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Fiscaal misbruik alleen als
belastingplichtige zelf alle
rechtshandelingen heeft gesteld

Fiscale Actualiteit nr. 2022/28, pag. 6-9, week 8 - 14 september 2022
Niet alleen in de inkomstenbelastingen maar ook in de erf- en schenkbelasting vangt de
fiscus bot met zijn invulling van ‘misbruik’. In twee vonnissen verwerpt de Gentse rechter
de stelling van Vlabel dat er sprake is van misbruik in gevallen waarin een inbreng in de
huwgemeenschap door een van de ouders voorafgaat aan een schenking aan de
kinderen door beide ouders. Opnieuw struikelt de fiscus over het feit dat het
(‘gefrustreerde’) doel van de wet niet duidelijk is. Bovendien stelt de rechter nu
uitdrukkelijk dat alle rechtshandelingen moeten zijn gesteld door de belastingplichtige
zelf.  

Als er iets is wat de fiscale rechtbanken de laatste tijd veelvuldig bezig houdt, is het de
wijze waarop de ‘nieuwe’ antimisbruikbepaling toegepast moet worden.  

In de Vlaamse Codex Fiscaliteit werd de algemene fiscale antimisbruikbepaling
geïntegreerd in artikel 3.17.0.0.2 VCF, met ingang van 1 januari 2015 (decreet van 19
december 2014). De tekst is volledig geënt op de algemene antimisbruikbepaling inzake
inkomstenbelasting in artikel 344, § 2 WIB 92, en is in werking getreden op 1 juni 2012.  

De witte en de zwarte lijst van Vlabel

Naar aanleiding van de invoering van de nieuwe antimisbruikbepaling in de VCF,
publiceerde de Vlaamse Belastingdienst een nieuwe lijst met de rechtshandelingen die –
behoudens tegenbewijs – door de dienst als fiscaal misbruik worden beschouwd met
ingang van 1 januari 2015 (omzendbrief 2015/1 van 16 februari 2015, BS 25 maart 2015,
Fisc. Act. 2015, 5/1 en 13/8).  
Op de ‘zwarte lijst’ komt o.m. voor, het geheel van rechtshandelingen bestaande uit de
inbreng van een eigen goed door één van de echtgenoten in het gemeenschappelijk
vermogen, onmiddellijk of binnen een korte tijdspanne gevolgd door een schenking door
beide echtgenoten.  

Volgens de Vlaamse Belastingdienst gaat die werkwijze in tegen de heffingsgrondslag en
de progressiviteit van de tarieven zoals vastgelegd in artikelen 2.8.3.0.1, § 1 en 2.8.4.1.1, § 1
VCF. Door met twee te schenken (vanuit het gemeenschappelijk vermogen) i.p.v. alleen
(vanuit het eigen vermogen) wordt elk van ‘beide’ schenkingen kleiner en valt men in een
lagere tariefschaal. De belastingplichtige moet dan bewijzen dat de keuze voor de
inbreng in het gemeenschappelijk vermogen voorafgaand aan de schenking,
verantwoord is door andere motieven dan het ontwijken van schenkbelasting, zo stelt de
omzendbrief.  

Misbruik: Vlabel teruggefloten
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Wanneer is er misbruik? Welke werkwijze volgen?

Artikel 3.17.0.0.2 VCF is duidelijk. Er kan maar sprake zijn van fiscaal misbruik als het (een)
rechtshandeling(en) betreft die de belastingplichtige zelf heeft gesteld (art. 3.17.0.0.2, lid
2 VCF: “Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige door middel van
de door hem gestelde rechtshandeling …”). Is dat niet het geval, dan moet o.i. niet verder
worden gekeken. Er kan dan geen sprake zijn van misbruik.  

Wat dan als er sprake is van meerdere rechtshandelingen binnen een korte tijdspanne?
Is het dan vereist dat, om het objectieve bewijs bij te brengen, Vlabel aantoont dat de
belastingplichtige zelf iedere rechtshandeling (mee) heeft gesteld? Vlabel meende alvast
van niet. Maar zoals hierna zal blijken, werd Vlabel op dat punt niet gevolgd door de
rechtbank.  

Het Grondwettelijk Hof heeft duidelijk uiteengezet hoe de wettelijke bepalingen over
fiscaal misbruik moeten worden toegepast. De systematiek van bewijs en tegenbewijs
(GwH 30 oktober 2013, 141/2013, Fisc. Act. 2013, 39/4), moet als leidraad worden gebruikt
om te oordelen of de antimisbruikbepaling kan worden toegepast.  

In eerste instantie komt het dus toe aan de fiscus om het objectieve bewijs bij te
brengen, m.a.w.: aantonen dat de rechtshandeling een miskenning uitmaakt van doel en
strekking van een specifieke bepaling van de VCF.  
Pas daarna, en alleen als het eerste bewijs is bijgebracht, speelt het subjectieve bewijs
en komt het aan de belastingplichtige toe om aan te tonen dat er andere dan louter
fiscale motieven ten grondslag liggen aan de rechtshandeling(en) die hij gesteld heeft.  

Geen fiscaal misbruik, vindt rechtbank

In twee recente vonnissen heeft de rechtbank van eerste aanleg te Gent geoordeeld over
de toepassing van de algemene antimisbruikbepaling in een situatie van een
inbreng/wijziging huwelijksvermogensstelsel gevolgd door een schenking.  

In een eerste geval ging de man over tot inbreng van vijf onroerende goederen in het
toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen, gevolgd door een schenking van de
blote eigendom van vier van die goederen door de echtgenoten aan beide dochters een
zevental maanden later (Rb. Gent 8 juni 2021, 19/3721/A).  

In een tweede geval wijzigden de echtgenoten eerst hun huwelijksvermogensstelsel van
gemeenschap van aanwinsten naar het stelsel van algehele gemeenschap, om
vervolgens op dezelfde dag de blote eigendom van hun gezinswoning te schenken aan
hun enige dochter (Rb. Gent 5 mei 2022, 20/3359/A). In beide gevallen berekent Vlabel de
schenkbelasting zonder rekening te houden met de (voorafgaande inbreng ingevolge)
wijziging van het huwelijksvermogensstelsel, waardoor de progressiviteit van de tarieven
opnieuw voluit kan spelen.  

In beide gevallen oordeelt de rechtbank dat de antimisbruikbepaling geen toepassing
kan vinden. Zij komt dus tweemaal tot dezelfde conclusie, weliswaar op basis van totaal
verschillende overwegingen, hoewel de argumenten voor de niet-toepasselijkheid van de
antimisbruikbepaling telkens op dezelfde manier waren opgebouwd door de
belastingplichtigen.  
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Vonnis van 8 juni 2021

Systeem van bewijs en tegenbewijs, zoals Grondwettelijk Hof voorschrijft

De rechtbank begint niet met eerst na te gaan of de belastingplichtige (in casu de
dochters die de schenkingen hebben ontvangen) nu al dan niet de kwestieuze
rechtshandelingen (niet alleen de schenking maar ook de voorafgaandelijke inbreng) zelf
heeft gesteld maar poneert onmiddellijk dat de antimisbruikbepaling slechts een
bewijsmiddel van de fiscus vormt, met een systeem van bewijs en tegenbewijs. De
systematiek van bewijs en tegenbewijs, zoals uiteengezet door het Grondwettelijk Hof
(GwH 30 oktober 2013, 141/2013, Fisc. Act. 2013, 39/4), moet als leidraad worden gebruikt
om te oordelen of de antimisbruikbepaling kan worden toegepast. Zo niet ligt er een
schending voor van het grondwettelijk legaliteitsbeginsel. De rechtbank hanteert de
evaluatietechniek inzake het fiscaal misbruik van het Grondwettelijk Hof, op de wijze
zoals helder uiteengezet en toegepast door het hof van beroep te Gent in een arrest van
16 juni 2020 (2019/AR/916) en in een arrest van 27 april 2021 (2020/AR/791) [Het eerste
arrest betreft echtgenoten die overstappen van het wettelijk stelsel naar scheiding van
goederen met een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen (TIGV). De meeste
goederen van dat gemeenschappelijk vermogen worden bij de vereffening-verdeling van
het stelsel toebedeeld aan meneer (ongelijke uitbreng van gemeenschapsgoederen uit
de huwgemeenschap). Een ongelijke uitbreng in extremis van goederen uit de
huwgemeenschap naar het eigen vermogen van één echtgenoot is volgens het hof geen
misbruik omdat artikel 2.7.1.0.4 VCF niet gefrustreerd wordt. Want dat artikel betreft de
toebedeling voor meer dan de helft bij overlijden. De toekenning van huwelijksvoordelen
bij leven valt er niet onder (AFT 2020.6-7, 7). Het arrest van 2021 betreft een kinderloos
echtpaar dat een gelijke uitbreng van gemeenschapsgoederen uit de huwgemeenschap
doet, waarna de ene echtgenoot vervolgens schonk aan de andere. Enkele dagen later
overleed de schenker. In de uitbreng gevolgd door een schenking zag Vlabel misbruik
omdat de huwgemeenschap werd uitgehold (art. 2.7.1.0.4 VCF) en de progressiviteit van
de erfbelasting (art. 2.7.4.1.1 VCF). Maar het hof oordeelde dat Vlabel niet aantoonde dat
de verrichtingen in strijd zijn met het doel van die artikelen (TGR-TWVR 2021, 238).].  

Het is in de eerste plaats aan de Vlaamse Belastingdienst om aan te tonen dat (1) de
inbreng van de onroerende goederen in het bestaande toegevoegde interne
gemeenschappelijke vermogen en (2) de daaropvolgende schenking van het gros van die
onroerende goederen, werd gekozen in tegenspraak met de doelstellingen van een
duidelijk geïdentificeerde fiscale bepaling (zie inzake inkomstenbelastingen al o.m. Gent
1 oktober 2019, Fisc. Act. 2019, 33/1; voor een minder strikt standpunt van het hof te
Bergen: zie Fisc. Act. 2022, 26/1). De strijdigheid van de verrichting met de doelstellingen
van de betrokken fiscale bepaling kan enkel worden vastgesteld wanneer die
doelstellingen op voldoende duidelijke wijze blijken uit de wet en, in voorkomend geval,
uit de parlementaire voorbereiding. Of een rechtshandeling (of een geheel van
rechtshandelingen) wel of niet voorkomt op de zwarte lijst van rechtshandelingen in
omzendbrief nr. 2015/1 van 16 februari 2015, is van geen tel.  

Pas in een tweede beweging en op voorwaarde dat de fiscus slaagt in zijn bewijslast,
komt het de belastingplichtige toe om aan te tonen dat zijn keuze voor de betwiste
verrichting door eventuele andere motieven wordt verantwoord dan het ontwijken van
belastingen.  

Waaruit blijkt in casu de doelstelling van de wet?
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Vlabel argumenteerde dat de keuze voor die opeenvolgende rechtshandelingen tot doel
heeft de progressiviteit van de schenkbelasting (zoals die voortvloeit uit art. 2.8.4.1.1 § 1
VCF) te doorbreken. De rechtbank volgt dat argument niet. In de artikelen 2.8.3.0.1, § 1 en
2.8.4.1.1, § 1 VCF staat immers alleen dat de schenkbelasting geheven wordt op het
aandeel van elke begiftigde op basis van de verkoopwaarde van de geschonken
goederen en dat de tarieven progressief zijn. Het doel dat de wet volgens Vlabel heeft,
blijkt daaruit dus niet.  

De Vlaamse Belastingdienst haalt daarnaast ook de specifieke antimisbruikbepaling van
artikel 2.8.3.0.3, § 1 VCF (de zogenaamde regel van het progressievoorbehoud) aan als
miskende wetsbepaling. Op grond daarvan wordt, bij opeenvolgende schenkingen van
onroerende goederen tussen dezelfde partijen binnen een tijdspanne van drie jaar, de
belastbare grondslag van de oude schenking gevoegd bij die van de nieuwe schenking
om de toepasselijke schenkbelasting op de nieuwe schenking te bepalen. Vlabel verwijst
in dat verband naar het verslag aan de Koning bij het KB nr. 9. Vlabel stelt dat de regel
van het progressievoorbehoud, die in 1939 werd ingevoegd samen met de progressiviteit
van de schenkbelasting voor onroerende goederen, toen al bedoeld was om een
specifiek soort misbruik tegen te gaan van een herhaalde toepassing van de
progressieve tariefschalen, zoals destijds vastgelegd in artikel 8 KB nr. 9 (huidig art.
2.8.4.1.1 § 1 VCF). Ook dat argument overtuigt de rechtbank niet.  

De Vlaamse Belastingdienst is niet de wetgever

De rechter stelt immers dat artikel 2.8.3.0.3, § 1 VCF een specifieke antimisbruikbepaling
betreft, die geenszins kan worden toegepast op de voorliggende situatie. Het is niet
omdat de wetgever een specifieke antimisbruikbepaling in het leven heeft geroepen om
te beletten dat men zich met elkaar snel in de tijd opvolgende onroerende schenkingen
tussen dezelfde partijen onttrekt aan de oplopende progressiviteit van artikel 2.8.4.1.1, § 1
VCF dat elk geheel van rechtshandelingen die elkaar relatief snel opvolgen en waardoor
de eenmalige progressiviteit van artikel 2.8.4.1.1, § 1 VCF doorbroken wordt, strijdig zou
zijn met de doelstelling van de wet.  

Dat aanvaarden zou immers tot gevolg hebben dat de fiscus vrijelijk verrichtingen (of een
geheel van verrichtingen) kan aanduiden die voor hem niet door de beugel kunnen
omdat ze niet zouden voldoen aan de doelstelling van de wet, zoals de fiscus die
interpreteert. Het zou er uiteindelijk toe leiden dat de fiscus wetgevend optreedt.  

Vonnis van 5 mei 2022

Wijziging huwelijksvermogensstelsel en schenking niet door belastingplichtige zelf:
systeem van bewijs en tegenbewijs is dan zelfs niet meer aan de orde

In tegenstelling tot het vonnis van 8 juni 2021, begint de rechter in het vonnis van 5 mei
2022 wel met de vraag of de belastingplichtige zelf alle rechtshandelingen heeft gesteld.
De redenering gaat als volgt.  

Fiscale wetten zijn van openbare orde en moeten, gelet op het legaliteitsbeginsel in de
Grondwet, strikt worden geïnterpreteerd.  

De rechtbank is van oordeel dat artikel 3.17.0.0.2 VCF duidelijk is over wie de
rechtshandeling(en) stelt. Het is de belastingplichtige die de bestreden rechtshandeling
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of het geheel van rechtshandelingen moet hebben gesteld om binnen het
toepassingsgebied van de algemene antimisbruikbepaling te vallen. De
belastingplichtige, de dochter, heeft in dit geval de rechtshandeling niet gesteld.
Evenmin heeft ze er rechtstreeks of onrechtstreeks aan meegewerkt. Het is een
rechtshandeling die enkel tussen de ouders is gesteld. Het feit dat de gezinswoning
dezelfde dag nog is geschonken, doet daaraan geen afbreuk.  

Voor de toepassing van artikel 3.17.0.0.2. VCF kan onder belastingplichtige inderdaad ook
worden verstaan, de onderneming waarvan de belaste persoon bestuurder is en waarin
hij dus beslissingsbevoegdheid heeft (Gent 1 december 2020, 2019/AR/257-2019/AR/258,
Fisc. Act. 2021, 4/1). Maar in de relatie tussen de ouders en een meerderjarige dochter,
heeft in de regel geen enkele persoon beslissingsbevoegdheid over de andere. Zij
moeten als twee aparte belastingplichtigen worden beschouwd. De rechtbank besluit dat
er in dit geval geen sprake kan zijn van fiscaal misbruik omdat de dochter in wezen de
beide rechtshandelingen niet heeft gesteld. Aan één van de constitutieve bestanddelen
van artikel 3.17.0.0.2 VCF is daardoor niet voldaan.  

Conclusie: de belastingplichtige wordt in het gelijk gesteld, omdat niet alle
rechtshandelingen door haarzelf gesteld werden. Zij was immers niet betrokken bij de
wijziging van het huwelijksvermogensstelsel van haar ouders, de schenkers. Meer
specifiek blijkt uit de argumentatie van de rechter dat het al dan niet hebben van
beslissingsbevoegdheid over de (rechts)persoon die de rechtshandeling gesteld heeft,
het onderscheidingscriterium uitmaakt om te beoordelen of de rechtshandeling (of het
geheel van rechtshandelingen) nu al dan niet door de belastingplichtige zelf gesteld
werd. Vermits de belastingplichtige, zijnde de begiftigde dochter, in casu meerderjarig is,
en niemand in die relatie ouder-kind beslissingsbevoegdheid over één van de andere
betrokken personen heeft, worden zij als aparte belastingplichtigen beschouwd. In deze
context is het o.i. evenwel de eerste keer dat de rechtbank dat uitdrukkelijk heeft
bevestigd.  

Samengevat besluit de rechtbank dat het doel van de wetgever moet worden
gefrustreerd door één of meerdere rechtshandelingen die zijn gesteld door de
belastingplichtige(n) zelf. Daarnaast speelt het systeem van bewijs en tegenbewijs,
waarbij Vlabel eerst het objectieve bewijs moet bijbrengen.  

En nu?

Met de in artikel 3.17.0.0.2 VCF geïntegreerde nieuwe antimisbruikbepaling had de
wetgever voor ogen om doortastender te kunnen optreden tegen fiscaal misbruik. De
artikelen 18, § 2 van het Wetboek van Registratierechten en 106, lid 2 van het Wetboek
van Successierechten, zoals nog steeds van toepassing in Brussel en Wallonië, zijn
immers altijd dode letter gebleven inzake registratie- en successierechten.  

De rechtbank onderwerpt de toepassing van de antimisbruikbepaling strikt aan de
techniek en voorwaarden zoals door het Grondwettelijk Hof naar voren geschoven. En
terecht!  

De kritiek daarop luidt dat de algemene antimisbruikbepaling op die manier verwordt
tot een specifieke antimisbruikbepaling (cf. de regel inzake het progressievoorbehoud).
Maar het is o.i. zeer terecht dat de rechtbank vasthoudt aan het legaliteitsbeginsel in de
Grondwet.  
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Moet de algemene antimisbruikbepaling inderdaad niet worden voorbehouden voor de
volstrekt kunstmatige constructies (cf. arrest Halifax) waarover het Grondwettelijk Hof
het heeft?  

Tegen beide vonnissen is inmiddels hoger beroep aangetekend [En tegen de genoemde
arresten van het hof van beroep te Gent van 16 juni 2020 en 27 april 2021 heeft Vlabel
een cassatievoorziening ingesteld.]. Afwachten nu …  

Noreen Somers 
, Katrien Van Boxstael 

en Alain Van Geel 
Tiberghien Advocaten 

Over deze akte

 Versie 2022

Fiscaal misbruik alleen als belastingplichtige zelf alle rechtshandelingen heeft gesteld

  Afkondigingsdatum: 29/01/2022

© Wolters Kluwer Belgium - https://monkey.wolterskluwer.com

http://monkey.wolterskluwer.com/

