
9/16/21, 1:52 PM TaxWin Expert

https://expert.taxwin.be/nl/tw_actu_l/document/ac20210319-11-nl 1/2

Inbreng gevolgd door een schenking: �scaal
behandeld als een conjunctieve
ascendentenverdeling
Erven/schenken •  19 maart 2021 • geschreven door Noreen Somers

In een recente voorafgaande beslissing oordeelde de Vlaamse Belastingdienst dat een inbreng gevolgd door
een schenking in een speci�ek geval �scaal behandeld wordt als een conjunctieve ascendentenverdeling. 

Feiten
De aanvraag werd ingediend door twee echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel van gemeenschap van
goederen die gezamenlijk vier zonen hadden. Het gemeenschappelijk vermogen van de aanvragers bevatte
twee onroerende goederen, met name een perceel grond met woning en een perceel grond zonder woning, die
gezamenlijk één geheel vormden. Daarnaast bevatte het eigen vermogen van mevrouw eveneens twee
onroerende goederen, met name een perceel grond met opstaande opstal en een perceel grond (vroegere
uitweg), die eveneens één geheel vormden. De eigendommen behorende tot het gemeenschappelijk vermogen
en de eigendommen behorende tot het eigen vermogen van mevrouw werden als volgt verkaveld: 

- 3 loten voor halfopen bebouwing, 1 lot voor gesloten bebouwing en een lot 5 (bestaande woning), waarbij het
lot 5 uit de verkaveling werd gesloten. 
- 2 loten voor halfopen bebouwing en lot 3 (achtergrond), waarbij het lot 3 uit de verkaveling werd gesloten. 

De echtgenoten wensten de twee loten voor halfopen bebouwing, behorende tot het gemeenschappelijk
vermogen, alsook de andere twee loten voor halfopen bebouwing, behorende tot het eigen vermogen van
mevrouw, te schenken aan hun vier zonen, zodat elk van de zonen één lot zou verkrijgen. De aanvragers waren
van mening dat de latere vererving niet probleemloos zou verlopen wanneer enkele onroerende goederen
geschonken werden uit het gemeenschappelijk vermogen en de overige onroerende goederen geschonken
werden uit het eigen vermogen van mevrouw. Om deze toekomstige problemen te vermijden, wensten de
echtgenoten de eigen loten van mevrouw allereerst in te brengen in het gemeenschappelijk vermogen om dan
vervolgens over te gaan tot schenking. Door middel van de aanvraag wensten de echtgenoten bevestiging te
verkrijgen dat dergelijke constructie geen �scaal misbruik uitmaakt in de zin van artikel 3.17.0.0.2 van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit. 

Beslissing
De Vlaamse Belastingdienst oordeelde dat de omschreven verrichtingen �scaal behandeld worden als een
conjunctieve ascendentenverdeling en verwees hierbij naar het standpunt nr. 15.170 van 25 januari 2016 inzake
de ascendentenverdeling. De conjunctieve ascendentenverdeling is een rechtshandeling waarbij de
ascendenten een deel van hun goederen kosteloos toebedelen aan hun afstammelingen ten titel van verdeling
van hun nalatenschap. Wanneer deze ascendentenverdeling gebeurt bij akte onder de levenden, heeft dit de
aard van een schenking en valt dit onder de toepassing van de schenkbelasting. Dit heeft tot gevolg dat er
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geen rekening wordt gehouden met de werkelijke herkomst van de goederen én dat deze geacht worden
versmolten te zijn tot één massa. Hierdoor wordt de kavel van de respectievelijke begiftigde aldus geacht voor
een gelijk deel te zijn samengesteld uit goederen ontvangen van elk van beide schenkers. 

De Vlaamse Belastingdienst besliste positief en stelde dat er geen sprake was van �scaal misbruik in de zin
van artikel 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, gezien er voldoende niet-�scale motieven ten grondslag
lagen aan de voorafgaande inbreng door mevrouw. Zo kan door de voorafgaande inbreng immers een
vordering tot inbreng dan wel tot inkorting bij het overlijden van de schenkers vermeden worden. 

Bedenkingen
1. Dit is blijkbaar de derde voorafgaande beslissing waar sprake is van een conjunctieve ascendentenverdeling.
Zo oordeelde de Vlaamse Belastingdienst bijvoorbeeld in de voorafgaande beslissing nr. 16023 reeds dat een
inbreng door beide echtgenoten gevolgd door een schenking ook �scaal geherkwali�ceerd kon worden als een
(conjunctieve) ascendentenverdeling, en dat er geen �scaal voordeel verbonden was aan de omschreven
verrichtingen. De voorgelegde rechtshandeling, zijnde de inbreng door beide echtgenoten gevolgd door een
schenking, werd dus zonder meer goedgekeurd. 

2. De situatie in deze voorafgaande beslissing is licht verschillend. De twee echtgenoten brachten immers niet
allebei een bepaald goed in het gemeenschappelijk vermogen in. Er waren reeds twee onroerende goederen
aanwezig in het gemeenschappelijk vermogen die geschonken zouden worden, en daarnaast zou mevrouw ook
twee onroerende goederen uit haar eigen vermogen inbrengen. Ook hier oordeelt de Vlaamse Belastingdienst
dat dit �scaal behandeld wordt als een conjunctieve ascendentenverdeling, zoals omschreven in het
standpunt nr. 15.170. Vermits er hier blijkbaar wel een �scaal voordeel aan de verrichting verbonden is, eist de
Vlaamse Belastingdienst dit keer wel de aanwezigheid van niet-�scale motieven. 

3. In beide gevallen zou er, ook zonder de voorafgaande inbreng in het gemeenschappelijk vermogen, sprake
zijn geweest van een schenking door beide echtgenoten. Wellicht is dat het doorslaggevende motief waarom
de Vlaamse Belastingdienst van oordeel is dat een �scale herkwali�catie in een conjunctieve
ascendentenverdeling mogelijk is. Dit is enigszins merkwaardig, gezien deze voorwaarde in het voormelde
standpunt betreffende de ascendentenverdeling niet gesteld wordt. 
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