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HErVorminG sCHEnk- En 
ErFBElastinG VlaandErEn

YEs, But no,  
But YEs…
ive rosseel - aCV studiedienst

dood En BElastinGEn
Benjamin Franklin wist het al, niets is zeker in het leven behalve de dood 
en belastingen. Laat erfbelasting nu juist het onderwerp zijn dat beiden 
verenigt. 

De Vlaamse schatkist werd in 2017 1,4 miljard euro rijker door de erfbe-
lastingen. Voor het hele land stond de teller in 2016 op 2,4 miljard. Tellen 
we daarbij ook de schenkbelastingen, dan komen de belastinginkomsten 
op 2,9 miljard. Dat is goed voor 1,6 procent van de totale belastinginkom-
sten.

Vanaf 1 januari 2015 heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) de 
dienst van de erfenisrechten en bepaalde registratierechten overgenomen 
van de FOD Financiën. VLABEL is sindsdien bevoegd voor het vaststellen, 
het controleren en het innen van de hieronder genoemde erf- en registra-
tierechten. De FOD Financiën blijft echter bevoegd voor de registratie van 
akten. De federale overheid is eveneens bevoegd voor het erfrecht. 

ErFBElastinG, HoE Zit dat nu WEEr??
De Vlaamse regering hervormt momenteel de erfbelasting. Tot nu toe 
wordt in Vlaanderen de erfbelasting berekend volgens verschillende tarie-
ven, die afhankelijk zijn van de verwantschap met de overledene én de 
omvang van de erfenis.
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Erfenissen in rechte lijn en tussen partners worden zo aan de laagste ta-
rieven belast:
Tarief voor een verkrijging in rechte lijn en tussen partners

A Schijf in euro tarief, toepasselijk op het 
overeenstemmende ge-
deelte in kolom A, in %

totaalbedrag van de be-
lasting op de voorgaande 
gedeelten, in euroVanaf tot en met

0,01 50.000 3  

50.000,01 250.000 9 1.500

250.000,01   27 19.500

De tarieven worden toegepast op de netto verkrijging per erfgenaam. In 
het Vlaamse Gewest wordt in deze categorie tevens de opsplitsing ge-
maakt tussen roerende en onroerende goederen. Door deze opsplitsing, 
kan de erfgenaam tweemaal van het laagste tarief genieten per categorie 
geërfde goederen. Een partner in deze context is de gehuwde persoon, de 
wettelijk samenwonende én de feitelijk samenwonende met langer dan 1 
jaar gemeenschappelijke huishouding. 

Een voorbeeld: 
Een alleenstaande ouder overlijdt en laat 2 kinderen na. Haar vermogen 
is een woning van 200.000 euro en roerende goederen (geld) ter waarde 
van 100.000 euro. Elk kind erft:
* 100.000 euro onroerend (50.000€ x 3% + 50.000€ x 9% = 6.000 

euro successierechten)
* 50.000 euro roerend (50.000€ x 3% = 1.500 euro successierechten).
Elk kind betaalt hierbij 7.500 euro successierechten
Bij erfenissen tussen broers en zussen gelden volgende drie tarieven:

Tarief voor een verkrijgingen tussen broers en zussen

A Schijf in euro
tarief, toepasselijk op het 
overeenstemmende ge-
deelte in kolom A, in %

totaalbedrag van de be-
lasting op de voorgaande 
gedeelten, in euro

Vanaf tot en met tussen broers en zussen tussen broers en zussen

0,01 75.000 30  

75.000,01 125.000 55 22.500

125.000,01   65 50.000
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De tarieven worden toegepast per netto ver-
krijging. Bij erfenissen in de zijlijn wordt 
geen opsplitsing gemaakt tussen het roe-
rend en het onroerend gedeelte. Dit in te-
genstelling tot erfenissen in rechte lijn en 
tussen partners.

Een voorbeeld:
Twee broers erven elk 150.000 euro (roe-
rend en onroerend samen) van hun zus. De 
totale erfenis bedraagt dus 300.000 euro (roerend en onroerend samen). 
De erfbelasting wordt als volgt berekend per erfgenaam:
*75.000 euro x 30% = 22.500 euro
*50.000 euro x 55% = 27.500 euro
*25.000 euro x 65% = 16.250 euro
Elke erfgenaam moet dus in totaal 66.250 euro aan erfbelasting betalen 
of 132.500 euro erfbelasting in totaal.
Bij erfenissen tussen anderen (neven, nichten, ooms, tantes, vreemden, …) 
gelden volgende tarieven:

Tarief voor verkrijgingen tussen andere personen

A Schijf in euro
tarief, toepasselijk op het 
overeenstemmende ge-
deelte in kolom A, in %

totaalbedrag van de be-
lasting op de voorgaan-
de gedeelten, in euro

Vanaf tot en met tussen anderen tussen anderen

0,01 75.000 45  

75.000,01 125.000 55 33.750

125.000,01   65 61.250

De tarieven worden toegepast op het totaal van de netto verkrijgingen, in 
tegenstelling tot de erfenissen in rechte lijn en tussen broers en zussen. 
Elke erfgenaam betaalt een deel van de erfenisrechten in verhouding tot 
de ontvangen netto verkrijging.

Vlaams minister Bart tommelein  
heeft voor de hervorming een bud-
get van ongeveer 139 miljoen euro 
opzij gezet. daarvan komt ongeveer 
75 miljoen euro van de opbrengst 
van de fiscale regularisatie.
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Een voorbeeld: 
Een erfenis van 100.000 euro (roerend en onroerend samen) wordt toe-
bedeeld aan 2 neven van de erflater. De eerste krijgt 40.000 euro, de 
tweede 60.000 euro. De erfbelasting wordt berekend op de som van de 
netto verkrijgingen, in dit geval 100.000 euro. Dat betekent dat de totale 
verschuldigde erfbelasting 47.500 euro bedraagt, namelijk:
* 75.000 euro x 45% = 33.750 euro
* 25.000 euro x 55% = 13.750 euro

Dit bedrag wordt verdeeld volgens de grootte van de netto verkrijging. 
Voor de eerste erfgenaam betekent dit dat hij 40% van 47.500 euro moet 
betalen, of 19.000 euro. De tweede erfgenaam betaalt 60% of 28.500 
euro.

Er zijn vrijstellingen allerhande zoals een abattement voor gehandicapte 
personen, vrijstelling voor bossen, wettelijke terugkeer … . De vrijstelling 
voor de gezinswoning is de meest gekende. De nettowaarde van de ge-
zinswoning is vrijgesteld van successierechten voor de langstlevende 
partner indien er geen band in rechte lijn is. Deze vrijstelling geldt niet 
alleen voor gehuwden, maar ook voor wettelijk en feitelijk samenwonen-
den. Deze laatste groep moet hiervoor langer dan 3 jaar ononderbroken 
samengewoond hebben en een gezamenlijke huishouding gedeeld heb-
ben. 

De Vlaamse regering heeft recent het decreet voor de erfenissprong goed-
gekeurd. Die erfenissprong zorgt ervoor dat sinds 2013 een erfenis recht-
streeks van een grootouder naar (een of enkele van) de kleinkinderen 
gaan. De persoon die daarover beslist, is niet de grootouder, maar de 
ouder van het kleinkind. Die moet zijn erfenis verwerpen ten voordele van 
het kleinkind. Sinds 2013 nemen de kinderen de plaats in van een ouder 
die zijn erfenis verwerpt. Dit geldt zelfs wanneer die ouder broers en zus-
sen heeft. Voor 2013 werd het deel van de verwerpende ouder verdeeld 
onder zijn zijverwanten, dus zijn broers of zussen. Zo’n vrijwillige erfenis-
sprong spaart erfbelasting uit. De goederen worden slechts één keer be-
last, bij het overlijden van de grootouders, in de plaats van twee keer, bij 
het overlijden van de grootouders én van de ouders. 
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Maar kleinkinderen moesten op een erfenis van een grootouder minstens 
evenveel erfbelasting betalen als hun verwerpende ouder had moeten 
betalen: de regel was dat de Vlaamse schatkist geen verlies mocht lijden 
als een erfgenaam zijn erfenis verwerpt. 

Nu zullen kleinkinderen gewoon het normale bedrag aan erfbelasting be-
talen. De belastingschijven worden zo dus per kleinkind gevuld waardoor 
de totale te betalen erfbelasting lager kan uitvallen dan wanneer hun 
ouder de erfenis kreeg. 

Maar de erfenissprong blijft een handeling die in de praktijk zelden ge-
beurt. Enkel wanneer de grootouder geen erfenisplanning heeft uitge-
werkt, zien we dit soms. Een testament opstellen of schenken biedt groot-
ouders die hun erfenis naar hun kleinkinderen willen laten vloeien meer 
zekerheid. Bij de erfenissprong moet de ouder namelijk willen verwerpen. 
En bovendien moeten ze daarbij de volledige nalatenschap verwerpen. 

HErVorminGEn op til
De ondervermelde hervormingen zijn door de Ministerraad goedgekeurd. 
De volgende stap is dat advies wordt ingewonnen van de SERV en de 
Raad Van State. Na deze adviezen komt het dossier terug op de tafel van 
de Ministers terecht.

Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) heeft voor de 
hervorming van de erfbelasting een budget van ongeveer 139 miljoen 
euro opzij gezet. Daarvan komt ongeveer 75 miljoen euro van de op-
brengst van de fiscale regularisatie. Een deel van het budget, ongeveer 
21 miljoen euro, komt er omdat, door de extra keuzevrijheid in het nieuwe 
erfrecht, meer nalatenschappen in de zijlijn zullen openvallen. Voor het 
saldo, ongeveer 43 miljoen euro, zal extra budget moeten worden voor-
zien. De hervorming zou, net als het nieuwe erfrecht, van kracht gaan 
vanaf 1 september 2018.

Alle partijen van de regering waren het er over eens dat de globalisatie bij 
het tarief vreemden op de schop moet. Dit zou ervoor zorgen dat elke erf-
genaam zijn eigen tariefschaal krijgt bij tarief vreemden. De kostprijs hier-
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voor is ongeveer 90 miljoen euro. Toch haalde dit voorstel het uiteindelijke 
ontwerpdecreet niet wegens gebrek aan budget. Wel zal er wat gemorreld 
worden in de tariefschalen van de zijlijn van broer/zus én vreemden. De 
laagste tariefschalen in de volledige zijlijn zullen wat aangepast worden 
zodat kleinere erfenissen minder belastingen moeten betalen. Voor erfenis-
sen tussen 0 en 35.000 euro komt er een lager eenheidstarief van 25 
procent in de volledige zijlijn, voor bedragen van 35.000 tot 75.000 euro 
betalen broers en zussen voortaan 30 procent, en anderen 45 procent. De 
hoge tarieven van 65 % vanaf een totale netto verkrijging van meer dan 
125.000 euro verdwijnen. Na de hervorming wordt vanaf 75.000 euro 
netto verkrijging een maximumtarief van 55 % voorzien in de volledige zij-
lijn. De kostprijs hiervan zou een 26 miljoen euro bedragen.

Open VLD en NVA wilden daarbovenop dat bij iemands overlijden, de part-
ner geen erfbelasting moet betalen op alles wat in gemeenschap is opge-
bouwd. In een stelsel gemeenschap (wettelijk stelsel bijvoorbeeld) bestaat 
naast de twee eigen vermogens van de partners nog een gemeenschap-
pelijk vermogen. In de nalatenschap van de overleden partner zit het eigen 
vermogen en de helft van het gemeenschappelijk vermogen. Vandaag be-
taalt men als partner erfbelasting op de helft van het gemeenschappelijke 
vermogen en op het eigen vermogen van de overledene, als de nalaten-
schap aan de langstlevende toekomt. De vrijstelling van het gemeenschap-
pelijk vermogen zou 160 miljoen euro kosten. Voor N-VA moest ook het 
opgebouwde vermogen bij scheiding van goederen onbelast blijven (wat in 

onverdeeldheid is tussen de partners). Het 
compromis dat uit de bus kwam zou ervoor 
zorgen dat naast de gezinswoning er een vrij-
stelling komt van 50.000 euro roerend ver-
mogen voor verkrijgingen tussen partners. 
De kostprijs hiervan is ongeveer 14 miljoen 
euro.

Kinderen die wees worden onder de 21 jaar 
krijgen een vrijstelling van 75.000 roerend 
vermogen per kind en een vrijstelling op de 
domiciliewoning van de ouders.

de regelgeving inzake erf- en re-
gistratiebelasting, zoals die op he-
den bestaat, is vooral een speeltuin 
voor fiscale vermogensplanners 
waarbij de vermogenden de dans 
grotendeels kunnen ontspringen en 
bepaalde groepen het leeuwendeel 
van de lasten dragen bij het afwe-
zig zijn van een fiscale planning
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CD&V pleitte voor meer keuzevrijheid door de invoering van een flexibele 
erfenissprong. Vandaag is het namelijk alles of niets als de ouder ver-
werpt. CD&V wilde de mogelijkheid creëren voor de kinderen van erflaters 
om wat ze erven binnen het jaar geheel of gedeeltelijk fiscaal kosteloos 
door te schenken aan hun eigen kinderen. Ook dit wordt opgenomen in 
het decreet.

Daarnaast zijn er een aantal technische aanpassingen om de erfbelasting 
af te stemmen op de hervorming van het federaal erfrecht. Hier gaan we 
niet verder op in.

analYsE
Het is merkwaardig dat in tijden waar Vlaanderen op allerhande zaken 
heeft bezuinigd men budget over heeft om een hervorming van de erfbe-
lasting te financieren. Dit budget zou voor het leeuwendeel komen uit de 
opbrengsten van de fiscale regularisatie, wat eigenaardig is gezien de 
fiscale regularisatie een eindpunt heeft, namelijk 31/12/2020. Vanaf die 
datum zal er dus onvermijdelijk een gat in de Vlaamse begroting worden 
geslagen.

Ik ben voorstander van een hervorming van de erfbelasting indien deze 
budgetneutraal wordt georganiseerd en wordt gemonitord. 

De extra vrijstelling van erfbelasting tussen partners is een goeie zaak. 
Mensen die geen gezinswoning hebben kunnen er op deze manier ook van 
genieten. 

Er valt ook iets te zeggen over het feit dat de tarieven in niet rechte lijn 
worden aangepast. Het is echter een gemiste kans dat in een land waar 1 
op 3 alleenstaand is, de manier van berekenen, de zogezegde globalisa-
tie, bij tarief vreemden blijft bestaan. De erfenisrechten worden dus nog 
altijd berekend via één tariefschaal voor alle ergenamen als de erfenis 
openvalt aan vreemden. Vandaag betalen enkel de erfgenamen van zij die 
geen planning hebben georganiseerd (via een duo legaat, een schenking 
in extremist, een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik, een ge-
splitste aankoop vruchtgebruik/ blote eigendom ….) deze hoge tarieven. 
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Het voorstel over een beperkte erfenissprong valt toe te juichen. Al is het 
CD&V voorstel geen beperkte erfenissprong in de letterlijke zin van het 
woord. Een echte beperkte erfenissprong, dat gedeeltelijke verwerping 
van de nalatenschap voor de ouder mogelijk maakt, is echter via het 
Vlaamse niveau niet mogelijk gezien het federale materie is.

De regering moet echter verder durven gaan in de hervorming dan wat de 
bovengenoemde partijen voorstellen. Concreet moet de belastbare basis 
van de erfbelasting zo groot mogelijk worden gemaakt zodat de tarieven 
voor iedereen draaglijk kunnen worden. Op heden betalen de grote vermo-
gens en wie zich kan laten bijstaan door dure advocaten zo goed als geen 
erf- en schenkbelasting. In de nieuwe voorstellen wordt daar met geen 
woord over gerept.

Bepaalde achterpoortjes en besparingstechnieken dienen aan banden te 
worden gelegd zodat de erf- en schenkbelasting nog meer rechtvaardiger 
wordt en de budgetneutraliteit van de hervorming kan worden gewaar-
borgd.

Mogelijke hervormingen zijn de volgende:
•	 Roerende schenkingen: de tarieven zijn laag (3 % rechte lijn of 7% alle 

andere). Men moet zorgen dat ontsnappen er aan, door niet registratie 
van de schenking, moeilijker wordt. Een verplichte registratie van roe-
rende schenkingen op Vlaams niveau regelen is niet mogelijk omdat de 
registratieplicht federale materie is. Bij niet geregistreerde roerende 
schenking kan de fictiebepaling uitgebreid worden van 3 naar 7 jaar. 
Dit betekent dat bij een niet geregistreerde schenking de schenker nog 
7 jaar, in plaats van 3 jaar vandaag, moet blijven leven om ervoor te 
zorgen dat bij zijn overlijden de schenking niet fictief terug in zijn nala-
tenschap komt met erfenisrechten tot gevolg. Dit zal ervoor zorgen dat 
er meer schenkingen roerend worden geregistreerd dan op heden en 
dat de truc om niet te registreren maar zich als begiftigde te verzekeren 
voor een eventueel overlijden van de schenker minder interessant zal 
worden.

•	 Er kan worden nagedacht over een rechtvaardige bijdrage bij de over-
dracht van familiebedrijven en deze bepalingen kunnen worden aange-



25

past om de tewerkstelling te verankeren. Vandaag wordt bij de over-
dracht van een familiebedrijf via schenking (0%) of erfenis (3% of 7%) 
nauwelijks een bijdrage geleverd. Eventueel kunnen er modaliteiten 
worden toegestaan om de erfenis- en schenkingsrechten gespreid te 
betalen over een aantal jaar om de continuïteit van de onderneming 
niet in het gedrang te brengen.

•	 Er zijn veel positieve zaken gebeurd sinds de dramatische beslissing 
van 1 augustus 2012, die het verdeelrecht verhoogde van 1 % naar 
2,5 % (de “miserietaks”). Het is goed dat de wetgever mensen in een 
relatiebreuk probeert te ontzien. Toch kan men zich vragen stellen of 
het noodzakelijk is dat naast de verdeling van de gezinswoning ook 
andere onroerende goederen aan het verlaagde tarief van 1 % kunnen 
worden verdeeld. We kunnen bovendien stellen dat feitelijke samenwo-
ners in de kou blijven staan. Dit valt zeer makkelijk op te lossen door 
het verlaagde tarief van 1% te koppelen aan de definitie van “partner” 
uit artikel 1.1.0.0.2 VCF. Op die manier kunnen feitelijke samenwoners 
die langer dan 3 jaar feitelijk samenwonen en een gemeenschappelijke 
huishouding hebben eveneens van het verlaagde verdeelrecht genie-
ten. Het verlaagde verdeelrecht enkel maar van toepassing verklaren op 
de verdeling van de gezinswoning en niet op alle onroerende goederen 
zal voor extra opbrengsten zorgen in vergelijking met vandaag. 

•	 Legale mogelijkheden om de belastingdruk fors te doen dalen (bijvoor-
beeld: werken via stichtingen, werken via buitenlandse trusts, uitdoven 
vruchtgebruik bij vruchtgebruikconstructies, bedingen van aanwas roe-
rende goederen,  ) moeten herbekeken worden. Deze zorgen, afhankelijk 
van de techniek, dat de taxatie in extreme gevallen herleid wordt naar 
0 % schenkingsrecht en 0 % erfenisrechten. De Vlaamse belastingdien-
sten (VLABEL) hanteert vandaag bovendien juridisch controversiële 
standpunten over bepaalde legale ontwijkingmechanismen zoals bijvoor-
beeld de gesplitste aankoop met voorafgaand geregistreerde schenking, 
schenking met voorbehoud van vruchtgebruik van roerende goederen bij 
een Nederlandse notaris … . Dit zorgt voor rechtsonzekerheid en klasse-
fiscaliteit. Wie zich juridisch kan laten bijstaan kan de gok nog wagen om 
deze zaken belastingvrij te doen en later bij een overlijden in beroep gaan 
tegen de taxatie. Wie daar de middelen niet voor heeft voegt zich naar 
het VLABEL standpunt. Een aanpassing van de Vlaamse Codex Fiscaliteit 
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om het sluiten van de achterpoortjes wettelijk te verankeren dringt zich 
op zodat elke burger gelijk is voor de wet. Dit moet in samenspraak met 
de Federale overheid gebeuren omdat sommige zaken niet zuiver Vlaams 
kunnen geregeld worden wegens bevoegdheidsoverschrijding. 

•	 Belastingontduiking kan worden tegengegaan door een vlotte toegang 
tot het centraal aanspreekpunt (CAP) voor de fiscale controleurs én 
door in het centraal aanspreekpunt de saldo’s en transacties op te ne-
men van de laatste 10 jaar. Op heden is het voor de fiscus bijna onmo-
gelijk om te weten te komen of er belastingvrije roerende schenkingen 
(via bankgift, handgift, buitenlandse notaris,  ) werden gedaan binnen 
de 3 jaar voor het overlijden. Enkel indicaties rechtvaardigen in de prak-
tijk een raadpleging van het CAP en/of een bankonderzoek, zoals wan-
neer er tekenen zijn dat er vermogen aanwezig zou moeten zijn bij over-
lijden, bijvoorbeeld door de verkoop van een onroerend goed kort voor 
het overlijden, het hebben ontvangen van een erfenis kort voor het over-
lijden… . In de praktijk gebeurt een bankonderzoek en/of raadpleging 
CAP aldus zelden omwille van de administratieve procedure en de ban-
caire discretieplicht. Bovendien zou er met Nederland en andere landen 
een akkoord moeten worden gesloten voor de uitwisseling van notariële 
roerende schenkingsaktes. Wie geen schenkbelasting wil betalen op 
roerende schenkingen maar toch het comfort wil van een notariële akte 
kan bijvoorbeeld naar Nederland gaan en daar via Nederlandse notaris 
de roerende schenking laten doen. Op deze aktes is echter geen schen-
kingsrecht van toepassing in België (en ook niet in Nederland). De 
“kaasroute” werd op basis van een juridisch niet-correct standpunt van 
Vlabel gesloten voor schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik 
maar gebeurt nog altijd voor andere roerende schenkingen. Binnenkort 
wordt het standpunt van Vlabel over de gesplitste inschrijving vruchtge-
bruik/blote eigendom meer dan waarschijnlijk vernietigd door de Raad 
Van State en zal de “kaasroute” terug volledig openliggen voor roerende 
schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik. Ook bij schenkingen 
via een buitenlandse notaris geldt, net zoals bij een bankgift, bij niet 
registratie in België dat bij een overlijden binnen de drie jaar van de 
schenker deze roerende schenkingen “fictief” in de nalatenschap ko-
men van de schenker. De Vlaamse fiscus heeft echter geen benul van 
deze buitenlandse schenkingsaktes. Er wordt te veel gerekend op de 
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goodwill van de burger voor het aangeven van de belastingvrije roerende 
schenkingen gedaan binnen de drie jaar voor het overlijden van de 
schenker bij de aangifte van de nalatenschap. 

•	 Tenslotte denken we dat op termijn een betere afstemming van de erf- en 
schenkbelasting dient te gebeuren zodat er geen groter voordeel is voor 
schenken dan voor vererven. Vandaag ligt er te veel druk op mensen, 
zeker bij kinderloze singles, om bij leven afstand te doen van hun vermo-
gen.

Als uitsmijter kunnen we nog stellen dat er ook argumenten zijn om de erf-
belasting niet te verlagen. De Leuvense professor sociaal recht Danny Pie-
ters benadrukt in De Standaard bijvoorbeeld dat er genoeg geld voor de fi-
nanciering van onder andere de sociale zekerheid en gezondheidszorg moet 
blijven binnenkomen. Men moet eerder denken aan verlagingen van de las-
ten op arbeid als men de belastingen wil verlagen.

Het is bovendien vreemd dat een liberale minister de tarieven op grote erfe-
nissen wil verlagen, zegt Paul De Grauwe, professor aan de London School 
of Economics in een opiniestuk in De Morgen. Hij refereert naar Adam 
Smith, de grondlegger van de vrije markt, die stelde dat de macht om iets 
eeuwig te bezitten ‘manifest absurd’ is. Een kernwaarde van het liberalisme 
betekent volgens Professor De Grauwe er over waken dat ieder kind gelijk 
aan de start komt. Tenslotte stelt de Gentse economieprofessor Dirk Van de 
Gaer in De Standaard dat erfenisbelasting herverdelend werkt en een in-
strument is om de ongelijkheid verminderen. 

Samengevat moet men streven naar een eerlijke, transparante én doorzich-
tige fiscaliteit waarbij iedereen naar vermogen bijdraagt. De regelgeving in-
zake erf- en registratiebelasting, zoals die op heden bestaat, is vooral een 
speeltuin voor fiscale vermogensplanners waarbij de vermogenden de dans 
grotendeels kunnen ontspringen en bepaalde groepen het leeuwendeel van 
de lasten dragen bij het afwezig zijn van een fiscale planning. Als iedereen 
correct bijdraagt kunnen de lasten voor iedereen draaglijk worden. Zou dat 
niet mooi zijn?


