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Tips & Tricks – 9
Schenking van de aandelen van het familiebedrijf

Het nieuwe erfrecht voert nieuwe regels in voor de waardering
van schenkingen die de erflater bij leven heeft gedaan. Die
schenkingen moeten immers ofwel verrekend worden met het
oog op de inbreng (als de schenking een voorschot is op het
erfdeel van de begiftigde), of met het oog op inkorting (als de
schenking binnen de perken moet blijven van het beschikbaar
deel zodat de reserve van de kinderen van de schenker er niet
door aangetast wordt).
Schenkingen van een familiale onderneming (waarop het
fiscaal gunstregime wordt toegepast) vormen hierbij een
bijzonder aandachtspunt.
Onder het ‘oude recht’ werden deze schenkingen altijd louter
nominaal gewaardeerd op het tijdstip van de schenking, zowel
bij waardering met het oog op de inbreng als bij waardering
met het oog op de inkorting. Ongeacht of het om een
schenking in volle eigendom ging, dan wel om een schenking
met voorbehoud van vruchtgebruik. Waarom? Men ging ervan
uit dat als het bedrijf na het tijdstip van de schenking in
waarde zou stijgen, die waardestijging waarschijnlijk vooral
toe te schrijven zou zijn aan de inspanningen van het
begiftigde kind dat in het bedrijf werkt. Die waardestijging
moest het begiftigde kind daarom niet met de overige, niet
actieve kinderen, delen, noch met hen verrekenen.
Onder het ‘nieuwe recht’ worden deze schenkingen
gewaardeerd op het tijdstip van de schenking, en vervolgens
geïndexeerd. Zowel voor de waardering met het oog op de
inbreng, als voor de waardering met het oog op de inkorting.
En als de schenking gebeurd is met voorbehoud van
vruchtgebruik, dan houdt men rekening met de waarde van de
geschonken goederen op het tijdstip waarop het vruchtgebruik
ophoudt.

De wetgever is ervan uitgegaan dat als vader of moeder die
het bedrijf schenkt zich het vruchtgebruik voorbehoudt, hij of
zij ook de leiding van het bedrijf behoudt en de meerwaarde
dus niet exclusief moet toekomen aan het kind dat het bedrijf
in blote eigendom heeft gekregen.
Maar dat is niet altijd zo. Vader of moeder kan zich ook het
vruchtgebruik hebben voorbehouden, louter om de inkomsten
te blijven genieten, niet om controle te houden. Toch zal dan,
omwille van het voorbehoud van vruchtgebruik, de schenking
worden gewaardeerd op het tijdstip waarop het vruchtgebruik
ophoudt, dat is in principe op het tijdstip waarop vader of
moeder overlijdt. De waardevermeerdering zal het begiftigde
kind dat in het bedrijf werkt dan toch met de overige kinderen
moeten delen.

Kan dit vermeden worden?
Voor ‘nieuwe’ schenkingen (dus vanaf 1 september 2018) kan
een punctuele erfovereenkomst worden afgesloten tussen de
ouder die schenkt en alle kinderen. Ze kunnen dan afspreken
dat de waarde van de schenking wordt vastgeklikt op het
tijdstip van de schenking. De waardestijgingen (en
verminderingen) worden op die manier uitsluitend
toegerekend aan het begiftigde kind. Wel zal er vanaf de
datum van de schenking de indexatie worden toegepast.
Voor ‘oude’ schenkingen (dus tot en met 31 augustus 2018)
zal deze nieuwe regel in principe ook gelden. Maar de
schenker kan (uiterlijk tot 31 augustus 2018) een (eenzijdige)
verklaring van behoud afleggen, waardoor de oude regels
inzake waardering verder zullen gelden. Dus waardering op
het tijdstip van de schenking, zonder indexering, ook al is de
schenking gebeurd met voorbehoud van vruchtgebruik. Maar
de verklaring van behoud geldt dan wel voor alle schenkingen
die de schenker heeft gedaan, niet louter voor de schenking
van het familiebedrijf.
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