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Het Vlaamse decreet overdracht familiebedrijven. 
Illustratie van een ontspoorde samenleving

Alain-Laurent Verbeke
1

1. Een nieuw decreet

Op 1 januari 2012 trad het nieuwe Vlaamse decreet voor overdracht van fami-

liebedrijven in werking. Daarmee werd de welbekende regeling van art. 60bis

Vl.W.Succ. grondig gewijzigd. Dit vroegere gunstregime voor vererving van

familiebedrijven werd zeer vaak gebruikt en maakte het mogelijk, mits naleving

van een aantal strikte voorwaarden, het bedrijf te laten vererven tegen een zoge-

naamd nultarief in de successierechten. Heel veel ondernemers vertrouwden op

deze gunstregeling en baseerden daarop hun vermogensplanning. Sommigen

gebruikten dit als een vangnet of een vorm van ‘fall back’ planning. Hoewel de

voorwaarden ‘en cours de route’ werden aangepast, bijvoorbeeld het schrappen

van de tewerkstellingsvoorwaarde onder druk van Europese rechtspraak of van

de loonlastvoorwaarde als anticrisismaatregel, werd dit vertrouwen niet onder-

mijnd, precies omdat de wijzigingen een versoepeling en geen verstrenging

inhielden.

Met de afschaffing van de loonlastvoorwaarde eind 2009 werd het nultarief

echter ook toegepast in situaties waarvan sommigen meenden dat zij niet

beoogd werden binnen het toepassingsgebied van het decreet, bijvoorbeeld

patrimoniumvennootschappen. Dergelijke vormen van onbedoeld gebruik, vol-

gens sommigen oneigenlijk gebruik of zelfs misbruik, gaven aanleiding tot irri-

tatie bij de overheid. Aldus werd al gauw aangekondigd dat de anticrisismaatre-

gel tegen medio 2011 zou worden geëvalueerd. Iedereen ging er dan ook van uit

dat bepaalde voorwaarden van de gunstregeling zouden worden herzien.

De Vlaamse decreetgever ging echter veel verder en besloot het roer radicaal om

te gooien. In het nieuwe decreet wordt gekozen voor een eigen invulling van het
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begrip continuïteit van familiebedrijven. Volgens de decreetgever betekent dit

immers een vrij snelle (vroege) overdracht van het bedrijf, bij voorkeur nog tij-

dens het leven van de bedrijfsleider. Aldus wordt de verkozen route niet meer de

vererving maar de schenking bij leven (art. 140bis Vl.W.Reg.). Door het nul-

tarief te laten gelden voor schenkingen hoopt de Vlaamse overheid een extra

incentive te creëren voor bedrijfsleiders om tijdens hun leven hun bedrijf over te

dragen aan de volgende generatie en niet meer te wachten tot hun overlijden.

Vererving van familiebedrijven die aan de vele voorwaarden van het regime vol-

doen, gebeurt nog steeds aan een gunsttarief, doch niet meer aan een nultarief.

Vandaag is 3% verschuldigd bij vererving in rechte lijn en tussen echtgenoten of

samenwonenden, en 7% tussen andere personen (art. 60/1 Vl.W.Succ.).

2. Een themanummer

In dit dubbel nummer van het TEP wordt de nieuwe regeling vanuit verschil-

lende invalshoeken grondig en kritisch besproken.

In de eerste bijdrage verkennen Bertel Degroote en Elge Verkest de nieuwe rege-

ling vanuit de beleidsdoelstellingen die de Vlaamse decreetgever zelf heeft voor-

opgesteld. Zij evalueren de regeling op kritische wijze, in het bijzonder vijf kern-

elementen uit de beleidsdoelstellingen. Zo formuleren zij vragen bij de mogelijk-

heid om het familiebedrijf in blote eigendom te schenken aan het nultarief: is dit

een voldoende hefboom om de volgende generatie actief bij het beleid van de

onderneming te betrekken? Een ander punt van kritiek is de onduidelijkheid

omtrent de zogenaamde verdachte periode van artikel 7 Vl.W.Succ. die van drie

tot zeven jaar is verlengd. Ook in andere bijdragen wordt ruime aandacht

besteed aan dit prangende probleem. Tot slot wijzen de auteurs erop dat de

nieuwe regeling en de vele wijzigingen aan de toepassingsvoorwaarden tot

gevolg hebben dat wie zich onder de oude regeling geen zorgen diende te maken,

nu vaak tot actie zal moeten overgaan. Dit geldt bijvoorbeeld in het raam van

rekening-courant vorderingen en ook voor holding structuren. De auteurs

menen daarenboven dat de regeling nog altijd zeer complex blijft zodat de

decreetgever zijn doelstellingen wellicht slechts partieel heeft bereikt.

In een tweede bijdrage onderzoekt Nicolas Geelhand de Merxem in extenso het

toepassingsgebied van het nieuwe decreet. Ook deze zeer grondige analyse leert

dat het decreet geen schoonheidsprijs zal winnen. De auteur wijst op talrijke

lacunes, onduidelijkheden en ongerijmdheden. Hij raadt zelfs aan om een en

ander op te lossen aan de hand van een reparatiedecreet en – als dit niet haalbaar

zou zijn – minstens via een omzendbrief.
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In een derde bijdrage van de hand van Sofie Van Waeyenberghe wordt de reeds

gesignaleerde problematiek van het gewijzigde artikel 7 Vl.W.Succ. bestudeerd.

Belangrijk hierbij is de vaststelling dat de wettekst duidelijk is: met name dat de

verlenging van de verdachte periode slechts geldt voor activa of aandelen die

voldoen aan alle voorwaarden van artikel 140bis Vl.W.Reg. en die dus in aan-

merking komen voor het nultarief. Met andere woorden: activa of aandelen die

niet aan het nultarief kunnen voldoen, bijvoorbeeld aandelen in een patrimo-

niumvennootschap of een managementvennootschap – omdat deze niet zouden

beantwoorden aan de vereisten van een reële economische activiteit –, moeten

logischerwijze blijven vallen onder de klassieke verdachte periode van drie jaar

van artikel 7 Vl.W.Succ. Ondanks de duidelijke wettekst zaait de parlementaire

voorbereiding verwarring. De auteur stelt terecht dat patrimoniumvennoot-

schappen blijkbaar geviseerd zijn nu in de voorbereidende werken wordt geop-

perd dat ook bevoordelingen die niet van de vrijstellingen genieten aan de ver-

dachte periode van zeven jaar zouden onderworpen zijn. Zij komt tot de conclu-

sie dat deze passage in de parlementaire voorbereiding moet worden genegeerd.

Voor aandelen van patrimoniumvennootschappen zal de verdachte periode voor

schenkingen dus nog steeds drie jaar bedragen. Nochtans is de auteur daar in

haar besluit niet zo gerust in. Zij maant aan tot voorzichtigheid en stelt dat men

in de praktijk rekening zal moeten houden met de houding van de Vlaamse

belastingdienst die in een aangekondigde omzendbrief nader zal worden toege-

licht. Aldus meent zij dat er slechts volledige duidelijkheid en rechtszekerheid zal

kunnen worden verkregen door het discussiepunt te laten beslechten door de

rechtspraak. Haar ongerustheid gaat verder waar zij erop wijst dat hierin een

bijkomend risico bestaat, hetgeen immers in het verleden al meerdere keren is

gebleken, met name dat wanneer de belastingplichtige dan bij de rechter zijn

gelijk haalt, de decreetgever de tekst dan wel zal aanpassen.

Henri Derycke analyseert in het daaropvolgende mooie stuk zeer uitvoerig en

met talrijke praktische voorbeelden het lot van de holding onder de nieuwe rege-

ling. De vele onduidelijkheden en onzekerheid of een bedrijf al dan niet voldoet

aan de voorwaarden voor de gunstregeling, maken dat het bijzonder nuttig is

om op voorhand een indicatie te krijgen omtrent compatibiliteit. In een laatste

korte bijdrage bespreekt Hannes Casier de mogelijkheid om daaromtrent een

testattest aan te vragen bij de Vlaamse belastingdienst teneinde te weten of men

kwalificeert voor het gunstregime.

Voor een waslijst aan punten van kritiek en bedenkingen op tal van technische

aspecten van de regeling, verwijs ik graag naar de boeiende bijdragen in dit the-
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manummer. Zij zullen voor de praktijkjurist ongetwijfeld een handig vademe-

cum vormen en ook inspiratie bieden in de vele te verwachten discussies omtrent

de toepassing van het nieuwe decreet. De kritiek op het decreet beperkt zich

evenwel niet tot de technische “nitty gritty” maar kan ook op een meer fun-

damenteel niveau worden geformuleerd, zoals verschillende auteurs in hun bij-

dragen hebben aangegeven. Deze kritiek geldt zowel op het niveau van de inhou-

delijke beleidsdoelstellingen als op een meer vormelijk niveau. Op deze beide

kritieken wil ik even nader ingaan, te beginnen met het laatste.

3. Vormelijke ontsporing: minderwaardige wetten en wetgever 
(decreten en decreetgever)

Al lang wordt substantiële kritiek gegeven op de wijze waarop wetten en decre-

ten in ons land, gewesten en gemeenschappen tot stand komen. De problematiek

is bekend. Wetgeving wordt snel gemaakt, vaak vrij ondoordacht. Zeer vaak is

zij een ad hoc reactie op specifieke problemen die gerezen zijn en die snel via

oplapwerk moeten worden opgelost. Men kan zich niet van de indruk ontdoen

dat ook dit decreet aan deze ziekte lijdt. Aangekondigd was om tegen medio

2011 de anticrisismaatregel over het weglaten van de loonlasten te evalueren.

Op amper een half jaar tijd heeft men simpelweg het decreet herschreven, tal van

voorwaarden gewijzigd, en is men op het vlak van de ultieme doelstelling van

het decreet ook nog eens van koers veranderd, met name nadruk op schenking

in plaats van vererving.

Het is evident dat wij ons moeten hoeden voor al te gemakkelijke kritiek van het

genre van de beste stuurlui die aan wal staan. Het schrijven van wetten en decre-

ten is een aartsmoeilijke opdracht. Men moet niet alleen proberen de diverse

doelstellingen die bij politici leven – en die beweerdelijk diverse maatschappe-

lijke opvattingen willen behartigen –, vatten in duidelijke en precieze regels.

Men moet bovendien ook rekening houden met bestaande regels en beseffen dat

elke regel en aanpassing daarvan implicaties heeft voor het ganse bestaande sys-

teem. Wanneer men aan één klein radertje uit het geheel raakt, kan dit de totale

machine beïnvloeden. Zo bekeken, is het een zeer moeilijke opdracht: men moet

duidelijke regels formuleren die precies de situaties en hypotheses omvatten die

men voor ogen houdt, en die geen andere onbedoelde situaties mee impliceren.

De duidelijke regel moet ook zo opgesteld zijn dat oneigenlijk gebruik of mis-

bruik door de regel niet mogelijk wordt gemaakt. En de regel moet ook nog eens

zo geformuleerd zijn dat hij consistent en consequent is met andere bestaande

regels. Deze verzachtende omstandigheid betreffende de complexiteit en hoge
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moeilijkheidsgraad van wetgeving kan echter niet als excuus worden gebruikt

voor onduidelijke en slechte wetgeving. Wanneer men een complex decreet

maakt op een half jaar tijd kan het niet verwonderen dat het niveau van regel-

geving niet aan de maat is.

Het is de taak van de wetgever om voldoende tijd en energie te spenderen aan

zijn hoofdfunctie in het democratisch rechtsbestel: het uitvaardigen van duide-

lijke regels die een correcte en billijke balans tot stand brengen tussen de vele

onderliggende conflicterende belangen. Regels zijn inderdaad de toevallige

keuze, fixatie in één punt (de regel), van een evenwicht dat men probeert te

realiseren tussen de relevante belangen die in de weegschaal worden gelegd. Op

die balans werken tal van maatschappelijke belangengroepen in en politici voe-

len zichzelf als vertegenwoordigers van die maatschappelijke stromingen verant-

woordelijk om die belangen aan bod te laten komen in de uiteindelijke keuze

voor een regel.

De ontsporing van ons systeem bestaat hierin dat de primaire taak van de wet-

gever of decreetgever totaal is verwaterd. Het parlement moet in principe zelf-

standig en autonoom regels opstellen die de kristalisatie zijn van keuzes die men

beleidsmatig als wetgevende instantie heeft gemaakt. Onze parlementen zijn

echter al geruime tijd gedegenereerd tot stempelmachines die regelgeving moe-

ten confirmeren, die vaak heel snel op regeringsniveau in elkaar is geknutseld.

Een mooie uitzondering op deze ontsporing van regelgeving vormt het Wetboek

Internationaal Privaatrecht dat in oktober 2004 in werking trad. Dit is het resul-

taat van kwaliteitsvol wetgevend werk op het niveau van de wetgevende kamers.

Het initiatief werd genomen in de Commissie Justitie van de Senaat die onder

voorzitterschap van emeritus professor Hugo Vandenberghe in goed overleg met

de Kamercommissie voor Justitie en geadviseerd door tal van experten, de tijd

nam voor grondige en consistente wetgeving. Jammer genoeg is dit voorbeeld

eerder uitzonderlijk.

De excessieve macht van de uitvoerende macht doet zich niet enkel voor op het

niveau van het formuleren van de regels, maar ook – eerder begrijpelijk – op het

niveau van de uitvoering van de regels. Uiteraard behoort het tot de primaire

taak van de uitvoerende macht om de regels uit te voeren, om het wetgevend

kader dat door de wetgevende macht is uitgetekend naar behoren te implemen-

teren en ook te doen naleven. In het ziektebeeld van onze gedegenereerde maat-

schappij zien we echter dat de enorme shift van macht en bevoegdheid, bij het

formuleren van de regel, van de wetgevende macht naar de uitvoerende macht,

ook doorwerkt op het niveau van de regeltoepassing. Als de regels immers zeer
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onduidelijk zijn geformuleerd, zal noodzakelijkerwijs aan degene die de regels

moet uitvoeren een veel grotere macht toekomen bij deze uitvoering dan wan-

neer de regels een duidelijk kader bieden. In diverse bijdragen in dit themanum-

mer wordt de rechtsonzekerheid die daaruit voortvloeit zwaar gehekeld. Tal van

onduidelijkheden zullen moeten worden gepreciseerd door precies de uitvoe-

rende macht, via administratieve beslissingen en omzendbrieven allerhande.

Omdat de uitvoerende macht in dergelijke documenten de contouren van ondui-

delijke regels moet fine tunen en vaak zelfs verder uittekenen, volgt hieruit dat

de uitvoerende macht eigenlijk de regels schrijft, vaak op zeer cruciale punten,

en dus opnieuw, zoals bij de totstandkoming van de regels, in de plaats treedt

van de wetgevende macht.

De democratie en de scheiding der machten, het principe van de checks and

balances, verliezen aldus twee keer. Bij de totstandkoming kauwt de uitvoerende

macht met kunst- en vliegwerk de wetgevende regels voor. Doordat deze regels

onduidelijk en inconsistent zijn, is de uitvoerende macht bij de uitvoering van de

regels nog een tweede keer aanzet in een semi-wetgevende rol bij het verder

uitwerken van die onduidelijke regels.

4. Een andere illustratie: de federale antimisbruikbepaling

Het voorbeeld par excellence van deze verzieking van de basisprincipes van de

trias politica biedt de zogenaamde antimisbruikbepaling in 2012, in het bijzon-

der voor registratie- en successierechten, die op 1 juni 2012 in werking is getre-

den. Dit betreft een regeling op federaal niveau (wellicht ongrondwettelijk)

waarbij de wetgevende macht zonder meer de handdoek in de ring gooit. De

wetgever geeft open en bloot toe dat hij niet in staat is om duidelijke regels te

maken, dat hij niet bekwaam is om regels te maken die de beoogde doelstelling

kunnen realiseren zonder dat zij op oneigenlijke wijze kunnen worden gebruikt

of misbruikt. Daarom heeft de wetgever het nu opgegeven: men probeert zelfs

niet meer om duidelijke regels te maken die niet oneigenlijk kunnen worden

gebruikt en die de voor de burger zo noodzakelijke rechtszekerheid zouden kun-

nen en moeten bieden. De wetgever buigt in deemoed het hoofd en geeft de

wetgevende fakkel zonder gêne door aan de almachtige uitvoerende macht. Via

open normen krijgt deze een extreem verregaande bevoegdheid om de regels,

wat zal gelden als recht, zelf te bepalen.

Aldus bepaalt het nieuwe artikel 344 § 1 WIB 1992 dat er sprake is van fiscaal

misbruik “wanneer de belastingplichtige via een door hem gestelde rechtshan-

deling of een geheel van rechtshandelingen een verrichting tot stand brengt
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waarbij hij zichzelf in strijd met de doelstellingen van een bepaling van het WIB

buiten het toepassingsgebied van die bepaling plaatst of waarbij hij aanspraak

maakt op een belastingvoordeel voorzien door een bepaling van het WIB en de

toekenning van dit voordeel in strijd zou zijn met de doelstellingen van die bepa-

ling en die in wezen het verkrijgen van dit voordeel tot doel heeft”. Het is dan

aan de belastingplichtige om de bewijslast te torsen en aan te tonen dat zijn

“keuze voor de betrokken rechtshandeling of geheel van rechtshandelingen door

andere motieven verantwoord is dan door het ontwijken van inkomstenbelas-

tingen”. Dezelfde regeling vinden we terug in het nieuwe artikel 18 W.Reg., van

belang voor de registratierechten in het bijzonder de schenkingsrechten en via

een verwijzing naar voornoemd artikel in artikel 106 W.Succ. ook voor de suc-

cessierechten.

Het is vooreerst aan de fiscus om aan te tonen dat en welke precieze wettelijke

bepaling is gefrustreerd. In een circulaire2 legt de fiscus uit dat er maar een mis-

bruik is als het doel en de strekking van de betrokken wetsbepaling worden

‘gefrustreerd’. Daarbij geldt dat als de wettekst duidelijk is, men niet aan de

doelstelling ervan (te vinden in de voorbereidende werken van die wet of vroe-

gere of gelijkaardige wetten) en zijn mogelijke frustratie toekomt3. Pas als de

frustratie van een specifieke bepaling is aangetoond, komt men toe aan de

tweede stap van de al dan niet fiscale motieven. Qua tegenbewijs voor de belas-

tingplichtige wordt toegelicht dat hij het bestaan “van enig ander motief dan het

ontwijken van belasting” moet bewijzen4. Maar in voornoemde circulaire wordt

benadrukt dat deze niet-fiscale motieven “niet zodanig verwaarloosbaar mogen

zijn dat de verrichting onmogelijk lijkt als er geen rekening wordt gehouden met

de fiscale motieven”5. Hoewel deze laatste auteur de nieuwe antimisbruikbepa-

ling toejuicht omdat zij nauw aansluiting zoekt bij de bestaande expertise in

BTW materies en daaruit volgend ook bij de rechtspraak van het Europees Hof

van Justitie, is het de laatste weken en maanden onzekerheid troef inzake de

concrete toepassing van deze bepaling, bijvoorbeeld op het vlak van schenkings-

en successierechten.

Het feit alleen al, dat niemand weet wat er al dan niet onder deze bepaling valt,

toont de verzieking van ons systeem en de capitulatie van de wetgever aan. De

rechtszekerheid waarop de burger recht heeft, is totaal afwezig. Sommigen

beweren dat handgiften onmogelijk worden, anderen noemen dit onzin. Een-

2 AFZ nr. 3/2012 dd. 4 mei 2012.
3 J. VAN DYCK, Fiscoloog, 9 mei 2012.
4 L. DE BROE, Fiscale actualiteit, 16 februari 2012.
5 J. VAN DYCK, l.c.
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zelfde discussie over schenkingen voor buitenlandse notaris. Weer anderen

menen dat zeker het sterfhuisbeding misbruik uitmaakt. Ook de gesplitste aan-

koop blote eigendom-vruchtgebruik zou uit den boze zijn. Dan weer komen er

geruststellende woorden van advocaten of adviseurs die “dicht” bij het kabinet

staan dat de duo-legaten ‘safe’ zijn. Dit laatste is opmerkelijk omdat het duo-

legaat zonder twijfel risicovol is op het niveau van de tweede stap van de al dan

niet fiscale motieven. Voor zover men de frustratie van een specifieke wettelijke

bepaling zou kunnen aantonen, lijkt het duo-legaat mij inderdaad op het vlak

van de motieven een fiscaal misbruik uit te kunnen maken. Immers, als er één

constructie is die bijna altijd is ingegeven door exclusief fiscale motieven, dan is

het wel het duo-legaat. Enkel en alleen om de hoge successierechten (tot het

confiscatietarief van 80 %) te drukken, wordt aan een goed doel een legaat met

de bekende voorwaarden toegekend. Nog nooit heb ik iemand ontmoet die een

duo-legaat wou opnemen omdat hij in eerste instantie het goede doel wou

bevoordelen. Dat is ook logisch want om een goed doel te begunstigen heeft men

helemaal geen duo-legaat nodig. Vrijwel steeds vertrekt de vraag vanuit de fis-

cale druk voor de neven en de nichten of andere familieleden. Dat is de enige

reden waarom men een duo-legaat nodig heeft. En pas dan komt het goede doel

in het vizier; vaak heeft men geen flauw benul welk goed doel te kiezen en vraagt

men een lijst van goede doelen om wat inspiratie op te doen. Als er derhalve één

constructie is die echt kunstmatig is, en waarbij het niet-fiscale motief, met name

het bevoordelen van het goede doel, “zodanig verwaarloosbaar is dat de verrich-

ting onmogelijk lijkt als er geen rekening wordt gehouden met de fiscale motie-

ven”, dan is het wel het duo-legaat. Bij de zo verguisde sterfhuisclausule is dat

anders: daar geldt de oprechte wens en bekommernis om de partner goed ver-

zorgd achter te laten. Het zou mij nochtans niet verwonderen dat de duo-legaten

zullen worden gevrijwaard van de antimisbruikbepaling: er zit een grote busi-

ness en lobby achter. De sterfhuisbedingen natuurlijk niet: dat zijn maar gewone

mensen, burgers die hun vrouw of man willen bevoordelen. Waarom zou de

overheid die beschermen?

De circulaire bevat geen voorbeelden. Maar geen nood: er is een nieuwe circu-

laire in de maak met vele voorbeelden. Dat lezen we in de pers, met interviews

met belangrijke advocaten die meewerken aan een lijst of die deze hebben

mogen inzien. De democratie op zijn best. Niemand weet wat er aan de hand is,

behalve de gewichtige ingewijden. Zoals het in een regime dat de scheiding der

machten overboord gooit, past, zijn we overgeleverd aan de verduidelijkingen

en de uiteindelijke beslissingen genomen door de uitvoerende macht. De fiscale

administratie wikt en beschikt. Zij krijgt zonder meer de bevoegdheid om de
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fiscale regels naar believen te herschrijven, uit te breiden en analoog toe te pas-

sen6. Het principe van geen belasting zonder wet, de basis van de Magna Charta,

behoort definitief tot het verleden. We zijn geruisloos vergleden in een nieuwe

feodaliteit, met de uitvoerende macht als opperste leenheer.

Natuurlijk staat het de burger vrij om daartegen te protesteren en naar de rech-

ter te trekken. Vele jaren en vele kosten (financieel en emotioneel-psychologisch)

later zal men dan misschien zijn gelijk halen. Opnieuw de democratie op zijn

best. Enkel de rijken die zich de beste advocaten kunnen veroorloven, kunnen

zich dergelijke strijd permitteren.

Het kan en moet anders. De wetgevende macht moet zijn verantwoordelijkheid

nemen en duidelijke wetten maken. Wil de wetgever geen sterfhuisbeding? Dat

hij het in een wet schrijft. Wil de wetgever geen gesplitste aankoop? Dat hij het

expliciet uitvaardigt. Wil de wetgever geen (of onder druk van lobbying wel een)

duo-legaat? Dat hij het klaar en duidelijk zegt. Dan weet de burger waar hij aan

toe is. De onzekerheid en willekeur die nu wordt toegelaten, is een rechtsstaat

onwaardig en zonder meer decadent.

5. Inhoudelijke ontsporing: schenkingsdwang

Er is nog een tweede meer inhoudelijk probleem met het nieuwe Vlaamse decreet

overdracht familiebedrijven. Dit betreft de beleidsdoelstellingen die de Vlaamse

overheid uitdrukkelijk naar voren schuift.

Ongeveer acht jaar geleden is de keuze van de Vlaamse overheid gevallen op het

stimuleren van schenkingen. Door de flat rates van 3 en 7% voor schenking van

roerende goederen voor Belgische notarissen hebben deze een enorme boost

gekregen. Plots moest er in gans Vlaanderen worden geschonken. Private ban-

kers, financiële en andere adviseurs, de media in allerlei rubrieken en katernen

bij kranten en magazines, de kinderen zelf zetten hun ouders onder zware druk

om op steeds jongere leeftijd, soms aan 50 jaar, belangrijke vermogensbestand-

delen door te schuiven naar de volgende generatie.

De overwegingen en achterliggende motieven zijn bekend:

– de economie moet draaien;

– geld en vermogen te lang bij de oudere generatie laten zitten creëert een

immobilisatie van het vermogen (de oude schrik voor de zogenaamde ‘dode

hand’ blijft als een spook rondwaren);

6 N. GEELHAND, Fiscale actualiteit, 26 april 2012.
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– kinderen moeten het geld krijgen wanneer ze het nodig hebben, dit is wan-

neer ze in de bloei zijn van hun leven en een huis, gezin en carrière aan het

opbouwen zijn;

– daarbij aansluitend is het onlogisch en zelfs absurd dat kinderen pas wanneer

ze zelf op pensioen gaan hun erfenis zouden bekomen;

– temeer daar de jonge generatie het toch veel beter kan gebruiken dan de

oudere generatie;

– zeker als men voor ogen houdt dat de oude generatie, gelet op de cyclus van

het leven waarbij we allen naar het einde toe weer kinds worden, op een

bepaald moment onder negatieve invloeden kan komen te staan van slechte

vrienden of adviseurs of zelfs dement worden, etc.

De obsessie om te schenken drong de laatste jaren door tot alle lagen van de

bevolking: van steenrijk tot heel gewone vermogens, iedereen begon te schen-

ken. Eerder heb ik dit fenomeen al aan de kaak gesteld: “Weg met successieplan-

ning, weg met estate planning”7. Het lijkt mij onbehoorlijk dat onze samenle-

ving gewone mensen met een niet al te groot vermogen er toe aanzet om zich

bezig te houden met het structureren en overdragen van geld en vermogen, ten

einde te vermijden dat er zware successierechten moeten worden betaald bij

overlijden van één van de ouders. In vele Europese landen zijn er geen successie-

rechten verschuldigd bij erfovergangen tussen echtgenoten en ook niet in de

rechte lijn. Op zijn minst zou dit ook bij ons mogelijk moeten zijn voor mensen

met een vermogen tot 1 miljoen euro. Op die manier wordt ongeveer 99% van

de Belgen uit de wind gezet.

Want wat is het probleem met deze schenkingsmanie? Naar mijn oordeel bekijkt

men de zaak zeer eenzijdig vanuit het perspectief van de jongere generatie. Het

is een fenomeen dat onze maatschappij wel kenmerkt; vooral wat jeugdig en

dynamisch is, is waardevol. Ook de standaarden voor kwaliteit van leven wor-

den daaraan meer en meer afgemeten. Denk maar aan de verhitte discussies in

het euthanasiedebat. En het klopt natuurlijk dat het, bekeken vanuit het per-

spectief van de kinderen en de jongere generaties, handig is en mooi meegeno-

men om financiële stimuli en steun te krijgen tijdens de opbouw van het eigen

gezins- en professionele leven.

Daartegenover staat de nood aan responsabilisering van de jonge generatie: een

appèl op verantwoordelijkheidszin om zijn eigen boontjes te doppen en zijn

eigen leven te organiseren en zelf vermogen op te bouwen. Het mooiste geschenk

7 A. VERBEKE, “Weg met estate planning”, TEP 2008, p. 369-376; overgenomen in A. VERBEKE, Stand-
punten Estate Planning, Brussel, Larcier, 2009, p. 81-87; http://ssrn.com/abstract=1753723.
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dat ouders aan hun kinderen kunnen geven is een goede waarden-gedreven

opvoeding, en een degelijke professionele of academische opleiding zodat de

kinderen gewapend zijn met een diploma en know-how om het zelf waar te

maken op de arbeidsmarkt. Men kan zich afvragen of de verminderde onderne-

mingszin in onze maatschappij ook enigszins verband houdt met de verhoogde

betutteling door de ouders, de ‘pampering’ van hun kinderen, de toegenomen en

bijna als vanzelfsprekend beschouwde financiële steun van ouders aan kinderen

die in de opbouw zijn van hun leven. Veel wordt hen op een schoteltje gepresen-

teerd. En als het verwachtingspatroon zo wordt opgebouwd dat ook de publieke

opinie langs alle kanten benadrukt hoe belangrijk het is dat ouders vroeg en veel

aan hun kinderen schenken, dan is het niet verwonderlijk dat kinderen schen-

kingen niet alleen normaal beginnen te vinden, maar er ook op rekenen. En dan

is het ook niet ondenkbaar dat dergelijke ‘mindset’ zou kunnen leiden tot een

verminderd eigen verantwoordelijkheidsbesef of minstens tot een daling van de

zin of behoefte om zelf de handen uit de mouwen steken en te ondernemen,

zeker gelet op de vele risico’s die dat meebrengt en de enorme inzet die daarvoor

nodig is.

Op zijn minst zou de wetgever, die altijd moet zoeken naar een balans tussen

verschillende belangen, zeer expliciet ook het perspectief van de oudere genera-

tie in de denkoefening moeten betrekken. De oudere generatie die inderdaad

graag van het leven profiteert – volgens sommigen misschien zelfs te veel gelet

op de onverantwoorde en ongebreidelde toepassing van fenomenen zoals brug-

pensioen –, heeft daarvoor in elk geval geld nodig. Veel geld.

Daarbovenop komt de niet te miskennen evolutie van onze levensverwachting.

Mensen worden steeds ouder. De levensverwachting van een vrouw is circa 83

jaar, een man circa 79 jaar. Iemand die op 55 jaar op brugpensioen is gegaan,

heeft aldus nog bijna een levensperiode van 30 jaar te gaan; dat is bijna evenveel

als de actieve beroepscarrière. Dergelijke lange termijn moet worden gefinan-

cierd, zeker als deze oudjes ook een dynamisch leven willen leiden en op stap

gaan, op vakantie gaan en allerlei hobby’s uitoefenen.

Alleen al daarom is het zeer de vraag waarom men zo snel begint te schenken.

Zou men niet beter het geld gebruiken om het eigen leven te financieren? De

hogere levensverwachting brengt ook een enorme toename van medische pro-

blemen en kosten met zich mee. Ouders die willen genieten van een mooie oude

dag moeten over voldoende fondsen beschikken om alle nodige medische kosten

te betalen, evenals die van verzorging zoals verpleegsters of bijkomende huis-

houdelijke hulp. Ze moeten over voldoende geld beschikken om, wanneer het
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nodig is en ze niet meer zelfstandig kunnen alleen wonen, te worden opgenomen

in een RVI. Qua kostprijs bestaan hierin uiteraard veel gradaties, maar ook bij

de meest elementaire rust- en verzorgingsinstellingen is het financiële plaatje niet

te verwaarlozen en moet er een substantiële eigen bijdrage worden betaald. Deze

instellingen leveren fantastisch werk; zij zorgen goed voor de oude mensen, heb-

ben enorm veel aandacht voor hun noden en behoeften. In het bijzonder voor

dementerende bejaarden en hun familie, zijn zij van onschatbare waarde.

Rekening houdend met dergelijke context lijkt het mij van wezenlijk belang dat

er voor de oudere generatie voldoende geld voorhanden is om al deze kosten te

betalen en een mooie levenskwaliteit te garanderen. In dit verband heb ik elders

gewezen op de noodzaak voor ouders die overwegen om een schenking te doen,

om eerst en voorafgaand een grondig gewetensonderzoek te doen met toepas-

sing van de “piramide van de schenker”8. De basis van de piramide bestaat uit

het “must have”, wat de ouders absoluut nodig hebben om de levensstandaard

te continueren en bepaalde extra kosten van de oude dag te kunnen financieren.

In de tweede laag van de piramide bevindt zich het “nice to have”. Dit is geld

dat nodig is om hobby’s te financieren, om op reis, op vakantie te gaan, om

bepaalde extraatjes en kleine folietjes te kunnen doen. Slechts de top van de

piramide, het “not to have” is m.i. vatbaar voor schenking. Dit is geld waarvan

de ouders heel expliciet en zonder voorbehoud kunnen zeggen dat ze het echt

niet nodig hebben en ook nooit nodig zullen hebben.

De zware nadruk op schenken is door de Vlaamse decreetgever door het nul-

tarief volledig in de sector van de familiebedrijven geïntroduceerd. Men is uiter-

mate bezorgd dat de bedrijfsleider veel te lang zal wachten met het regelen van

zijn opvolging. Dat hij zijn expertise en zijn know-how niet zal doorgeven.

Daarom wil men hem stimuleren om snel zijn bedrijfsopvolging te regelen.

Daarom moet hij snel zijn aandelen doorgeven via schenking. Als hij dat doet en

de logica van de Vlaamse regering volgt, dan kan dat gebeuren aan 0%. Als hij

liever wacht, dan gebeurt de vererving maar aan 3%. Dat laatste blijft uiteraard

een gunsttarief. Maar het valt niet te ontkennen dat het vroegere tarief van 0%,

de vrijstelling, nog gunstiger was en bedrijfsleiders meer aansprak.

Hoe dan ook is de wijziging ‘en cours de route’ voor vele bedrijfsleiders een

vertrouwensbreuk. De Vlaamse overheid heeft altijd beloofd dat de regeling van

familiebedrijven betrouwbaar was. Op basis daarvan heeft men gepland. En dan

doet het niets ter zake dat het een fall back planning is of een vangnet. De

8 A. VERBEKE, “Modaliteiten bij een schenking”, Bank en familie, Cahiers AEDBF 19, Brussel, Bruylant,
2006, p. 137-139; http://ssrn.com/abstract=1939070.
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bedrijfsleider heeft, vertrouwend op het nultarief dat de regering hem had aan-

geboden, een aantal zaken geregeld of niet geregeld. Niet alleen valt nu plots bij

vererving het nultarief weg, maar men verandert ook de voorwaarden. Dat

maakt dat vele bedrijfsleiders, om nog in overeenstemming te zijn met de gunst-

regeling voor familiebedrijven zelfs voor de vererving, hun structuren moeten

herzien. Ze moeten rekening-couranten herbekijken, holdings herorganiseren en

dies meer. Wellicht niet slecht voor de werkgelegenheid van adviseurs en advo-

caten allerhande, maar wel geen goede zaak voor de rechtszekerheid.

De vraag rijst daarenboven waarom de doelstelling van de Vlaamse overheid die

wil dat de bedrijfsopvolging sneller wordt geregeld, precies moet worden gerea-

liseerd via de piste van de schenking. Men kan toch perfect know-how en exper-

tise doorgeven zonder daarbij aandelen te moeten schenken? Men kan toch de

opvolging regelen en iemand betrekken in het bestuur van een onderneming,

zelfs mee controle-en beslissingsbevoegdheid geven zonder dat deze aandeelhou-

der moet worden? Men zal daartegen opwerpen dat de jongere generatie beter

gemotiveerd is als ze eigenaar is, of dat de beslissingsbevoegdheid maar beperkt

is als men niet de macht heeft op de algemene vergadering. Dat klopt. Daarte-

genover rijst de vraag of de jonge generatie die niet gemotiveerd is om hard te

werken zonder zelf (ten volle) eigenaar te zijn, dan niet beter zelf iets opbouwt,

waarvan ze effectief eigenaar kan zijn?

Mijn punt is niet dat het problematisch is dat men aandelen schenkt aan zijn

kinderen. Maar wel dat het een probleem is als dit wordt voorgesteld als de

voorkeurroute en ook als zodanig nog fiscaal extra wordt beloond. Het is een

probleem als de indruk wordt gewekt dat wie niet schenkt, niet goed bezig is. En

totaal absurd wordt het als ouders die niet schenken het (al dan niet expliciete)

verwijt krijgen dat zij hun kinderen ontnemen, wat hen toekomt. Dat is werke-

lijk de wereld op zijn kop. De bedrijfsleider die keihard heeft gewerkt om iets op

te bouwen of verder uit te bouwen wat hij zelf van zijn ouders meekreeg, mag

toch nog wel zelf de evaluatie maken of en wanneer en aan wie hij aandelen van

zijn bedrijf wil overdragen? Op zijn minst zouden de verervings- en schenkings-

piste op dezelfde manier moeten worden behandeld, ook fiscaal. Op zijn minst

zouden de toepassingsvoorwaarden stabiliteit en rechtszekerheid moeten bie-

den, en niet om de haverklap veranderen.
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Conclusie

Ik wil niet negatief concluderen. Een maatschappij sturen en besturen, keuzes

maken en in wetten of decreten gieten, is een moeilijke opdracht. Het is een

proces van vallen en opstaan. Fouten zijn menselijk.

Het zou wel goed zijn dat er een bewustwording ontstaat over het proces dat

thans aan de gang is. Over de almacht van de uitvoerende macht, over de al te

gemakkelijke beleidskeuzes voor de waan van de dag, over het gebrek aan res-

pect voor ouderdom, voor traagheid en twijfel. En ook over de arrogantie van

de vanzelfsprekendheid waarmee gunsten tot afdwingbare en onaantastbare

rechten worden gemaakt en opgeëist. Meer bescheidenheid bij de jeugd, én bij

de overheid, kan leiden tot meer verantwoordelijkheid.


