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Afsluiting van de ‘Nederlandse
route’: een update
In een eerdere newsflash bespraken wij reeds het wetsvoorstel
dat voorziet in de verplichte registratie van buitenlandse
notariële schenkingsakten. Wij geven hierbij graag een update
van de recentste ontwikkelingen.

Datum van inwerkingtreding
Conform de laatste tekst van het wetsvoorstel, zoals
goedgekeurd door de Commissie voor Begroting en Financiën,
is in haar inwerkingtreding voorzien op 1 december 2020.
Concreet zullen dus alle roerende schenkingen door een
Belgisch rijksinwoner voor een buitenlandse notaris na die
datum verplicht registreerbaar zijn. Schenkbelasting is dan
steeds verschuldigd in België, ongeacht of in het buitenland
ook belasting werd geheven. In Vlaanderen en Brussel is het
standaardtarief 3% in rechte lijn en tussen partners, 7% in
alle andere gevallen. In Wallonië is dat 3,3% of 5,5%, naar
gelang de verwantschap.

Registratieplicht: praktisch
De verplichting tot registratie van de buitenlandse
schenkingsakten berust op “de contracterende partijen”,
zonder nadere precisering. Schenker en begiftigde hebben dus
een gedeelde verantwoordelijkheid. Het wetsvoorstel voorziet

niet in een specifieke termijn waarbinnen de registratie dient
te gebeuren, zodat in principe dezelfde (korte) termijn geldt
als voor Belgische notariële akten: 15 dagen.

Advies Raad van State
In de Commissie werd meermaals gedebatteerd over de
staatsrechtelijke kwalificatie van dit wetsvoorstel (en meer
bepaald over of artikel 74, dan wel artikel 77 van de Grondwet
van toepassing is). Nog net voor het zomerreces werd beslist
dit punt voor te leggen aan de Raad van State. De relevantie
ligt in de vereiste meerderheid die bij de parlementsleden zal
moeten worden gevonden om het wetsvoorstel aan te nemen:
een gewone, dan wel een bijzondere meerderheid. De
inschatting is – op basis van diverse bronnen - dat het
wetsvoorstel aangenomen zal worden.

Openstaande vragen
Het wetsvoorstel is in haar huidige vorm wel nog niet sluitend.
Een aantal praktische vragen blijft voorlopig onbeantwoord.
Waar zal moeten worden geregistreerd? In welke taal moet de
buitenlandse schenkingsakte ter registratie worden
aangeboden? Wie is bevoegd voor afdwinging van de
registratieplicht? Ook inzake eventuele maatregelen om een
dubbele belasting tegen te gaan (die op gewestelijk niveau
zouden moeten worden genomen) blijft het voorlopig stil.
Een verdere update volgt dus ongetwijfeld nog.
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