Gezinswoning  Volle eigendom 500 000 50,00 % 

    Villa Frankrijk  Volle eigendom 375 000 50,00 % 

Participaties 

    Eigen Vermogen 

    Anki  (STAK) Volle eigendom 1 350 000 30,00 % 

    Gemeenschappelijk vermogen 

    Anki  (STAK) Volle eigendom 1 350 000 30,00 % 

    Onorak  Volle eigendom 5 000 0,14 % 

    Patri (BM Juka) Volle eigendom 12 225 0,50 % 

    Patri (BM Juka) Vruchtgebruik 
 

99,00 % 

Beleggingen en vorderingen 

    Gemeenschappelijk vermogen 

    Effectenportefeuille Maatschap (BM Juka) Volle eigendom 6 250 0,50 % 

    Effectenportefeuille Maatschap (BM Juka) Vruchtgebruik 
 

99,00 % 

    R/C Onorak  Volle eigendom 517 500 50,00 % 

    Spaarrekening Kim en An  Volle eigendom 37 500 50,00 % 

Beleggingsverzekeringen 

    Gemeenschappelijk vermogen 

    Tak 23 verzekering  Volle eigendom 1 000 000 50,00 % 

Pensioenopbouw 

    Gemeenschappelijk vermogen 

    IPT Kim Volle eigendom 400 000 100,00 % 

Overige vermogensbestanddelen 

    Gemeenschappelijk vermogen 

    Collectie schilderijen (BM Juka) Volle eigendom 1 125 0,50 % 

    Collectie schilderijen (BM Juka) Vruchtgebruik 
 

99,00 % 

Schulden 

    Gemeenschappelijk vermogen 

    Hypotheek gezinwoning  Volle eigendom 300 000 50,00 % 
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An Orak 

Vermogensklasse Bezit Waarde % in totale 
eigendom 

Onroerend vermogen 

    Gemeenschappelijk vermogen 

    Gezinswoning  Volle eigendom 500 000 50,00 % 

    Villa Frankrijk  Volle eigendom 375 000 50,00 % 

Participaties 

    Eigen Vermogen 

    Anki  (STAK) Volle eigendom 450 000 10,00 % 

    Gemeenschappelijk vermogen 

    Anki  (STAK) Volle eigendom 1 350 000 30,00 % 

    Onorak  Volle eigendom 5 000 0,14 % 

    Patri (BM Juka) Volle eigendom 12 225 0,50 % 

    Patri (BM Juka) Vruchtgebruik  99,00 % 

Beleggingen en vorderingen 

    Eigen Vermogen 

    Effectenportefeuille An  Volle eigendom 525 000 100,00 % 

    Gemeenschappelijk vermogen 

    Effectenportefeuille Maatschap (BM Juka) Volle eigendom 6 250 0,50 % 

    Effectenportefeuille Maatschap (BM Juka) Vruchtgebruik  99,00 % 

    R/C Onorak  Volle eigendom 517 500 50,00 % 

    Spaarrekening Kim en An  Volle eigendom 37 500 50,00 % 

Beleggingsverzekeringen 

    Gemeenschappelijk vermogen 

    Tak 23 verzekering  Volle eigendom 1 000 000 50,00 % 

Pensioenopbouw 

    Gemeenschappelijk vermogen 

    IPT An Volle eigendom 400 000 100,00 % 

Overige vermogensbestanddelen 

    Gemeenschappelijk vermogen 

    Collectie schilderijen (BM Juka) Volle eigendom 1 125 0,50 % 

    Collectie schilderijen (BM Juka) Vruchtgebruik  99,00 % 

Schulden 

    Gemeenschappelijk vermogen 

    Hypotheek gezinwoning  Volle eigendom 300 000 50,00 % 
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Jules Ono 

Vermogensklasse Bezit Waarde % in totale 
eigendom 

Participaties 

    Eigen Vermogen 

    Patri (BM Juka) Blote eigenaar 1 210 275 49,50 % 

Beleggingen en vorderingen 

    Eigen Vermogen 

    Effectenportefeuille Maatschap (BM Juka) Blote eigenaar 618 750 49,50 % 

Overige vermogensbestanddelen 

    Eigen Vermogen 

    Collectie schilderijen (BM Juka) Blote eigenaar 111 375 49,50 % 
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Kasper Ono 

Vermogensklasse Bezit Waarde % in totale 
eigendom 

Participaties 

    Eigen Vermogen 

    Patri (BM Juka) Blote eigenaar 1 210 275 49,50 % 

Beleggingen en vorderingen 

    Eigen Vermogen 

    Effectenportefeuille Maatschap (BM Juka) Blote eigenaar 618 750 49,50 % 

Overige vermogensbestanddelen 

    Eigen Vermogen 

    Collectie schilderijen (BM Juka) Blote eigenaar 111 375 49,50 % 
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1.5. Detail per vennootschap 
 

Het aantal gerapporteerde aandelen betreft de vermogensrechtelijke verdeling van de aandelen. Dit kan verschillen 
van de inschrijving van de aandelen in het aandelenregister. Aandelen kunnen immers in het aandelenregister zijn 
ingeschreven op naam van slechts één van de echtgenoten, ook al behoren de aandelen vermogensrechtelijk tot 
het gemeenschappelijk vermogen (dit is wanneer de aandelen werden verkregen met gemeenschappelijke 
middelen). In voorkomend geval worden de lidmaatschapsrechten (o.a. stemrecht) uitgeoefend door de echtgenoot 
op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven. 

Aandelen behorende tot het gemeenschappelijk vermogen worden voor de helft bij elk van echtgenoten 
gerapporteerd. 

 

Anki (STAK) 

Naam Bezit Aantal Waarde % 

Eigen Vermogen 

    Kim Ono Volle eigendom 150,00 1 350 000 30,00 % 

    An Orak Volle eigendom 50,00 450 000 10,00 % 

Gemeenschappelijk vermogen 

    Kim Ono Volle eigendom 150,00 1 350 000 30,00 % 

    An Orak Volle eigendom 150,00 1 350 000 30,00 % 

Totaal   500,00 4 500 000 100,00 % 

 

Onorak 

Naam Bezit Aantal Waarde % 

    Anki Volle eigendom 349,00 3 490 000 99,71 % 

Gemeenschappelijk vermogen 

    Kim Ono Volle eigendom 0,50 5 000 0,14 % 

    An Orak Volle eigendom 0,50 5 000 0,14 % 

Totaal   350,00 3 500 000 100,00 % 
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Juka 

Naam Bezit Aantal Waarde % 

Eigen Vermogen 

    Jules Ono Blote eigenaar 99,00 1 210 275 49,50 % 

    Kasper Ono Blote eigenaar 99,00 1 210 275 49,50 % 

Gemeenschappelijk vermogen 

    Kim Ono Volle eigendom 1,00 12 225 0,50 % 

    Kim Ono Vruchtgebruik 198,00     

    An Orak Volle eigendom 1,00 12 225 0,50 % 

    An Orak Vruchtgebruik 198,00     

Totaal   200,00 2 445 000 100,00 % 

 

Patri 

Naam Bezit Aantal Waarde % 

    Juka Volle eigendom 200,00 2 445 000 100,00 % 

Totaal   200,00 2 445 000 100,00 % 
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1.6. Detail beleggingsverzekeringen 
 

Tak 23 verzekering  

Verzekerde(n) Kim Ono, An Orak    

Verzekeringsnemer(s) Kim Ono, An Orak    

 Begunstigde Percentage Bezit UItkering 

Bij afkoop Kim Ono 50 % Volle eigendom 1 000 000 

Bij afkoop An Orak 50 % Volle eigendom 1 000 000 

Bij overlijden Kim Ono 50 % Volle eigendom 1 000 000 

Bij overlijden An Orak 50 % Volle eigendom 1 000 000 
 

  



 Private Value Map | Ono-Orak voorbeelddossier 
 

Uw vermogen  | 26  
 

1.7. Detail gehanteerde waarden 
 

  Waarde 

Onroerend vermogen 

Gezinswoning  1 000 000 

Villa Frankrijk  750 000 

Participaties 

Anki  (STAK) 4 500 000 

Onorak  3 500 000 

Patri (BM Juka) 2 445 000 

Beleggingen en vorderingen 

Effectenportefeuille Maatschap (BM Juka) 1 250 000 

R/C Onorak  1 035 000 

Spaarrekening Kim en An  75 000 

Effectenportefeuille An  525 000 

Beleggingsverzekeringen 

Tak 23 verzekering  2 000 000 

Overige vermogensbestanddelen 

Collectie schilderijen (BM Juka) 225 000 

Schulden 

Hypotheek gezinwoning  600 000 
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2—Beheer van uw vermogen 
 

2.1. Familiale vennootschappen 
 

  Mandaten Functie 

BVBA 

Anki (STAK) Kim Ono Zaakvoerder 

  An Orak Zaakvoerder 

Patri Kim Ono Zaakvoerder 

  An Orak Zaakvoerder 

BM 

Juka Kim Ono Beheerder 

  An Orak Beheerder 

NV 

Onorak Peter Selie Bestuurder 

STAK 

Protection Kim Ono Bestuurder 

  An Orak Bestuurder 

 

 

2.2. Volmachten 
 

Er werden nog geen voorzorgsvolmachten afgesloten. 
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In dit hoofdstuk bieden wij een overzicht van 
uw pensioenopbouw (2de en 3de pijler).  

De uitkering bij afkoop betreft de huidige reserves die werden opgebouwd, 
zonder rekening te houden met eventuele fiscale afhoudingen in geval van 
effectieve afkoop. 

De uitkering bij overlijden betreft de verzekeringsprestatie die zal worden 
uitbetaald bij overlijden, eveneens zonder rekening te houden met 
eventuele fiscale afhoudingen. 

De uitkering bij pensionering betreft het brutobedrag dat u zal hebben 
opgebouwd, in de veronderstelling dat de te betalen premies de komende 
jaren verder worden betaald. Ook dit bedrag houdt geen rekening met de 
eventueel te betalen belasting op de uitkering bij pensionering. 

IPT An  

Verzekerde(n) An Orak    

Verzekeringsnemer(s) Onorak    

 Begunstigde Percentage Bezit UItkering 

Bij afkoop An Orak 100 % Volle eigendom 400 000 

Bij overlijden Kim Ono 100 % Volle eigendom 600 000 

Bij pensionering An Orak 100 % Volle eigendom 1 200 000 
 

IPT Kim  

Verzekerde(n) Kim Ono    

Verzekeringsnemer(s) Onorak    

 Begunstigde Percentage Bezit UItkering 

Bij afkoop Kim Ono 100 % Volle eigendom 400 000 

Bij overlijden An Orak 100 % Volle eigendom 600 000 

Bij pensionering Kim Ono 100 % Volle eigendom 1 200 000 
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1—Wie verkrijgt wat? 
 

De vraag wie wat verkrijgt bij uw overlijden, wordt beheerst door  

a) uw huwelijksvermogensstelsel,  

b) de wettelijke devolutie en  

c) eventuele afwijkingen op de wettelijke devolutie via bijvoorbeeld een 
testament. 

Uit uw historiek blijkt dat volgende elementen daarbij van belang zijn: 

• Er werd geen testament of huwelijkscontract opgemaakt, waardoor de 
wettelijke verdeling van toepassing is. 

 

Hieruit volgt dat: 

• De huwgemeenschap wordt bij helften verdeeld. 
• De nalatenschap komt toe aan de langstlevende in vruchtgebruik en de 

kinderen in blote eigendom. 
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2—Erfbelasting 
 

2.1. Principes 
 

Hieronder vindt u een raming van de erfbelasting verschuldigd bij uw overlijden. Voor de berekening van de 
erfbelasting wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

a) de gezinswoning,  
b) het ander onroerend vermogen,  
c) de actieve familiale vennootschappen en  
d) het ander roerend vermogen.  

Dit onderscheid is van belang voor de berekening van de erfbelasting. 

Verkrijging tussen echtgenoten 
• De gezinswoning is vrijgesteld van erfbelasting. 
• Voor actieve familiale vennootschappen geldt een flat rate van 3 %. 
• Het ander roerend en onroerend vermogen worden belast tegen volgende tarieven, waarbij deze tarieven 

afzonderlijk worden toegepast op het roerend vermogen enerzijds en het onroerend vermogen anderzijds: 
 
‒ Van 0 tot 50.000 EUR: 3 % 
‒ Van 50.000,01 tot 250.000 EUR: 9 % 
‒ Vanaf 250.000,01 EUR: 27 % 

Verkijging tussen ouders en (klein)kinderen 
• De gezinswoning is niet vrijgesteld van erfbelasting en wordt samen met het ander onroerend vermogen belast. 
• Voor actieve familiale vennootschappen geldt een flat rate van 3 %. 
• Het ander roerend en het onroerend vermogen (inclusief de gezinwoning) worden belast tegen volgende 

tarieven, waarbij deze tarieven per verkrijger afzonderlijk worden toegepast op het roerend vermogen enerzijds 
en het onroerend vermogen anderzijds: 
 
‒ Van 0 tot 50.000 EUR: 3 % 
‒ Van 50.000,01 tot 250.000 EUR: 9 % 
‒ Vanaf 250.000,01 EUR: 27 % 

De berekening gebeurt na verrekening van eventuele schulden (= bepalen’netto-belastbare grondslag’). Voor deze 
verrekening van schulden gelden specifieke regels waarmee rekening werd gehouden in het hierna opgenomen 
overzicht. 

Voor het geval er een relatie vruchtgebruik-blote eigendom ontstaat, wordt voor de bepaling van de netto-
belastbare grondslag de waarde van het vruchtgebruik/de blote eigendom bepaald op grond van onderstaande 
tabel (uitgedrukt in percentages van de waarde in volle eigendom): 
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Leeftijd vruchtgebruiker Vruchtgebruik Blote eigendom 

Minder dan 20 jaar 72 % 28 % 

Tussen 20 en 30 jaar 68 % 32 % 

Tussen 30 en 40 jaar 64 % 36 % 

Tussen 40 en 50 jaar 56 % 44 % 

Tussen 50 en 55 jaar 52 % 48 % 

Tussen 55 en 60 jaar 44 % 56 % 

Tussen 60 en 65 jaar 38 % 62 % 

Tussen 65 en 70 jaar 32 % 68 % 

Tussen 70 en 75 jaar 24 % 76 % 

Tussen 75 en 80 jaar 16 % 84 % 

Boven de 80 jaar 8 % 92 % 

 

De erfbelasting treft in principe enkel de overdracht van vermogen door het overlijden, zijnde de 
eigendomsoverdrachten waarvan de juridische oorzaak het overlijden is (en dus niet b.v. een contract). De 
Vlaamse Codex Fiscaliteit voorziet evenwel in een aantal fictiebepalingen waardoor de overdracht van vermogen 
kort voor het overlijden of naar aanleiding van het overlijden, eveneens belastbaar zijn. De belangrijkste 
fisctiebepalingen zijn: 

• Verkrijgingen via een levensverzekeringscontract of meer algemeen een contract afgesloten door de overledene 
met een derde ten behoeve van een erfgenaam. 

• De toebedeling van het gemeenschappelijke vermogen voor meer dan 50 % aan de langstlevende echtgenoot. 
• Schenkingen binnen de drie jaar voor overlijden die niet werden geregistreerd (7 jaar in geval van schenking 

van een actieve familiale vennootschap). 
 

Ook met deze fictiebepalingen wordt rekening gehouden in onderstaand overzicht.  

Tot slot merken we nog op dat we de erfbelasting over beide overlijdens heen ramen. De raming bij het tweede 
overlijden houdt geen rekening met de betaling van de erfbelasting verschuldigd bij het eerste overlijden. 
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2.2. Raming 
 

Kim Ono overlijdt eerst       

  Gezins 
woning 

Ander 
onroerend 

Actieve 
familiale 
vennoot 

schap 

Ander 
roerend 

Fictie-
bepaling 

Totaal 

Overlijden Kim Ono             

Netto belastbare grondslag An Orak 250.049  187.536  1.439.747  1.081.242   2.958.576  

Erfbelasting An Orak 0 13.878 43.192 243.935  301.006 

Netto belastbare grondslag Jules Ono  171.908  565.614  110.488   848.012 

Erfbelasting Jules Ono  12.471  16.968  6.943   36.384 

Netto belastbare grondslag Kasper Ono  171.908  565.614  110.488   848.012 

Erfbelasting Kasper Ono  12.471  16.968  6.943   36.384 
      Totaal 373.774 

       
Overlijden An Orak             

Netto belastbare grondslag Jules Ono  390.701  835.488  2.113.609   3.339.800 

Erfbelasting Jules Ono  57.489  25.064  522.674   605.228 

Netto belastbare grondslag Kasper Ono  390.701  835.488  2.113.609   3.339.800 

Erfbelasting Kasper Ono  57.489  25.064  522.674   605.228 
         Totaal 1.210.457 
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An Orak overlijdt eerst       

  Gezins 
woning 

Ander 
onroerend 

Actieve 
familiale 
vennoot 

schap 

Ander 
roerend 

Fictie-
bepaling 

Totaal 

Overlijden An Orak             

Netto belastbare grondslag Kim Ono 250.049  187.536  935.747 1.375.242  2.748.576 

Erfbelasting Kim Ono 0 13.878  28.072  323.315   365.266 

Netto belastbare grondslag Jules Ono  171.908  367.614  225.988   765.512 

Erfbelasting Jules Ono  12.471  11.028  17.338   40.839 

Netto belastbare grondslag Kasper Ono  171.908  367.614  225.988   765.512 

Erfbelasting Kasper Ono  12.471  11.028  17.338   40.839 
         Totaal 446.944 

       
Overlijden Kim Ono             

Netto belastbare grondslag Jules Ono  390.701  1.285.488  1.851.109   3.527.300 

Erfbelasting Jules Ono  57.489  38.564  451.799   547.853 

Netto belastbare grondslag Kasper Ono  390.701  1.285.488  1.851.109   3.527.300 

Erfbelasting Kasper Ono  57.489  38.564  451.799   547.853 
         Totaal 1.095.707 
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  6 



Private Value Map | Ono-Orak voorbeelddossier 

39  |  Uw actiepunten 
 

 

 

 

Wij raden u aan om een wijziging van uw huwelijkscontract door te 
voeren, waarbij een keuzebeding wordt ingelast. 

Daarnaast is het te verkiezen om een testament op te maken waarbij de 
gezinswoning gelegateerd wordt aan de langstlevende. Deze vererving is 
vrij van successierechten. 

 

“Our new Constitution 
is now established, and 
has an appearance that 
promises permanency; 
but in this world 
nothing can be said to 
be certain, except 
death and taxes” 
Benjamin Franklin 
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Stukkenbundel en 
verklarende 
woordenlijst 
  

7 
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Stukkenbundel 
 

1. Oprichtingsovereenkomst burgerlijke maatschap 
2. Schenkingsakte 20 januari 2018 
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Verklarende woordenlijst 
 

1—Relatievermogensrecht 
 

1.1. Wettelijk stelsel 
 

Het wettelijk stelsel vormt het algemeen toepasselijke regime dat van toepassing is op echtgenoten die geen 
huwelijkscontract hebben afgesloten. Ook bij huwelijkscontract kan er voor het wettelijk stelsel gekozen worden, 
waarbij het stelsel aangepast kan worden aan de persoonlijke wensen.  

Binnen dit wettelijk stelsel wordt het vermogen van de echtgenoten verdeeld in drie vermogens: 

1. Het eigen vermogen van de ene echtgenoot. 
2. Het eigen vermogen van de andere echtgenoot. 
3. Het gemeenschappelijk vermogen. 
 

 

Deze onderscheiden vermogens zijn als volgt samengesteld (schulden buiten beschouwing gelaten): 

Eigen vermogen Gemeenschappelijk vermogen 

Alle goederen die men bezit van vóór het huwelijk. De beroepsinkomsten en inkomsten die deze aanvullen of 
vervangen (bv. kinderbijslag, vakantiegeld, rustpensioen, 
opzegvergoeding, werkloosheidsuitkering, …) 

Alle goederen die men verwerft (vóór of na het huwelijk) 
via erfenis of schenking. 

Alle inkomsten uit eigen goederen die tijdens het huwelijk 
worden verworven (bv. huurgelden van een eigen 
onroerend goed, interesten op een effectenrekening die 
men reeds vóór het huwelijk bezat, …). 

Alle goederen die in de plaats komen van de hierboven 
genoemde goederen. 

Alle goederen waarvan niet kan bewezen worden dat ze 
de eigendom zijn van één van de echtgenoten. 

 

De wet regelt daarbij o.a. hoe het gemeenschappelijk vermogen wordt verdeeld bij echtscheiding of overlijden. 
Het principe daarbij is dat elke echtgenoot de helft van het gemeenschappelijk vermogen krijgt toebedeeld. Zo zal 
in principe de nalatenschap van de eerststervende bestaan uit zijn eigen vermogen en de helft van het 
gemeenschappelijk vermogen.  

Zolang de opdeling in drie vermogens wordt gerespecteerd, kunnen in een huwelijkscontract bepaalde 
afwijkingen op de wettelijke regels worden voorzien. Zo kunnen eigen goederen in het gemeenschappelijk 
vermogen worden gebracht of kan afgeweken worden van de wettelijke verdelingsregels.  
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Een paar vaak voorkomende afwijkingen zijn: 

Beding van ongelijke verdeling of verblijvingsbeding 

Voorziet in een afwijking op de verdeling bij helften van het gemeenschappelijk vermogen bij overlijden, door een 
andere verdeelsleutel te voorzien. Meestal zal worden voorzien dat de langstlevende echtgenoot de keuze kan 
maken uit verschillende verdeelsleutels. 

Indien wordt voorzien dat de integrale huwgemeenschap toekomt aan de langstlevende, spreekt men over 
verblijvingsbeding. 

Indien er een beding van ongelijke verdeling is voorzien en de langstlevende verkrijgt naar aanleiding van dit 
beding een schuld ten aanzien van de nalatenschap ten belope van wat hij/zij boven de helft van het 
gemeenschappelijk vermogen verwerft, is er een beding van ongelijke verdeling onder last. Voor zover de 
langstlevende de volledige huwgemeenschap verwerft onder de verplichting om aan de nalatenschap de 
tegenwaarde te betalen ten belope van de helft van de huwgemeenschap, is er een verblijvingsbeding onder 
last. 

Vooruitmakingsbeding 

Voorziet in een afwijking op de verdeling bij helften van het gemeenschappelijk vermogen bij overlijden of 
echtscheiding door te voorzien dat één van de echtgenoten bij ontbinding van het huwelijk (door overlijden van één 
van de echtgenoten of bij echtscheiding) een bepaald goed, een bepaalde hoeveelheid goederen of een bepaald 
bedrag uit het mag vooruitnemen, zonder dat dit op zijn of haar toekomende helft zal worden aangerekend. 

Keuzebeding 

Laat de langstlevende echtgenoot toe om bij de verdeling van de huwgemeenschap bij helften, zelf de goederen 
aan te duiden die in zijn of haar helft vallen. Indien en in de mate dat de langstlevende daarbij goederen kiest die 
een hogere waarde hebben dan de helft, kan worden voorzien dat het surplus moet worden vergoed. In dat geval 
spreekt men van een keuzebeding onder last.  

 
1.2. Stelsel van scheiding van goederen 
 

In tegenstelling tot het voormelde wettelijk stelsel waar drie vermogens worden gevormd, kent het stelsel van 
scheiding van goederen slechts twee vermogens: 

1. Het eigen vermogen van de ene echtgenoot. 
2. Het eigen vermogen van de andere echtgenoot. 
 

 

Voor het stelsel van scheiding van goederen dient dan ook steeds via huwelijkscontract uitdrukkelijk te worden 
gekozen. 
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Het gegeven dat er geen gemeenschappelijk vermogen bestaat wil echter niet zeggen dat de echtgenoten niets 
samen kunnen bezitten. Na het huwelijk kunnen de echtgenoten bv. samen een onroerend goed aankopen, hetwelk 
zij dan onverdeeld samen zullen bezitten. De goederen waarvan niet bewezen kan worden dat zij eigendom zijn 
van één van de echtgenoten, worden geacht ook onverdeeld aan beide eigengenoten toe te behoren. Naast 
dergelijke onverdeeldheden vermengen de vermogens zich in principe niet met elkaar en blijven zij gescheiden. 

In een stelsel van scheiding van goederen participeren de echtgenoten niet in het vermogen dat elk van hen tijdens 
het huwelijk kunnen opbouwen. Afwijkingen op dit principe kunnen worden voorzien.  

Vaak voorkomende afwijkingen zijn: 

Creatie van een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen (of ‘TIGV’) 

Via een TIGV wordt getracht de principes van een gemeenschappelijk vermogen beperkt in te voegen in een 
stelsel van scheiding van goederen. Daarbij brengen beide echtgenoten of één van het specifieke goederen in 
gemeenschap, waarbij vervolgens afspraken worden opgenomen omtrent de verdeling van deze gemeenschap bij 
overlijden of echtscheiding. 

Dit gemeenschappelijk vermogen is ‘intern’ omdat de bepalingen ervan enkel geldig zijn tussen echtgenoten. Naar 
derden toe betreft het goederen die gewoon in onverdeeldheid toebehoren aan beide echtgenoten. 

 

Met betrekking tot dit TIGV kunnen dan afspraken gemaakt worden rond de verdeling, zoals bijvoorbeeld een 
keuzebeding en een beding van vooruitmaking. Het grote voordeel hiervan is dat dit zogenaamde 
huwelijksvoordelen zijn, waardoor de gemeenschappelijke kinderen de verdeling van het TIGV niet kunnen 
aanvechten. 

Verrekenbeding 

Elke echtgenoot blijft eigenaar van de goederen die op zijn/haar naam staan, maar verbindt er zich toe een 
prestatie te leveren (iets te geven) aan de andere echtgenoot bij overlijden of echtscheiding. Op die manier kan er 
een zekere solidariteit worden ingebouwd tussen beide echtgenoten.  

Daarbij moeten volgende zaken worden bepaald, die de omvang en de uitwerking van het verrekenbeding 
vormgeven: 

Te bepalen Bijvoorbeeld 

De verrekenmassa 
Welke goederen in aanmerking komen voor verrekening. 

• Enkel de goederen die u tijdens het huwelijk heeft 
verworven (niet verkregen via schenking of 
testament) 
(= de huwelijkse aanwinsten) 

• Zowel uw tegenwoordige als uw toekomstige 
goederen. 

• Enkel de inkomsten uit beroepsbezigheden. 

De verrekensleutel 
Duidt aan volgens welke criteria de verrekenvordering 
wordt begroot. Hoe groot de vordering van elke 
echtgenoot dus is tegenover de andere echtgenoot. 

• 50/50 bij echtscheiding en 0/100 bij overlijden. 
• Beperkt tot een bepaald forfaitair bedrag. 
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Het verrekentijdstip 
Dit geeft aan op welk tijdstip tot verrekening kan worden 
overgegaan. 

• Periodiek (jaarlijks, vijfjaarlijks, …) gedurende het 
huwelijk. 

• Finaal (slechts verrekening bij ontbinding van het 
huwelijk). 

• Enkel bij overlijden of ook bij echtscheiding. 

De verrekenmodaliteiten 
Deze bepalen de modaliteiten van de verrekening.  

• Eenzijdig voor één echtgenoot of wederkerig? 
• Verplichte of facultatieve verrekening? 
• Te voldoen in geld of in goederen? 

 

Schematische voorstelling van een 0/100-verdeling: 
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1.3. Wettelijk en feitelijk samenwonenden 
 

Indien u niet gehuwd bent, maar u woont wel samen met uw partner, wordt gesproken over: 

Wettelijk samenwonenden  

Indien u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een schriftelijke verklaring van wettelijke samenwoning heeft 
afgelegd. 

Feitelijk samenwonenden 

Indien u geen zo een verklaring heeft afgelegd. 

Ook wettelijk en feitelijk samenwonenden kunnen afspraken vastleggen in een samenlevingscontract. Dit kan gaan 
over de bijdragen in de lasten van het samenleven, het lot van de goederen (bewijs over van wie de 
respectievelijke goederen zijn) en afspraken in geval van verbreking van de samenwoning. 

Bij samenwonenden is er net zoals bij het stelsel van scheiding van goederen slechts sprake van twee 
vermogens: 

1. Het eigen vermogen van de ene partner. 
2. Het eigen vermogen van de andere partner. 
 

 

Bij het overlijden van een partner zal zijn of haar nalatenschap samengesteld zijn uit zijn of haar eigen 
vermogen. 
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2—Erfrecht 
 

2.1 Wettelijke devolutie 
 

De wettelijke devolutie omvat de door de wet vastgelegde wijze waarop een nalatenschap zal vererven 
(aan wie en voor welk deel) indien er niet over de nalatenschap werd beschikt. Dus indien er geen specifiek 
testament werd opgemaakt of andere documenten die invloed hebben op de vererving van de nalatenschap. 

Vererving naar de kinderen en de langstlevende echtgenoot/partner 

Indien u overlijdt en u laat kinderen en een echtgenoot na, zal uw nalatenschap als volgt vererven. 

Naar uw echtgenoot Naar uw kinderen 

Het vruchtgebruik op uw gehele nalatenschap 
(ongeacht het stelsel waaronder u gehuwd was). 

De blote eigendom van uw gehele nalatenschap. 

 

Vererving naar de kinderen en wettelijk samenwonende partner 
 

Naar uw partner Naar uw kinderen 

Het vruchtgebruik op de woning die u samen 
bewoonde en op de huisraad die er zich in bevond. 

De volle eigendom van uw gehele nalatenschap, met 
uitzondering van de gezinswoning, waarvan zij slechts de 
blote eigendom erven. 

 

Vererving naar de kinderen en feitelijk samenwonende partner 
 

Naar uw partner Naar uw kinderen 

Nihil. De volle eigendom van uw gehele nalatenschap. 

 

2.2. Reserve 
 

Indien in het erfrecht wordt gesproken over de “reserve” doelt men op het gedeelte van de nalatenschap dat door 
de wet wordt voorbehouden aan bepaalde erfgenamen. Dit worden ook wel de reservataire of bevoorrechte 
erfgenamen genoemd. Deze reserve moet volgens de wetgever toekomen aan deze erfgenamen, die men dus niet 
volledig kan onterven. 

Het “beschikbaar deel” vormt dan dat deel van de nalatenschap waarover men vrij kan beschikken en dat dus niet 
voorbehouden is aan eventueel reservataire erfgenamen. 

De wetgever bestempelt de volgende personen als reservataire erfgenamen, die volgende fractie van de 
nalatenschap minimum moeten ontvangen als erfdeel: 
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Reservataire erfgenaam Voorbehouden erfdeel 

De afstammelingen • In geval van enig kind:  
1/2de van de nalatenschap 

• In geval van twee kinderen: 
2/3de van de nalatenschap (elk 1/3de) 

• In geval van drie kinderen of meer: 
3/4de van de nalatenschap (elk 1/4de) 

De ouders (bij gebrek aan afstammelingen en indien de 
nalatenschap niet volledig werd toegekend aan de 
huwelijkspartner of wettelijk samenwonende partner). 

Elk 1/4de van de nalatenschap 

De langstlevende echtgenoot De langstlevende echtgenoot heeft minstens recht op de 
helft van de nalatenschap in vruchtgebruik (‘abstracte 
reserve’) of het vruchtgebruik op de gezinswoning met 
inboedel, indien dit meer is (‘concrete reserve’). 

 

Deze breukdelen worden berekend op het vermogen dat de overledene zou bezitten indien hij/zij geen schenkingen 
zou hebben gedaan. Dus voor de bepaling van de reserve en het beschikbaar deel worden alle in het verleden 
gedane schenkingen fictief weer bij het nalatenschapsvermogen geteld ter bepaling van de omvang. 

Vanaf 1 september 2018 zal het nieuwe erfrecht van toepassing zijn, waarbij het voorbehouden deel voor 
voornoemde reservataire erfgenamen zal wijzigen. 

2.3. Beschikbaar deel 
 

Zie definiëring bij ‘reserve’ hiervoor. 
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3—Schenkingen 
 

3.1. Voorschot op erfdeel 
 

Indien u een schenking doet aan een toekomstige erfgenaam, dan wordt deze geacht door u te zijn gedaan als 
een voorschot op het erfdeel van de betrokken begiftigde. 

Dit houdt in dat u de betrokken begiftigde via de schenking reeds wil laten genieten van wat hij/zij later toch zal 
krijgen, zonder dat deze schenking de gelijkheid tussen uw toekomstige erfgenamen verbreekt. Met de schenking 
heeft u niet de intentie om de begiftigde meer te geven dan de andere erfgenamen. 

Alle erfgenamen zullen dus uiteindelijk een gelijk aandeel erven, maar de begiftigde krijgt op voorhand een 
welbepaald goed en heeft hiervan dus een soort vooruitgeschoven genotsrecht. 

Het herstel van de gelijkheid onder de erfgenamen vindt bij dergelijke schenking plaats op het moment van het 
overlijden van de schenker en meer bepaald door de techniek van de inbreng. De begiftigde van een schenking als 
voorschot op erfdeel moet namelijk – indien hij als erfgenaam tot uw nalatenschap komt – op het ogenblik van uw 
overlijden ‘inbreng’ doen van het geschonken goed zodat deze schenking bij de samenstelling van uw 
nalatenschapsvermogen en het bepalen van iedere erfgenaam zijn erfdeel, mee in rekening wordt genomen (zie 
tevens de begripsomschrijving van ‘inbreng’). 

3.2. Buiten deel 
 

Indien u specifieert dat u de schenking aan uw toekomstige erfgenaam buiten deel doet, dan bepaalt u 
uitdrukkelijk dat deze schenking vrijgesteld is van latere inbreng. 

Dit houdt in dat u de betrokken begiftigde via de schenking werkelijk wil bevoordelen ten opzichte van de 
andere toekomstige erfgenamen door hem/haar reeds tijdens zijn/haar leven en op definitieve wijze een extraatje 
te gunnen, bovenop het normaal erfdeel dat de begunstigde later bij uw overlijden zal krijgen. 

De gelijkheid tussen uw toekomstige erfgenamen wordt dan verbroken aangezien de begiftigde – indien hij 
als erfgenaam tot uw nalatenschap komt – op het ogenblik van uw overlijden geen inbreng moet doen van het 
buiten deel geschonken goed. Dergelijke schenking moet binnen de perken van het beschikbaar deel blijven en 
wordt daarop dan ook aangerekend, volgens het principe oudste schenkingen eerst.  

Schenkingen aan niet-erfgenamen zijn altijd buiten deel.  

Levensverzekeringen zijn in principe steeds buiten deel. Onder het nieuwe erfrecht zal dit ook zo blijven voor de 
levensverzekeringen die zijn aangegaan voor 1 september 2018 en waarvan de begiftigingsclausule nooit is 
aangepast, dan wel waarbij de begiftigingsclausule voor het laatst voor 1 september 2018 werd aangepast. 

3.3. Inbreng 
 

Het begrip ‘inbreng’ betekent dat een geschonken goed moet terugkeren naar de erfmassa waar het onder de 
erfgenamen verdeeld wordt. 

Indien een schenking onderworpen is aan inbreng (dit is een schenking op voorschot van erfdeel) impliceert dit dat 
op het ogenblik van uw overlijden bij de samenstelling van uw nalatenschapsvermogen het door u tijdens uw leven 
weggeschonken goed mee in rekening wordt gebracht bij het bepalen van de omvang van uw vermogen. Zo wordt 
op het ogenblik van uw overlijden uw nalatenschapsvermogen samengesteld alsof er niet zou geschonken 
geweest zijn, dit om vast te stellen wat het erfdeel is waar elk van uw erfgenamen recht op heeft. Op die manier 
wordt de gelijkheid tussen de erfgenamen gevrijwaard. 
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Verduidelijkend voorbeeld: 

U heeft een vermogen van 300.000 EUR en schenkt hiervan 100.000 EUR als voorschot aan één van uw twee 
kinderen. Op het ogenblik van uw overlijden bedraagt uw vermogen nog 200.000 EUR.  

• Indien geen rekening wordt gehouden met de reeds gedane schenking, wordt de waarde van uw nalatenschap 
vastgesteld op 200.000 EUR, te verdelen over uw twee erfgenamen, namelijk aan elk kind 100.000 EUR. Dan 
wordt de gelijkheid tussen uw kinderen verstoord aangezien één kind uiteindelijk 200.000 EUR heeft ontvangen 
(schenking + erfdeel). 

• Met de regel van de inbreng wordt uw nalatenschapsvermogen daarentegen fictief vastgesteld op 300.000 EUR 
waarbij elk van uw kinderen recht heeft op 150.000 EUR en vastgesteld wordt dat één kind reeds 100.000 EUR 
heeft gekregen van zijn erfdeel van 150.000 EUR. Van de effectieve in de nalatenschap aanwezig 200.000 EUR 
krijgt het begiftigde kind dus nog 50.000 EUR en het andere kind 150.000 EUR. 

 

De wijze waarop deze inbreng moet gebeuren, verschilt naargelang het gaat om roerende dan wel onroerende 
goederen die werden geschonken. 

Roerend goed Onroerend goed 

Inbreng door mindere ontvangst. Inbreng in natura. 

Een roerend goed moet worden ingebracht via ‘mindere 
ontvangst’. Dit betekent dat de erfgenaam-begiftigde het 
geschonken goed behoudt, maar dat de mede-
erfgenamen vóór de verdeling van het 
nalatenschapsvermogen andere goederen met een gelijke 
waarde uit het nalatenschapsvermogen nemen zodat alle 
erfgenamen terug op gelijke voet komen te staan. 

Een onroerend goed moet in principe ‘in natura’ worden 
ingebracht bij de (weder)samenstelling van het 
nalatenschapsvermogen. Dit betekent dat het 
weggeschonken goed zelf, en niet louter de waarde van 
het goed, door de erfgenaam-begiftigde ‘op tafel’ moet 
worden gelegd. 
 
Op dit principe bestaan er uitzonderingen, b.v. voor het 
geval het geschonken onroerend goed inmiddels werd 
verkocht of wanneer er nog andere onroerende goederen 
in de nalatenschap aanwezig zijn. 

Deze inbreng gebeurt aan de waarde die het goed had op 
het ogenblik van de schenking. 

Deze inbreng gebeurt aan de waarde die het goed heeft 
op de dag van het overlijden. 

 

Daarenboven verschilt deze inbreng ook indien er tevens een langstlevende echtgenoot opkomt als erfgenaam. 

De regels van de inbreng t.a.v. een langstlevende echtgenoot zijn er immers niet om de gelijkheid onder de 
erfgenamen (waaronder de langstlevende) te herstellen, maar om de langstlevende de mogelijkheid te bieden zijn 
of haar erfdeel op te eisen. 

De algemene regel is dat de langstlevende echtgenoot vruchtgebruik erft op de gehele nalatenschap, waardoor het 
erfrecht van kinderen in beginsel beperkt is tot de blote eigendom. Daarnaast erft de langstlevende echtgenoot ook 
op de goederen die geschonken werden als voorschot het vruchtgebruik. Het begiftigde kind kan zich echter 
onttrekken aan dit vruchtgebruik. 

Roerend goed Onroerend goed 

Betaling van een geïndexeerde rente Inbreng in natura. 

De erfgenaam-begiftigde kan ervoor kiezen het 
geschonken goed in volle eigendom te behouden door 
aan de langstlevende echtgenoot een geïndexeerde rente 
te betalen berekend op de waarde van het goed waarover 
deze een recht van vruchtgebruik bezit. 

Indien de erfgenaam-begiftigde het geschonken 
onroerend goed dient in te brengen in natura volgens de 
hierboven omschreven regels, zal de langstlevende 
echtgenoot haar vruchtgebruik uitoefenen over dit 
onroerend goed. 
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Dient er niet ingebracht te worden in natura, dan geldt 
ook hier dat de erfgenaam-begiftigde er voor kan kiezen 
een geïndexeerde rente te betalen. 

Waarde die het goed heeft op de dag van het overlijden Waarde die het goed heeft op de dag van het overlijden. 

 

Naar aanleiding van het nieuwe erfrecht zal de regeling inzake de inbreng (inclusief de inbreng ten aanzien van de 
langstlevende echtgenoot) eveneens hervormd worden vanaf 1 september 2018. 

 

3.4. Inbreng in geval van een schenking tussen echtgenoten 
 

De klassieke inbrengregels zoals hiervoor beschreven, verschillen indien de inbreng betrekking heeft op een 
schenking die tussen echtgenoten werd gedaan. 

Een inbreng door mindere ontvangst kan dan niet aangezien de langstlevende slechts vruchtgebruik erft. 

De langstlevende die een schenking heeft gekregen heeft daarom de keuze: ofwel staat hij/zij de blote eigendom 
af aan de kinderen-erfgenaam, ofwel vergoedt hij/zij hen de waarde van de blote eigendom. 

3.5. Inkorting 
 

Dit is een rechtsmiddel dat ter beschikking staat van de reservataire erfgenamen ter bescherming van hun reserve. 
Indien de som van de schenkingen buiten erfdeel die u gedurende uw leven heeft gedaan de grenzen van het 
beschikbaar deel van uw nalatenschap overschrijden, kunnen uw reservataire erfgenamen namelijk een 
vordering tot inkorting instellen tegen de begiftigde(n) van deze schenking(en) buiten deel om hun wettelijk 
voorbehouden erfdeel op te eisen. 

Dergelijke inkorting geschiedt niet van rechtswege, maar moet effectief worden gevorderd door de reservataire 
erfgenamen die hun voorbehouden erfdeel wensen te vrijwaren. Daarenboven komt de gevorderde inkorting enkel 
ten goede van die reservatairen die de vordering instellen. 

Inkorting gebeurt in principe in natura. Ze verkrijgen via inkorting dus recht op de geschonken goederen zelf en 
niet enkel op hun tegenwaarde. De begiftigde moet de goederen indien mogelijk dus effectief teruggeven. De 
volgende volgorde wordt hierbij gehanteerd: eerst worden legaten uit het testament ingekort, vervolgens de 
schenkingen volgens het principe de meest recente eerst, totdat de reserve werd hersteld.  

Ook de regels inzake de inkorting zullen gewijzigd worden door de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht. 

3.6. Conventionele terugkeer bij vooroverlijden (of terugkeerbeding) 
 

Bij schenking geldt het gezegde “gegeven is gegeven”. Een weggeschonken goed verlaat in principe definitief het 
vermogen van de schenker. Met een terugkeerbeding kan u hier evenwel aan remediëren. 

De conventionele terugkeer of het ‘terugkeerbeding’ is een specifieke bepaling die u kan opnemen in de schenking 
om u in staat te stellen het weggeschonken vermogen terug te roepen indien de begiftigde vóór u zou 
overlijden. 

De schenking wordt ontbonden waardoor het weggeschonken goed terugkeert naar uw vermogen alsof er nooit een 
schenking is geweest. Deze terugkeer is dan ook in principe onbelast. Een optioneel conventionele terugkeer bij 
vooroverlijden met betrekking tot onroerende goederen is – per uitzondering – immers wel belast.  
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3.7. Fideïcommis de residuo (of schenking met doorgeefplicht) 
 

Dit is een specifieke modaliteit die in een schenking kan worden opgenomen om een goed opeenvolgend aan 
verschillende personen te schenken. 

De ‘schenking met doorgeefplicht’ is een tweetrapsschenking waarbij u als schenker in een eerste fase schenkt 
aan een eerste begiftigde. Daarbij bepaalt u dat wat overblijft van die schenking (het residuum) bij het overlijden 
van deze eerste begiftigde automatisch naar een tweede begiftigde gaat die u expliciet heeft aangeduid. Na het 
overlijden van de eerste begiftigde, gaat uw schenking aldus in een tweede fase over naar de door u aangeduide 
secundaire begiftigde. Deze tweede begiftigde verkrijgt rechtstreeks van u en moet dus al bestaan op het ogenblik 
van de schenking (geboren of minstens verwekt zijn) en de schenking tijdens uw leven aanvaarden. 

Twee personen worden dus in één beweging de begunstigden van dezelfde schenking. De tweede begiftigde moet 
alleen wachten tot de eerste is overleden. De eerste begiftigde moet de geschonken goederen niet bewaren of 
intact houden. De secundaire begiftigde ontvangt louter wat na het overlijden van de eerste begiftigde overblijft. 

Afhankelijk van de lasten opgenomen bij de schenking kan de eerste begiftigde het fideïcommissair vermogen (het 
hem/haar geschonken vermogen) vrij beheren, vervreemden en verteren. Wel is het zo dat de eerste begiftigde de 
geschonken zaken apart – d.w.z. afzonderlijk van zijn/haar gewoon vermogen – moet beheren. Wat er eventueel 
bij overlijden van de eerste begiftigde overblijft van het fideïcommissair vermogen gaat dan naar de tweede 
begiftigde (om die reden ook vaak de ‘verwachter’ genoemd).  

 

3.8. Zaakvervanging (of zakelijke subrogatie) 
 

Zaakvervanging is een rechtsbegrip dat inhoudt dat een zakelijk recht dat u op een goed heeft (bv. 
eigendomsrecht, recht op vruchtgebruik, recht van gebruik en bewoning, …) bij het wederbelegging of vervanging 
van dit goed blijft voortbestaan op een vermogensbestanddeel dat in de plaats treedt van dit 
oorspronkelijke goed. 

 

3.9. Privéclausule (of uitsluitingsclausule) 
 

De privéclausule of uitsluitingsclausule is een modaliteit die kan worden opgenomen bij een schenking om te 
voorkomen dat het weggeschonken vermogen (geheel of gedeeltelijk) bij de (levens)partner van de 
begiftigde terechtkomt. 

Met deze clausule bepaalt u namelijk dat hetgeen u schenkt in het privévermogen van de begiftigde dient te 
blijven. De begiftigde kan het hem/haar geschonken vermogen dan niet gemeenschappelijk maken met, of 
overdragen aan, een huidige of toekomstige (levens)partner, noch kan het geschonken goed betrokken worden in 
enige verrekening tussen de partners. 

Dit kan hetzij worden voorzien voor het geschonken goed as such, hetzij voor het geschonken goed en de 
opbrengsten ervan. 

3.10. Schenking onder last tot betalen van een rente 
 

Indien u schenkt onder de voorwaarde tot het betalen van een rente, heeft u de mogelijk om jaarlijks een 
bepaald bedrag op te vragen aan de begiftigden. Dit op voorwaarde dat de totale last de waarde van de 
geschonken goederen niet overschrijdt.  
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Dit bedrag kan u opvragen ongeacht het feit of de geschonken goederen dergelijk bedrag opbrengen. Indien u 
bijvoorbeeld aandelen schenkt, kan u de last opvragen onafhankelijk van het feit of vennootschap dividenden 
uitkeert. Praktisch gezien dienen de begiftigden uiteraard wel over voldoende liquide middelen te beschikken om de 
last te voldoen. 

Schematisch kunnen we de schenking onder last tot het betalen van een rente als volgt voorstellen: 

 

 

3.11. Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik 
 

Indien u schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik, ontvangt de begiftigde het geschonken goed slechts in 
blote eigendom. Het vruchtgebruik over het geschonken goed blijft levenslang bij u en zal pas bij uw overlijden 
automatisch bij de blote eigendom aanwassen zodat de begiftigde op dat ogenblik volle eigenaar wordt. Voor zover 
gewenst, kan u van de duurtijd van het vruchtgebruik afwijken. 

Het voordeel van een schenking met vruchtgebruik is dat u de controle en inkomsten over het geschonken goed 
behoudt. Indien u bijvoorbeeld aandelen schenkt, behoudt u als vruchtgebruiker het stemrecht over deze aandelen 
en komen de dividenden aan u toe. Voor meer uitleg inzake de figuur van het vruchtgebruik verwijzen wij naar 
infra nr. 19 van onderhavige bijlage met betrekking tot de zakenrechtelijke begrippen. 

Het uitdoven van het vruchtgebruik in uw hoofde op het ogenblik van uw overlijden geeft in principe geen 
aanleiding tot de heffing van erfbelasting. Hierop bestaan evenwel uitzonderingen: 

• Indien u na 1 juni 2016 effecten of geldbeleggingen heeft geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik 
zonder betaling van Belgische schenkbelasting (akte voor Nederlandse notaris), zal de Vlaamse fiscus toch 
erfbelasting heffen op het ogenblik van uw overlijden. Deze erfbelasting zal berekend worden op de waarde van 
de volle eigendom van de geschonken goederen. 

• Sinds 1 juni 2017 dient er bovendien ook opgelet te worden met zogenaamde nieuwe ‘gesplitste inschrijvingen’ 
in een vruchtgebruik/blote eigendom-verhouding, zelfs indien deze het gevolg zijn van een gesplitste 
inschrijving die ontstaan is vóór 1 juni 2016 (vb. door een schenking van een effectenportefeuille of aandelen 
met voorbehoud van vruchtgebruik). Concreet dienen in een dergelijke situatie, de burgerlijke vruchten 
(intresten en dividenden) best afgezonderd te worden aangehouden of rechtstreeks uitgekeerd te worden aan 
de vruchtgebruiker in plaats van deze bij het onderliggende vermogen te laten aanwassen.  
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4—Zakenrechtelijke begrippen 
 

4.1. Volle eigendom 
 

Indien u de volle eigendom bezit van een goed, bezit u het recht om op de meest volstrekte wijze van dit 
goed het genot te hebben en daarover te beschikken. Als volle eigenaar mag u alle bevoegdheden over het 
goed uitoefenen, behalve diegene waarvan u afstand zou hebben gedaan, die u overgedragen heeft of die u door 
de wet verboden zijn. Het volle eigendomsrecht impliceert ook dat u anderen kan uitsluiten van de uitoefening van 
die bevoegdheden. 

4.2. Vruchtgebruik 
 

Indien u vruchtgebruik bezit op een goed dan bent u niet de volle eigenaar met alle daarmee gepaard gaande 
bevoegdheden, maar bezit u slechts limitatieve bevoegdheden met betrekking tot dat goed. 

Als vruchtgebruiker heeft u immers slechts het recht om van een zaak, waarvan een ander de eigendom heeft, 
tijdelijk het genot en de gebruiksbevoegdheid te hebben onder de verplichting de zaak zelf in stand te 
houden. 

De eigenaar van die zaak waarop u een recht van vruchtgebruik bezit, wordt de blote eigenaar genoemd. Door uw 
vruchtgebruiksrecht bezit hij namelijk niet de volle eigendom van de zaak, maar slechts de ‘blote eigendom’. Uw 
vruchtgebruik beperkt zijn/haar eigendomsbevoegdheden. 

Er is dus een verdeling van bevoegdheden over een welbepaalde zaak. Door het vruchtgebruik wordt de 
economische waarde van het goed verdeeld tussen: 

• de vruchtgebruiker die de inkomsten van het goed krijgt en de gebruikswaarde ervan (het goed gebruiken, 
ervan genieten en het beheren, maar er niet over beschikken); 

• de blote eigenaar die de kapitaalwaarde van het goed heeft (aan het einde van het vruchtgebruik heeft de 
vruchtgebruiker immers een teruggaveplicht jegens de blote eigenaar). 

 

Dit vruchtgebruik is steeds een tijdelijk recht, waarvan de absolute maximumduur het leven van de 
vruchtgebruiker is. Bij het beëindigen van het vruchtgebruik wordt de blote eigenaar volle eigenaar van het goed 
waarop het vruchtgebruik rustte. 

4.3. Blote eigendom 
 

Zie ‘vruchtgebruik’ supra (4.2. Vruchtgebruik) 
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5—Controlemechanismen 
 

5.1. Burgerlijke maatschap 
 

Een burgerlijke maatschap is een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid waarin een aantal oprichters-
vennoten bepaalde goederen inbrengen. De ingebrachte goederen behoren nadien in onverdeeldheid toe aan de 
oprichters-vennoten. In ruil voor hun inbreng ontvangen de oprichters-vennoten deelgerechtigdheden in het 
onverdeeld vermogen van de maatschap, naar verhouding van de waarde van hun respectieve inbreng.  

De vennoten geven aan de door hun inbreng ontstane onverdeeldheid een specifieke bestemming met als doel een 
vermogensvoordeel te verwezenlijken.  

De basiskenmerken van de burgerlijke maatschap zijn aldus: 

• Meerhoofdigheid: twee of meer personen (de maten of vennoten) besluiten een onverdeeld vermogen samen te 
brengen. 

• Inbreng: elke vennoot brengt eigen goederen in om deze onverdeeld te maken of meerdere vennoten brengen 
samen goederen in die hen reeds onverdeeld toebehoren. 

• Specifiek oogmerk: het creëren van een vermogensvoordeel voor de vennoten. 
• Winstverdeling. 
• Affectio societatis: de wil om in vennootschap (zonder rechtspersoonlijkheid) samen te werken. 
 

De burgerlijke maatschap geniet geen rechtspersoonlijkheid en kent weinig wettelijke verplichtingen: de oprichting 
gebeurt onderhands (een schriftelijke overeenkomst tussen partijen volstaat en notariële tussenkomst is in principe 
niet vereist), er is geen publicatie vereist, een summiere boekhouding volstaat en er dient geen fiscale aangifte te 
worden opgesteld. Voor de fiscus is de burgerlijke maatschap transparant: eventuele inkomsten van de 
burgerlijke maatschap worden rechtstreeks belast bij de vennoten, alsof de burgerlijke maatschap niet zou 
bestaan. 

Gezien de grote contractuele vrijheid en flexibiliteit kunnen de statuten van de maatschap op maat opgesteld 
worden. Onder andere de volgende zaken kunnen hierbij flexibel worden ingevuld:  

• De inbreng per vennoot: welke vennoot brengt wat in? 
• Het aantal deelgerechtigdheden per vennoot. 
• Het bestuur van de maatschap: wie beheert het onverdeeld vermogen van de maatschap? Hoe verloopt de 

opvolging van een bestuurder? Kunnen bestuurders afgezet worden? 
• De duurtijd van de maatschap. Houdt de maatschap op bij overlijden van één van de vennoten of blijft hij 

voortbestaan? Kunnen erfgenamen vennoot worden? 
• Overdrachtsbeperkingen betreffende de deelgerechtigdheden. 
• Hoe de bevoegdheden worden verdeeld tussen de algemene vergadering en de bestuurders. 
 

5.2. Stichting administratiekantoor (of STAK) 
 

De STAK vormt een controlevehikel waarbij het zeggenschap gescheiden wordt van de economische 
eigendom. Een STAK wordt veelgebruikt voor de controle over vennootschappen, waarbij de aandelen worden 
gecertificeerd. 

De certificeringstechniek betreft het afsluiten van een overeenkomst tussen een rechtspersoon (veelal 
administratiekantoor genoemd) en de aandeelhouders van een vennootschap. Op basis van deze 
certificeringsovereenkomst geven de aandeelhouders hun aandelen in beheer bij het administratiekantoor die in 
ruil hiervoor certificaten aan hen afgeeft, waardoor de aandeelhouders certificaathouders worden. Deze 
certificaten vertegenwoordigen de economische eigendom van de aandelen. 
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Het administratiekantoor vormt zo het certificeringsvehikel waarin de aandelen “in administratie” worden gebracht. 
Dit kan een bestaand vehikel zijn, maar kan ook speciaal daartoe worden opgericht. De stichting vormt hiervoor 
een optimale structuur, waardoor vaak wordt gesproken over een stichting administratiekantoor (STAK). 

De STAK geeft in ruil voor de overgedragen aandelen certificaten uit en verbindt er zich toe om de opbrengsten van 
deze aandelen voor te behouden aan de certificaathouder(s), terwijl de STAK zelf alle rechten verbonden aan de 
aandelen uitoefent, met inbegrip van het stemrecht. 

De certificering brengt met andere woorden een splitsing tot stand tussen de vermogensrechten enerzijds en de 
lidmaatschapsrechten van de aandelen anderzijds: 

• De STAK is de juridische eigenaar: 
‒ bezit de volle eigendom van de ingebrachte aandelen; 
‒ slechts ten titel van beheer; 
‒ oefent de lidmaatschapsrechten uit (stemrecht is het voornaamste); 
‒ kan autonoom beslissen tot verkoop (indien zo voorzien). 

• De certificaathouder is de economische eigenaar: 
‒ als certificaathouder heeft hij/zij een vorderingsrecht ten aanzien van de STAK en behoudt met andere 

woorden zijn/haar aandeel in de waarde van de vennootschap evenals in de winst. 

De STAK is verplicht de inkomsten die zij ontvangt onmiddellijk door te storten aan de certificaathouder(s). De 
dividenden, kapitaaluitkeringen, … kunnen dus niet opgepot worden binnen de STAK. 

 

5.3. Bewindsclausule 
 

Indien u als schenker of na uw overlijden (bij het nalaten van vermogen) wenst te vermijden dat diegene die het 
vermogen ontvangt volledig vrij kan beschikken over de geschonken of nagelaten goederen, kan u een 
bewindsclausule opnemen. 

Dit houdt in dat u in de schenkingsakte of in uw testament bepaalt dat de goederen die aan een welbepaald 
persoon of welbepaalde personen toekomen, onder bewind moeten worden geplaatst zodat de begunstigde de 
goederen niet zelf kan beheren maar het beheer dient over te laten aan een derde door u aangeduide partij. 

Dit controlemechanisme dient beperkt te zijn in de tijd en moet een rechtvaardig doel hebben. Zoals 
bijvoorbeeld een beheer door de derde partij tot wanneer de begiftigde een welbepaalde leeftijd heeft bereikt, dit 
ter bescherming van de begiftigde zelf en bijvoorbeeld het familiepatrimonium. 
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6—Vennootschapsbegrippen 
 

6.1. Holdingvennootschap 
 

Een holdingvennootschap is een vennootschap waarvan de activiteit bestaat uit het aanhouden en beheren van 
participaties in andere (werk)vennootschappen. De holding zelf voorziet vaak ook in de financiering van de 
(werk)vennootschappen waarvan zij aandelen aanhoudt, door het verschaffen van intragroepsleningen. 

 

6.2. Patrimoniumvennootschap 
 

Een patrimoniumvennootschap heeft als activiteit het aanhouden van roerende en onroerende activa, maar 
waarbij het aangehouden vermogen geen participaties omvat in (werk)vennootschappen. De specifieke activiteit 
van de vennootschap bestaat in het productief verwerven, beheren, valoriseren en vervreemden van zowel 
roerende als onroerende goederen om de opbrengst van deze goederen te bevorderen. 

 

6.3. Managementvennootschap 
 

Een managementvennootschap kan worden omschreven als een persoonlijke vennootschap die opgericht en 
aangewend wordt met het oog op de uitoefening van de professionele activiteit van bestuurder of 
manager. De bestuurs- of managementprestaties worden via deze vennootschap en niet in persoonlijke naam 
uitgeoefend en aangerekend. 

6.4. Familiale vennootschap 
 

In Vlaanderen genieten vennootschappen die als familiale vennootschappen worden beschouwd van een fiscaal 
gunstregime waardoor de overdracht (via schenking of na overlijden) aan verlaagde tarieven kan gebeuren of 
zelfs vrijgesteld van enige belasting. 

Concreet betekent dit: 

• Vrijstelling van schenkbelasting, ongeacht de relatie tussen schenker en begiftigde 
• Beperking van erfbelasting tot een flat rate van 3 % (tussen echtgenoten en afstammelingen) of 7 % (alle 

anderen) 
 

Voor de zogenaamde ‘actieve familiale vennootschappen’ geldt het bovenstaande onverkort. Voor wat betreft 
de ‘passieve familiale vennootschappen’ zal enkel de waarde van de participaties in alle ‘reëel actieve’ 
dochtervennootschappen (i.e. die een economische activiteit uitoefenen – zie hierna) in aanmerking komen voor 
het fiscaal gunstregime. De overige waarde van de passieve familiale vennootschappen zal belast worden aan de 
normale tarieven. 

Een vennootschap draagt het label van ‘familiale vennootschap’ indien zij voldoet aan de volgende voorwaarden 
(enkel de meest relevante voorwaarden worden besproken): 

Participatievoorwaarde (ter bepaling van het familiaal karakter van de vennootschap) 

Deze voorwaarde houdt in dat de aandelen op het ogenblik van de overdracht voor ten minste 50 % in volle 
eigendom moeten toebehoren aan de erflater/schenker en zijn familie.  
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Van deze voorwaarde van 50 % wordt afgeweken indien de familiale vennootschap in handen is van meerdere 
families. Het volstaat dan dat de aandelen op het ogenblik van de overdracht voor ten minste 30 % in volle 
eigendom toebehoren aan de overdrager en zijn familie voor zover zij: 

• hetzij samen met één andere aandeelhouder en zijn familie volle eigenaar zijn van minstens 70 % van de 
vennootschap; 

• hetzij samen met twee andere aandeelhouders en hun familie volle eigenaar zijn van minstens 90 % van de 
aandelen van de vennootschap. 

 

Met familie worden volgende personen bedoeld: 

• de partner van de overdrager of aandeelhouder; 
• de verwanten in de rechte lijn (dit zijn personen die van elkaar afstammen of zo worden beschouwd, 

bijvoorbeeld bij adoptie) van de overdrager of aandeelhouder alsook hun partners; 
• de zijverwanten van de overdrager of aandeelhouder tot en met de 2de graad (broers en zussen) en hun 

partners; 
• de kinderen van broers en zussen van de erflater of aandeelhouder. 
 

Aandelen die toebehoren aan rechtspersonen komen niet in aanmerking om te worden samengeteld met de 
aandelen die toebehoren aan de overdrager. 

Indien het vruchtgebruik (zie supra 4.2. Vruchtgebruik) en de blote eigendom (zie supra 4.3. Blote 
eigendom) verspreid zitten bij de overdrager enerzijds en kwalificerende familieleden anderzijds, dan wordt 
aanvaard dat zij samen over de volle eigendom van de aandelen beschikken. 

 

Exploitatievoorwaarde (ter bepaling of de vennootschap actief is) 

Actieve familiale vennootschap 

De vennootschap (met zetel van werkelijke leiding in de Europees Economische Ruimte) moet de uitoefening van 
een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit of vrij beroep tot doel hebben en uitoefenen. 

De vennootschap moet dus een werkelijke economische activiteit hebben. Het louter verkrijgen en aanhouden van 
aandelen of deelbewijzen wordt niet aanvaard als dergelijke activiteit, bijvoorbeeld een holdingvennootschap (zie 
supra 6.1. Holdingvennootschap). Intragroepsdiensten kunnen wel voldoende zijn. Het louter verstrekken van 
waarborgen of zekerheden aan verbonden ondernemingen volstaat niet. 

Het is daarbij niet voldoende dat het maatschappelijk doel in de statuten een economische activiteit bevat. De 
vennootschap moet de activiteit ook werkelijk uitoefenen, wat de schenker/de erfgenamen van de erflater 
moeten aantonen. Dit kan met alle middelen van recht, met uitzondering van de eed. Veelal zal uit de jaarrekening 
kunnen afgeleid worden of de vennootschap een dergelijke activiteit uitoefent (o.a. uit de posten 34, 40, 44, 60 en 
70 van de jaarrekening). Indien dit niet zo is, zullen bijkomende stukken moeten worden voorgelegd (bv. facturen, 
klantenlistings, gegevens in de KBO, …). 

Passieve familiale vennootschap 

Voor holdingvennootschappen bestaan er speciale regels: 

• Ofwel beantwoordt de holding zelf aan de voorwaarden. In dat geval vormt zij op zich een actieve familiale 
(holding)vennootschap en is het fiscaal gunstregime dus onverkort van toepassing. 
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• Ofwel beantwoordt de holding zelf niet aan de voorwaarden, maar houdt ze ten minste 30 % van de 
aandelen van minstens één directe dochtervennootschap die aan de voorwaarden voldoet. Dan is de 
holding een passieve familiale vennootschap en is het fiscaal gunstregime in beperkte mate van toepassing op 
de overdracht van de aandelen van deze holdingvennootschap, met name ten belope van de waarde van de 
participaties in alle actieve dochtervennootschappen. 

 

Vermoeden van inactiviteit 

Bepaalde vennootschappen worden, ondanks het vervullen van de exploitatievoorwaarde, toch geacht geen reële 
economische activiteit te hebben. Dit zijn vennootschappen waarvan uit de balansposten van de goedgekeurde 
jaarrekening of van de geconsolideerde jaarrekening – indien het gaat om een holding die zelf niet voldoet aan de 
voorwaarden – van minstens één van de drie boekjaren voorafgaand aan de overdracht van de vennootschap blijkt 
dat volgende twee parameters cumulatief vervuld zijn: 

• de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen maken een percentage gelijk aan of lager dan 1,50 % van de 
totale activa uit; én 

• de terreinen en gebouwen maken meer dan 50 % van de totale activa uit. 
 

De controle van de voorwaarden zal gebeuren aan de hand van de (geconsolideerde) jaarrekeningen die 
gepubliceerd zijn op het ogenblik van de overdracht van de vennootschap.  

Dit vermoeden van afwezigheid van reële economische activiteit kan weerlegd worden door aan te tonen dat er 
effectief wel een economische activiteit wordt uitgeoefend (bv. dat alle onroerende goederen die aanwezig zijn in 
de vennootschap worden aangewend voor de economische activiteit van de vennootschap en dus geen privaat 
patrimonium betreffen). De administratie zal beoordelen of het tegenbewijs al dan niet geleverd is. 
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Schematisch kan het kwalificeren als een familiale vennootschap als volgt worden voorgesteld: 
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blijven de exclusieve eigendom van Deloitte Accountancy BV o.v.v.e. CVBA (hierna 
genoemd “Deloitte”) en/of haar medewerkers en worden beschermd door het 
auteursrecht en andere relevante wetgeving en reglementeringen inzake intellectuele 
eigendomsrecht. Geen enkele reproductie in om het even welke vorm of via om het 
even welk medium is toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Deloitte. Er 
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