BelgiëWijzer
Indien u overweegt een woning in het buitenland aan te schaffen
of zelfs te emigreren, is het van belang u vooraf goed te (laten)
informeren. Dit geldt eveneens als u als ondernemer op het punt
staat om activiteiten in het buitenland te starten of over te nemen.

Van Lanschot heeft vestigingen in
België en Zwitserland. Daardoor
kunnen wij u grensoverschrijdende
oplossingen bieden. In deze België
Wijzer heeft Van Lanschot voor u
relevante informatie over wonen,
werken en bankieren in België in

kaart gebracht. Graag wisselen wij
hierover met u van gedachten. U kunt
een nadere toelichting krijgen van uw
private banker in Nederland. Uiteraard
kunt u ook contact opnemen met onze
structureerders ter plaatse.
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1. België
België telt iets meer dan 11 miljoen inwoners en heeft
met 30.528 km² landoppervlakte een bevolkingsdicht
heid van ca. 350 inwoners per km². België is opgedeeld in
tien provincies, drie gemeenschappen en drie gewesten.
Men kent drie officiële talen: Nederlands (ca. 59% van de
bevolking), Frans (ca. 40% van de bevolking) en Duits (ca.
1% van de bevolking). De hoofdstad Brussel is niet alleen
de hoofdstad van België, maar eveneens het bestuurlijke
centrum van de Europese Unie.

2. Bankieren in België
Van Lanschot heeft sinds 1991 kantoren in België om
Nederlandse en Belgische klanten te kunnen bedienen
en aldus een tweede thuismarkt te vormen. Op dit
moment telt Van Lanschot acht kantoren in België.
De kantoren zijn gevestigd in Antwerpen, Hasselt,
Gent, Kortrijk, Leuven, Vosselaar, Lanaken en Luik.
Van Lanschot België kwalificeert zich als een
nicheplayer in het private banking segment. Met
een overzichtelijke organisatiestructuur en korte
hiërarchische lijnen naar het management kan op
ieder tijdstip efficiënt worden ingespeeld op concrete
vragen van cliënten. Dat Van Lanschot van origine
een Nederlandse bank is, blijkt uit het feit dat zij in

het bezit is van specifieke ervaring die relevant is voor
emigrerende en geëmigreerde Nederlanders.
Veel van de medewerkers van Van Lanschot België
zijn immers zelf geëmigreerde Nederlanders en
vormen samen met de Belgische structureerders
ervaringsdeskundigen bij uitstek.
Bij Van Lanschot staat de integrale benadering van de
vermogende particulier centraal. Dit betekent dat
Van Lanschot België als fullservice private bank zich
niet enkel bekommert om het beheer/beleggen van
vermogen (vermogensbeheer of beleggingsadvies).
De integrale benadering komt het meest tot uiting door
de inschakeling van Van Lanschot Wealth Structuring.
Op basis van een uitgebreide en persoonlijke inventari
satie begeleidt Van Lanschot België de cliënt met
vermogensstructurering, successieplanning en
optimalisatie van onroerende beleggingen.

3. Wonen in België
Vanuit financieel en fiscaal-juridisch oogpunt heeft
een emigratie veel voeten in de aarde. Op het moment
dat men verhuist, wordt men Belgisch rijksinwoner
maar behoudt men ook de eigen nationaliteit. Bij
vestiging in België moet men zich binnen acht dagen
laten inschrijven in het bevolkingsregister van de

nieuwe woonplaats. Als wordt vastgesteld dat er
voldoende inkomsten zijn en dat men verzekerd is
voor ziektekosten, ontvangt men een voorlopige
verblijfsvergunning. Na vijf jaar kan een EU-burger
een permanent verblijfsrecht verkrijgen.

Inkomstenbelasting
De Belgische inkomstenbelasting wordt op federaal
niveau geheven. Daarnaast heeft België ook gemeente
belastingen. België kent een vrij hoge belastingdruk
als het inkomsten uit arbeid betreft: vanaf een brutoinkomen van € 39.660,00 (voor aanslagjaar 2019)
per jaar wordt men belast tegen een tarief van 50%
(excl. de gemeentebelasting). Deze relatieve hoge
belastingdruk geldt echter alleen voor inkomsten uit
arbeid, dus niet voor inkomsten uit vermogen. Zo
zijn gerealiseerde meerwaarden op aandelen in de
personenbelasting in principe vrijgesteld van enige
belastingheffing (behoudens in geval van speculatie).
Rente-en dividendinkomsten zijn onderworpen aan
een roerende voorheffing van in principe 30%, althans
voor zover ze verkregen zijn door tussenkomst van
een Belgische bank. Voor liquidatie van vennoot
schappen geldt sinds kort in principe ook een tarief
van 30%. België kent geen vermogensbelasting, maar
wel een taks op de effectenrekening.
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Taks op de effectenrekening
Vanaf 2018 dienen natuurlijke personen die meer dan
€ 500.000 aan effecten aanhouden op een Belgische
effectenrekening (en Belgen voor hun wereldwijde
effectenrekeneningen) een taks te betalen van
0,15% van de waarde van deze effecten. Personen die
beleggen maar in totaal voor minder dan € 500.000
zijn vrijgesteld. De bank zal de waarde van de effecten
rekening vaststellen op 31 december, 31 maart,
30 juni en 30 september en hier een gemiddelde van
berekenen. Op dit gemiddelde betaalt de belegger
0,15%. De bank zal de belasting zelf inhouden indien
de titularis bij deze instelling € 500.000 of meer aan
effecten aanhoudt. De belegger die minder aanhoudt
zal de mogelijkheid krijgen om de belasting te laten
inhouden. Hij kan hierop ingaan indien hij nog elders
effectenrekening heeft waardoor de grens van
€ 500.000 wordt bereikt. Of hij kan kiezen de aangifte
en betaling zelf te voldoen.
Successiewetgeving
Vanaf de vestiging als Belgisch rijksinwoner is men
onderworpen aan de Belgische successiewetgeving.
Vanaf dat moment is Belgische erfbelasting verschuldigd
over het wereldwijde vermogen van een overleden
Belgische rijksinwoner.
De tarieven en vrijstellingen op het vlak van erf
belasting zijn afhankelijk van de graad van verwant
schap tussen de erflater en de erfgenaam.

Ze worden door de gewesten geregeld en, afhankelijk
van waar men zich in België vestigt, zal men in meer
dere of mindere mate kunnen optimaliseren. In de
rechte lijn (dus tussen ouders en hun kinderen) en
gelijkgestelde categorieën, tussen echtgenoten en, in
bepaalde omstandigheden, tussen samenwonenden
zijn de successierechten minimaal 3%. Het maximum
voor de hoogste belastingschijf is 27% in het Vlaams
Gewest, en 30% voor de andere regio’s. In andere
gevallen zijn de Gewesttarieven veel hoger. Voor de
erfgenamen die bijvoorbeeld geen enkele band hebben
met de overledene liggen de successierechten, volgens
de verschillende belastingschijven, respectievelijk
tussen de 25 en 55% in het Vlaams Gewest, tussen de
40 en 80% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en
tussen de 30 en 80% in het Waals Gewest.
Volgens de huidige wetgeving kan de Nederlandse
fiscus ook nog heffen, ook al woont u inmiddels in
België. Pas na verloop van tien jaren is dit anders,
althans voor zover men de Nederlandse nationaliteit
heeft. Voor personen met een willekeurige andere
nationaliteit die vanuit Nederland emigreren, geldt
hier een termijn van één jaar. Het is mogelijk dat een
situatie van dubbele belastingheffing ontstaat. In dat
geval is het goed te weten dat België met Nederland
geen belastingverdrag gesloten heeft op het gebied
van schenk- of erfbelasting. Er zijn echter nationale
regels die ervoor zorgen dat de Belgische schenk- en
erfbelasting met de Nederlandse schenk- en erfbelasting

verrekend kunnen worden, wat dubbele belasting in
veel gevallen beperkt.
Om de hierboven genoemde tienjaarstermijn te
verkorten zou men ook een naturalisatie tot Belg
kunnen overwegen. Zodra u het hoofdverblijf in
België hebt, kunt u bij de burgerlijke stand van de
gemeente waar u woonachtig bent, een aanvraag
tot naturalisatie indienen. Deze procedure zal tot
gevolg hebben dat men, vanaf de dag van verkrijging
van de Belgische nationaliteit (en dus afstand van
de Nederlandse nationaliteit), niet meer valt onder
de toepassing van het fictief rijksinwonerschap
van Nederland. Sinds 2013 zijn de voorwaarden
voor naturalisatie strenger geworden. Gevolg is
dat de Nederlandse tienjaarstermijn voor schenken erfbelasting – maar niet voor de aanmerkelijk
belangaandelen waarop een conserverende aanslag
van toepassing is – dan komt te vervallen. Overigens
is het bij emigratie altijd van belang om te (laten)
onderzoeken welke invloed dit heeft op het huwelijks
goederenrecht, een samenlevingsovereenkomst en/of
testament.

Vermogensoverheveling door middel van schenking
In België zijn de mogelijkheden voor het fiscaal vrien
delijk schenken van roerende goederen onbeperkt,
niet alleen het aantal schenkingen maar ook de omvang
ervan. De meest eenvoudige en goedkope manier van
schenken is de hand- of bankgift.
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Deze schenkingen moeten niet verplicht geregistreerd
te worden. Hierbij gaat de eigendom gewoon over
middels de overhandiging of de overschrijving van
de gelden/effecten van de ene rekening naar de
andere. Er dienen enkele formaliteiten in acht te
worden genomen. Het is echter wel moeilijk om via een
hand- of bankgift zeggenschap of controle over het
geschonkene te behouden.

Het voordeel hiervan is dat de akten van een buiten
landse notaris dezelfde juridische waarde hebben als
de akten van een Belgische notaris maar dat deze
akten niet verplicht geregistreerd moeten worden.
Er is bijgevolg op deze schenkingen in België geen
schenkbelasting verschuldigd, maar bij overlijden
binnen de drie jaar na de schenking dient er wel
erfbelasting op betaald te worden.

Bij het schenken van omvangrijke bedragen of het
koppelen van een aantal voorwaarden aan de over
dracht (zoals het zich voorbehouden van vruchtgebruik,
zodat men enkel de blote eigendom schenkt) en het
streven naar meer zekerheid en bewijskracht, kan of
moet in bepaalde gevallen een beroep worden gedaan
op een notaris.

Let op: indien men op het ogenblik van de schenking
op basis van de 10-jaarsperiode kwalificeert als fictief
inwoner van Nederland, zal er wel Nederlandse schenk
belasting verschuldigd zijn (zie hoger bij successiewet
geving). Ook bij overlijden binnen de 10-jaarsperiode of
na remigratie naar Nederland kan alsnog Nederlandse
erfbelasting verschuldigd zijn als u bij de schenking
het vruchtgebruik hebt voorbehouden.
Het risico op erfbelasting dat speelt bij overlijden
binnen de drie jaar na een hand-of bankgift of een
schenking via een buitenlandse notaris kan worden
verzekerd door het sluiten van een tijdelijke
(overlijdensrisico) verzekering gedurende een periode
van drie jaar na de schenking. In België bestaat voor
die schenkingen ook de mogelijkheid om te kiezen
voor een bevrijdende heffing van schenkbelasting
waardoor men niet meer te maken heeft met deze
driejaarstermijn.

Elke schenking van roerende goederen gedaan voor
een Belgische notaris, dient verplicht geregistreerd
te worden. Dit betekent dat hierop schenkbelasting
moet worden betaald. Het schenkingstarief bedraagt
in het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
3% voor echtgenoten, bepaalde samenwonenden
en bloedverwanten in de rechte lijn (zoals ouders,
kinderen en kleinkinderen) en 7% voor alle anderen. In
het Waals Gewest geldt een tarief van 3,3% en 5,5%.
Als alternatief kan in België, voor roerend vermogen,
beroep worden gedaan op een buitenlandse notaris.
Dit kan een notaris uit Nederland zijn.

4. België als onderdeel van
uw vermogensstructuur
Vennootschapsbelasting
Het tarief van de vennootschapbelasting ligt in
België hoger dan in Nederland. Het algemene
tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt
29,58% (dit is inclusief de crisisheffing) en is in
principe van toepassing op alle in België gevestigde
vennootschappen, ongeacht hun activiteit. Vanaf
2020 geldt een verlaagd tarief van 25%.
Sommige KMO-vennootschappen kunnen echter,
onder bepaalde voorwaarden, aanspraak maken op
het verlaagde tarief van vennootschapsbelasting.
Alvorens tot de belastbare basis van de vennootschap
te komen, waarop het bovenstaande tarief zal worden
toegepast, dient een aantal berekeningen te worden
gemaakt. Zo mag men op de winst kosten in mindering
brengen en rekening houden met de notionele
interestaftrek en de DBI–regeling. Het is wel aan te
raden voor de toepassing van deze regelingen uw
fiscaal adviseur te raadplegen aangezien er steeds
meer beperkingen hierop zijn ingevoerd.

Notionele interestaftrek
Elke in België gevestigde vennootschap mag een (jaarlijks
te bepalen) percentage van haar (gecorrigeerde) eigen
vermogen in mindering brengen op haar fiscale winst.
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Dit systeem, dat officieel ‘aftrek voor risicokapitaal’
heet, is in de volksmond beter bekend als de notionele
interestaftrek. Deze notionele interestaftrek wordt
berekend op de aangroei van het gecorrigeerde eigen
vermogen tegenover het voortschrijdende gemiddelde
van de vijf voorbije boekjaren. Het toepasselijke percen
tage is voor aanslagjaar 2019 vastgesteld op 0,746% (en
1,246% voor kleine of middelgrote ondernemingen).
De fiscale nettowaarde van aandelen van zogeheten
DBI-beleggingsvennootschappen zullen uitgesloten
worden van de notionele interestaftrek.

Definitief belaste inkomstenregeling (DBI-regeling)
Inkomsten uit aandelen (o.a. dividenden en liquidatieuitkeringen) verkregen door de aandeelhouder - ven
nootschap van al dan niet in België gevestigde vennoot
schappen zijn vanaf 2018 100% vrijgesteld van belas
tingen. Dit is de zogeheten DBI–regeling, de regeling
van de al definitief belaste inkomsten bij de bron.
Concreet betekent dit dat de dividendontvangsten
van de Belgische moedervennootschap voor 100%
onbelast zijn, indien het gaat om een aandelenbelang van
minstens 10% in de uitkerende dochtervennootschap
of een belang dat een aanschafwaarde heeft van ten
minste € 2,5 miljoen. Het aandelenbelang moet minstens
één jaar worden aangehouden. Waardestijgingen bij
verkoop zijn onbelast, mits het aandelenbelang één jaar
is aangehouden.

De desbetreffende uitkerende dochtervennootschap
mag een in het buitenland gevestigde vennootschap
zijn. Bijkomende voorwaarde voor het toepassen van
de DBI-regeling is evenwel dat de uitkerende dochter
vennootschap aan een met de Belgische vennootschaps
belasting vergelijkbare winstbelasting is onderworpen.
Dit betekent onder andere dat de dividenden die zijn
ontvangen van een in een belastingparadijs gevestigde
vennootschap, zijn uitgesloten. Bedoeld is namelijk dat
de deelneming zelf of een dochter van de deelneming
onderworpen is aan een vergelijkbare heffing.

Als u voor 15 september 2015 bent geëmigreerd, dan
kunt u na 10 jaar verzoeken de conserverende aanslag
te laten vervallen. Bij emigratie na die datum bestaat
deze mogelijkheid niet meer.

Aanmerkelijk belangclaim en zetelverplaatsing
De verkoop van aandelen, die deel uitmaken van het
privé-vermogen en voor zover onderdeel van een
aanmerkelijk belang, zal in Nederland aanleiding zijn voor
het verschuldigd worden van de ab-heffing van 25%.

Een vaak voorkomende en typisch Belgische structuur
op het vlak van estateplanning is de maatschap. Deze
heeft geen rechtspersoonlijkheid, is fiscaal transparant
en is een louter onderhands contract tussen de
betrokken partijen. Er komt bij de oprichting dus geen
notaris of registratie te pas, wat het een flexibele
regeling maakt.

Door emigratie/zetelverplaatsing wordt de ab-heffing
wel verschuldigd, maar zal voorlopig niet worden
opgeëist. Er wordt een zogeheten conserverende
aanslag opgelegd. Deze belasting is opeisbaar vanaf het
ogenblik dat de grootaandeelhouder de winstreserves
van de Nederlandse vennootschap incasseert via een
verkoop van aandelen, inkoop van aandelen of uitkering
van dividend.

De maatschap
Naar Belgisch recht is er een groot aantal mogelijkheden
om tijdens het leven reeds stappen te ondernemen om
roerend vermogen fiscaal vriendelijk, gestructureerd
en met behoud van de nodige controle, over te dragen
naar de volgende generatie.

Nadat de maatschap is opgericht en de (roerende)
goederen zijn ingebracht, kunnen de deelbewijzen
ervan geschonken worden in het kader van een
successieplanning. Het beheer en controle van de
onderliggende goederen blijven in handen van de
oorspronkelijke eigenaar, aangesteld als statutair
zaakvoerder.
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Ingevolge een aantal recente wetswijzigen, wordt
de maatschap beschouwd als een onderneming
en is zij bijgevolg onderworpen aan enkele nieuwe
verplichtingen. Zo moet elke maatschap ingeschreven
worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen en
het UBO-register. Bovendien moeten maatschappen
ook verplicht een boekhouding voeren.

Disclaimer

De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor
algemene doeleinden. Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen
rekening gehouden. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch,
financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Wij adviseren u op grond van de
informatie niet meteen tot actie over te gaan en voorafgaand aan uw eventuele
actie eerst deskundig advies in te winnen. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt
aan deze publicatie geen rechten ontlenen.
Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorg
vuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen
dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en
volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in
deze publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud
van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging. Het is
niet toegestaan de gegevens in de publicatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren,
in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Van Lanschot NV.

5. Contact
Bent u geïnteresseerd in de grensoverschrijdende
oplossingen of wilt u meer weten over de dienst
verlening van Van Lanschot in België, neemt u
dan contact op met onze (Nederlands sprekende)
structureerders in België.

Overige informatie

Van Lanschot België

Van Lanschot NV is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te
’s-Hertogenbosch, KvK ’s-Hertogenbosch nr. 16038212 met btw-identificatie
nummer NL.004 670632.B.01. Van Lanschot NV is als bank geregistreerd in het
Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank NV (DNB),
Postbus 98, 1000 AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM),
Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Van Lanschot NV kan optreden als aanbieder
van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar in verzekeringsproducten
en als aanbieder en/of uitvoerder van beleggingsdiensten.

Wealth Structuring
Desguinlei 50
2018 Antwerpen
Telefoon + 32 (0)3 244 12 27
info@vanlanschot.be

Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten
tot uw eigen kantoor van Van Lanschot NV, de afdeling Klachtenmanagement van het
hoofdkantoor, Postbus 1021, 5200 HC ’s-Hertogenbosch of het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
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