Dossier
‘De maatschap 2.0’
Schenken met behoud van zeggen
schap én successierechten besparen
Eén van de belangrijkste beweegrede
nen om met gebruik van een maatschap
uw vermogen door te geven aan de
volgende generatie, is de mogelijkheid
om gedeeltelijk zeggenschap te behou
den over hetgeen u wegschenkt. Als u
schenkt via een bankgift, dan heeft u
niets meer te zeggen over wat er met dat
geschonken vermogen gebeurt. Ook als
u via de notaris schenkt met voorbehoud
van vruchtgebruik is dat het geval.
U heeft dan wel recht op de jaarlijkse

 pbrengst en eventueel op het beheer
o
van het vermogen dat u heeft geschon
ken, maar ook niet meer dan dat.
Daarnaast biedt de maatschap, gezien
het ook een schenking van (een gedeel
te van) uw vermogen vereist, een fiscaal
voordeel. Uw erfgenamen betalen
daardoor minder successierechten.
In dit dossier gaan we daar niet dieper
op in. Maar wij bespreken graag met u
de mogelijkheden voor uw persoonlijke
situatie.

Naast de voor
delen van het
behoud van
zeggenschap
over uw schenk
ing, biedt de
maatschap ook
een fiscaal
voordeel. U of
beter gezegd
uw kinderen,
besparen heel
wat successie
rechten op uw
nalatenschap.

Een contract
Een maatschap kan u best zien als een soort van
contract dat u maakt tussen u en uw begiftigden.
We gaan er in dit dossier even van uit dat u als
ouder schenkt aan uw kinderen. Maar dat kunnen
ook uw kleinkinderen of iemand anders zijn. In dat
contract kan u afspraken maken over wat er met het
geschonken vermogen mag en niet mag gebeuren,
onder welke voorwaarden dat het beheerd moet
worden,…

De constructie in een notendop
Ouders richten een maatschap op

Ouders brengen roerend
vermogen (bv. beleggings
portefeuille) met waarde
van 100 in de maatschap

Ouders krijgen hiervoor
100 deelbewijzen in ruil

Ouders schenken 90 deelbewijzen aan hun kinderen

Belangrijk daarbij is dat u in de statuten van de
maatschap laat opnemen dat u – de schenker –
zaakvoerder / bestuurder bent. Zodoende heeft u
zeggenschap over wat er met het vermogen van de
maatschap gebeurt. Uiteraard moet daarbij rekening
gehouden worden met de beslissingen van de
belastingadministratie en dient de zaakvoerder steeds
te handelen in het belang van alle maten. Niettemin
biedt de maatschap hier veel vrijheid.

Nieuwe wetgeving, nieuwe verplichtingen
Tot voor kort was de maatschap aan weinig
formaliteiten onderworpen. Door de nieuwe
wetgeving komt daar verandering in. Zo moeten
maatschappen voortaan onder andere geregistreerd
worden in een publiek toegankelijk register en zijn
er zwaardere boekhoudkundige verplichtingen. We
zetten de belangrijkste verplichtingen nog even voor
u op een rij:

Ouders en kinderen
worden deelgenoten in
de maatschap

Ouders worden in de
statuten benoemd als
zaakvoerder van de
maatschap

Bij overlijden van de ouders
valt slechts 10% van het
maatschapsvermogen in de
nalatenschap

De kinderen betalen
m.a.w. slechts op die
10% successierechten

Ter info: eerst een schenking doen aan de kinderen, die deze

nadien inbrengen in de maatschap kan ook. Welke methode
te verkiezen is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij
kunnen dit met u bekijken.
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1. Registratie in de kruispunt
bank van ondernemingen (KBO)

2. Nieuwe boekhoud
verplichtingen

Wat?
– Databank waarin een aantal basisgegevens van
ondernemingen zijn opgenomen

Wat?
– Indien omzet* > € 500.000: volledige dubbele
boekhouding
– Indien omzet* < € 500.000: vereenvoudigde
boekhouding volstaat
– Geen publicatieverplichting
– Wel bewaarplicht gedurende 7 jaar

Welke informatie?
– Nog onduidelijk
– Wel: naam, rechtsvorm, maatschappelijke
zetel + waarschijnlijk ook zaakvoerder
– Niet: kapitaal, oprichtingsakte of statuten
Wie heeft toegang tot het register?
– Publiek toegankelijk

Wanneer?
– Nieuwe maatschappen: vanaf 1 november 2018
– Bestaande maatschappen: boekjaar dat aanvangt
na 30 april 2019

Hoe registreren?
– Via een erkend ondernemingsloket
Wanneer?
– Nieuwe maatschappen: vanaf 1 november 2018
vóór aanvang activiteiten
– Bestaande maatschappen: uiterlijk op 30 april
2019

* Het is nog onduidelijk wat er onder het begrip ‘omzet’ wordt begrepen in het
kader van de maatschap.
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3. Registratie in het UBO–register
(Ultimate Beneficial Owner)
Wat?
– Databank waarin de uiteindelijke begunstigden
van juridische entiteiten moeten worden bekend
gemaakt
Wie?
–	Natuurlijke personen die (on)rechtstreeks 25% of
meer van de stemrechten of eigendomsrechten in
de maatschap aanhouden
–	Natuurlijke personen die op een andere manier
controle uitoefenen over de entiteit (vb. via
stemafspraken of aandeelhoudersovereenkomst)
– Indien geen van bovenstaande: hoofdbestuurder
van de entiteit

Wie heeft toegang tot het register?
–	Alle gegevens: CFI, politie, onderzoeksgerecht, fis
cale administratie, financiële instellingen,… in het
kader van de strijd tegen witwassen en financie
ring van terrorisme
– Beperkte gegevens: burgers, mits betaling
Hoe registreren?
– Via het myminfinportaal
–	Voor meer informatie over de registratie:
zie de gebruikershandleiding en de
gebruikershandleiding mandaten
Wanneer?
– Nieuwe en bestaande maatschappen: uiterlijk op
30 september 2019
– Wijzigingen moeten binnen een maand worden
doorgegeven
– De gegevens moeten elk jaar bevestigd worden

Welke informatie?
– Uitgebreide identificatie– en adresgegevens
– Percentage aandelen of stemrechten in de maat
schap (niet: de waarde van uw belang)
– Datum waarop persoon UBO is geworden
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Opdoeken dan maar die maatschap, of nog steeds
een goede manier om uw vermogen te schenken?
U twijfelt of u uw bestaande maatschap nog moet
behouden of vraagt zich af of het nog wel opportuun is
er een op te richten? Een terechte kritische houding.
Weet dat alvast één van de belangrijkste voordelen
van de maatschap overeind blijft. Het blijft een
nuttig instrument om uw vermogen te schenken
aan de volgende generatie indien u een zekere
controle wenst te behouden over hetgeen u schenkt.
Bovendien bespaart u successierechten.
Wij helpen u graag
Of de voordelen opwegen t.o.v. de nadelen is een
persoonlijke beslissing. Deze overweging moet u dus
zelf maken. Wij staan u daar evenwel graag in bij.

Disclaimer

Van Lanschot, Belgisch bijkantoor is een private bank die geen fiscale adviezen
verstrekt. Informatie die u van ons ontvangt, in welke vorm of op welke manier
dan ook mag niet als (fiscaal) advies worden gelezen en opgevat. Zij bevat slechts
een inventarisatie en of summiere uitwerking van een aantal ideeën en oplossings
richtingen. Voor een fiscale opinie over de door ons aangereikte ideeën en
oplossingsrichtingen verwijzen wij u naar een terzake deskundige fiscalist.
Voor zover wij in onze communicatie naar u toe aandacht besteden aan civiel–
juridische of fiscaalrechtelijke aspecten is dat zuiver ter informatie. Het betreft
hier aandachtspunten die u met uw juridische en fiscale adviseurs zou kunnen
bespreken.
Gezien de aard van de notitie aanvaardt Van Lanschot Bankiers dan ook geen
enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, voor de fiscale gevolgen van
handelingen die op basis van deze notitie zijn verricht of nagelaten.
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