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Ons Burgerlijk Wetboek is ontstaan op 

21 maart 1804 en het was meer dan twee 

eeuwen wachten op een grootschalig 

project om dit wetboek om te vormen. 

Boek 3 van het nieuwe Wetboek met de 

titel “Goederen” trad in werking op 1 sep-

tember 2021. Het is onderverdeeld in 8 

hoofdtitels: algemene bepalingen, inde-

lingen van goederen, eigendomsrecht, 

mede-eigendom, burenrelaties, recht 

van vruchtgebruik, erfpachtrecht en op-

stalrecht.

In het kader van deze bijdrage belich-

ten we de belangrijkste nieuwigheden 

en aandachtspunten die van invloed zijn 

op de aankoop van een onroerend goed 

in vruchtgebruik door een vennoot-

schap en in blote eigendom door haar 

bestuurder – natuurlijke persoon, het 

bezit van deze rechten door hen, alsook 

de reflexen die op lange termijn moeten 

worden aangeleerd wanneer het vrucht-

gebruik uitdooft.  
 

Vruchtgebruik en blote eigendom worden 

voornamelijk geregeld door de artikelen 

3.138 en 3.166 van Titel 6 van Boek 3 van 

het nieuwe Burgerlijk Wetboek.

In artikel 3.1 is het uitgangspunt opgeno-

men dat de bepalingen in de regel aanvul-

lend zijn, behoudens die welke betrekking 

hebben op definities en indien de wet an-

ders bepaalt. Het staat partijen dus vrij om 

in onderling overleg af te wijken van de 

regels van het Wetboek. Het is belangrijk 

om dit afwijkende karakter in gedachten 

te houden. 

Het vruchtgebruik wordt gedefinieerd als 

een recht dat "de houder ervan het tijde-

lijke recht op het voorzichtig en redelijk 

gebruik en genot verleent van een goed 

dat toebehoort aan de blote eigenaar, in 

overeenstemming met de bestemming van 

dit goed en met de verplichting om het te-

rug te geven aan het einde van zijn recht" 1. 

We zullen de impact van de hervorming 

op de drie sleutelmomenten van deze ver-

brokkelde structuur analyseren: (I) bij de 

vorming van het vruchtgebruik, (II) tijdens 

de looptijd en (III) bij het uitdoven van het 

vruchtgebruik. 

I. VORMING

De verkrijging van het vruchtgebruik van 

een onroerend goed door een vennoot-

Vruchtgebruik en blote eigendom op de 
proef gesteld door de nieuwe eigendomswet: 
een paradigmaverschuiving?
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schap en van de blote eigendom door 

haar bestuurder – een natuurlijk persoon – 

vereist verhoogde waakzaamheid met 

betrekking tot de waardering van het 

vruchtgebruik.

Het eerste knipperlicht is ongetwijfeld de 

waarderingsmethode van het vruchtge-

bruik. 

De minister van Financiën verduidelijkte 

dat de waarde van het vruchtgebruik moet 

worden bepaald op basis van de feitelijke 

en juridische gegevens die specifiek zijn 

voor elk geval en dat de naar de huidige 

waarde omgerekende opbrengsten uit de 

huurgelden een element kunnen vormen 

dat de beoordeling van een vruchtgebruik 

mogelijk maakt. 

Wat betreft de beoordelingscriteria en 

-methoden die in de jurisprudentie zijn 

vastgelegd, heeft de rechtbank van eerste 

aanleg van Bergen in haar arrest van 28 fe-

bruari 2005 de formule van Jan VERHOEYE 

bekrachtigd, die tot doel heeft het vrucht-

gebruik te waarderen volgens de volgende 

formule: bruto jaarhuur – jaarlijkse kosten 

x 1-1/(1+i)n/i2. 

Het hof van Beroep van Bergen en Antwer-

pen volgt dezelfde redenering met enige 

nuancering. 

De formule van J. Ruysseveldt is ook be-

krachtigd bij positief recht waarbij het 

vruchtgebruik (VU) wordt gewaardeerd 

volgens de volgende formule:

 (H/(r-i))  X  (1- (1+i/1+r)n)3.

De hervorming van het Burgerlijk Wetboek 

heeft tegelijkertijd de duur van vruchtge-

bruik gewijzigd.

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek bepaalt 

dat de maximale duur 99 jaar is4, terwijl 

het oude Burgerlijk Wetboek voorzag in 

een maximale duur van 30 jaar voor een 

vruchtgebruik van een rechtspersoon.5

Deze wijziging heeft uiteraard een impact 

op de waardering van dit zakelijk recht naast 

het huurrendement dat bepalend is.

Een andere bijdrage van de hervorming is de 

verduidelijking dat bij faillissement van de 

onderneming het vruchtgebruik ophoudt.  

Aan de andere kant is het belangrijk om 

bijzonder aandachtig te zijn voor de waar-

deringsmethoden van het vruchtgebruik - 

inclusief de verouderde 80/20-formule die 

wordt toegepast door het notariaat en die 

is ontleend aan het te vermijden Wetboek 

van registratierechten - wat zou leiden tot 

een te hoge prijs. In een dergelijke situatie 

zal de Administratie geneigd zijn te den-

ken dat zij een bestuurdersvergoeding 

verhult. 

Bijgevolg zal de bestuurder onderworpen 

zijn aan de personenbelasting (PB) op het 

surplus – beschouwd als een voordeel van 

alle aard (VAA) – dat deel uitmaakt van 

zijn bezoldiging als bestuurder van een 

vennootschap.

Dit is wat het hof van beroep van Gent be-

sliste in een arrest van 5 maart 2019, waarin 

werd vastgesteld: het feit dat de vennoot-

schap bereid was beduidend meer te be-

talen dan de normale waarde voor de blote 

eigendom van een perceel grond, kan enkel 

worden veroorzaakt door de positie die de 

verkoper op het ogenblik van de verkoop als 

zaakvoerder in de vennootschap bekleedde.

Een fiscaal risico voor de vennootschap kan 

niet worden uitgesloten wanneer zij geacht 

wordt een abnormaal en gunstig voordeel 

toe te kennen aan haar bestuurder.

Een andere valkuil waaraan de vennoot-

schap zich blootstelt en die haar zakelijk 

recht overwaardeert, is het weigeren van 

afschrijvingen op grond van artikel 49 Wet-

boek Inkomstenbelasting (hierna WIB).

2 i: is de marktkoers , n: is de duur van het vruchtgebruik. 
3 VU: naar de huidige waarde omgerekende waarde van een 
tijdelijk vruchtgebruik, H: jaarlijkse netto huurinkomsten,  

n: duur van het vruchtgebruik in jaren,  
a: financieel rendement voor duur n,  
i: verwachte inflatiepercentage voor deze periode n

4 Art. 3.141 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek.
5 Artikel 619 van het oude Burgerlijk Wetboek.
 

Foto: minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), demorgen.be
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II. TIJDENS DE LOOPTIJD

Tijdens de looptijd van het vruchtgebruik 

dient bijzondere aandacht te worden 

besteed aan de volgende elementen: 

aftrek van beroepskosten, particuliere 

toewijzing, onderhouds- en reparatiewerk-

zaamheden en het accessoir opstalrecht-

mechanisme.

De afschrijvingen

Om afschrijvingen en kosten fiscaal aftrek-

baar te maken, moet aan drie cumulatieve 

voorwaarden worden voldaan6: (1) de be-

lastingplichtige moet bewijzen dat hij de 

kosten heeft gemaakt of gedragen; (2) de 

belastingplichtige moet de kosten hebben 

gemaakt of gedragen tijdens de belastba-

re periode en (3) de kosten moeten zijn 

gemaakt met het oog op het verwerven of 

behouden van belastbare beroepsinkom-

sten.

Als het onroerend goed volledig is toe-

gewezen aan de professionele activiteit 

van de onderneming, mag ze 100% van 

de afschrijvingen aftrekken wanneer aan 

de drie bovengenoemde voorwaarden is 

voldaan. 

Waar het schoentje wringt is wanneer 

het onroerend goed niet voor 100% is 

toegewezen aan de beroepsactiviteit en 

een deel – gratis of tegen een beperkte 

huurprijs – ter beschikking wordt gesteld 

aan haar bestuurder. 

In dit geval passen zowel de Belasting-

dienst als de Meerderheidsjurisprudentie 

de “beloningstheorie” toe op deze situa-

tie. Bijgevolg verwerpen zij de aftrek, aan-

gezien deze kosten niet overeenstemmen 

met de werkelijke diensten die "vergoed" 

worden door de terbeschikkingstelling 

van het privégedeelte van het gebouw.7

Aangezien er geen correlatie is tussen de 

toegekende voordelen en de effectieve en 

vaststaande diensten, kan er geen vergoe-

ding en dus ook geen aftrek zijn.   

   

Gedaan dus met de aftrek in hoofde van de 

vennootschap van de kosten die verband 

houden met de privéhuisvesting van de 

bestuurder terwijl de terbeschikkingstel-

ling belast wordt als vergoeding in hoofde 

van de bestuurder. 

Daarin schuilt de hele paradox, aan de ene 

kant is er een afwijzing van de aftrek van 

de vergoedingskosten en aan de andere 

kant is er een belastingheffing op diezelf-

de vergoeding.

Een recent maar geïsoleerd arrest van het 

Hof van Beroep van Gent van 26 oktober 

2021 liet onlangs de aftrek van beroeps-

kosten door de vennootschap-vruchtge-

bruiker toe. Dit arrest moet met de nodige 

voorzichtigheid worden opgevat omdat 

het in dit geval om een vennootschap ging 

waarvan de omzet uitsluitend werd gerea-

liseerd door de diensten van de enige be-

drijfsleider - zonder enig ander personeel 

- en de vennootschap formeel de intentie 

had uitgesproken om haar zaakvoerder te 

vergoeden.

Over welke duur?

Nog een struikelblok: de duur van de af-

schrijvingsperiode. 

De tendens van de Administratie bestaat 

uit de overweging dat de vastgoedinves-

teringen van de vennootschap-vruchtge-

bruiker worden afgeschreven over een 

periode die niet korter kan zijn dan 25 

jaar of zelfs veel langer. Er wordt echter 

aanvaard dat het recht van vruchtgebruik 

wordt afgeschreven over de contractueel 

vastgelegde periode.

In haar advies van 8 juli 2015 bevestigt 

de Commissie voor Boekhoudkundige 

Normen deze stelling wanneer de ven-

nootschap de volledige vergoeding voor 

het vruchtgebruik vooraf betaalt.

Dit is ook de mening van sommige recht-

banken.

Gratis bezetting en de implicaties ervan.

Het past om te benadrukken dat de gratis 

bezetting of bezetting tegen een vermin-

derde huur door een zaakvoerder van 

een gebouw dat door zijn vennootschap 

in vruchtgebruik is verkregen, wordt be-

schouwd als een VAA, dat wil zeggen een 

vergoeding waarop personenbelasting 

verschuldigd is. 

Het VAA is ook onderworpen aan sociale-

zekerheidsbijdragen. Het Koninklijk Besluit 

tot uitvoering van het WIB voorziet in de 

bepaling van de waardering van dit voor-

deel. 

Werken.

Nog een ander belangrijk punt is de bijdra-

ge aan de schuld van de werken en hun 

belastingheffing.

Er zijn twee soorten reparaties te onder-

scheiden: onderhoudsherstellingen, in 

principe ten laste van de vruchtgebruiker, 

en grote herstellingen alsook buitenge-

wone lasten, in principe ten laste van de 

blote eigenaar.

Het nieuwe eigendomsrecht handhaaft 

het onderscheid tussen onderhoudswerk-

zaamheden en grote herstellingswerken, 

6 Art. 49 van het WIB.
7 Cass. (1e ch.), 14 oktober 2016, www.cass.be.

8 Art. 3.153 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek.l

De verkrijging van het vruchtgebruik van een onroerend goed door een vennoot-

schap en van de blote eigendom door haar bestuurder – een natuurlijk persoon – 

vereist verhoogde waakzaamheid met betrekking tot de waardering van het 

vruchtgebruik.
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15 Art. 3.160 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek.

maar neemt een bijzonder belangrijke 

nieuwe parameter op.

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek bepaalt 

dat de vruchtgebruiker met betrekking 

tot het onroerend goed verplicht is om de 

noodzakelijke onderhoudsherstellingen, 

op korte of lange termijn uit te voeren 

om de waarde van het goed te behouden, 

behoudens normale slijtage, veroudering 

of overmacht.8

Het Wetboek geeft niet langer een lijst 

van werken die als grote herstellingen 

moeten worden beschouwd en voorziet 

in een verdeling van de kosten voor grote 

herstellingen tussen de vruchtgebruiker 

en de blote eigenaar. Voortaan zijn grote 

herstellingwerken9 werken die betrekking 

hebben op de structuur van het goed of 

de inherente componenten ervan of waar-

van de kosten duidelijk hoger zijn dan de 

vruchten van het goed. De blote eigenaar 

dient deze herstellingen uit te voeren na 

overleg met de vruchtgebruiker. Laatst-

genoemde kan geen aanspraak maken op 

een vergoeding wegens genotsverstoring.  

De blote eigenaar is daarentegen niet 

aansprakelijk voor grote herstellingen met 

betrekking tot de werken en aanplantin-

gen uitgevoerd door de vruchtgebruiker 

(accessoir opstalrechtmechanisme), noch 

voor herstellingen die uitsluitend door de 

vruchtgebruiker worden veroorzaakt. 

De nieuwe eigendomswet bepaalt dat 

“de blote eigenaar die grote herstellingen 

verricht, van de vruchtgebruiker een even-

redige bijdrage in de kosten daarvan kan 

verlangen. Deze bijdrage wordt bepaald 

volgens de waarde van het recht van 

vruchtgebruik in verhouding tot de waarde 

van de volle eigendom, berekend over-

eenkomstig artikel 745sexies, § 3, van het 

oude Burgerlijk Wetboek (regels omzetting 

vruchtgebruik)10"11.

Deze verdeling tussen de vruchtgebruiker 

en de blote eigenaar laat dus toe "om te 

voorkomen dat de blote eigenaar de last 

alleen moet dragen van het werk dat hij 

heeft uitgevoerd, aangezien hij noch het 

nut noch het genot heeft (en dit in som-

mige gevallen voor zijn hele leven), vooral 

als hij een jonge vruchtgebruiker is. Een 

evenwichtige oplossing is dat de vruchtge-

bruiker en de blote eigenaar deze werken 

financieren in verhouding tot de waarde 

van het vruchtgebruik respectievelijk de 

blote eigendom, berekend naar de waarde 

van de volle eigendom"12.

Het probleem met deze nieuwe bepaling, 

door de verwijzing naar artikel 745 sexies 

van het Burgerlijk Wetboek, is dat ze alleen 

lijkt te gelden voor de vruchtgebruiker 

die een natuurlijk persoon is. Daarom is 

het belangrijk om aandacht te besteden 

aan de interpretatie die de Administratie 

zou kunnen hanteren. Het zou naar onze 

mening volkomen discriminerend zijn om 

dit artikel alleen van toepassing te zien op 

de situatie waarin de vruchtgebruiker een 

natuurlijke persoon is en niet wanneer het 

een rechtspersoon is.

Indien de vruchtgebruiker daarentegen 

werkzaamheden verricht die ten laste zijn 

van de blote eigenaar, kan de Adminis-

tratie de bestuurder belasten die kosten 

bespaart die voor zijn rekening zijn. 

De Administratie zou het volgens artikel 

26 van het WIB ook kunnen zien als de 

toekenning van een abnormaal of gunstig 

voordeel toegekend door de vennoot-

schap en het bedrag van dit voordeel 

belasten in hoofde van de vennootschap 

of zich verzetten. 

Ten slotte kan de vruchtgebruiker de 

bouwwerken die hij heeft gemaakt – en die 

hij bezit op grond van het accessoir opstal-

rechtmechanisme – alleen vervreemden 

met zijn recht van vruchtgebruik. Omge-

keerd impliceert de vervreemding van zijn 

recht van vruchtgebruik de vervreemding 

van de door de vruchtgebruiker uitgevoer-

de bouwwerken.13 

III. UITDOVING

Wanneer het vruchtgebruik van de ven-

nootschap uitdooft, wordt de bestuurder 

de volledige eigenaar van het onroerend 

goed, zonder registratierechten te betalen. 

De “overdracht” van de vennootschap naar 

de natuurlijke persoon is in principe niet 

onderworpen aan enige directe belasting. 

Zodra het vruchtgebruik is uitgedoofd, zal 

alleen de blote eigenaar die door conso-

lidatie volledig eigenaar is geworden, de 

vruchten kunnen ontvangen en van het 

onroerend goed kunnen genieten.

De hervorming van het goederenrecht be-

paalt nu duidelijk - zelfs als de rechtsprak-

tijk werd verworven vóór de hervorming 

- dat de blote eigenaar de vruchtgebruiker 

moet vergoeden op basis van ongerecht-

vaardigde verrijking, voor de werken en 

aanplantingen die binnen de grenzen van 

zijn recht zijn uitgevoerd, zonder daartoe 

verplicht te zijn en met toestemming van 

de blote eigenaar. Tot schadevergoeding 

heeft de vruchtgebruiker een retentierecht 

op deze werken en aanplantingen. 

De blote eigenaar wordt eigenaar van 

deze structuren en aanplantingen en kan 

niet verzoeken om ze te verwijderen. De 

vruchtgebruiker kan deze structuren en 

aanplantingen echter verwijderen tijdens 

de duur van zijn recht.14

In alle andere gevallen verwerft de blote 

eigenaar op het einde van het recht de 

eigendom van de structuren en aanplantin-

gen, zonder vergoeding en onverminderd 

de toepassing van de regels inzake verval.15

Ook hier is waakzaamheid geboden; het 

zou kunnen dat de Administratie bij het uit-

doven van het vruchtgebruik een voordeel 

van alle aard aan de bestuurder wenst op te 

leggen. En dit in het bijzonder wanneer de 

vennootschap-vruchtgebruiker het onroe-

rend goed heeft getransformeerd terwijl zij 

daartoe niet burgerlijkrechtelijk verplicht 

was en wanneer deze transformatie bij het 

uitdoven een meerwaarde oplevert voor de 

bestuurder. 

9 Art. 3.154 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek.
10 We voegen toe.
11 Art. 3.154 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek.

12 Doc. Parl, Kamer 2019-2020, nr. 55-0173/001, p. 293
13 Art. 3.142 en 3.182 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek.
14 Art. 3.160 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. 
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Rest nog om de belastinggrondslag, die 

onderhevig is aan veel betwistingen, ade-

quaat te waarderen.

Als de werken tijdens de levensduur van 

het vruchtgebruik al in hoofde van de 

bestuurder werden belast, vindt er bij het 

uitdoven geen belasting meer plaats.

WAT KUNNEN WE HIERUIT 

CONCLUDEREN?

De verwerving van een onroerend goed in 

vruchtgebruik door een vennootschap en 

in blote eigendom door de bestuurder is 

bijzonder verleidelijk vanwege de aanzien-

lijke fiscale voordelen die ze biedt.

Deze operatie heeft altijd bijzondere 

aandacht en een benadering op maat ge-

vraagd op verschillende punten: aard van 

de gebouwen, waardering, bestemming, 

bijdrage in de kosten en werken, vergoe-

ding, enz…

Het opstellen van het koopaanbod, de ver-

koopovereenkomst, de notariële akte, de 

statuten van de vennootschap evenals de 

clausules die daarop betrekking hebben, 

vereist een scherpe aandacht vanwege 

de dwingende en aanvullende bepalingen 

van het burgerlijk wetboek, het boek-

houdrecht en het vennootschapsrecht 

naast het belastingrecht dat er sterk door 

wordt beïnvloed.

De nieuwe wet brengt geen revolutie te-

weeg in deze verwervingsstructuur, maar 

brengt verduidelijkingen en nuances aan 

en stelt jurisprudentiële verworvenheden 

vast waarmee rekening moet worden 

gehouden bij toekomstige verwervingen, 

maar ook voor de verbrokkelingen die 

vóór de inwerkingtreding ervan zijn door-

gevoerd en die nog steeds aan de gang 

zijn.  •

De verwerving van 

een onroerend goed 

in vruchtgebruik door 

een vennootschap en in 

blote eigendom door de 

bestuurder is bijzonder 

verleidelijk vanwege de 

aanzienlijke fiscale  

voordelen die ze biedt.
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