(Voormalig) artikel 140bis tot 140octies van het Wetboek Wetboek der
registratie-, hypotheek- en griffierechten
(van toepassing tot 21.12.2016)

Artikel 140bis
Het bij artikel 131 vastgestelde recht wordt verlaagd tot 3 pct. voor :
1° de bij authentieke akte vastgestelde overeenkomsten die de overdracht ten kosteloze
titel vaststellen van de volle eigendom van een universaliteit van goederen of van een
bedrijfstak, waarmee een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, een vrij
beroep of een ambt of post wordt uitgeoefend.
Het bij artikel 131 vastgestelde recht blijft niettemin toepasselijk op de overdrachten van
onroerende goederen die gedeeltelijk of geheel tot bewoning worden aangewend of zijn
bestemd;
2° de bij authentieke akte vastgestelde overeenkomsten die de overdracht ten kosteloze
titel vaststellen van de volle eigendom van aandelen of deelbewijzen van een vennootschap
waarvan de zetel van haar werkelijke leiding is gevestigd in een lidstaat van de Europese
Unie en die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit,
een vrij beroep, of een ambt of post tot doel heeft.

Artikel 140ter
Het bij artikel 140bis vastgestelde verlaagde recht is onderworpen aan de volgende
voorwaarden :
1° de schenker en de begiftigde moeten natuurlijke personen zijn;
2° in geval van toepassing van artikel 140bis, 1° :
- moet in de akte of in een door de schenker en de begiftigde gewaarmerkte en
ondertekende verklaring onderaan op de akte uitdrukkelijk worden vermeld :
a) dat de schenking betrekking heeft op de volle eigendom van een universaliteit van
goederen of van een bedrijfstak, waarmee een nijverheids-, handels-, ambachts- of
landbouwactiviteit, een vrij beroep of een ambt of post wordt uitgeoefend;
b) in geval de schenking onroerende goederen bevat, of deze al dan niet gedeeltelijk of
geheel tot bewoning worden aangewend of zijn bestemd;
- moet in de akte of in een door de begiftigde gewaarmerkte en ondertekende verklaring
onderaan op de akte bovendien uitdrukkelijk worden vermeld :
a) dat de begiftigde zich ertoe verbindt de activiteit zonder onderbreking voort te zetten
gedurende vijf jaar te rekenen van de datum van de authentieke akte van schenking;
b) dat de begiftigde zich ertoe verbindt aan de ontvanger der registratie van het kantoor
waar de akte werd geregistreerd jaarlijks het bewijs te leveren van het behoud van de
activiteit;
c) dat de begiftigde zich ertoe verbindt de onroerende goederen die met toepassing van
het verlaagde recht werden overgedragen, niet gedeeltelijk of geheel tot bewoning aan te
wenden gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar te rekenen van de datum van
de authentieke akte van schenking;
3° in geval van toepassing van artikel 140bis, 2° :
- moet de begiftigde een door een notaris, een bedrijfsrevisor of een accountant
ondertekend attest afleveren dat bevestigt dat de schenking betrekking heeft op een geheel
van aandelen of deelbewijzen, dat minstens 10 pct. van de stemrechten in de algemene
vergadering vertegenwoordigt;

- in geval het geheel van de geschonken aandelen of deelbewijzen minder dan 50 pct. van
de stemrechten in de algemene vergadering vertegenwoordigt, moet de begiftigde tevens
een aandeelhouderschapsovereenkomst voorleggen, die betrekking heeft op ten minste 50
pct. van de stemrechten in de algemene vergadering en waarvan de modaliteiten door de
Koning worden vastgesteld.
De hogervermelde documenten worden aan de authentieke akte gehecht;
- moet in de akte of in een door de begiftigde gewaarmerkte en ondertekende verklaring
onderaan op de akte bovendien uitdrukkelijk worden vermeld :
a) dat de begiftigde zich ertoe verbindt de volle eigendom van de aandelen of deelbewijzen
die het voorwerp van de schenking uitmaken gedurende een ononderbroken periode van vijf
jaar te rekenen van de datum van de authentieke akte van schenking te behouden;
b) dat de begiftigde zich ertoe verbindt aan de ontvanger der registratie van het kantoor
waar de akte werd geregistreerd jaarlijks het bewijs te leveren dat hij de volle eigendom van
de geschonken aandelen of deelbewijzen heeft behouden.

Artikel 140quater
Indien een van de onder de artikelen 140bis en 140ter gestelde voorwaarden uiterlijk bij de
aanbieding van de akte ter registratie niet is vervuld, wordt de akte geregistreerd tegen
betaling van het bij de artikelen 131 tot 140 vastgestelde recht. Geen enkele vordering tot
teruggaaf is ontvankelijk.

Artikel 140quinquies
Behalve in geval van overmacht, wordt het overeenkomstig de artikelen 131 tot 140
verschuldigde recht, vermeerderd met de wettelijke interest tegen de rentevoet bepaald in
burgerlijke zaken te rekenen van de datum van registratie van de schenking, opeisbaar ten
laste van de begiftigde, indien deze laatste :
a) de overeenkomstig artikel 140ter, 2° of 3° aangegane verbintenissen niet nakomt;
b) in geval van een door artikel 140bis, 1°, bedoelde schenking, de goederen, die dienen
voor de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachtsof landbouwactiviteit, een vrij
beroep, of een ambt of post, geheel of gedeeltelijk heeft overgedragen binnen de in artikel
140ter bepaalde termijn van vijf jaar; deze bepaling is echter niet van toepassing indien de
overdracht gerechtvaardigd is door de uitoefening van de activiteit, van het vrij beroep of
van het ambt of de post;
c) in geval van een door artikel 140bis, 2°, bedoelde schenking, binnen de in artikel 140ter
bepaalde termijn van vijf jaar de aandelen of deelbewijzen geheel of gedeeltelijk heeft
overgedragen of de zetel van werkelijke leiding van de vennootschap heeft overgebracht
naar een staat die geen lid is van de Europese Unie.
Dit artikel is niet van toepassing op de overdrachten van goederen bepaald onder
hogervermeld punt b), indien ze plaats hebben door erfopvolging of schenking en de
rechthebbenden of de begiftigden de door de overledene of de schenker aangegane
verbintenissen overnemen.
Dit artikel is evenmin van toepassing op de overdrachten van aandelen of deelbewijzen als
bepaald onder hogervermeld punt c), indien ze plaats hebben door erfopvolging, door
schenking of door overdracht ten bezwarende titel aan een ander lid van de
aandeelhouderschapsovereenkomst, en dat de rechthebbenden, de begiftigden of de
verwerver de door de overledene, de schenker of de overdrager aangegane verbintenissen
overnemen.

Artikel 140sexies
De begiftigde die de toepassing van het verlaagd recht heeft genoten kan aanbieden om het
overeenkomstig de artikelen 131 tot 140 verschuldigde recht, vermeerderd met de
wettelijke interest tegen de rentevoet bepaald in burgerlijke zaken, opeisbaar te rekenen
van de datum van registratie van de schenking, te betalen alvorens de termijn van vijf jaar is
verstreken gedurende dewelke de activiteit moet worden voortgezet of de volle eigendom
van de aandelen of deelbewijzen behouden moet blijven.

Artikel 140septies
Het overeenkomstig artikel 140quinquies opeisbare recht is evenwel niet opeisbaar indien
de volle eigendom van de goederen waarop het verlaagd recht werd toegepast, het
voorwerp uitmaakt van een overdracht ten kosteloze titel ten voordele van de
oorspronkelijke schenker alvorens de termijn van vijf jaar is verstreken gedurende dewelke
de activiteit moet worden voortgezet of de volle eigendom van de aandelen of deelbewijzen
moet behouden blijven.

Artikel 140octies
Indien artikel 140quinquies van toepassing is, worden het recht en de interesten vereffend
op een verklaring die ter registratie moet worden aangeboden op het kantoor waar het
verlaagde recht werd geheven, binnen de eerste vier maanden na het verstrijken van het
jaar tijdens hetwelk één van de oorzaken van opeisbaarheid van het overeenkomstig de
artikelen 131 tot 140 verschuldigde recht zich heeft voorgedaan en dit op straf van een
boete gelijk aan dit recht.
Indien artikel 140sexies van toepassing is, moet de begiftigde die de toepassing van het
verlaagde recht heeft genoten op het voormelde registratiekantoor een verklaring ter
registratie aanbieden waarin de samenstelling en de waarde van de goederen waarvoor hij
het overeenkomstig de artikelen 131 tot 140 verschuldigde recht wenst te betalen wordt
aangegeven.
De bij dit artikel voorgeschreven verklaringen, welke door de begiftigde die de toepassing
van het verlaagde recht heeft genoten, werden ondertekend, worden in dubbel gesteld,
waarvan één exemplaar op het registratiekantoor blijft. Deze verklaringen vermelden de
akte, het nieuwe feit waaruit de opeisbaarheid van het overeenkomstig de artikelen 131 tot
140 verschuldigde recht voortvloeit en al de voor de vereffening van het recht vereiste
gegevens.".

