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Hof van Gent actualiseert vruchtgebruik tegen 4 %

 ◼ Gent 9 april 2019

Verkoop van blote eigendom tegen een 
prijs die omgezet wordt in een lijfrente: 
een schoolvoorbeeld voor de toepassing 
van artikel  2.7.1.0.9 van de Vlaamse 
Codex Fiscaliteit. Het hof van beroep te 
Gent past alle principes mooi toe, alleen 
gebruikt het bij de actualisering een in-
terestvoet van 4 %, voor een transactie 
die in 2013 plaatsvond. Dit is anno 2013, 
en gelet op de afwezigheid van wette-
lijke grondslag, enigszins merkwaardig.

In 2013 verkoopt mevrouw A de blote 
eigendom een woning, die ze in volle 
eigendom schatten op 250  000  EUR, 
aan haar neef en zijn echtgenote, voor 
182 800 EUR. De prijs wordt onmiddellijk 
omgezet in een lijfrente van 750 EUR per 
maand, betaalbaar gedurende maximum 
20  jaar. Mevrouw A overlijdt in 2015 en 
had haar neef als enige en algemene le-
gataris aangeduid in een authentiek tes-
tament van 2009.

Voor het hof van beroep te Gent (1) kwam 
de vraag of het hier om een fictief legaat 
ging in de zin van artikel 2.9.1.0.7 VCF.

Het hof past alle principes mooi toe:
– Het is aan de belastingplichtige om 

aan te tonen dat de verkoop van het 
onroerend goed geen bevoordeling 
bedekt.

(1) Gent 9  april 2019, rolnr.  2018/AR/918, www.
monkey.be.

– Er bestaan geen wettelijke of vaste re-
gels voor de berekening van de gelijk-
waardigheid. Noch artikel  2.7.1.0.9 
VCF noch andere bepalingen van de 
codex voorzien iets ter zake. De ge-
lijkwaardigheid dient te worden be-
oordeeld overeenkomstig de regels 
van het gemeen recht. (2)

– Om de waarde van het vruchtgebruik 
te bepalen op het ogenblik van het 
verlijden van de notariële akte volgt 
het hof de stelling van de adminis-
tratie dat het gebruikelijk is om de 
jaarlijkse huurwaarde te kapitaliseren 
aan een normale rentevoet van 4 %.

– De lijfrente wordt op dezelfde manier 
gekapitaliseerd.

– Hieruit blijkt dat er geen gelijkwaar-
digheid is tussen de waarde van het 
overgenomen onroerend goed en de 
waarde van de levenslange prestaties 
(positief saldo van 31  531,96  EUR). 
Het hof besluit dat de belasting-
plichtige het tegenbewijs niet heeft 
geleverd. Het wettelijk vermoeden 
opgenomen in artikel  2.7.1.0.9 VCF 
wordt dus niet ontkracht als gevolg 
waarvan er sprake is van een bedekte 
bevoordeling.

Dat klinkt heel logisch, maar als we de 
berekeningen wat nader bekijken, is dat 
toch zo evident niet.

(2) Zie ook J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, 
Successierechten 2016-2017, Mechelen, Wolters Klu-
wer, nrs. 364 en 342.
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Het hof rekende als volgt:

De erflater had recht op: 
(waarde bij de verrichting) € 250 000,00

en kreeg:

1° Lijfrente: € 9000,00

Levensduur 17,79

4,00 %

waardering: € 113 015,11

2° Vruchtgebruik:

rendement

€ 8400,00

levensduur 17,79

4,00 %

€ 105 480,77

€ 218 495,89 (€ 218 495,89)

verschil: € 31 504,11

er lijkt dus wel een 
voordeel te zijn dus. 12,60 %

De administratie actualiseert hierbij de 
jaarlijkse rente aan de hand van de vol-
gende formule A = a. (u^n – 1) /(i. u^n), 
waarbij:
– a = het jaarlijks bedrag van de rente
– u = 1 + i
– n = het aantal jaren
– i = interest (à 4 % volgens VLABEL).

Concreet betekent dit volgens de adminis-
tratie dat de rente van 9000 EUR per jaar 
in dit geval als volgt geactualiseerd dien-
de te worden: A = 9000. (1,04^17,79 – 1) /
(0,04. 1,04^17,79) =  113.015,11.  (1) Het 

(1) Hetzelfde resultaat wordt verkregen in Excel, 
via de formule PV(2,379137773 %; 17,79; -9000).

vruchtgebruik wordt op eenzelfde wijze 
geactualiseerd.

De tabel van Vintéjoux en Reinach die 
de administratie hiervoor gebruikt, ka-
pitaliseert inderdaad tegen 4  %, maar 
die tabel dateert van 1874!  (2) Het hof 
motiveert ook niet waarom het deze 
rentevoet gebruikt. Opvallend; als we 
de lijfrente en de huurwaarde beide ac-
tualiseren tegen 2,38 % (3), dan is geen 
voordeel meer bij de transactie, en dus 

(2) F. VINTEJOUX, J. DE REINACH, Formules et 
tables d’intérêts composés et d’annuités: ouvrage conte-
nant un traité pratique des emprunts et des opérations 
financières qui s’y rattachent, Joseph Baer et Cie, 1874.
(3) Of om precies te zijn: tegen 2.379137773 %.
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ook geen belastbaar legaat bij het over-
lijden, want:

De erflater had recht op: 
(waarde bij de verrichting) € 250 000,00

en kreeg:

Lijfrente € 9000,00

Levensduur 17,79

2,38 %

€ 129 310 34

Vruchtgebruik

Rendement

€ 8400,00

Levensduur 17,79

2,38 %

€ 120 689,66

€ 250 000 00 (€ 250 000 00)

verschil: (€ 0,00)

We stellen ook vast dat de tabel die 
de minister van Financiën publiceert 
met het oog op de toepassing van ar-
tikel  745sexies van het BW in 2014 een 
actualiseringspercentage van 2,53 % ge-
bruikte (1), wat niet zoveel afwijkt van de 
2,38  % die de belastingplichtigen blijk-
baar gebruikt hebben. Als we zouden 
actualiseren tegen 2,53  % dan zou het 
voordeel nog 3203,83 EUR geweest zijn, 
of slechts 1,28 % verschil.

Er blijkt ook dat de Vlaamse belasting-
dienst het standpunt van de Vlaamse 
minister van Financiën, in antwoord op 
de vraag van de heer Vandenheuven van 
22  december 2016  (2), in verband met 
artikel  2.7.1.0.7 VCF (inzake gesplitste 
aankoop), in praktijk niet volgt voor de 
toepassing van artikel 2.7.1.0.9 VCF: daar 
was immers bevestigd dat de Vlaam-
se Belastingdienst de berekening van 

(1) MB van 22 december 2014 tot bepaling van de 
omzettingstabellen van het vruchtgebruik als be-
doeld in artikel  745sexies, §  3, van het Burgerlijk 
Wetboek, BS 15 januari 2015.
(2) http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1237378.

partijen volgde, ongeacht welke tabel zij 
gebruiken, en in de vraag was uitdruk-
kelijk verwezen naar de tabellen van ar-
tikel 745sexies BW.

Wij delen dan ook de mening van Lies-
bet De Coninck (3), die zich afvraagt of 
de regels in de VCF (en bij uitbreiding in 
het W.Succ.) niet beter geactualiseerd en 
gepreciseerd worden, en vindt dat men 
moet vermijden dat er een al te groot ver-
schil bestaat tussen de waarde van het 
vruchtgebruik of de naakte eigendom 
waarop schenk- of erfbelasting wordt 
geheven en de waarde die datzelfde 
vruchtgebruik of naakte eigendom bur-
gerrechtelijk krijgt toebedeeld.

Hoe dan ook, wie een procedure wil ver-
mijden actualiseert dus best aan 4  %, of 
vraagt een ruling.

Rik DEBLAUWE
Wetenschappelijk adviseur Tiberghien

(3) L. DE CONINCK, noot bij Gent 9  april 2019, 
Fisc.Koer. 2019/361.
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