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20L8: het iaar van het aanwasbeding.
Aandachtspunten voor de praktijk

Op fiscaal vlak kende het aanwasbe-
ding (1) in 2018 een absoluut hoogte-
punt, met de publicatie van een stand-
punt over het aanwasbeding door de
Vlaamse Belastingdienst en met maar
liefst zestien goedgekeurde voora fgaan-
de beslissingen.

Deze brldrage zal zich focussen op de
voorafgaande beslissingen en zal trach-
ten daar enkele aandachtspunten voor
de praktijk uit te destilleren. Onvermij-
delijk wordt eerst kort stilgestaan bij het
standpunt nr. 17044 d.d. 19 september
2018 van de Vlaamse Belastingdienst.

1. InrrrnrNc

2. STAUOPUNT NR. I7O44VAN DE

Vreeus¡ BsresrrNcDrENsr

De Vlaamse Belastingdienst trapte 2018
af door op 29 januari een standpunt
over het aanwasbeding te publiceren. (2)
Aan dit standpunt gingen reeds enkele
gunstige voorafgaande beslissingen met
betrekking tot het aanwasbeding voor-
af. (3)

In het standpunt zette de Vlaamse Be-
lastingdienst de voorwaarden uiteen

(L) Of 'overeenkomst van aanwas' (indien het een
alleenstaande akte betreft) of 'kanscontract' (indien
het betrekking heeft op niet-onverdeelde goederen).
Omwille van praktische redenen hanteren we in
deze bijdrage algemeen de term 'aanwasbeding'.
(2) Standpunt nr. 17044 d.d. 19 septernber 2018
betreffende bedingen van aanwas, oorspronkelijk
gepubliceerd op 29 januari 2018, www.belastingen.
olaanderen.be.
(3) Zie bv. Voorafgaande beslissing (hierna:
'VBesl.') nr. L7025 d.d. 4 septernber 2017; VBesl.
nr. 1.6009 d.d. 21, maart 2O16 en VBesl. nr. 1.6035 d.d.
24 augustus 2016.

waaraan toekomstige aanwasbedingen
moeten voldoen opdat deze op fiscaal
vlak aanvaard zouden kunnen worden.

Het standpunt werd reeds verschillende
keren aangepast. Zo stelde de Vlaamse
Belastingdienst initieel dat het aanwas-
beding in een notariële akte moest zijn
opgenomen (ongeacht of het betrekking
had op roerende of onroerende goede-
ren) en dat de gelijkaardigheid van le-
vensverwachting aanwezig diende te
zijnbij het afsluiten van het beding én
bij de realisatie ervan. Deze voorwaar-
den staan niet langer in de huidige ver-
sie van het standpunt.

De voornaamste voorwaarden kunnen
thans als volgt worden samengevat: het
aanwasbeding moet (L) opgenomen zijn
in een notariële akte indien het betrek-
king heeft op onroerende goederen, (2)
beperkt zijn via een beschikking onder
bijzondere titel en (3) ten bezwarende
titel zijn.

Indien voldaan wordt aan deze voor-
waarden, zal er geen schenk- of erfbelas-
ting verschuldigd zijn op de overdracht
van de betrokken goederen. Indien het
aanwasbeding betrekking heeft op on-
roerende goederen, zal enkel het ver-
kooprecht verschuldig d zljn.

Voor een gedetailleerde bespreking van
dit standpunt, verwijzen we naar een
eerdere bijdrage in deze nieuwsbrief. (4)

(4) A. VAN DEN BROECK en H. DECOUTERE,
"Het beding van aanwas: Vlabel schiet met scherp",
Successierechten 2018, ru. 4, I-8.
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Bij de analyse van de in 2018 gepubli-
ceerde voorafgaande beslissingen vielen
enkele trends op wat betreft de partijen
enerzijds en het voorwerp anderzijds.

P opulaire plønningstechniek tussen echtge-

noten

Het aanwasbeding is voornamelijk po-
pulair tussen echtgenoten. Amper twee
van de zestien in 2018 gepubliceerde
voorafgaande beslissingen hadden be-
trekking op een aanwasbeding tussen
niet-echtgenoten. (1)

Het voornaamste verschil tussen beiden
is dat een aanwasbeding fussen echtge-
noten wordt geacht ten kosteloze titel
te zljn overeengekomen (vermoeden
van schenking) en een aanwasbeding
tussen niet-echtgenoten ten bezwaren-
de titel (vermoeden van kanscontract).
Deze vermoedens gelden tot bewijs van
het tegendeel. Bij de redactie van een
aanwasbeding tussen echtgenoten is
het dus belangrijk erover te waken dat
er voldoende elementen aanwezig zijn
waaruit blijkt dat het beding onder be-
zwarende titel wordt gesloten (o.m. de
aanwezigheid van een ønimo speculandi,
evenwichtige kansen en een strikt ver-
vreemdingsverbod).

Er geldt één belangrijke beperking voor
echtgenoten. Het aanwasbeding kan
geenbetrekking hebben op goederen die
tot de huwgemeenschap behoren. (2)

3. VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 201.8

3.7. Trends

(1) VBesl. nt.17046 d.d.19 febntari 20L8 (kanscon-
tract tussen zes broers) en VBesl. nr. 1.801.3 d.d.
L9 maart 2018 (kanscontract tussen twee vrienden/
zakenpartners).
(2) Dit wordt uitdrukkelijk door de Vlaamse Belas-
tingdienst bepaald in zijn standpunt nr. 17044.

Het aanwasbeding moet met andere
woorden betrekking hebben op de eigen
goederen van de echtgenoten. Dit ver-
klaart mogelijk dat aanwasbedingen po-
pulairder zljn bij echtgenoten gehuwd
onder het stelsel van scheiding der goe-
deren. (3)

Indien echtgenoten gehuwd onder het
wettelijk stelsel overwegen om een uit-
breng te doen uit het gemeenschappelijk
vermogen en vervolgens een aanwasbe-
ding over deze uitgebrachte goederen te
sluiten, dient er nauwkeurig op te wor-
den toegezien dat er andere dan fiscale
motieven aanwezig zijn. De Vlaamse
Belastingdienst is zowel in zijn stand-
punt als in zijn voorafgaande beslissin-
gen duidelijk: indien het aanwasbeding
werd afgesloten na 1 juni 2012, kan het
afgetoetst worden aan de antimisbruik-
bepalingen en is herkwalificatie moge-
lijk, tenzij de partijen kunnen aantonen
dat er ook niet-fiscale motieven zijn én
dat deze niet-fiscale motieven voldoen-
de opwegen tegen de fiscale motie-
ven. (4)
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Tot slot vormt de al dan niet strijdig-
heid van een aanwasbeding onder be-
zwarende titel met het verkoopverbod
tussen echtgenoten niet langer een zorg.
Het verkoopverbod tussen echtgeno-
ten (oud art. 1595 BW) werd immers
opgeheven door het recent hervormde

(3) Er was in 2018 slechts één voorafgaande be-
slissing die betrekking had op een aanwasbeding
tussen echtgenoten gehuwd onder het wettelijk
stelsel (onder voorbehoud van enkele afwijkingen).
Volgens de partijen was het eigen karakter van de
tegoeden (die het voorwerp uitmaakten van het
aanwasbeding) perfect aantoonbaar ingevolge
schenkingen en successie, vanuit ieders familiale
zijde: zie VBesl. nr. 18010 d.d. 1.9 maart201.8.
(4) Voor een uitgebreidere bespreking van de mo-
gelijke toepassing van de algemene antimisbruik-
bepaling op aanwasbedingen, zie A. VAN DEN
BROECK en H. DECOUTERE, "Het beding van
aanwas: Vlabel schiet met scherp", Successíerechten

2018, nr. 4,4 e.v.
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Voorwerp

Aandelen (voornamelijk van een
bvba (2), maar ook van een nv (3) of
een Comm.V. (4)) en effectenportefeuil-
Ies (5) vormden de vaakst voorkomende
voorwerpen waarover in 2018 aanwas-
bedingen werden gesloten. (6)

Een aanwasbeding kan uiteraard ook
andere goederen als voorwerp hebben.
Zo werden er in 2018 ook voorafgaande
beslissingen afgeleverd voor aanwasbe-
dingen gesloten over rechten verbon-
den aan een verzekeringspolis (7), een
bankrekening (8), onroerende goede-
ren (9), schuldvorderingen (10) en de in-
boedel van een gezinswoning. (11)

Het voorwerp bepaalt in belangrijke
mate de redactie van het aanwasbeding.
Indien het aanwasbeding bijvoorbeeld
betrekking heeft op een schuldvorde-
ring is li.etraadzaam om de schuldenaar
het aanwasbeding mee te laten onder-
tekenen en een bepaling te voorzien
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huwelijksvermogensrecht (1), met in-
gang van 1 september 20L8.

(1) Wet van 22 juli 2018, BS 27 júí2018.
(2) VBesl. nt. 17053 d.d. 19 lebruari 2018; VBes1.

nr. 18009 d.d. 19 maart 2018 of YB nr. L8025 d.d.
26 juni 2018.
(3) VBesl. nr. 1.8029 d.d. 26 jum 2018 en VBesl.
nr. L8034 d.d.18 september 20L8.
(4) VBesl. nr. 1.8045 d.d. 12 novernber 2018.
(5) VBesl. nr. 17056 d.d. 1.9 februari 2018; VBesl.
nr. 17058 d.d. 19 rnaaft 2018; VBesl. nr. 1801.4 d.d.
3 mei 2018; VBesI. nr. 1.8028 d.d. 6 augustus 2018;
VBesl. nr. 18036 d.d. 5 september 2018 en VBesl.
n¡. 18045 d.d. 12 november 2018.
(6) Op basis van de gepubliceerde voorafgaande
beslissingen.
(7) VBesl. nr.17046 d.d.19 februari 2018.
(8) VBesl. ll;r. 17046 d.d. 19 lebruati 2018 en VBesl.
nr. 18010 d.d. 19 rnaart201.8.
(9) VBesl. n¡. 18013 d.d.-1.9 maart2018.
(10) VBesl. nr. 18008 d.d. 1.6 apríl 2018 en VBesl.
nr. 18036 d.d. 5 september 20L8.
(11) VBesl. nr. L8036 d.d. 5 septembet 20L8.

omtrent de kennisgeving van de over-
dracht van schuldvordering. (12) Of, in-
dien het aanwasbeding betrekking heeft
op een effectenportefeuille, is het voor-
zichtig om te bepalen dat het aanwasbe-
ding niet eindigt in geval van wijziging
van het nummer van de effectenporte-
feuille of indien de effectenportefeuille
wordt overgedragen naar een andere
financiële instelling. (1"3)

3.2. Modøliteiten

Bij de redactie van een aanwasbeding
dient men rekening te houden met de
wensen van de partijen en het soort
goederen waarop het betrekking heeft.
De modaliteiten die hierna worden be-
sproken, worden allen (behalve de uit-
breiding tot nieuwe goederen) aanvaard
door de Vlaamse Belastingdienst. Som-
migen ervan zijn zells nodig, wil men
het bezwarend karakter van het aan-
wasbeding verzekeren.

Op burgerrechtelijk vlak rezen er onder
het oude erfrecht bij bepaalde modali-
teiten in het aanwasbeding (o.a. omtrent
een ontbindende voorwaarde of een
optioneel aanwasbeding) discussies of
dergelijke aanwasbedingen geen louter
eventuele rechten toekenden en aldus in
strijd waren met het verbod op erfover-
eenkomsten. Met de invoering van het
hervormde erfrecht (L4), werd ditdiscus-
siepunt opgeheven. Het aanwasbeding
is burgerrechtelijk geldig zolang het gaat
om een beding onder bijzondere titel en
onder bezwarende titel betreffende de

(I2) Zie in dat opzicht VBesl. nr. 18008 d.d. L6 april.
2018.
(13) Zie bv. VBesl. nr. 17058 d.d. 19 rnaaù 2018;
VBesl. nr. 78014 d.d.3 mei 2018 en VBesl. nr. 18028
d.d. 6 augustus 2018.
(L4) Wet van 3 1. juli 2017 (BS 1. septembe r 2017), rr.et
ingang van L september 2018.
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eigen toekomstige nalatenschap van een
partij. (1)

Verareemdingsaerbod

Om het bezwarend karakter te onder-
steunen, dient een vervreemdingsver-
bod in het aanwasbeding te worden
opgenomen. Zo niet kan het aanwasbe-
ding eenvoudig worden uitgehold.

Het is aangewezen om dit vervreem-
dingsverbod zo ruim mogelijk te formu-
leren, zodanig dat het verbod niet alleen
slaat op de vervreemding (ten bezwa-
rende titel en om niet), maar ook op het
in pand geven, het in betaling geven of
het op enigerlei andere wijze (met zake-
lijke rechten) bezwaren van de goede-
ren die het voorwerp uitmaken van het
aanwasbeding. Een uitzondering op het
vervreemdingsverbod is mogelijk in-
dien alle partijen uitdrukkelijk daarmee
instemmen. Nagenoeg alle gepubliceer-
de aanwasbedingen bevatten een derge-
lijk vervreemdingsverbod.

Er kan aan het vervreemdingsverbod
een verbod tot wederzijdse volmachten
gekoppeld worden, teneinde het meer
kracht bij te zetten. (2) Op die manier
wordt vermeden dat een partij, zonder
de uitdrukkelijke toestemming van de
andere, goederen kan vervreemden
en op die manier het vervreemding-
verbod omzeilt. Daarbij wordt best
voorzien in een uitzondering op het
verbod tot wederzijdse volmachten
voor het geval dat een van de partijen

(1) Art. 1100/1 BW; zie hierover uitgebreid: J.
BAEL, "Het nieuwe basisartikel inzake het verbod
van erfovereenkomsten: artikel 1100/1 van het Bur-
gerlijk Wetboek na de aanpassing door de wet van
22 fä 2010", T.N ot. 2018, af7. 12, 962-1.006.
(2) VBesl. nr. 17058 d.d. 19 maart 2018; VBesl.
nr. 1801.4 d.d.3 mei 2018; VBesl. nr. 1.8029 d.d. 26 jrni
2018; VBesl. nr. 18028 d.d, 6 augustus 2018 en VBesl.
nr. 1.8036 d.d. 5 september 2018.
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handelingsonbekwaam zou worden. (3)
De Vlaamse Belastingdienst heeft echter
ook reeds aanwasbedingen zonder een
verbod tot wederzijdse volmachten aan-
vaard. (4)

Ter verdere ondersteuning van het ver-
vreemdingsverbod kan het aanwas-
beding tot slot aan de partijen de ver-
plichting opleggen om alle beslissingen
omtrent de goederen (bijvoorbeeld inza-
ke (weder)beleggingen en uitkeringen)
gezamenlijk te nemen. (5)

Zaøkaeruønging

Dat elk in 2018 gepubliceerd aanwas-
beding voorziet in de mogelijkheid van
zaakvervanging mag niet verbazen. In
zijn standpunt heeft de Vlaamse Be-
lastingdienst immers twee voorwaar-
den aan de zaakvervanging verbonden
opdat het vervangende goed dezelfde
regels zou volgen als het goed dat het
vervangt. Tþn eerste moet in de akte
conventionele zaakvervanging voorzien
worden. Ten tweede moet de zaakver-
vanging nog eens worden bevestigd op
het moment van de verwerving van het
nieuwe zaakvervangende goed.

Om die reden is het sterk aanbevolen
om in het aanwasbeding te voorzien
dat, indien er tot zaakvervanging wordt
overgegaan, er op het ogenblik van de
verwerving van het nieuwe goed uit-
drukkelijk schriftelijk wordt bevestigd
dat de aankoop van het nieuwe (zaak-
vervangende) goed gebeurt met de

(3) Ziebv. VBesl. nr. 17056 d.d.19 februari 2018 en
VBesl. nr. 18010 d.d. 19 maart 2018.
(4) Zie bv VBesl. nr. 1.8006 d.d. 5 maart 2018 en
VBesl. nr. L8045 d.d.12 november 2018.
(5) Zie bv. VBesl. nr. L80L4 d.d.3 mei 2018 en VBesl.
nt. 1.8036 d.d.5 september 201.8.
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opbrengst van de verkoop van het oor-
spronkelijke goed. (1)

In enkele voorafgaande beslissingen die
betrekking hadden op een aanwasbe-
ding aangaande een effectenportefeuil-
le, stelt de Vlaamse Belastingdienst dat
een effectenportefeuille kwalificeert als
een feitelijke universaliteit met als ge-
volg dat de zaakvervanging aøn rechts-
wege opfteedt. Het aanwasbeding zal
volgens de Vlaamse Belastingdienst
uitwerking krijgen op de effectenporte-
feuille zoals deze is samengesteld op het
ogenblik van het overlijden en dit onge-
acht de gewijzigde samenstelling ervan
ingevolge wederbeleggingen. (2) De
Vlaamse Belastingdienst lijkt dus een
uitzondering op zijn strenge voorwaar-
den voor zaakvervanging toe te staan
indien het aanwasbeding betrekking
heeft op een feitelijke universaliteit. In
het laatst gepubliceerde aanwasbeding
(dat onder andere betrekking heeft op
twee effectenportefeuilles), wordt bo-
vendien uitdrukkelijk bedongen dat een
schriftelijke bevestiging van de zaak-
vervanging niet nodig is indien deze
plaatsvindt binnen een feitelijke univer-
saliteit. (3) Dit werd aanvaard door de
Vlaamse Belastingdienst, waarmee hij
de uitzondering bevestigde.

Uitbreiding tot nieuwe goederen

In de meeste gepubliceerde aanwas-
bedingen wordt voorzien dat de aan-
was eveneens zal slaan op de aangroei
van de goederen (zoals bijvoorbeeld

(1) Ziebv. VBesl. nr. 1801,4 d.d.3 mei 2018; VBesl.
nr. 18029 d.d. 26 iuni 2018; VBesl. n¡. 18028 d.d. 6 au-
gustus 2018; VBesl. nr. 1.8036 d.d.5 september 2018
en VBesl. nr. l.8045 d.d. 12november 2018.
(2) Zie VBesl. n¡. 18028 d.d. 6 augustus 2018; VBesl.
nr. 18036 d.d. 5 september 2018 en VBesl. nr. 18045
d.d. 12 novernber 2018.
(3) VBesl. rv.1.8045 d.d. 12 november 2018.

interesten, dividenden, meerwaarden
en andere opbrengsten). (4)

Sommige aanwasbedingen gaan even-
wel nog verder en voorzien dat de aan-
was kan worden uitgebreid tot nieuwe
goederen, mits de uitdrukkelijke toe-
stemming van beide partijen. (5)

Echter, wat betreft de mogelijkheid tot
uitbreiding van het aanwasbeding door
toevoeging van nieuwe goederen, is
de Vlaamse Belastingdienst duidelijk.
Zowel in zijn standpunt als in verschil-
lende voorafgaande beslissingen stelt
hij uitdrukkelijk dat het aanwasbeding
niet geldig is voor "goederen verkregen
na het contract". Een aanwasbeding
dat ook zou gelden voor goederen ver-
kregen na het contract zou volgens de
Vlaamse Belastingdienst niet ten bij-
zondere titel zijn. Een dergelijk beding
wordt dus beter niet in het aanwasbe-
ding opgenomen, wil men op fiscaal
vlak veilig spelen.

Daarbij dienen twee kanttekeningen te
worden gemaakt:
1,. Wanneer het aanwasbeding be-

trekkins heeft on een feiteliike uni-
versaliteit (biivoorbeeld een effec-
tenportefeuille). In verschillende

-

beslissingen (6) stelt de Vlaamse
Belastingdienst uitdrukkelijk dat hij
een effectenportefeuille als een fei-
telijke universaliteit beschouwt en
dat hij bijgevolg aanvaardt dat het
aanwasbeding betrekking heeft op

(4) Zie bv. VBesl. nr. 17056 d.d. 19 februari 2018;
VBesl. n¡. 77058 d.d.19 maart 2018; VBesl. n¡. 18014
d.d. 3 lanei 2018; VBesl. nr. 18029 d.d. 26 jun 2018;
VBesl. nr. 18028 d.d. 6 augustus 20L8; VBesl.
nr. 18036 d.d. 5 september 2018 en VBesl. nr. 18045
d.d. 12 novernber 2018.
(5) VBesl. rv. 17056 d.d. 19 februari 2018; VBesl.
nr. 17058 d.d. 19 maart 2018; VBesl. nr. L801.0 d.d.
19 maart 2018 en VBesl. nr. 18008 d.d. 1.6 april201.8.
(6) Zie bv. VBesl. nr. 17058 d.d. 19 maart 2018 en
VBesl. nr. 1,801,0 d.d. 19 maart 2018.
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de effectenportefeuille "in haar ge-
heel", zonder dat daarmee afbreuk
wordt gedaan aan de voorwaarde
van bijzondere titel. (1) Extra inbren-
gen lijken dus toelaatbaar, zolang
deze maar plaatsvinden binnen de
effectenportefeuille (bijvoorbeeld
door toevoeging van nieuwe effec-
ten aan de portefeuille).

2. Wanneer voorwaarden worden ge-
koooeld aan de extra inbrens. Eén
gepubliceerd aanwasbeding legt
voorwaarden op aan de extra in-
breng: de partijen moeten elk tegoe-
den van dezelfde waarde inbrengen,
zij moeten op dat ogenblik hun kans
om te overleven gelijk achten en de
inbreng moet schriftelijk worden
vastgelegd in een aanvullende over-
eenkomst. (2) Jammer genoeg gaat
de Vlaamse Belastingdienst hier in
zijn voorafgaande beslissing niet op
in en herhaalt hij zijn standaardfor-
mulering dat het aanwasbeding niet
geldig is voor goederen verkregen
na het contract. Gelet op de gelijk-
waardige inbreng en de kansenge-
lijkheid op dat ogenblik, staat er
volgens ons niets in de weg dat het
aanwasbeding ook betrekking heeft
op die extra inbreng. Al stellen we
ons de vraag of partijen op dat ogen-
blik niet gewoon een nieuw aanwas-
beding sluiten.

Gelet op het voorgaande, is het dus
belangrijk dat de partijen voldoende
kunnen aantonen dat de goederen ver-
kregen zrln vóôr het afsluiten van het
aanwasbeding. Dit bewijs kan worden
geleverd door alle middelen van recht,

(1) Er dient evenwel op te worden gewezen dat de
Vlaamse Belastingdienst in een vroegere beslissing
met betrekking tot de toevoeging van nieuwe effec-
ten aan de effectenrekening nog algemeen stelde dat
het aanwasbeding niet geldig is voor goederen ver-
kregen na het contract (behalve in geval van zaak-
vervanging) (VBesl. nr. 17056 d.d.1.9 februari 2018).
(2) VBesl. nr. 18008 d.d. 16 april2018.
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uitgezonderd de eed. De Vlaamse Belas-
tingdienst suggereert in zijn standpunt
om een lijst van de goederen aan het
aanwasbeding te hechten.

Ontbinden de a o orw aar de

Het is, zowel fiscaal- als burgemechtelijk
(cfr. supra), mogelijk om een ontbinden-
de voorwaarde aan het aanwasbeding te
koppelen. Een ontbindende voorwaar-
de kan tegemoetkomen aan de princi-
piële onopzegbaarheid van het aanwas-
beding.

De Vlaamse Belastingdienst heeft alvast
de volgende ontbindende voorwaar-
den aanvaard: de feitelijke scheiding
gedurende minstens zes maanden, de
inleiding van een vordering tot echt-
scheiding en het in kracht van gewijsde
treden van een echtscheidingsvonnis of
-arrest. (3)

Duur

Wat betreft de duur hebben partijen de
keuze tussen een aanwasbeding dat
voor'onbepaalde duur' wordt afgeslo-
ten en een aanwasbeding dat voorziet in
een mogelijkheid tot voortijdige opzeg.

De eerste optie is wellicht de veiligste.
Immers, partijen blijven dan gebonden
door het aanwasbeding ook wanneer
een van hen zou merken dat de kansen
in zljn of haar nadeel zouden keren.

Niettemin heeft de Vlaamse Belasting-
dienst ook de tweede optie aanvaard.
Sommige gepubliceerde aanwasbe-
dingen zijn namelijk slechts voor een
bepaalde periode (twee of vijf jaar)

(3) VBesl. nr. 17053 d.d. 1.9 februari 2018; VBesl.
n¡. 18006 d.d. 5 rnaart 2018; VBesl. rv. 18009 d.d.

19 maart 2018 en VBesl. nr. 18045 d.d. 12 november
201,8.
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afgesloten en voorzien in een automa-
tische verlenging met opeenvolgende
periodes (van twee of vijf jaar), ten-
zlj een van de partijen op een formele
wTjze aangeeft om het aanwasbeding
niet te verlengen. (i) De Vlaamse Belas-
tingdienst vereist in de desbetreffende
voorafgaande beslissingen niet dat de
kansengelijkheid nog steeds aanwezig
is na het verstrijken van elke periode,
wat in lijn is met zijn standpunt waarin
hij stelt dat de gelijkaardigheid van de
levensverwachting aanwezig moet zijn
bij het afsluiten van het aanwasbeding.

Optioneel knrøkter

De Vlaamse Belastingdienst aanvaardt
eveneens een optioneel aanwasbeding,
gecombineerd met een vervaltermijn.

Twee gepubliceerde aanwasbedingen
voorzien immers dat indien de langstle-
vende partij het recht van aanwas wenst
uit te oefenen, hlj/zlj dit uitdrukkelijk
kenbaar moet maken door het afleg-
gen van een verklaring (in een notariële
akte of in een bij de notaris neergelegde
onderhandse akte) binnen vier maan-
den na het overlijden van de eerstster-
vende partij. Bij ontstentenis van een
dergelijke wilsuitdrukking, wordt de
langstlevende geacht onherroepelijk te
hebben verzaakt aan het recht van aan-
was. Interessant is dat de langstlevende
er bovendien voor kan opteren om het
aanwasbeding te beperken tot de blote
eigendom of het levenslang vruchtge-
bruik. (2)

Indien partijen in een dergelijke mo-
gelijkheid wensen te voorzien, is het

(1) VBesl. nr. 18006 d.d. 5 rnaart 2018; VBesl.
nr. 18008 d.d.16 apríl 2018 en VBesl. nr. 18045 d.d.
12 november 2018.
(2) VBesl. nr. 18006 d.d. 5 maart 2018 en VBesl.
nr. 18045 d.d. !2 noverrber 2018.

wellicht veiliger (en logischer) om het
omgekeerde te bepalen, met name dat
de langstlevende partij een verklaring
moet afleggen indien hlj/z1j het recht
van aanwas niet wenst uit te oefenen.
Indien partijen vandaag een aanwasbe-
ding ondertekenen, dan hebben zlj im-
mers de intentie om dat ook effectief uit-
werking te laten krijgen. Op die manier
worden ook de onomkeerbare gevolgen
van eventuele vergetelheden vermeden.

Alg emene a erbint enisr echt elij ke clausul es

Rechtskeuze

Indien er geen buitenlandse aspecten
bij het aanwasbeding betrokken zijn,
lijkt een beding omtrent de rechtskeuze
(voor het Belgisch recht) eerder over-
bodig. Wanneer deze wel aanwezig
zijn, bijvoorbeeld, omdat de partijen
oorspronkelijk gehuwd waren onder
het Nederlands recht of, omdat een
van de partijen niet de Belgische natio-
naliteit heeft, dan nemen partijen best
veiligheidshalve een beding op waarin
bepaald wordt dat uitsluitend het Belgi-
sche recht van toepassing zaI zijn, zowel
met betrekking tot de inhoud als tot de
vorm van het aanwasbeding. (3)

Deelbaarheidsclausule

Hoewel dit vrij standaard is in het ver-
bintenissenrecht, voorzien niet alle
gepubliceerde aanwasbedingen in
een clausule dat de nietigheid van een

(3) Ziebv. VBesl. nr. 18014 d.d. 3 mei 2018 en VBesl.
nr. 18036 d.d. 5 september 2078, waar de echtgeno-
ten initieel gehuwd waren onder een stelsel naar
Nederlands recht (en nadien rechtskeuze hebben
gedaan voor het Belgisch huwelijksvermogens-
recht). Andere voorbeelden (waar echter op het
eerste gezicht geen buitenlands aspect aanwezig is):
VBesl. nr. 1.8029 d.d. 26 þni 2018; VBesl. nr. 18028
d.d, 6 au.gustus 2018; VBesl. nr. 18045 d.d.12noverr.-
ber 2018.
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bepaling van het aanwasbeding, niet de
nietigheid van het volledige aanwasbe-
ding met zich meebrengt. Het is veiliger
om toch een deelbaarheidsclausule te
voorzien. (1)

Vertrouwelij kheidsclausule

Eén gepubliceerd aanwasbeding voorziet
zelfs in een vertrouwelijkheidsclausu-
le. (2) De desbetreffende clausule bepaalt
dat partijen (echtgenoten) het aanwasbe-
ding niet aan derden kunnen meedelery
noch geheel noch gedeeltelijk, behoudens
in geval van voorafgaande en schriftelijke
instemming van beide partijen. Er wordt
een uitzondering voorzien voor de wet-
telijk vereiste openbaarmakingen en de
mededeling aan hun raadslieden, die tot
een geheimhoudingsplicht zijn gehou-
den.

Wij stellen ons echter vragen bij de af-
dwingbaarheid van een dergelijke clau-
sule.

Bemiddeling (en arbitrage)

Gelet op de (vaak) familiale context, is
het raadzaam om een bemiddelings-
clausule in het aanwasbeding op te
nemen.

Indien vertrouwen en snelle geschil-
lenbeslechting belangrijke punten voor
de partijen zijn, kan eveneens voorzien
worden in een arbitrageclausule. In dat
geval moet wel duidelijk worden aan-
gegeven volgens welke arbitrageregels
eventuele geschillen beslecht moeten
worden. Een loutere verwijzing naar
'de principes van de arbitrage' (zoals in

(1) Zie bv. VBesl. nr. 1.8028 d.d. 6 augustus 2018;
VBesl. nr. 1.8036 d.d. 5 september 2018; VBesl.
nr. 18045 d.d. \2 november 2018.
(2) VBesl. n¡. 18045 d.d. 12november 2018.
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verschillende gepubliceerde aanwasbe-
dingen) (3) volstaat niet.

4. Bnsrulr: AANDACHTSPUNTEN vooR
DE PRAKTIIK

Het voorgaande heeft duidelijk ge-
maakt dat een aanwasbeding maatwerk
is. Niettemin kunnen we de volgende
aandachtspunten voor de praktijk for-
muleren:

voorzie in een ruim omschreven ver-
vreemdingsverbod, dat niet enkel
betrekking heeft op de vervreem-
ding ten bezwarende titel of om niet,
maar ook op het in pand geven, het
in betaling geven of het op enigerlei
andere wijze (met zakelijke rechten)
bezwaren van de goederen;
voorzie in een verbod op het verle-
nen van een wederzijdse volmacht
(en een uitzondering voor het geval
een van de partijen handelingsonbe-
kwaam wordt) zodat het vervreem-
dingsverbod niet kan worden uitge-
hold;
houd er rekening mee dat partijen
moeten kunnen bewijzen dat de
goederen verkregen zijn vóór het
sluiten van het aanwasbeding. Het
is aanbevolen om een lijst van de
goederen aan het aanwasbeding te
hechten;
voorzie in conventionele zaakver-
vanging en vermeld dat de zaak-
vervanging nog schriftelijk dient te
worden bevestigd op het ogenblik
van de verwerving van het zaakver
vangende goed, maar voorzie in een
uitzondering indien de zaakvervan-
ging plaatsvindt binnen een feitelij-
ke universaliteit;
voorzie in een ontbindende voor-
waarde indien het aanwasbeding

(3) VBesl. nr. 18014 d.d.3 rnei 2018; VBesl. nr. 18029
d.d. 26 juni 2018; VBesl. nr. 1.8028 d.d. 6 a:ugust:rs
2018; VBesl. ru. 1.8036 d.d.5 september 2018.
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wordt afgesloten tussen echtgenoten
of wettelijk samenwonenden;
voorzie in een bemiddelingsclausule
en een deelbaarheidsclause;
zorg ervoor dat er voldoende
niet-fiscale motieven aan de grond-
slag van het aanwasbeding liggen;
veiligheidshalve kan er een medisch
attest, waaruit blijkt dat de partijen
een gelijkaardige levensverwach-
ting hebben, aan het aanwasbeding

I Bericht in verband met de automasche indexe-
ring inzake erelasng aanslagjaar 20L9 (Vlaamse
overheid), B S 29 jantari 2019.

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel)
heeft de geïndexeerde bedragen voor
het aanslagjaar 2019 gepubliceerd die
aangevers (erfgenamen) kunnen gebrui-
ken om het passief van de nalatenschap
te berekenen. De forfaits verschenen in
het Belgisch Staatsblad van 29 januad
2019.

løarlijkse indexatie

De forfaits voor de berekening van het
passief van de nalatenschap worden
jaarlijks op L januari aangepast aan de
consumptieprijsindex, op basis van een
coëfficiënt vermeld in artikel 2.7.3.4.2,
zesde lid van de Vlaamse Codex Fisca-
liteit van 13 december 2013.

worden gehecht teneinde elke latere
mogelijke discussie te vermijden. (1)
Zodra er discussie is, is het immers
te laat om een medisch attest te laten
opstellen.

Evelien D'HAUWE
Advocaat Tiberghien

(1) Zíebv. VBesl. nr. 18045 d.d. L2 november 2018.

Het gemiddelde van de maandelijkse in-
dexcijfers wordt afgerond op het hogere
of lagere honderdste naargelang het cij-
fer van de duizendsten al of niet vijf be-
reikt, en de coëfficiënt wordt afgerond
op het hogere of lagere tienduizendste
naargelang het cijfer van de honderd-
duizendsten al of niet vijf bereikt.

Na de toepassing van die coëfficiënt
worden de forfaitair berekende bedra-
gen afgerond op de cent.

Forføits

Het forfaitair bedrag voor de schul-
den van de erflater die op de dag van
het overlijden bestaan, vermeld in arti-
kel 2.7.3.4.2, eerste lid, van de Vlaamse
Codex Fiscaliteit van 13 december 20L3,
bedraagt voor het aanslagSaar 2019,
€1603,20 (zijnde 1.500 x 1,0688).

Was de erflater gehuwd onder een stel-
sel van gemeenschap, zoals bepaald
in artikel 2.7.3.4.2, tweede lid, van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 1.3 de-
cember 20'J.3, dan bedraagt het forfait
voor de schulden van de gemeenschap

Vlabel publiceert forfaits voor berekening van het passief
van de nalatenschap voor het aanslagjaar 2019

Die coëfficiënt bedraagt voor het aan-
slagjaar 2019,1,,0688, zijnde het resultaat
van de deling van het gemiddelde van
de maandelijkse indexcijfers van het
jaar 2018 (1.07,24 - basis 2013) door het
gemiddelde van de indexcijfers van het
jaar 2014 (100,34 - basis 2013).
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