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Ook vastgoedactiviteit kan (reële)
economische activiteit zijn

Fiscale Actualiteit nr. 2022/33, pag. 6-12, week 13 - 19 oktober 2022
Vastgoedactiviteiten die op duurzame wijze een louter passief beheer van onroerend
goed overstijgen, kunnen toch als een (reële) economische activiteit gelden (Gent 21 juni
2022). Afwezigheid van personeel en verhuur van onroerend goed is volgens het hof geen
beletsel voor de toepassing van het Vlaamse gunstregime voor de vererving van
aandelen in familiale vennootschappen.  

In navolging van een aanbeveling van de Europese Commissie en een verminderd (toen
nog federaal) registratierecht van 3 % voor schenkingen van familiale ondernemingen en
vennootschappen sinds 1998, erkende ook de Vlaamse decreetgever dat het gewone
tarief in het successierecht “vrij drukkend” was “voor activa die weliswaar een
belangrijke waarde kunnen vertegenwoordigen maar per hypothese niet of zeer moeilijk
verzilverbaar zijn” (Parl.St. Vl.Parl. 1996-97, nr. 428/1, 7).  

Ook bij de invoering van de huidige regeling wou de Vlaamse decreetgever ondernemers
aanmoedigen om al bij leven de nodige maatregelen te nemen voor hun
bedrijfsopvolging, om de continuïteit van ondernemingen in de hand te werken (Parl.St.
Vl.Parl. 2011-12, nr. 1326/1, 24). Sindsdien voorziet het Vlaamse gunstregime in een
vrijstelling van schenkbelasting (art. 2.8.6.0.3 VCF) en een verminderd vlak tarief van 3 %
(of 7 %) in de erfbelasting (art. 2.7.4.2.2 VCF) voor aandelen van vennootschappen met
een economische activiteit.  

De decreetgever heeft er “uitdrukkelijk voor geopteerd om enkel die familiale
vennootschappen in aanmerking te nemen die een maatschappelijke meerwaarde
genereren. Het is derhalve niet de bedoeling om private personen die hun privaat
patrimonium in vennootschappen onderbrengen … en derhalve niet de bedoeling
hebben een economische (maatschappelijke) ondernemingswaarde te creëren, van de
gunstmaatregelen te laten meegenieten” (Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1326/1, 25). En: “het
[is] niet de bedoeling om voor private personen die een privaat patrimonium in
vennootschappen onderbrengen, dus de patrimoniumvennootschappen, en dus ook
geen economische finaliteit hebben, een gunstmaatregel te creëren (nr. 1326/8).  

Toepassingsvoorwaarden: parameters en tegenbewijs

Het gunstregime is dus beperkt tot familiale ondernemingen en vennootschappen die
een economische activiteit hebben (op de participatievoorwaarde gaan we hier niet
verder in). Meer bepaald gaat het om het (daadwerkelijk) uitoefenen van een
“nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, of van een vrij beroep” (zie
o.m. Fisc. Act. 2015, 15/6).  

Familiale vennootschappen
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Zelfs mét een economische activiteit, wordt een familiale vennootschap toch nog
uitgesloten van de vrijstelling of het verminderd tarief als voor één van de drie
boekjaren vóór de schenking of het overlijden:

de post terreinen en gebouwen (post 22) meer dan 50 % uitmaakt van het
(geconsolideerde) balanstotaal; én  
de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (post 62) een percentage uitmaken
dat gelijk is aan of lager dan 1,50 % van het (geconsolideerde) balanstotaal.  

Dan wordt de vennootschap geacht geen ‘reële economische activiteit’ te hebben (art.
2.7.4.2.2 § 2 lid 3 en 2.8.6.0.3 § 2 lid 3 VCF).  

In dat geval geldt er een wettelijk weerlegbaar vermoeden dat er geen reële
economische activiteit is. De belastingplichtige kan dus het tegenbewijs leveren, door
aan te tonen dat er ondanks het niet beantwoorden aan de genoemde boekhoudkundige
parameters, toch sprake is van een reële economische activiteit.  

Met die voorwaarden wou de decreetgever patrimoniumvennootschappen uitsluiten
(d.w.z. waarvan de activiteit beperkt blijft tot passief vermogensbeheer en die er niet op
gericht zijn om duurzaam een maatschappelijke meerwaarde te genereren). Als de
belastingplichtige erin slaagt het tegenbewijs te leveren, wordt de vennootschap geacht
toch een actieve vennootschap te zijn en geen loutere patrimoniumvennootschap.  

Over de toets van de vastgoedactiviteit aan de activiteitsvoorwaarde en het tegenbewijs
van de reële economische activiteit heeft het hof van beroep te Gent zich op 21 juni 2022
uitgesproken (2021/AR/496). Aan welke criteria moet een (vastgoed)vennootschap
beantwoorden opdat er toch sprake is van een reële economische activiteit, ook al wordt
de toets van de boekhoudkundige parameters niet doorstaan?  

Het hof te Gent over het tegenbewijs bij vastgoedactiviteiten

Erfgenamen maakten aanspraak op het gunstregime voor de familiale vennootschap van
de overledene waarvan zij aandelen hadden geërfd. Het betrof aandelen in een passieve
holding die uitsluitend aandelen hield in een vastgoedvennootschap. Opdat een
passieve holding in aanmerking zou komen voor het gunstregime, moet bijkomend
worden aangetoond dat die minstens 30 % van de stemrechten houdt in minstens één
actieve dochter. Bovendien worden de boekhoudkundige parameters in dat geval op
geconsolideerde basis nagekeken.  

De passieve holding participeerde in casu slechts in één dochtervennootschap, die
vastgoed exploiteerde – zowel residentieel als professioneel vastgoed. De exploitatie
bestond o.m. uit projectontwikkeling, aan- en verkoop, ontwikkeling en/of renovatie van
onroerend goed, verhuur op korte en lange termijn aan derden en wederverkoop met het
oog op herinvestering van de opbrengsten.  

De zaakvoerder (een familielid) speelde een belangrijke rol in de projectontwikkeling,
gelet op zijn bijzondere expertise. Die zaakvoerder stond ook in voor de dagelijkse
leiding. Daarnaast deed de vennootschap ook geregeld een beroep op gespecialiseerde
externe dienstverleners. Ze had geen eigen personeel.  
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Al het onroerend goed in de vennootschap was bestemd voor haar vastgoedactiviteit.
Geen enkel onroerend goed werd privé gebruikt.  

De vennootschap werd op basis van de genoemde boekhoudkundige parameters
uitgesloten van het gunstregime. Een tegenbewijs was volgens Vlabel onmogelijk, net
omdat het een vastgoedvennootschap betrof. De vennootschap vocht die beslissing aan
voor de rechtbank. In eerste aanleg kreeg ze ongelijk. Vervolgens stelde ze hoger beroep
in. Het hof van beroep te Gent heeft zich nu uitgesproken.  

Hof van beroep te Gent oordeelt nu wel positief

Het hof van beroep stelt om te beginnen vast dat er geen betwisting is over het feit dat
de boekhoudkundige parameters cumulatief vervuld waren. De belastingplichtige moet
dus het tegenbewijs leveren.  

Merk op dat het hof van beroep te Gent geen enkele referentie maakt aan de restrictieve
visie van Vlabel over het tegenbewijs in omzendbrief 2015/2 (waardoor het hof uiteraard
niet gebonden is) (zie verder).  

Uit praktijkervaringen blijkt dat de zienswijze van Vlabel aanhaakt bij de verouderde
opsomming van daden van koophandel in artikel 2 van het oude Wetboek van
Koophandel van 1807 (op het ogenblik van het overlijden was het wetboek nog van
toepassing). Het courante argument luidt dat, volgens die limitatieve lijst, de aankoop
van onroerende goederen om vervolgens te verhuren aan derden, geen ‘daad van
koophandel’ uitmaakt. Enkel de herhaalde aankoop-wederverkoop van onroerend goed,
is een daad van koophandel (art. 2, 9° oud W.Kh.). Andere daden dan die die op de lijst
staan, zouden niet in aanmerking komen. Dus zou de vastgoedactiviteit in kwestie (ook
de verhuur aan derden) niet kunnen worden gezien als een ‘handelsactiviteit’ voor het
gunstregime in de erfbelasting. Vlabel verwijst in de praktijk geregeld naar het (oude)
handels- en economisch recht, en interpreteert het decreet letterlijk (“nijverheids-,
handels-, ambachts- of landbouwactiviteit of vrij beroep”).  

Het hof van beroep te Gent stelt dat door die begrippen “letterlijk te interpreteren onder
verwijzing naar wetgeving in het handels- en economisch recht en zo
vastgoedactiviteiten uit te sluiten”, Vlabel een voorwaarde aan het decreet toevoegt. Het
hof stelt dat het begrip ‘reële economische activiteit’ in zijn gewone betekenis moet
worden opgevat. Het hof besluit: “ indien de vastgoedactiviteiten … op duurzame wijze
een maatschappelijke meerwaarde genereren en het louter passief beheer van onroerend
goed overstijgen, maken deze vastgoedactiviteiten een reële economische activiteit uit,
zoals vereist door de decreetgever”.  

Het hof van beroep herziet het vonnis van de rechter in eerste aanleg door aan het
begrip ‘reële economische activiteit’ dus zijn gewone betekenis te geven, die niet
gekoppeld is aan een kwalificatie als ‘koopman’ of ‘handelaar’, maar die kijkt naar de
realiteit: heeft de vennootschap een economische activiteit of niet? Daarmee
interpreteert het hof het begrip ‘reële economische activiteit’ o.i. in overeenstemming
met de bedoeling van de decreetgever. Uiteindelijk is er volgens het hof geen reden om
een vastgoedactiviteit (waaronder verhuur aan derden) ipso facto uit te sluiten als ‘reële
economische activiteit’. Het gaat louter om een aantal feitelijke en economische criteria
die moeten worden getoetst aan de vennootschapsactiviteit.  
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Het hof van beroep verwijst ook naar de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Dat Hof
was al eens tot een gelijkaardige conclusie gekomen door te stellen dat “met
nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwbedrijven bedoeld worden,
ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen, zonder uitsluiting van de
ondernemingen die andere ondernemingen controleren, behalve wanneer zij enkel tot
doel hebben de eenvoudige verkrijging en het in bezit houden van deelbewijzen” (maar
ook bv. vastgoed) (Cass. 15 oktober 1998, Arr.Cass. 1998, 969 en TFR 1999, 508). Het Hof van
Cassatie knoopte dus evenmin aan bij de restrictieve definiëring uit het (oude)
handelsrecht, om te bepalen wat als ‘economische activiteit’ kan gelden.  

Enkel patrimoniumvennootschappen met activiteiten die het passieve beheer van hun
activa niet overstijgen en die niet op duurzame wijze maatschappelijke meerwaarde
genereren, worden uitgesloten (Parl.St. Vl.Parl. 2011-12, nr. 1326/1, 25). Als een feitelijk en
economisch onderzoek daarentegen uitwijst dat de activiteiten, zelfs
vastgoedactiviteiten, het passieve vermogensbeheer overstijgen en er sprake is van een
duurzame maatschappelijke meerwaarde, dan hebben we te maken met een
economische activiteit en is het tegenbewijs geleverd. Dat laatste is hier gelukt, zo
oordeelt het hof van beroep.  

Het hof toetst een hele reeks feitelijke en economische criteria om na te gaan of de
vennootschap een (reële) economische activiteit uitoefent, met name:

de omvang van de activiteit (regelmatige aan- en verkoop, het grote aantal
projecten...);  
de organisatie van de vastgoedactiviteit (onderzoek van projecten, duurzame aan-
en verkoop van vastgoed, herinvestering van opbrengsten ...);  
het feit dat er een beroep wordt gedaan op externe partijen (architecten,
studiebureaus, immokantoren, syndici ...);  
de bijzondere expertise van de zaakvoerder van de vennootschap;  
(externe) financiering, wat het ondernemingsrisico doet toenemen;  
de concurrentiële omgeving waarbinnen de vennootschap haar activiteiten
ontplooit.  

Uit die criteria leidt het hof af dat er wel degelijk een reële economische
vastgoedactiviteit was op het ogenblik van het overlijden. Daardoor heeft de
vennootschap maatschappelijke meerwaarde gegenereerd, o.a. door de indirecte
tewerkstelling die haar activiteiten met zich meebrengen (door een veelvoud van externe
partijen in te schakelen voor haar bedrijvigheid). De verhuur aan derden doet daar geen
afbreuk aan (integendeel, die draagt o.i. net bij tot de oorspronkelijke doelstellingen van
de decreetgever).  

Dat de vastgoedvennootschap geen eigen personeel tewerk stelde, is volgens het hof
evenmin een belemmering voor de uitoefening van een reële economische activiteit. Het
decreet stelt geen tewerkstellingsvoorwaarde. De activiteitsvoorwaarde in het decreet
omvat immers niet de vereiste van een minimum aan personeel (vgl. met het
gunstregime in het Waals Gewest, waar wel een tewerkstellingsvoorwaarde geldt: art.
60bis § 1bis 1° W.W.Succ. en art. 140bis § 1, 1° W.W.Reg).  

Conclusie: Het hof besluit vervolgens dat de talrijke verrichtingen een geheel vormen en
een voortdurende en gewone economische activiteit uitmaken die zich uitstrekt over een
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periode waarbinnen het overlijden heeft plaatsgevonden. De vennootschap stelt zich
daarbij bloot aan financiële risico's en aan een concurrentiële omgeving, zoals eender
welke andere vennootschap met een economische activiteit. Ze komt dus in aanmerking
voor het verlaagd tarief in de erfbelasting.  

Commentaar: de praktijk van Vlabel vs. het decreet

Deze rechtspraak van het hof van beroep te Gent betekent dus een voor de
belastingplichtige gunstige beslissing. In de praktijk stellen we vast dat er geregeld
vragen rijzen bij vastgoedactiviteiten en eveneens indien vastgoed deel uitmaakt van
een familiale groep. Hierna volgt een overzicht van de meest voorkomende
probleemsituaties.  

Dat vastgoedactiviteiten een economische activiteit kunnen uitmaken, is al meermaals in
de rechtsleer verdedigd (o.a. F. Herten en W. Coppens, “De overdracht van familiale
ondernemingen en vennootschappen in het Vlaams Gewest. De langverwachte
omzendbrief brengt geen totale duidelijkheid en laat nog ruimte voor discussie en
subjectieve beoordeling door de Vlaamse Belastingdienst”, AFT 2012.11, 24-42; S. Van
Waeyenberghe, “Het Vlaams successiedecreet 2012. Ommezwaai fiscaal beleid inzake de
overdracht van familiebedrijf in Vlaanderen”, Not.Fisc.M. 2012.2, 53 e.v.; G. Vanden Abeele,
“Wanneer kwalificeert de exploitatie van vastgoed als economische activiteit voor de
toepassing van het gunstregime in de schenk- en erfbelasting?” in Patrimonium 2016,
Brugge, Die Keure, 2016, 323-346; T. De Greef, “De activiteitsvoorwaarde onder de Vlaamse
gunstregimes voor de schenking en vererving van familiale ondernemingen en
vennootschappen”, TFR 2015, afl. 473, 6-24). Dat is dus niets nieuws, maar het is wel de
eerste keer dat een hoger rechtscollege het met zoveel woorden bevestigt.  

De administratieve praktijk van Vlabel

Vlabel is zeer streng voor vastgoedactiviteiten

In de praktijk is het voor vastgoedvennootschappen niet steeds eenvoudig om het
gunstregime te krijgen (vennootschappen die als enige activiteit de exploitatie,
ontwikkeling, aankoop-verkoop en/of verhuur van vastgoed hebben) wat de
activiteitsvoorwaarde en het tegenbewijs betreft. De genoemde boekhoudkundige
parameters zijn vaak allebei vervuld (nl. te veel vastgoed en te weinig loonkosten),
waardoor onmiddellijk het tegenbewijs moet worden geleverd als men nog voor het
gunstregime in aanmerking wil komen. Dat maakt het er niet gemakkelijker op voor de
belastingplichtige.  

Het decreet definieert immers ‘(reële) economische activiteit’ niet nader. En zelfs in de
parlementaire voorbereiding wordt met geen woord gerept over de wijze waarop het
tegenbewijs kan worden geleverd. Dat laat ruimte aan Vlabel om een eigen invulling aan
die begrippen te geven. De strikte opvatting van Vlabel over de wijze waarop het
tegenbewijs moet worden geleverd, vindt zijn neerslag in omzendbrief 2015/2 van 15
december 2015 en voordien in omzendbrief FB/2012/1 van 20 juli 2012 (zie Fisc. Act. 2012,
31/1).  

In 2012 verduidelijkte Vlabel: “Concreet zal derhalve dienen aangetoond te worden dat
alle onroerende goederen die aanwezig zijn in de vennootschap worden aangewend voor
de economische activiteit van de vennootschap, en derhalve geen privaat patrimonium
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betreffen. De decreetgever heeft nooit de bedoeling gehad onroerend goed dat voor
privatief genot bestemd of gebruikt is, op te nemen in een gunstregime”.  

Volgens Vlabel kon het tegenbewijs dus enkel worden geleverd indien de
belastingplichtige kon aantonen dat alle onroerende goederen van de vennootschap
worden aangewend voor de economische activiteit van deze vennootschap.  

In de omzendbrief 2015/2 werd die passage aangevuld als volgt: “De verhuur van
onroerend goed (private of handelshuur) komt volgens Vlabel in principe niet in
aanmerking om voormeld tegenbewijs te leveren (uitgezonderd de verhuur van
bedrijfsgebouwen die uitsluitend worden aangewend voor de exploitatieactiviteit van
dochtervennootschappen of verbonden vennootschappen)”.  

Waar het onder omzendbrief FB/2012/1 voornamelijk van belang was dat géén
onroerende goederen door de familiale aandeelhouder of zijn familie werden bewoond,
was sedert 2013 in de praktijk een verstrenging van het standpunt van Vlabel merkbaar,
in het bijzonder in dossiers waarbij professioneel of residentieel vastgoed aan derden
werd verhuurd. Dat werd later bevestigd in omzendbrief 2015/2. Elke verhuur was
voortaan uitgesloten, behalve verhuur binnen de groep.  

Vlabel aanvaardt sindsdien elke verhuur aan derden principieel niet meer als
tegenbewijs, ongeacht of de verhuur professioneel of residentieel is en ongeacht het
aandeel van de verhuurde onroerende goederen in het totale vastgoed. Dergelijke eisen
aan het tegenbewijs stellen, dreigt echter disproportioneel en zelfs ongrondwettig te zijn
(G. Vanden Abeele, o.c., 333 en R. Deblauwe, “Belangrijke omzendbrief over de familiale
ondernemingen”, Acc. & Fisc. 2016.4, 4-5). Als uitzondering wordt ‘ intragroepsverhuur’
wel aanvaard als tegenbewijs door Vlabel, maar dat is hier niet aan de orde (zie ook
infra).  

Merk op dat er voor vennootschappen met een zuivere vastgoedactiviteit onder dit
administratief standpunt nooit een uitweg is. Want een vastgoedvennootschap kan het
tegenbewijs enkel leveren als de vastgoedactiviteit op zich wordt geacht een
economische activiteit te zijn. Vlabel aanvaardt een vastgoedactiviteit die verhuur van
onroerend goed inhoudt, niet als economische activiteit (zie ook hun argumentatie over
het begrip ‘handelsactiviteit’ hierboven), waardoor het tegenbewijs niet kan worden
geleverd.  

Vlabel heeft tot nog toe enkel in een ruling aanvaard dat verhuur van onroerende
goederen een (reële) economische activiteit kan zijn (in casu verhuur in afwachting van
wederverkoop). Gelet op de bedrijfseconomische methoden (publiciteit, een aanzienlijk
personeelsbestand, externe financiering als hefboom, gespecialiseerde externe
dienstverleners), de omvang van de activiteiten en de duurzame organisatie en groei van
de groep, kan de verhuur aan derden toch als economische activiteit worden beschouwd,
aldus Vlabel. Dat verantwoordde Vlabel onder meer door te verwijzen naar het nieuwe
ondernemingsrecht (dus niet het oude handelsrecht zoals in het hier besproken arrest):
“er kan niet worden ontkend dat vastgoedactiviteiten (inclusief verhuur) in bepaalde
gevallen als economische activiteit kunnen worden beschouwd (functioneel
ondernemingsbegrip)” (ruling nr. 19008, 29 april 2019).  

Maar uit de praktijk blijkt dat bij Vlabel vastgoedactiviteiten (waaronder verhuur aan
derden) nog altijd zeer moeilijk liggen als (reële) economische activiteit, zelfs in situaties
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die toch enigzins analoog zijn aan de casus van die ruling en op basis van de criteria die
erin worden aangehaald. Anderzijds gaat het wel om een casuïstische materie, waarbij
het niet evident is duidelijke en welomlijnde criteria te hanteren.  

Vlabel als ‘eerste rechter’

Lang was er geen rechtspraak over dit thema en de administratieve praktijk.  

Tot 15 december 2020 konden belastingplichtigen die een negatief testattest hadden
gekregen, immers nog schenken zonder schenkbelasting voor een buitenlandse notaris
(met inachtneming van de driejaarsperiode uit art. 2.7.1.0.5 VCF). Discussie over het
gunstregime bestond voornamelijk in geval van overlijden, dus over het verminderd
tarief in de erfbelasting (zoals in dit arrest). Daar bestond een reële kans op het ontstaan
van een geschil waar uiteindelijk de rechter een uitspraak over moest doen. Door de
afschaffing van de kaasroute (wet van 3 december 2020 en bijz. wet van 13 december
2020, BS 11 en 15 december 2020, Fisc. Act. 2020, 27/1) is het belang van de beoordeling
door Vlabel wel aanzienlijk toegenomen.  

Vlabel is immers de ‘eerste rechter’ bij het beoordelen van de voorwaarden van het
gunstregime (voor een testattest, het verlenen van een ruling of al in de taxatiefase). Met
het arrest van 21 juni 2022 wordt Vlabel in feite terechtgewezen over een al te strenge
beoordeling van het tegenbewijs, waarbij de dienst zich (te) strikt houdt aan zijn eigen
administratief beleid (zoals geformuleerd in omzendbrief 2015/2).  

Uiteraard is het de opdracht van Vlabel als administratieve overheid een administratief
beleid te ontwikkelen om niet nader gedefinieerde wettelijke begrippen te duiden. Dat is
ook een goede zaak, met het oog op het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel. Maar
de passage in omzendbrief 2015/2 over de wijze waarop het tegenbewijs moet worden
geleverd, staat momenteel o.i. op gespannen voet met het redelijkheidsbeginsel, en laat
weinig ruimte voor een aangepaste ‘case-by-case’ benadering. Het hof schuift in dit
arrest een aantal feitelijke en economische criteria naar voor om te beoordelen of er
sprake is van een ‘reële economische activiteit’, ondanks het vervullen van de
boekhoudkundige parameters. Die (of soortgelijke) criteria zouden kunnen worden
geformaliseerd in een nieuw administratief beleid. Dat zou de rechtszekerheid voor de
belastingplichtige zeer ten goede komen.  

Voor het Brusselse gunstregime (zie Fisc. Act. 2017, 4/9) wordt gesteld: “het tegenbewijs is
toegelaten door alle middelen van recht. Zo kunnen de erfopvolgers van de familiale
vennootschap bewijzen dat de onroerende goederen van de vennootschap, die meer dan
50 % van de totale activa uitmaken, niet behoren tot het privévermogen, maar
aangewend worden voor een reële economische activiteit” (circulaire 2017/C/46, 13 juli
2017 en 2018/C/56, 15 mei 2018). De omzendbrief voor het Brusselse Gewest laat dus de
ruimte om aan te tonen met alle middelen van recht dat er toch een reële economische
activiteit is. Bij dat tegenbewijs is – anders dan in Vlaanderen – de verhuur aan derden
niet ab initio uitgesloten.  

In ieder geval behouden belastingplichtigen aan wie het gunstregime wordt ontzegd, de
mogelijkheid om de beslissingen van Vlabel aan te vechten voor de hoven en
rechtbanken (bv. een testattest of een ruling). Het hof van beroep te Gent heeft al
geoordeeld dat een ruling vatbaar is voor een beroep voor de fiscale rechtbank (Gent 14
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januari 2020, 2018/AR/1269 en 1 december 2020, 2018/AR/1269, Fisc. Act. 2020, 12/3 en
2021, 4/1).  

Zuivere, gemengde en andere vormen van ‘vastgoedactiviteiten’

Tot nu toe hebben we het uitsluitend over zuivere vastgoedvennootschappen gehad. Er
zijn echter nog andere ‘soorten’ familiale vennootschappen: die onroerend goed
aanhouden maar daarmee niet hun (hoofd)activiteiten voeren. Dat is een andere
discussie. Wel zou een gewijzigd standpunt van Vlabel ingevolge het nieuwe Gentse
arrest ook een (positieve) invloed kunnen hebben op de beoordeling van sommige van
die gevallen.  

Gemengde activiteit

Een vennootschap met een gemengde activiteit oefent bv. een traditionele handels-,
nijverheids- of ambachtsactiviteit uit en investeert daarnaast ook in vastgoed (dat ze al
dan niet actief exploiteert).  

Het hof van beroep te Gent had eerder al uitspraak gedaan over dergelijke
vennootschappen (Gent 1 juni 2021, 2020/AR/660, Fisc. Act. 2021, 24/4). Maar zoals gezegd
is de feitelijke situatie fundamenteel verschillend van die in het hier besproken arrest
wegens de gemengde activiteit. In het arrest van 2021 ging het om de exploitatie van een
beenhouwerij naast de verhuur van vastgoed. De belastingplichtige en Vlabel waren het
erover eens dat die onroerende goederen niet bestemd waren voor de economische
activiteit van de vennootschap (nl. de beenhouwerij) en (deels) een ‘privaat’ karakter
hadden (gebruikt door de familie van de erflater).  

Het hof stelde toen dat de belastingplichtige het tegenbewijs ook kon leveren op basis
van de beenhouwerijactiviteit. Het daadwerkelijk uitoefenen van die activiteit werd
gezien als bewijs van de reële economische activiteit, en de aandelen van de
vennootschap kwamen dus in beginsel allemaal in aanmerking voor het verlaagd tarief
in de erfbelasting, ook al was die vennootschap eigenaar van onroerende goederen die
niet voor de economische activiteit van de vennootschap bestemd waren. In het arrest
van 21 juni 2022 daarentegen, ent het tegenbewijs zich voor het eerst op de
vastgoedactiviteit zelf.  

In 2021 heropende het hof de debatten over de vraag of zo'n ‘alles-of-niets’-regeling niet
discriminerend is. In het daaropvolgende arrest van 29 maart 2022 besliste het hof
enkele prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof te stellen. Daarover is tot op
heden nog geen uitspraak gedaan.  

Intragroepsverhuur

In de tweede Vlaamse omzendbrief over het gunstregime (2015/2) wordt, zoals gezegd,
een uitzondering gemaakt voor de verhuur van bedrijfsgebouwen aan andere
(dochter)vennootschappen binnen de groep. Dat stond nog niet in de eerste
omzendbrief (FB/2012/1). Specifiek wordt daarmee in feite de ‘vastgoedvennootschap
van de groep’ bedoeld, die het vastgoed houdt waarin de operationele vennootschappen
van de ‘groep’ hun economische activiteit ontwikkelen. Het vastgoed wordt daarbij om
economische redenen afgezonderd van het bedrijfsrisico. De panden worden door de
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‘vastgoedvennootschap’ verhuurd en/of ter beschikking gesteld aan de operationele
vennootschappen van de groep.  

Vlabel vat die uitzondering gelukkig vrij soepel op, zodat ook verhuur tussen
vennootschappen die geen moeder-dochter zijn maar wel deel uitmaken van dezelfde
groep sensu lato, in aanmerking komt. Zo heeft Vlabel al verhuur aanvaard tussen
vennootschappen die zustervennootschappen zijn, die deel uitmaken van een
consortium (art. 1:19 WVV), en zelfs (op basis van feitelijkheden) met elkaar ‘verbonden’
zijn (in de zin van art. 1:20 WVV) (o.a. ruling nr. 17039, 13 november 2017, nr. 18005, 3 mei
2018, nr. 18023, 11 juni 2018 en nr. 19023, 24 juni 2019).  

Maar de praktijk leert dat van zodra nog maar een (zelfs uiterst) beperkt aantal
onroerende goederen worden verhuurd aan derden, naast de intragroepsverhuur, het
gunstregime al in het gedrang komt. Het kan bv. gaan over (delen van) bedrijfsgebouwen
die men aanhoudt als strategische uitbreidingsmogelijkheid en die in afwachting van die
bestemming worden verhuurd. Er kan bezwaarlijk worden gesteld dat die
bedrijfsgebouwen niet worden gehouden ten behoeve van de economische activiteit van
de groep. Men kan zich afvragen waarom die anders worden behandeld dan bv.
braakliggende stukken grond wegens sanering of ongebruikte onroerende goederen die
verbouwd worden ten behoeve van de economische activiteit – daarvan maakt Vlabel in
de praktijk geen probleem, hoewel die goederen ook niet worden gebruikt voor de
economische activiteit, zij het tijdelijk.  

Daarmee toont het ‘alles-of-niets’-aspect van het gunstregime zijn disproportionele
aard. Het is dus uitkijken naar het antwoord van het Grondwettelijk Hof op de
prejudiciële vraag van eerder dit jaar (zie supra).  

Conciërgewoning

Conciërgewoningen maken soms deel uit van de bedrijfsgebouwen met het oog op
permanente bewaking, permanente logistieke ondersteuning, enz. Ze zijn onlosmakelijk
verbonden met het bedrijfsgebouw (bv. zelfde toegang, aangesloten op dezelfde meters
voor de nutsvoorzieningen). Veelal zijn ze dan ook niet afzonderlijk gekadastreerd. Ze
hebben vaak ook een afwijkende planologische bestemming (gelegen in bv. een
industriegebied).  

Het komt voor dat die conciërgewoningen worden verhuurd aan een werknemer of
bedrijfsleider van de vennootschap, of hem vrij ter beschikking worden gesteld (bv. als
onderdeel van zijn verloning). Vlabel besliste dienaangaande: “Het gebruik van de
conciërgewoning door de dochter belet het tegenbewijs niet aangezien dit gebruik
inherent is aan de economische activiteit” (ruling 18005, 3 mei 2018). Ook bij de
aanvragen van testattesten wordt die benadering nog steeds gevolgd. De aanwezigheid
van een conciërgewoning zou het gunstregime dus allesbehalve in de weg mogen staan.
In het licht van het Gentse arrest van 1 juni 2021 wordt die conclusie alleen maar
zekerder.  

Voor het overige: passief vermogensbeheer en/of privaat onroerend goed

Behoudens in het geval van de gemengde activiteit in het arrest van 1 juni 2021 (zie
supra), komt een vennootschap die enkel privaat onroerend goed houdt (onroerend
goed dat wordt gebruikt door de zaakvoerder, aandeelhouders of hun familie), niet in
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aanmerking voor het gunstregime. Dat betreft de door de decreetgever geviseerde
patrimoniumvennootschappen die een passief patrimoniumbeheer niet overstijgen. Dat
is logisch want zij voeren geen economische activiteit. Hetzelfde geldt voor
vennootschappen die panden passief aanhouden en beheren om ze bv. te verhuren aan
derden, maar waarbij er voor het overige geen bedrijfseconomische methoden worden
aangewend (zie de feitelijke en economische criteria hierboven).  

Conclusie: toch ook vastgoedactiviteiten

Het arrest van 21 juni 2022 is dus belangrijk voor de toepassing van het Vlaamse
gunstregime voor familiale vennootschappen. Het hof oordeelt dat vastgoedactiviteiten
(inclusief de verhuur aan derden) niet ipso facto uitgesloten zijn als ‘reële economische
activiteit’, uitgelegd in zijn gewone betekenis. Het hof van beroep te Gent verduidelijkt
met overvloedige verwijzingen naar de ratio legis dat die activiteiten op zich in
aanmerking kunnen komen. Daartoe moeten zij wel passief vermogensbeheer overstijgen
en duurzaam een maatschappelijke meerwaarde genereren (bv. indirecte tewerkstelling).
Dat kan op basis van tal van feitelijke en economische elementen worden bewezen,
waarvan het hof er in zijn arrest al enkele aanhaalt. Verhuur van (een deel van het)
vastgoed aan derden verhindert niet dat er sprake is van actief vermogensbeheer en dus
een echte economische activiteit. Dat er personeel is, is ook geen eis (gelet op het
gebrek aan een wettelijke tewerkstellingsvoorwaarde), maar kan de beoordeling
natuurlijk wel gunstig beïnvloeden.  

Dat is volgens ons terecht en een toepassing van wat de decreetgever voor ogen had. Het
decreet legt immers boekhoudkundige parameters vast (omvang van het vastgoed en
personeelskosten) die de vennootschap in beginsel kunnen uitsluiten. Maar de
belastingplichtige kan nog steeds het tegenbewijs leveren dat er wél sprake is van een
economische activiteit.  

Het mechanisme dat de decreetgever zo heeft ingebouwd, laat de uiteindelijke
(doorgaans feitelijke en/of economische) beoordeling van het tegenbewijs over aan
Vlabel en finaal aan de rechter. Zoals in dit geval. Op basis van de feiten komt het hof tot
de conclusie dat er wel degelijk sprake is van een economische activiteit en dat het
tegenbewijs wel geleverd is.  

Of een vastgoedactiviteit al dan niet verder gaat dan passief vermogensbeheer, is in de
praktijk niet steeds eenvoudig vast te stellen. Vastgoedvennootschappen die het
gunstregime claimen, zullen bijgevolg altijd onderworpen zijn aan een ‘case-by-case’
beoordeling (en dus een zekere casuïstiek). Feitelijke discussies zullen blijven
voorkomen, maar het hof reikt hier wel criteria aan die kunnen worden gehanteerd om
de beoordeling (consistent) te maken. Vlabel zou die criteria kunnen overnemen en
daarbij afstand kunnen nemen van de strikte eisen in zijn huidige omzendbrief, die in
beginsel elke verhuuractiviteit van het gunstregime uitsluiten (uitgezonderd
intragroepsverhuur). Wat er ook van zij, intussen kunnen wij deze rechtspraak alleen
maar toejuichen.  

Griet VANDEN ABEELE 
, Romina ABIUSO 

en Gilles VAN EYKEN 
advocaten bij Tiberghien advocaten 
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