
CASESTUDY 

De nieuwe Vlaamse regeling voor overdracht van familiebedrijven 

Sedert 1 januari 2012 zijn de fiscale regels voor de schenking en vererving van 

familiebedrijven in Vlaanderen grondig gewijzigd. De Vlaamse decreetgever wil 

ondernemers stimuleren om de overdracht op tijd te plannen zodat de continuïteit van de 

Vlaamse ondernemingen wordt verstevigd. Als bedrijfsleider zal ook u ooit de zaak 

overlaten aan uw kinderen, waarbij sommigen niet zullen geïnteresseerd zijn in het 

voortzetten ervan. U stelt de gelijke behandeling van uw kinderen en de continuïteit van 

het bedrijf voorop. Ten slotte wilt u uw bedrijf op een fiscaalvriendelijke manier overlaten 

met behoud van controle en grotendeels behoud van de inkomsten. Dit zijn ook de 

wensen van bedrijfsleider Johan Declerq, waarbij fiscaliteit niet het hoofdmotief is. 

Johan en Valerie zijn in 1985 gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen 

zonder opname van een verrekeningsbeding. Johan is statutair zaakvoerder en samen 

met zijn vrouw Valerie, elk voor 50%, volle eigenaar van Declerq Bouwmaterialen & 

Betoncentrale bvba opgericht in 1986 met zetel te Dendermonde. De onderneming heeft 

een waarde van EUR 6.500.000 en bevat geen onroerende goederen die hoofdzakelijk 

bestemd zijn voor bewoning. Het echtpaar Declerq woont sinds 2001 in Waasmunster en 

heeft twee kinderen. Zoon Karel werkt in het bedrijf en vertoont interesse om het voort 

te zetten. Dochter Sandrine behaalde deze zomer haar bachelor in de tandheelkunde, 

haar toekomstige droomjob. Johan en Valerie hebben recent een appartement in Knokke 

aangekocht en wensen hiervan zoveel mogelijk te genieten. Ze overwegen daarom hun 

activiteiten binnen de onderneming gedeeltelijk in te perken. Via de media vernam Johan 

de afschaffing van de vrijstelling van successierechten voor de vererving van 

familiebedrijven. Het echtpaar wil meer duidelijkheid krijgen over hoe hun wensen 

kunnen worden gerealiseerd. 

In de veronderstelling dat het echtpaar geen stappen onderneemt om zijn opvolging te 

regelen, zullen de gemeenrechtelijke regels van toepassing zijn. Indien één van beiden 

komt te overlijden, zal de blote eigendom van zijn/haar aandelenpakket worden vererfd 

door de kinderen. Karel en Sandrine worden in dat geval blote eigenaar van elk een 

vierde van het totale aandelenpakket, terwijl de langstlevende echtgenoot het 

vruchtgebruik van het aandelenpakket van zijn/haar echtgenoot zal erven. Bij het 

overlijden van de langstlevende zal zijn/haar aandelenpakket in volle eigendom over 

Karel en Sandrine worden verdeeld en zal het vruchtgebruik uitdoven, waardoor de 

kinderen volle eigenaar worden, elk van 50% van de totaliteit van de aandelen. De 

toepassing van de gemeenrechtelijke regels zorgt ervoor dat de aandelen worden vererfd 

door zowel Karel (actief in het bedrijf) als Sandrine (niet actief in het bedrijf). Beide 

kinderen hebben hierdoor dezelfde rechten o.a. de zeggenschap over de vennootschap 

en hun recht op een deel van de winst. Daarnaast zal, in de veronderstelling dat aan de 

voorwaarden van de nieuwe regeling is voldaan, voor elk overlijden het vlak en 

eenvormig tarief van 3% successierecht verschuldigd zijn over de waarde van de 

vererfde aandelen. 

De nieuwe Vlaamse regeling voor overdracht van familiebedrijven voorziet via het 

gunstregime voor schenkingen de mogelijkheid om de successierechten verschuldigd op 

de vererving te vermijden. De bedrijfsschenking is door de vrijstelling van 

schenkingsrechten voortaan fiscaal veel interessanter. Des te meer omdat de 

voorwaarden om van het fiscaal gunsttarief te kunnen genieten bij vererving 

respectievelijk schenking dezelfde zijn. Het echtpaar Declerq zou kunnen overwegen om 



hun aandelen op grond van het nieuwe artikel 140bis van het Wetboek Registratierechten 

te schenken met vrijstelling van schenkingsrechten. Zij dienen hiertoe het attest te 

bekomen van de Vlaamse Belastingdienst, die bevestigt dat aan de voorwaarden van 

artikel 140bis W. Reg. is voldaan en de aandelen te schenken bij authentieke 

schenkingsakte voor een Belgische notaris. Na het verrichten van de schenking is de 

kous echter nog niet af. Om deze vrijstelling van schenkingsrechten te behouden dienen 

een aantal voorwaarden worden nageleefd o.a. moet de onderneming de kwalificatie van 

familiale onderneming behouden en de activiteit dient gedurende drie jaar na datum van 

de schenkingsakte te worden voortgezet.  

Wanneer het echtpaar wenst dat het familiebedrijf volledig wordt verankerd bij Karel dan 

dringt zich omwille van het erfrecht een goede planning op. Het familiebedrijf is vaak het 

belangrijkste bestanddeel van het vermogen waardoor een volledige toewijzing aan de in 

het bedrijf actieve zoon, het beschikbaar deel van de erfenis zal overstijgen. Bovendien 

gaat de wetgever er bij een schenking van uit dat de schenker de gelijkheid tussen zijn 

erfgenamen wilde waarborgen. De schenkingen die de overledene tijdens zijn leven heeft 

gedaan, worden daarom opnieuw bij de nalatenschap gerekend weliswaar volgens hun 

waarde op het ogenblik van het overlijden van de schenker. Sandrine zou na het 

overlijden van de schenker een benadeling van haar erfrechten kunnen inroepen. 

Hierdoor zou Karel een deel moeten afstaan aan zijn zus bestaande uit de tegenwaarde 

van de aandelen bij schenking maar ook de waardestijging van de aandelen gerealiseerd 

door de inspanningen van Karel tussen het tijdstip van de schenking en het overlijden. 

Dit scenario kan zonder meer de familieverhoudingen ernstig verstoren. 

De techniek van de dubbele akte brengt in dit geval soelaas. Deze bestaat uit een 

schenking, gevolgd door een uitonverdeeldheidtreding. In de praktijk schenken de ouders 

hun aandelen of volledig roerend vermogen in onverdeeldheid aan de kinderen. Nadien 

treden de kinderen uit onverdeeldheid omdat zij de schenking zelf onder elkaar verdelen. 

De waarde van de geschonken goederen wordt hierdoor niet langer beoordeeld op het 

ogenblik van overlijden maar op het moment van de verdeling. Wanneer Karel bij de 

verdeling alle aandelen verkrijgt dan zal de waardevermeerdering gerealiseerd door zijn 

inspanningen, enkel hem ten goede komen. Sandrine krijgt uit de verdeling een gelijke 

waarde bestaande uit de overige goederen en/of een schuldvordering op Karel. 

De wens van het echtpaar Declerq om een deel van de inkomsten te behouden, kan 

worden gerealiseerd door slechts de blote eigendom te schenken, met voorbehoud van 

vruchtgebruik. Op het niveau van de bvba is hiervoor echter een bijkomende garantie 

nodig, die de dividenduitkering waarborgt. Dit kan bijvoorbeeld door de verankering van 

het stemrecht van de aandelen bij de vruchtgebruiker. Een meer aangewezen methode is 

het certificeren van de aandelen door het oprichten van een Nederlandse Stichting 

Administratiekantoor (hierna SAK). De bedrijfsschenking vervat in de nieuwe Vlaamse 

regeling voor overdracht van familiebedrijven is immers ook van toepassing op 

certificaten. Via het bestuur van de SAK behoudt het echtpaar de controle over de 

vennootschap en de uitkeringen. Een gelijkaardige controle voor de schenking van het 

overige (roerende) vermogen kan worden bekomen via het controlevehikel de burgerlijke 

maatschap. 

Zoals blijkt uit de hierboven beschreven gevalstudie ontraadt de nieuwe regeling het 

stilzitten van de bedrijfsleider. Een correcte planning op maat dringt zich meer dan ooit 

op waarbij rekening moet worden gehouden met de gevaren en nefaste gevolgen van het 

erfrecht en het vennootschapsrecht. Een samenwerkingsverband van specialisten, elk in 



hun vakgebied, is daarom noodzakelijk om de nodige bescherming en gemoedsrust te 

verzekeren. 
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