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De 'gesplitste' aankoop in vruchtgebruik/blote
eigendom van een onroerend goed:
minister van Financiën dringt aan op duidelijkheid.

Sophie Deroyer
estate planne

De Belg heeft een baksteen in de
maag! Bovenop de aankoop van
een gezinswoning laat hij zich
vaak verleiden tot de aankoop van
een tweede verblijf. Verschillende
motieven
spelen
mee:
een
appartement dat beter aangepast
is aan de noden van de oude dag,
een verblijf voor de vakantie of
gewoon de zin om te investeren in
een opbrengsteigendom. Onroerend
vermogen
overdragen
aan
toekomstige generaties is evenwel
duur! Daarom raadt men aan om de
kinderen, wanneer die een bepaalde
leeftijd hebben, van meetaf aan te
betrekken bij de aankoop.

Eén van de meest verspreide technieken van vermogensplanning
bestond tot voor kort in een gesplitste aankoop van het onroerend
goed.
Die gaat als volgt:
• de ouders kopen het vruchtgebruik van de woning;
• de kinderen kopen de blote eigendom;
• deze laatste aankoop wordt doorgaans gefinancierd met een handgift

of een bankgift door de ouders aan de kinderen voorafgaand aan de
aankoop van het onroerend goed.
In hun hoedanigheid van vruchtgebruikers hebben de ouders het
genot van het goed (persoonlijk gebruik, verhuur, …). De kinderen
kunnen aan dat recht geen afbreuk doen, zelfs niet door een verkoop
van de blote eigendom. Bij het overlijden van de ouders dooft het
vruchtgebruik uit en worden de kinderen automatisch volle eigenaar
van het onroerend goed. Deze eigendomsoverdracht was in principe
niet onderhevig aan successierechten. Wás.

De klip van artikel 9 Wetboek Successierechten
omzeilen
Bij deze techniek moet men echter vermijden om in het vizier van
artikel 9 van het Wetboek Successierechten te komen. Dit artikel
vestigt het vermoeden dat de roerende of onroerende goederen die
ten bezwarende titel (bv. door aankoop) door de overledene (bv. de
ouders) verworven werden voor het vruchtgebruik en door een derde
(bv. de kinderen) voor de blote eigendom, geacht worden in volle
eigendom deel uit te maken van de nalatenschap van de overledene
en als legaat verworven te zijn door de derde. De gevolgen zijn niet
mis.
De fiscus heft volgens deze wettekst successierechten op de totaliteit
van het onroerend goed alsof de aankoop uitsluitend door de
overledene was gebeurd in volle eigendom. De wetgever vermoedt
immers dat de verrichting een vrijgevigheid in het voordeel van de
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blote eigenaar maskeert. Hij veronderstelt dat de vruchtgebruiker de
volledige aankoop heeft gefinancierd en weigert aan te nemen dat de
blote eigenaar eigenhandig de waarde van de blote eigendom heeft
betaald.
De blote eigenaar kan wel het tegenbewijs leveren om dit wettelijk
vermoeden te ontzenuwen. Hij moet daartoe bewijzen dat de
gesplitste aankoop geen vrijgevigheid maskeert.

De gesplitste aankoop opnieuw in vraag gesteld vanuit fiscaal standpunt
Eerste bedrijf: de wet van 29 maart 2012
Op 29 maart 2012, werd een ‘algemene antimisbruikbepaling’
ingevoerd door een programmawet. Zij is in werking getreden op
1 juni 2012. Deze wet maakt verrichtingen die weliswaar voor de
belastingplichtige fiscaal interessant zijn maar die als misbruik
worden beschouwd, niet tegenstelbaar aan de fiscus.
In een circulaire van 19 juli 2012 gaf de fiscale administratie een iets
duidelijker beeld van de draagwijdte van de nieuwe wet door twee
niet-exhaustieve lijsten op te stellen:
• een zgn. ‘witte lijst’ met rechtshandelingen die niet als fiscaal
misbruik worden beschouwd;
• een zgn. ‘zwarte lijst’ met rechtshandelingen die integendeel wel
geviseerd zijn door de antimisbruikbepaling; zie onze Patrimoniale
actualiteit van 26 juli 2012.
De gesplitste aankoop vruchtgebruik/blote eigendom, voorafgegaan
door een schenking door de vruchtgebruiker aan de blote eigenaar mét eenheid van opzet tussen de schenking en de aankoop - stond op
de zwarte lijst.
De wet en haar interpretatie werden evenwel hevig betwist. Toch
moeten we vaststellen dat sindsdien de meest voorzichtige mensen
hun toevlucht hebben genomen tot alternatieve vormen van
successieplanning of hun onroerend project op zijn minst hebben
uitgesteld.
Tweede bedrijf: de circulaire van 10 april 2013
Op 10 april 2013 blijkt uit een administratieve circulaire ter vervanging
van de circulaire van 19 juli 2012 dat de tevoren geviseerde, gesplitste
aankoop vruchtgebruik/blote eigendom, opmerkelijk genoeg van de
zwarte lijst is verdwenen.
De vreugde om deze schrapping was evenwel voorbarig want de
fiscale administratie ging tot nieuwe stappen over.
Derde en voorlopig laatste bedrijf: de administratieve beslissing
van 19 april 2013
De fiscale administratie is vastberaden om een einde te stellen aan
deze techniek van fiscale optimalisatie. Kan zij dat niet doen op basis

van de algemene antimisbruikbepaling, dan zal ze dat doen op basis
van een nieuwe lezing van artikel 9 Wetboek Successierechten. Zij
zal zich strikter opstellen inzake het door de belastingplichtige te
leveren tegenbewijs. De fiscus liet immers toe dat de blote eigenaar
de gesplitste aankoop kon verrichten met gelden die hem door de
vruchtgebruiker werden geschonken op voorwaarde dat hij kon
bewijzen dat de schenking gedaan werd vóór de ondertekening van de
compromis (administratieve beslissing van 10/07/2002). Enkele jaren
later stond de administratie toe dat bedoelde schenking gedaan werd
vóór de betaling van de verkoopsprijs (administratieve beslissing van
13/12/2007).
Met haar nieuwe beslissing van 19/04/2013 stelt de fiscale
administratie evenwel onomwonden: “een voorafgaande schenking
door de verkrijger van het vruchtgebruik aan de toekomstige
verkrijger van de blote eigendom van de nodige geldmiddelen om
zijn aandeel in de verwerving te financieren, kan niet meer aanvaard
worden als tegenbewijs voor de toepassing van artikel 9 W.Succ. Het
is daarbij van geen belang of deze schenking werd geregistreerd of
niet. De voorafgaande schenking is eigenlijk een bevestiging van het
wettelijke vermoeden van een bedekte bevoordeling vervat in artikel
9. De bevoordeling via een gesplitste aankoop kan dus niet ontkracht
worden door een andere bevoordeling door de verkrijger van het
vruchtgebruik.”
Op basis van deze stelling herroept de fiscale administratie haar
eerdere standpunten en weigert ze vanaf 1 januari 2013 de schenking
(al dan niet geregistreerd) te aanvaarden als tegenbewijs.

Wat moeten we daarvan denken?
Deze nieuwe beslissing maakt de discussies die gevoerd werden voor
de administratieve beslissing van 2002 over het te leveren tegenbewijs
om het wettelijk vermoeden te ontkrachten, opnieuw actueel. Zoals
hierboven vermeld, moeten de partijen bij het overlijden van de
vruchtgebruiker, bewijzen dat de aankoop geen vrijgevigheid maskeert
teneinde de betaling van successierechten op het onroerend goed te
vermijden.
Daartoe kan de blote eigenaar bewijzen dat de aankoopprijs
gefinancierd werd met fondsen die hem toebehoorden vóór de
aankoop.
Dan rijst de vraag: moet hij ook de oorsprong van deze fondsen
aantonen? Het nieuwe administratieve standpunt zou impliceren
dat hij moet aantonen dat deze fondsen niet voortkomen uit een
schenking vanwege de vruchtgebruiker. Dit is niet alleen een moeilijk
te leveren negatief bewijs maar ook, en vooral, een toevoeging van
een voorwaarde aan de wet die ze niet voorziet.
Het is correct te stellen dat de blote eigenaar effectief moet kunnen
aantonen dat hij de fondsen bestemd voor de aankoop van de blote
eigendom, in zijn bezit had vóór de aankoop. Daarbij kan hij zich niet
beperken tot een eenvoudige verklaring in de aankoopakte. Ons komt
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het voor dat het tegenbewijs geleverd wordt wanneer hij effectief het
bewijs aanbrengt van de storting van de prijs (per overschrijving of
cheque) afkomstig van zijn rekening waarvan hij de eigendom had en
waarover hij de vrije beschikking had.
Met haar nieuwe beslissing opent de fiscus overigens de doos van
Pandora : wat met een schenking die gedaan werd, 1 jaar, 3 jaar, … 5
jaar geleden? En wat exact moet de blote eigenaar bewijzen wanneer
hij over fondsen beschikte zonder dat deze het voorwerp hebben
uitgemaakt van een voorafgaande schenking?

Bij wijze van voorlopige conclusie
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Al deze vragen creëren een klimaat van juridische onzekerheid. De
minister van Financiën is zich daar van bewust. Hij heeft daarom
de fiscale administratie opgedragen om de problematiek opnieuw
te onderzoeken. Het derde bedrijf is dus waarschijnlijk nog niet het
laatste!
In afwachting van het resultaat van dit onderzoek en onder
voorbehoud van de reserve dat een administratieve beslissing op

zich geen rechtsbron is, blijft voorzichtigheid geboden sinds deze
nieuwe beslissing. Mensen die de techniek van de gesplitste aankoop,
voorafgegaan door een schenking uitgaand van de vruchtgebruiker,
nog toepassen, riskeren immers in de toekomst geconfronteerd te
worden met conflicten met de fiscus op het ogenblik van het overlijden
van de vruchtgebruiker. Zou hun tegenbewijs verworpen worden, dan
riskeren zij de verplichting om alsnog successierechten te betalen.
Noteer echter dat het nieuwe standpunt van de fiscale administratie
pas van toepassing wordt vanaf 1 september 2013.

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.
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