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Fictielegaat niet ongrondwettelijk

Alain Nijs
Anton van Zantbeek

Alain Verbeke1

259. Op 26 april heeft het Arbitragehof zijn arrest gewezen met betrekking tot

een beroep tot vernietiging ingesteld tegen artikel 4, 3° W. Succ. zoals van toe-

passing in Vlaanderen. In artikel 13 decreet 24 december 2004 houdende bepa-

lingen tot begeleiding van de begroting 2005 (B.S. 31 december 2004) werd

voor Vlaanderen immers met ingang van 1 januari 2005 een nieuw fictief legaat

opgenomen. Dit nieuwe fictief legaat neemt de schenkingen onder opschortende

voorwaarde onder vuur.

Fictielegaat van artikel 4, 3° W. Succ.

260. Concreet bepaalt het voornoemde artikel: “Artikel 4 van het Wetboek der

Successierechten wordt aangevuld met een 3°, dat luidt als volgt: ‘3° alle schen-

kingen onder de levenden van roerende goederen die de overledene heeft gedaan

onder de opschortende voorwaarde die vervuld wordt ingevolge het overlijden

van de schenker’.”

Aangezien aldus het samenspel tussen de zusterwetboeken inzake registratie en

successie wordt doorkruist, diende ook het Registratiewetboek te worden aan-

gepast. Zo niet zou er dubbele belasting optreden wat verboden is ingevolge het

non bis in idem-principe. Deze aanpassing gebeurt door artikel 14 van het

decreet dat bepaalt: “In het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffie-

rechten wordt aan artikel 131 § 2, de volgende alinea toegevoegd: ‘Dit tarief is

evenwel niet van toepassing op de schenkingen onder de levenden van roerende

goederen die met legaten worden gelijkgesteld krachtens artikel 4, 3° van het

Wetboek der Successierechten’.”

Binnen de praktijk kwam dit optreden van de Vlaamse overheid aan als een

verrassing. In tijden dat de opbrengsten van successie- en registratierechten hoge

toppen scheren ingevolge een politiek van belastingverlaging, kwam deze ver-

breding van de belastbare basis als relatief onbesuisd over. De wijziging bleef

dan ook niet zonder kritiek. Strikt juridisch wordt zeer slordig omgesprongen
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met de concepten opschortende voorwaarde en opschortende termijn. Daar-

naast rees de vraag of Vlaanderen überhaupt de bevoegdheid had om fictieve

legaten in te voeren. Feit is alleszins dat het een primeur was en overigens nog

steeds is. Geen enkel ander gewest had ooit een fictief legaat gewijzigd, laat

staan een nieuw fictief legaat ingevoerd. Verder is het storend dat de nieuwe

regels worden toegepast op situaties die tot stand zijn gekomen onder het oude

recht.

Beperkende administratieve beslissing

261. Gelet op de fundamentele kritiek kon het niet anders dan dat een rechtson-

derhorige zich zou wenden tot het Arbitragehof. Dit gebeurde dan ook begin

april 2005. Blijkbaar geconfronteerd met de kritiek in de rechtsleer verscheen er

plots een duidelijke contra legem administratieve beslissing waarin het uitge-

breide toepassingsgebied om een juridisch moeilijk verklaarbare reden wordt

beperkt. Het betreft met name de administratieve beslissing van 26 april 2005

waarin kort wordt georakeld dat het nieuwe artikel 4, 3° W. Succ. Vlaamse

Gewest slechts van toepassing is indien de bedoelde schenkingen door de par-

tijen vrijwillig ter registratie werden aangeboden of indien deze schenkingen ver-

plicht registreerbaar zijn (schenkingen bij Belgische notariële akte). Aldus zou

het nieuwe fictielegaat in deze interpretatie slechts van toepassing zijn op schen-

kingen onder opschortende voorwaarde die gepasseerd worden voor een Bel-

gische notaris (of die vrijwillig geregistreerd worden).

Intussen leerde iedereen leven met de nieuwe (en naar men hoopte) voorlopige

realiteit. Even gedaan dus met nieuwe schenkingen die een terugval van vrucht-

gebruik in een Belgische roerende schenkingsakte betroffen of een beding van

aanwas (om niet) over roerende goederen tussen samenwonenden. De rechtson-

derhorigen die reeds hadden geschonken (zoals al diegenen die AFV-aandelen in

de jaren ’80 hebben geschonken met een beding van terugval) wachtten intussen

bang af. Stilletjes hoopte de praktijk op het Arbitragehof om de Vlaamse fiscale

bevoegdheidshonger tot zijn juiste proporties te herleiden.

Arbitragehof

262. Op 27 april 2006 stond de praktijk jammer genoeg op met een fiscale

kater. De dag voorheen had het Arbitragehof immers geoordeeld dat de gewes-

ten wel degelijk mogen ingrijpen in de fictieve legaten. Kortom nieuwe fictieve

legaten invoeren of de bestaande wijzigen of afschaffen behoort nu tot de prero-
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gatieven van de gewesten. Alweer een stukje federale bevoegdheid dat de facto

is afgekalfd.

De praktijk ging er blijkbaar ten onrechte van uit dat Vlaanderen deze bevoegd-

heid niet had. Hoe kon men zich zo vergissen? Zou het kunnen zijn dat civilisten

en fiscalisten zich geen oordeel kunnen vormen over publiekrechtelijke aangele-

genheden?

Belastbare materie

263. De afdeling Wetgeving van de Raad van State heeft zich bij de totstandko-

ming van het decreet niet kunnen uitspreken hierover. Het moest immers alle-

maal snel gaan. Wel stelde deze laatste: “Ten aanzien van die belastingen zijn de

gewesten sedert 1 januari 2002 op grond van artikel 4 § 1 Bijzondere Financie-

ringswet bevoegd om de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen

te wijzigen. De gewestelijke bevoegdheid strekt zich daarentegen niet uit tot het

bepalen van de belastbare materie, zijnde “het element dat aanleiding geeft tot

de belasting, de situatie die of het feit dat leidt tot het verschuldigd zijn van de

belasting”; de belastbare materie onderscheidt zich van de belastbare grondslag

of de heffingsgrondslag, die het bedrag is waarop de belasting wordt berekend.”

In mensentaal wil dit zeggen dat de federale overheid bevoegd is voor de “belast-

bare materie” daar waar de gewesten bevoegd zijn voor de “aanslagvoet”, de

“heffingsgrondslag” en de “vrijstellingen”. Maar wat houden deze begrippen

precies in?

Vóór het hier besproken arrest van het Arbitragehof was dit zeker niet duidelijk.

Geen van beide begrippen wordt immers gedefinieerd door de wetgever. Naar

aanleiding van de jongste herziening van de Bijzondere Financieringswet stelde

de minister dat deze begrippen geen definitie behoefden; het betreft immers

begrippen die zeer gangbaar zijn in het fiscale recht. De minister stelde verder

dat kan worden verwezen naar de invulling van de betrokken begrippen in de

rechtspraak (Parl. St. Kamer 2000-01, stuk nr. 1183/7, 92 en 96).

De belastbare materie is overeenkomstig eerdere rechtspraak van het Arbitrage-

hof, “het element dat aanleiding geeft tot een heffing, de situatie die of het feit

dat leidt tot het verschuldigd zijn van de belasting” (Arbitragehof 14 november

1991, nr. 33/91, overwegingen B.2.3. en B.2.4.; Arbitragehof 21 januari 1998,

nr. 4/98, overweging B.7.1.; Arbitragehof 5 juli 2000, nr. 86/2000, overweging

B.11.10). De heffingsgrondslag daarentegen kan worden gedefinieerd als “het

bedrag waarop de belasting wordt berekend”. “De heffingsgrondslag of maat-

staf van heffing is de meetbare, weegbare of telbare stof waarop het verschul-
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digde belastingbedrag wordt berekend” (A. GOEGEBUER, “Het begrip belastbare

materie”, T.F.R. 2002, 859).

De belastbare materie inzake successierechten wordt concreter omschreven in

het fiscaal recht. De belastbare materie wordt gevormd door alle goederen die

uit de nalatenschap van een rijksinwoner worden verkregen of “moeten worden

geacht daaruit zijn te verkregen”. Deze laatste zinsnede heeft betrekking op fei-

ten of rechtshandelingen die ingevolge de fictiebepalingen van het Wetboek der

successierechten gelijkgesteld worden met de overdracht van goederen ingevolge

overlijden.

Men zou er dus van uit kunnen gaan dat de nieuwe fictiebepaling moet worden

beschouwd als hebbende betrekking op een feit of situatie waarop belasting (in

de vorm van successierechten) wordt geheven. Het is immers een handeling die

de belasting doet ontstaan en die aanleiding geeft tot een heffing (cf. hoger ver-

melde omschrijving van het begrip belastbare materie). Men zou in de nieuwe

fictiebepaling bijgevolg een wijziging van de belastbare materie kunnen zien.

Aangezien de wijziging van de belastbare materie inzake successierechten een

aangelegenheid is die aan de federale wetgever is voorbehouden, zou dit beteke-

nen dat Vlaanderen zijn bevoegdheden heeft overschreden.

Het arrest van 26 april 2006

264. Het Arbitragehof oordeelde hier echter anders over.

In twee overwegingen maakt het Hof brandhout van zijn eigen eerdere definitie.

Voor de goede orde hernemen wij de eerdere definitie van de belastbare materie.

Dit is “het element dat aanleiding geeft tot een heffing, de situatie die of het feit

dat leidt tot het verschuldigd zijn van de belasting”. In het arrest van 26 april

wordt de notie belastbare materie uitgehold.

B.4.3. Het begrip “belastbare materie” verwijst naar het feit of de situatie waar-

over belasting wordt geheven. Inzake successierecht is de belastbare materie de

overdracht van goederen ten gevolge van overlijden. De “heffingsgrondslag” is

het bedrag waarop de belasting wordt berekend. Inzake successierechten is de

heffingsgrondslag de waarde van alle goederen verkregen naar aanleiding van

een overlijden, dat wil zeggen de waarde, na aftrek van de schulden, van de

vererfde massa (Parl. St. Kamer 2000-01, DOC 50-1183/007, 157 en 158).

B.4.4. De bestreden bepaling wijzigt de burgerrechtelijke kenmerken van de

schenking onder opschortende voorwaarde van overleven van de begiftigde niet.

Het is een bepaling die een juridische fictie invoert die een dergelijke schenking
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fiscaalrechtelijk gelijkstelt met een legaat, met het oog op de heffing van succes-

sierechten, en die daartoe het bedrag van de schenking toevoegt aan de vererfde

massa. Aldus houdt ze een wijziging in van de heffingsgrondslag van het succes-

sierecht en behoort ze tot de bevoegdheid van de gewesten op grond van artikel

4 § 1 Bijzondere Financieringswet.

Nieuwe definitie van belastbare materie

265. Elke estate planner doet er dus goed aan een andere definitie van de belast-

bare materie te onthouden. De belastbare materie is immers niet langer “alle

goederen die uit de nalatenschap van een rijksinwoner worden verkregen of

moeten worden geacht daaruit te zijn verkregen”. De belastbare materie ver-

wordt blijkbaar tot “alle goederen die uit de nalatenschap van een rijksinwoner

worden verkregen”.

Laat ons daar als creatieve estate planners eens goed over nadenken. Misschien

kan dit arrest van het Arbitragehof nog wel onverwacht interessante plannings-

mogelijkheden doen ontstaan.

Noot

Wij verwijzen naar het arrest van het Arbitragehof van 26 april 2006, nummer

2006-058 op www.Arbitrage.be.


