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Overdracht van familiale
onderneming in Vlaanderen:
Minister verduidelijkt wanneer
verdachte periode van 7 jaar geldt

In eerdere edities van de Patrimoniale Actualiteit (12 januari en 31 oktober 2012) gingen wij al
uitgebreid in op de nieuwe fiscale maatregelen inzake overdracht van familiale ondernemingen en
vennootschappen in Vlaanderen. Eén pijnpunt in de nieuwe regeling bleef evenwel onopgehelderd:
voor welke schenkingen geldt de uitbreiding van de verdachte periode van drie naar zeven jaar?
Vlaams Minister van Financiën Muyters bevestigt nu in zijn antwoord op een parlementaire vraag: de
verlenging van de verdachte periode geldt enkel voor schenkingen van activa of aandelen in familiale
ondernemingen of vennootschappen die aan alle voorwaarden voldoen om van de nieuwe vrijstelling
van schenkingsrechten te kunnen genieten, maar die er toch geen beroep op doen. Voor schenkingen
van alle andere activa en aandelen blijft dus de termijn van drie jaar geldig.
Pascale Bergez
estate planning manager

Sinds 1 januari 2012 gelden nieuwe regels voor de schenking en
vererving van familiale ondernemingen en vennootschappen in het
Vlaamse Gewest:
• Voor schenkingen van activa en aandelen van familiale
ondernemingen die voldoen aan een participatie- en een
activiteitsvoorwaarde1, werd het registratierecht van 2%
vervangen door een vrijstelling.
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• Anderzijds kwam een successierecht van 3% (in rechte lijn, tussen
echtgenoten of samenwonenden) of 7% (in andere gevallen) in
de plaats van de vroegere vrijstelling van successierechten bij
overdracht van kwalificerende activa en aandelen bij overlijden.
• Met deze maatregel wil de Vlaamse regering ondernemers ertoe
aanzetten om reeds vóór hun overlijden aan hun opvolging te
denken.

Meer details over de grond- en vormvoorwaarden vindt u in de Patrimoniale Actualiteit van 12 januari 2012.
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De verdachte periode

Eindelijk duidelijkheid

De Vlaamse regering heeft een dubbel doel:
• ondernemers aanmoedigen om vóór hun dood te schenken,
• en om de schenking 'openbaar' te doen, bijvoorbeeld voor een
Belgische notaris of via een buitenlandse notariële akte, die
onmiddellijk in België wordt geregistreerd.

In zijn antwoord op de vraag van Vlaams parlementslid Griet Smaers
van 29 november 2012 doet Minister Muyters dat nu eindelijk wel:
• “Artikel 7 VL.W.Succ. stelt uitdrukkelijk dat de termijn van
drie jaar op zeven jaar wordt gebracht indien het gaat om de
aandelen en activa bedoeld in artikel 140bis Vl.W.Reg.
• Uit artikel 7 Vl. W.Succ. blijkt dan ook dat de betreffende
aandelen aan alle voorwaarden van artikel 140bis Vl. W. Reg.
dienen te voldoen, opdat de uitbreiding van de termijn kan
gebeuren.
• De schenking van aandelen van een vennootschap die
wel voldoet aan de participatievoorwaarde, maar die geen
nijverheids-, handels-, ambachts-, of landbouwactiviteit of een
vrij beroep uitoefent, zal niet onder de verlengde termijn van
art. 7 Vl.W.Succ. vallen.
Zij voldoet immers niet aan alle voorwaarden van artikel 140bis
Vl. W.Reg. en kan bijgevolg niet genieten van een vrijstelling
van registratierechten. Indien aan de voorgaande voorwaarden
wel voldaan is, maar er geen reële economische activiteit is, zal
de schenking om dezelfde reden evenmin onder de verlengde
termijn (…) vallen.”

In die context voorziet de nieuwe regeling in een verlenging van de
“verdachte periode” van drie naar zeven jaar. Onder de verdachte
periode wordt verstaan: het aantal jaren dat verplicht moet verlopen
zijn sinds de schenking opdat er bij overlijden van de schenker geen
successierechten meer geheven zouden worden op de geschonken
activa (art. 7 W. Succ.). Voor de schenking van de activa of aandelen
van de familiale onderneming die niet in België geregistreerd werd,
geldt voortaan een verdachte periode van zeven, in plaats van drie
jaar.

Voor welke activa of aandelen geldt de termijn
van 7 jaar?
Al sinds de invoering was er onzekerheid over de vraag op welke
schenkingen de verlengde verdachte periode van toepassing was?
• gold ze voor alle activa en aandelen in (familiale) ondernemingen
en vennootschappen, ook al voldoen die niet aan de voorwaarden
om van het vrijstellingsregime te kunnen genieten? Of
• gold de verlenging enkel voor de aandelen en activa die aan
alle voorwaarden voldoen (en dus in theorie wel kwalificeren
voor de vrijstelling), maar waar de schenker er bewust geen
gebruik van maakt, bijvoorbeeld omdat de schenking niet in
België wordt geregistreerd?
De wet koos voor dit laatste antwoord. Bepaalde passages in de
parlementaire voorbereiding zaaiden echter verwarring. Het bleef
onduidelijk of schenkingen van aandelen van vennootschappen
die niet onder het gunstregime vallen (bv. aandelen van een
vennootschap zonder reële economische activiteit zoals een
patrimoniumvennootschap) toch ook onder de verdachte periode
van zeven jaar konden vallen. De omzendbrief van de Vlaamse
Belastingdienst van 20 juli 2012 over de nieuwe regels bracht op dit
punt evenmin opheldering.

Samengevat
• de verlenging van de verdachte periode tot zeven jaar geldt enkel
voor schenkingen van activa en aandelen die zouden kunnen
genieten van de vrijstelling van schenkingsrechten - ze voldoen
immers aan allle voorwaarden - maar die bewust 'discreet'
gehouden worden. Lees: niet geregistreerd werden in België;
• de termijn van drie jaar blijft gelden voor schenkingen voor
buitenlandse notaris of via bankgift (dwz via overschrijving) van,
bijvoorbeeld, aandelen van patrimoniumvennootschappen. Deze
voldoen in de regel niet aan de voorwaarde van het uitoefenen
van een reële economische realiteit.
Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod
komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker
en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u
graag van dienst.
Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale
wijzigingen? Schijf u nu gratis in op onze Private Banking
Alerts via www.bnpparibasfortis.be/alerts

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen
of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.
Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze
brief.
Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV (kredietinstelling met maatschappelijke zetel
gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14,
1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenberscherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel
en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr. 25879 A, hierna “de Bank”) en haar klanten.
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