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Nieuw erfrecht voor wettelijk samenwonenden 
Luc STOLLE 

N E W S L E T T E R  april 2007 

Vanaf 18 mei 2007 genieten de wettelijk sa-

menwonenden een beperkt erfrecht.  Dat bete-

kent dat niet-gehuwde partners ook zonder 

testament recht hebben op (een deel van) de 

erfenis van hun overleden partner. Wettelijk 

samenwonend zijn zij die ten aanzien van de 

ambtenaar van de burgerlijke stand een verkla-

ring van samenwoning hebben afgelegd.    

Tevoren konden de wettelijk samenwonenden 

mekaar enkel begiftigen in een wederzijds tes-

tament. Ze konden slechts beschikken over een 

beperkt deel van de nalatenschap, nl. het be-

schikbaar erfdeel dat niet toekomt aan de re-

servataire erfgenamen.  Deze regeling schiep 

problemen wanneer één van de samenwonen-

den stierf en de andere uit de gemeenschappe-

lijke woning gezet dreigde te worden door de 

erfgenamen van de overledene. Aan deze situ-

atie is nu een einde gesteld. De langstlevende 

samenwonende krijgt het vruchtgebruik van de 

woning die ze samen bewoonden, en ook de 

daar aanwezige huisraad.  

Als de overleden samenwonende geen kinde-

ren heeft, dan kan hij/zij in de toekomst zelfs de 

hele nalatenschap aan zijn/haar partner schen-

ken, ook als zijn/haar eigen ouders nog leven. 

Dat is ook al zo bij echtgenoten. 

De langstlevende samenwonende moet wel 

bijdragen in de kosten van het onderhoud en 

de opvoeding van de kinderen van zijn overle-

den partner. Hij moet ook de ouders van zijn 

overleden partner helpen als die behoeftig zijn. 

De nieuwe wet geldt niet voor feitelijke samen-

wonenden. Feitelijk samenwonenden zijn zij die 

geen verklaring van samenwoonst hebben af-

gelegd, maar wel kunnen aantonen dat zij ten-

minste één jaar effectief samenwonen. 

Merk op dat in Vlaanderen zowel de wettelijk 

als de feitelijk samenwonenden kunnen genie-

ten van de (lage) successietarieven die gelden 

tussen echtgenoten. De burgerlijke en fiscale

wetgeving zijn dus niet gelijklopend. Terwijl 

wettelijk samenwonen nu een wettelijk erfrecht 

hebben en  daarenboven kunnen genieten van 

de laagste successietarieven, zullen feitelijk 

samenwonende enkel erven wanneer ze in een 

testament werden begiftigd.  Het legaat zal wel

onderworpen aan de (lage) successietarieven 

die gelden tussen echtgenoten 
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Verzwegen burenruzie is verkoopvernietigend ! 
Verkopers van een woning hebben de kopers 

niet gemeld dat zij een belangrijk geschil met 

de buren hebben, De kopers stellen achteraf 

dat zij de woning nooit zouden hebben gekocht 

indien zij van de twisten met de buren op de 

hoogte zouden zijn geweest. Zij menen dat er

sprake is van bedrog in hoofde van de verko-

pers. Voor de rechtbank vorderen zij de vernie-

tigging van de koop-verkoopovereenkomst, de  

de terugbetaling van de verkoopprijs en zelfs

de betaling van een bijkomende schadever-

goeding (w.o. de betaalde registratierechten). 

De rechtbank volgt de stelling van de kopers. 

 

Bergen, 17 februari 2005 
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MERITIUS® Advocaten 

Huurovereenkomsten kun-
nen nog zonder bijkomen-
de kosten  ter registratie 
worden aangeboden tot 30 
juni 2007 

Vanaf 1 januari 2007 moeten alle akten betref-

fende verhuring, onderverhuring of overdracht 

van huur betreffende in België gelegen onroe-

rende goederen niet alleen op schrift gesteld 

worden, maar ook verplicht ter registratie aange-

boden worden. De verplichting wordt aan de 

verhuurder opgelegd en dit ongeacht of het gaat 

om een nieuwe huurovereenkomst, dan wel een 

huurovereenkomst die op 1 januari 2007 al lo-

pende was. 

Woninghuurovereenkomsten moeten binnen een 

termijn van 2 maanden na het afsluiten ervan ter 

registratie worden aangeboden. Andere huur-

overeenkomsten, zoals bv. handelshuurovereen-

komsten, moeten binnen een termijn van 4

maanden aangeboden worden op het registratie-

kantoor. Bij niet-naleving van deze verplichtin-

gen, riskeert de verhuurder een fikse boete op te 

lopen! 

Mocht u momenteel uw huurovereenkomst nog 

niet hebben geregistreerd, geen nood: tot 30 juni 

2007 kunnen de overeenkomsten zonder bijko-

mende kosten ter registratie aangeboden wor-

den; er zal ook geen boete opgelegd worden. 

Inzake woninghuurovereenkomsten geldt boven-

dien nog een tweede belangrijke sanctie:  zolang 

de verhuurder de overeenkomst niet heeft laten 

registreren, kan de huurder het goed verlaten 

zonder naleving van een opzegtermijn en zonder 

betaling van een opzegvergoeding! 

Een gewaarschuwd verhuurder is er twee waard!

 

Programmawet van 27 december 2006, B.S., 28

december 200 
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Werd uw huurcontract reeds geregistreerd ? 
Patricia CARNEWAL

Een VZW organiseert paardenwedrennen en 

richt daarmee verband houdende weddenschap-

pen in. Dit zijn beiden handelsdaden zodat de 

VZW vreest dat zij niet meer onder de toepas-

sing van de art. 181 en 182 WIB/92 zal ressorte-

ren en aldus onderworpen zal worden aan de 

vennootschapsbelasting.  

Om toch van de rechtspersonenbelasting te kun-

nen blijven genieten, verkiest de VZW om met 

andere organisatoren van paardenrennen een 

handelsvennootschap op te richten. Door haar 

aanwezigheid in de handelsvennootschap (o.a. 

in haar bestuursorgaan) slaagt de VZW erin om 

de winsten die uit hoofde van de weddenschap-

pen worden genoten naar zich te laten terug-

vloeien zonder zich zelf met die activiteiten bezig 

te houden.   

Ondanks deze vindingrijke oplossing meent de 

fiscus dat de VZW desalniettemin onderworpen 

dient te worden aan de vennootschapsbelasting. 

Uiteindelijk wordt de kwestie voorgelegd aan het 

Gentse Hof van Beroep. Het Hof volgt de stelling 

van de Administratie. Het oordeelt dat de VZW 

“gehandeld heeft uit economisch oogpunt en 

daarvoor een organisatie en strategie heeft uit-

gewerkt”. Haar werkwijze wijst er op dat ze “nij-

verheids- of handelsmethoden heeft aangewend 

zoals deze door een handelsonderneming zou-

den zijn aangewend”. 

Bovendien is de handelsbedrijvigheid van de 

VZW niet bijkomstig. De VZW heeft ook geen 

belangeloze werkzaamheid, zelfs niet deels. 

Zowel de inrichting van paardenwedrennen als 

de organisatie van weddenschappen zijn verrich-

tingen van winstgevende aard. Beide activiteiten 

houden verband met de exploitatie van een on-

derneming.  

Tenslotte stelt het Hof vast dat niet bewezen is

dat de betrokkenheid van de VZW bij de organi-

satie van weddenschappen onontbeerlijk is voor 

de uitoefening van haar hoofdactiviteit, namelijk 

het organiseren van paardenwedrennen. 

De VZW verliest dus het pleit en mag een aan-

slag in de vennootschapsbelasting in de brie-

venbus verwachten. 

 

Hof van Beroep te Gent, 23 januari 2007 

 

Schrandere VZW door de fiscus doorzien ! 
Luc STOLLE 



De fiscus kan zich op simu-
latie beroepen “wanneer de 
contractanten de schijn 
wekken een bepaalde 
rechtshandeling te hebben 
verricht, terwijl ze in het 
geheim de rechtsverhou-
ding heel anders hebben 
geregeld”. 
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Rechter verduidelijkt nogmaals wat “simulatie” is en legt 
zware belastingverhoging op voor de veinzer 
Luc STOLLE 

In fiscale zaken is het toegelaten dat belasting-

plichtigen, met de bedoeling een voordeliger 

belastingregime te genieten, gebruik maken van 

“de vrijheid van overeenkomst”. De fiscus moet 

de vrije keuze van de belastingplichtige respec-

teren wanneer, met het oog op het bereiken van 

de gunstigste fiscale oplossing, rechtshandelin-

gen worden gesteld zonder wettelijke bepalingen 

te schenden én wanneer alle civielrechtelijke en 

fiscaalrechtelijke gevolgen van deze rechtshan-

delingen door de contractanten worden aan-

vaard.  

De fiscus kan zich evenwel op simulatie beroe-

pen “wanneer de contractanten de schijn wekken 

een bepaalde rechtshandeling te hebben ver-

richt, terwijl ze in het geheim de rechtsverhou-

ding heel anders hebben geregeld”. 

De fiscale rechtbank te Brugge meende dat in de 

haar voorgelegde zaak dat de Administratie het 

bewijs had geleverd van het bestaan van simula-

tie. De fiscus had, op basis van een geheel van 

overeenstemmende en gewichtige vermoedens, 

terecht beslist dat de inbreng in speciën die de 

Engelse vennootschap naar aanleiding van de 

betwiste kapitaalverhoging heeft gedaan, in feite 

afkomstig was van verdoken reserves van de 

belastingplichtige zelf. De Engelse vennootschap 

was niet meer dan een schermvennootschap om 

die winsten in het eigen vermogen te herinveste-

ren. 

Bovendien meende de rechtbank dat de onre-

gelmatigheden die naar aanleiding van de kapi-

taalverhoging werden vastgesteld “onmiskenbaar 

gepleegd waren met het oogmerk de belasting te 

ontduiken of een ontduiking ervan mogelijk te 

maken”. Zij beoordeelde de feiten als dermate 

ernstig zodat zij meende dat de opgelegde be-

lastingverhoging van 200 % “in gepaste verhou-

ding tot de vastgestelde feiten” stond. 

Het zal je maar overkomen … 

 

Rb. Brugge 5 februari 2007 

Twee hoedanigheden, twee handtekeningen ! 
Luc STOLLE 

Een bedrijfsleider koopt voor zijn vennootschap

een onroerend goed. Bij één en dezelfde akte 

verleent hij aan de financiële instelling een vol-

macht om een hypotheek te nemen op onroe-

rend goed, alsook een persoonlijke borg (voor 

het geval een hypotheek in eerste rang niet gel-

dig zou kunnen worden gevestigd ter uitvoering 

van de lastgeving). Niettegenstaande hij in twee 

hoedanigheden (namelijk in naam van de ven-

nootschap én in eigen naam) optreedt, plaatst de 

bedrijfsleider slechts één keer zijn handtekening. 

Het Hof van Beroep te Gent oordeelt dat de be-

drijfsleider twee keer had moeten tekenen. De 

enige handtekening wordt geacht te zijn ge-

plaatst in naam van de vennootschap om de 

hypothecaire volmacht toe te kennen. 

Evenwel mag men, als gevolg van het voorlezen 

van de akte door de notaris in het bijzijn van die 

bedrijfsleider, aannemen dat die akte geldt als 

begin van schriftelijk bewijs van zijn persoonlijke 

verbintenis als borg. Dat begin van schriftelijk 

bewijs kan worden aangevuld met het vermoe-

den dat de bedrijfsleider wel degelijk de bedoe-

ling had om zich persoonlijk borg te stellen en 

dat het alleen door onoplettendheid is dat hij 

geen tweede handtekening in die hoedanigheid 

heeft geplaatst. Het bewijs is dus geleverd dat 

die bedrijfsleider heeft aanvaard om zich borg te 

stellen volgens de modaliteiten die in de akte 

staan vermeld.  

Komt de rechtbank via een omweg niet tot één-

zelfde resultaat? Niet helemaal ! De uitspraak 

impliceert imers dat de notariële akte geen uit-

voerbare titel is voor wat de borgstelling betreft.   

Moraal van het verhaal: om juridische moeilijk-

heden te voorkomen, kunt u maar beter twee 

handtekeningen vragen wanneer uw “tegenpartij” 

in twee hoedanigheden optreedt. 

 

Gent, 10 januari 2005 
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Onze kantoren 

Bezoek ook onze website:  http://www.meritius.be 

 

In het kader van een indiciair onderzoek stuurde 

de Administratie in het verleden wel eens alge-

mene vragenlijsten naar belastingplichtigen in de 

hoop aan de hand van de verstrekte gegevens 

tekorten vast te stellen.   

De rechtspraak stelde dat dergelijke vragenlijs-

ten ongeldig waren. Ze zouden ten onrechte 

leiden tot de omkering van de bewijslast. 

In een recent arrest van 4 januari 2007 oordeel-

de het Hof van Cassatie dat de tekenen en indi-

ciën in het bijzonder aan het licht mogen komen 

op basis van de informatie die verstrekt wordt in 

antwoord op een gestelde vraag om inlichtingen. 

In tegenstelling tot hetgeen sommigen reeds 

pretendeerden, kan met op basis van dit cassa-

tiearrest niet besluiten dat algemene vragenlijs-

ten voortaan geldig zijn. Het Hof heeft zich im-

mers niet uitgesproken over “algemene vragen-

lijsten”. Bovendien moet de vraag om inlichtingen 

volgens artikel 317 WIB 1992 betrekking hebben 

op één van de verrichtingen waaraan de belas-

tingplichtige heeft deelgenomen. Men is bijge-

volg enkel gehouden meer informatie te ver-

strekken omtrent transacties die door de admini-

stratie in de gestelde vraag gespecificeerd wor-

den. Algemene vragenlijsten blijven daarom (o.i.)

uit de boze. 

 

Cass. 4 januari 2007 

Nieuwe verplichtingen in Witwaspreventiewet 
Luc STOLLE 

De programmawet van 27 april 2007 wijzigde de 

wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 

gebruik van het financiële stelsel voor het wit-

wassen van geld en de financiering van terroris-

me. Art. 134 voegt een art. 14quinquies in in 

deze Witwaspreventiewet. Volgens deze bepa-

ling hebben bepaalde beroepsbeoefenaars (w.o. 

advocaten) een meldingsplicht wanneer zij ver-

moeden dat een feit of een verrichting verband 

kan houden met witwassen van geld afkomstig 

uit ernstige en georganiseerde fiscale fraude 

waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of 

procédés van internationale omvang worden 

aangewend, en dit van zodra zij minstens één 

van de indicatoren opsporen die de Koning vast-

legt bij in Ministerraad overlegd besluit. 

 

Programmawet 27.04.2007, art. 134 

Verheft het Hof van Cassatie de fiscus tot “Big Brother”? 
Luc STOLLE 


