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Disclaimer

© The contents of this document (and any related slides and presentations) are the copyright of
Cazimir BV/CVBA. All the rights are reserved. The purpose of this document is to set out general
advice and comments, and therefore specific legal advice must be taken before reliance is placed
upon it in any particular circumstances. Where hyperlinks are provided to third party websites,
Cazimir is not responsible for the content of such sites. To the extent information and opinions
contained in this presentation have been obtained from public sources, these are believed to be
reliable, but no representation, warranty or undertaking, expressed or implied, is made or given
whether such information is accurate, reasonable, authentic, valid or complete and it should not be
relied upon as such. Cazimir accepts no liability or responsibility for any direct or consequential loss
arising from any use of the material contained in this presentation. It may not be passed on to any
third party and no representation on behalf of Cazimir may be made in relation to such onward
transmission. Nothing in this documentation may be contained in any presentation or other
documentation produced by any other party without the prior written consent of Cazimir BV/CVBA.
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Deel I. Erfrecht

Samenlevingsvorm in combinatie met erfrecht?

● Samenlevingsvorm heeft impact op de erfrechtelijke aanspraken in nalatenschap van partner

● Opgelet: vereffening-verdeling gemeenschap/onverdeeldheid gaat steeds de vereffening-
verdeling van de nalatenschap vooraf

5

Deel I. Erfrecht

Wettelijk erfrecht: wanneer er geen afwijkend testament werd opgemaakt

● Orde: een groep van erfgenamen die (samen genomen) anderen uitsluiten (of worden 
uitgesloten), ongeacht de graad t.a.v. de erflater
○ eerste orde: afstammelingen van de overledene
○ tweede orde: (half)broer(s) en (half)zus(sen) en ouders (indien zij samen met 

(half)broer(s)/zus(sen) of hun afstammelingen tot de nalatenschap komen)
○ derde orde: ascendenten van de overledene
○ vierde orde: zijverwanten t.e.m. de vierde graad, andere dan (half)broer(s) en (half)zus(sen) 

en hun afstammelingen 

● Graad:
○ binnen elke orde erft de dichtste in graad (uitzondering: plaatsvervulling)
○ bloedverwanten verder dan de vierde graad erven niet (uitzondering: plaatsvervulling)
○ gelijken in graad binnen dezelfde orde verkrijgen een gelijk aandeel

6
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Deel I. Erfrecht

● Plaatsvervulling: afstammelingen van een vooroverleden, verwerpende of onwaardige 
erfgenamen komen samen tot het erfdeel waarop hun ascendent recht had
○ beperkt tot 3 categorieën

■ afstammelingen van afstammelingen van de overledene
■ afstammelingen van (half)broer(s) of (half)zus(sen) van de overledene
■ afstammelingen van oom of tante van de overledene

○ plaatsvervullers erven bij staken, niet bij hoofden: alle afstammelingen van de overleden, 
verwerpende of onwaardige erfgenamen, komen samen tot het erfdeel dat aan de 
ascendent zou zijn toegekomen

○ men kan bij plaatsvervulling opkomen voor een persoon wiens nalatenschap men 
verworpen heeft / t.a.v. wie men zelf onwaardig was om te erven

7

Deel I. Erfrecht

● Toebedeling binnen eerste orde
○ dichtste in graad erft
○ in dezelfde graad, verkrijgt men een gelijk aandeel

○ Vb. 1 - X overlijdt en heeft 2 zonen (A en B), 5 kleinkinderen (A1, A2, B1, B2 en B3) en een 
broer C. A en B aanvaarden de nalatenschap van X. Wie erft wat?
■ eerste orde (afstammelingen) krijgt voorrang op tweede orde (broer)
■ dichtste in graad (kinderen) krijgen voorrang op verder in graad (kleinkinderen)
■ A en B erven elk ½ van de nalatenschap van X.

○ Vb. 2 - X overlijdt en heeft 2 zonen (A en B) en 5 kleinkinderen (A1, A2, B1, B2 en B3). A en B 
verwerpen de nalatenschap van X. Wie erft wat?
■ plaatsvervulling en erven bij staken
■ A1 en A2 erven elk ¼ van de nalatenschap van X; 
■ B1, B2 en B3 erven elk ⅙ van de nalatenschap van X.
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Deel I. Erfrecht

● Toebedeling binnen tweede orde
○ ouders krijgen elk een vast ¼, het overige (¾ of ½) wordt verdeeld tussen broers en 

zussen

○ Vb. 1 - X overlijdt en laat na zijn ouders (V en M) en zijn broer Y. Wie erft wat?
■ V en M erven elk een vast ¼ van de nalatenschap van X; 
■ Y erft ½ van de nalatenschap van X.

○ Vb. 2 - X overlijdt en laat na zijn moeder (M) en zijn 2 broers (Y en Z). Wie erft wat?
■ M erft een vast ¼ van de nalatenschap van X; 
■ Y en Z erven elk ⅜ van de nalatenschap van X.

9

Deel I. Erfrecht

● Kloving: nalatenschap wordt in 2 gelijke delen verdeeld
○ kleine kloving

■ wanneer er een (half)broer/(half)zus naast een volle broer of zus tot de 
nalatenschap komt of wanneer er een (half)broer/(half)zus langs moederszijde en 
langs vaderszijde tot de nalatenschap komt

■ ouders erven elk een vast ¼ van de nalatenschap
■ de rest van de nalatenschap wordt in 2 gelijke delen verdeeld

● volle broer/zus: erven in vaderlijke en moederlijke lijn
● halfbroer/halfzus: erft enkel in hun lijn

■ Voorbeeld - X overlijdt en laat zijn 2 volle broers (A en B) en zijn halfzus langs 
moederszijde (C) na. Wie erft wat?
● vaderlijke lijn: ½ → A en B erven elk ¼
● moederlijke lijn: ½ → A, B en C erven elk ⅙
● A en B erven elk 5/12 in de nalatenschap van X;
● C erft 2/12 of ⅙ in de nalatenschap van X.
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Deel I. Erfrecht

● Kloving: nalatenschap wordt in 2 gelijke delen verdeeld
○ grote kloving

■ vanaf derde orde
■ nalatenschap: ½ voor vaderlijke lijn en ½ voor moederlijke lijn
■ binnen elk van beide lijnen erft de dichtste in orde en graad
■ zijn er geen erfgenamen in de ene lijn, wordt hun deel geërfd door de erfgenamen in 

de andere lijn
■ mildering klovingsprincipe wanneer in één lijn een ouder erft en in de andere lijn een 

zijverwant uit de vierde orde → ouder erft ook het vruchtgebruik op ⅓ van de 
goederen die geërfd worden in de andere lijn

11

Deel I. Erfrecht

● Toebedeling binnen derde en vierde orde
○ principe: grote kloving
○ binnen elk van beide lijnen erft de dichtste in orde en graad

○ Vb. 1 - X overlijdt en laat zijn moeder (M), zijn bomma (B) en zijn neef (N) langs moederszijde en 
zijn oma (O1) en opa (O2) langs vaderszijde na. Wie erft wat?
■ vaderlijke lijn: ½ → derde orde: O1 en O2 erven elk ¼
■ moederlijke lijn: ½ 

● derde orde: M en B (N = vierde orde)
● dichtst in graad: M (eerste graad, terwijl B tweede graad)
● M erft ½ in nalatenschap van X

○ Vb. 2 - X overlijdt en laat zijn vader (V) na en zijn tante (T) langs moederszijde. Wie erft wat?
■ vaderlijke lijn: ½ → derde orde: V
■ moederlijke lijn: ½ → vierde orde: T
■ mildering klovingsprincipe: V erft ⅓ vruchtgebruik op aandeel van T

● V erft ½ in volle eigendom en ⅙ in vruchtgebruik
● T erft ⅓ in volle eigendom en ⅙ in blote eigendom
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Deel I. Erfrecht

Erfrecht van de langstlevende echtgenoot

● erfrechtelijke aanspraken wijzigen in functie met wie LLE tot nalatenschap komt

● in samenloop met afstammelingen van de erflater
○ LLE erft het vruchtgebruik (! ook op het eigen vermogen van de erflater)
○ afstammelingen erven de blote eigendom

● in samenloop met andere bloedverwanten dan afstammelingen of zijverwanten uit de vierde 
orde van de erflater
○ LLE erft het eigen vermogen van de erflater in vruchtgebruik en het aandeel van de 

erflater in het gemeenschappelijk vermogen / in een onverdeeldheid exclusief tussen de 
echtgenoten in volle eigendom

● in samenloop met erfgerechtigden uit de vierde orde of in een nalatenschap zonder 
erfgerechtigde bloedverwanten van de erflater
○ LLE erft de volledige nalatenschap in volle eigendom
○ geen kloving t.v.v. vierde orde in 1 lijn wanneer erflater een LLE nalaat

13

Deel I. Erfrecht

● Vb. 1 - X overlijdt en laat zijn echtgenote Y en zijn 2 kinderen A en B na. Wie erft wat?
○ Y erft het vruchtgebruik op de nalatenschap van X; 
○ A en B erven elk ½ van de nalatenschap in blote eigendom.

● Vb. 2 - X overlijdt en laat zijn echtgenote Y na, maar ook zijn broer (B) en zijn moeder (M). Wie erft wat?
○ Y erft het eigen vermogen van X in vruchtgebruik en het gemeenschappelijk vermogen/goederen in 

onverdeeldheid met X in volle eigendom; 
○ M erft ¼ van het eigen vermogen van X in blote eigendom; 
○ B erft ¾ van het eigen vermogen van X in blote eigendom.

● Vb. 3 - X overlijdt en laat zijn echtgenote Y na en zijn tante (T) langs vaderszijde. Wie erft wat?
○ Y erft de volledige nalatenschap in volle eigendom
○ T behoort tot vierde orde en wordt uitgesloten

● Vb. 4 - X overlijdt en laat zijn echtgenote Y na, zijn tante (T) langs vaderszijde en zijn 
moeder. Wie erft wat? 
○ Y erft het eigen vermogen van X in vruchtgebruik en het gemeenschappelijk vermogen/

goederen in onverdeeldheid met X in volle eigendom; 
○ M erft het eigen vermogen van X in blote eigendom.
○ T behoort tot vierde orde en wordt uitgesloten
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Deel I. Erfrecht

Erfrecht van de langstlevende samenwonende partner

● wettelijk samenwonende partner: erft het vruchtgebruik op de gezinswoning en het daarin 
aanwezige huisraad / recht op huur
○ ongeacht met wie LLWSP in samenloop komt
○ LLWSP mag geen afstammeling zijn van erflater

● feitelijk samenwonende partner: geen wettelijk erfrecht (testament vereist)

15

Deel I. Erfrecht

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik

● LLE erft het vruchtgebruik op de schenkingen die de erflater bij leven met voorbehoud van 
vruchtgebruik heeft gedaan
○ voorwaarden

■ erflater moet geschonken hebben onder voorbehoud van vruchtgebruik ten 
voordele van zichzelf

■ ten tijde van de schenking moet LLE de hoedanigheid van echtgenoot hebben
■ de schenker mag bij leven geen afstand hebben gedaan van het vruchtgebruik
■ het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik krijgt geen uitwerking wanneer:

● de schenker dit bij leven heeft ontnomen aan LLE via testament
● de schenker het vruchtgebruik conventioneel (via terugval of aanwas) heeft 

toegekend aan de LLE (! fiscaal)
● de LLE bij leven hieraan heeft verzaakt via een punctuele erfovereenkomst
● echtgenoten een Valkeniersclausule hebben gesloten waarin elk 

erfrecht in elkaars nalatenschap wordt ontnomen (infra)
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Deel I. Erfrecht

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik

● LLWSP erft het vruchtgebruik op de gezinswoning en huisraad wanneer deze met voorbehoud 
van vruchtgebruik werden geschonken en deze ten tijde van de schenking reeds de 
hoedanigheid van wettelijk samenwonende partner had

● LLE erft het vruchtgebruik op de gezinswoning en huisraad wanneer deze met voorbehoud van 
vruchtgebruik werden geschonken en deze ten tijde van de schenking reeds de hoedanigheid 
van wettelijk samenwonende partner had en ten tijde van het overlijden de hoedanigheid van 
echtgenoot

17

Deel I. Erfrecht

Reservatair erfrecht: reservataire erfgenamen hebben recht op een minimaal erfdeel van de 
nalatenschap dat hen niet kan ontnomen worden

● wie zijn reservataire erfgenamen?
○ afstammelingen

■ globale reserve: ½ van de fictieve massa
■ individuele reserve: ½ van de fictieve massa / aantal afstammelingen
■ in samenloop met LLE is de reserve van de afstammelingen een reserve in blote eigendom

○ langstlevende echtgenoot
■ concrete reserve: vruchtgebruik op de gezinswoning en huisraad of recht op voortzetting van de 

huur van de gezinswoning
■ abstracte reserve: ½ van de fictieve massa in vruchtgebruik
■ volledige onterving van LLE is mogelijk in 2 gevallen

● art. 4.147, §4 BW
● Valkeniersclausule

● LLWSP en LLFSP zijn geen reservataire erfgenamen
● ascendenten zijn niet langer reservataire erfgenamen (hervorming erfrecht)

18
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Deel I. Erfrecht

Erfrecht van stief- en adoptiekinderen

● stiefkinderen erven niet in de nalatenschap van hun stiefouder
○ bijzondere bescherming in nalatenschap ouder

■ Valkeniersclausule (infra)
■ huwelijksvoordelen worden in hoofde van stiefkinderen als schenkingen 

gekwalificeerd (art. 2.3.58  BW)
● schenking = alles > ½ van de aanwinsten

■ bij de berekening van de waarde van het vruchtgebruik in hoofde van LLE die 
opkomt samen met stiefkinderen wordt de LLE geacht 20 jaar ouder te zijn dan het 
oudste stiefkind (een soort “instant verouderingsproces”)

■ buitengerechtelijke omzetting van vruchtgebruik LLE-stiefouder (infra)

19

Deel I. Erfrecht

Erfrecht van stief- en adoptiekinderen

● adoptiekinderen
○ onderscheid tussen gewone en volle adoptie en tussen hoedanigheid van erfgenaam of 

erflater
○ gewone adoptie (art. 4.12, 4.25 en 4.31 BW)

■ geadopteerde erfgenaam: erft in zijn oorspronkelijke familie en erft in de nalatenschap van de 
adoptant (maar niet van bloedverwanten van de adoptant)

■ geadopteerde erflater 
● de goederen gekregen van ascendenten of adoptant keren terug
● overige goederen: ½ voor oorspronkelijke familie en ½ voor adoptant(en)
● geldt enkel bij een kinderloos overlijden, anders erven afstammelingen

○ volle adoptie
■ banden met oorspronkelijke familie worden volledig doorgeknipt
■ geadopteerde erfgenaam: erft in de adoptieve familie zoals een afstammeling 
■ geadopteerde erflater: erfrecht van de adoptieve familieleden in de nalatenschap van

de geadopteerde

20
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Deel I. Erfrecht

Omzetting van het vruchtgebruik van LLE en LLWSP (art. 4.61 en art. 4.23 BW)

● omzetting op basis van bovenstaande artikel kan enkel plaatsvinden bij het vruchtgebruik dat 
erfrechtelijk tot stand komt (niet voor een conventioneel vruchtgebruik, tenzij met akkoord van 
partijen)

● gerechtelijke omzetting: vruchtgebruiker en blote eigenaar(s) mogen de omzetting vragen aan 
de rechter
○ vruchtgebruik wordt omgezet in een ander goed in volle eigendom, een geldsom of een levenslang 

geïndexeerde rente
○ LLE kan in sommige gevallen de omzetting eisen

■ cumulatieve voorwaarden
● wanneer de blote eigendom behoort aan andere personen dan afstammelingen van de erflater
● wanneer de omzetting wordt gevorderd binnen 5 jaar na het openvallen van de nalatenschap

■ LLE kan eisen dat de blote eigendom van de gezinswoning en huisraad hem tegen geld worden overgedragen
■ familierechtbank kan weigeren wanneer dit de belangen van een onderneming of beroepsarbeid ernstig zou schaden

○ in overige gevallen kan de omzetting gevraagd worden en beschikt de familierechter 
over een maximale discretionaire bevoegdheid

21

Deel I. Erfrecht

Omzetting van het vruchtgebruik van LLE en LLWSP (art. 4.61 en art. 4.23 BW)

● buitengerechtelijke omzetting: niet-gemeenschappelijke afstammelingen of LLE kunnen dit 
eisen
○ gemeenschappelijke kinderen (ook al zijn er niet-gemeenschappelijke kinderen) kunnen 

dit niet, moeten zich beroepen op gerechtelijke omzetting
○ vruchtgebruik wordt omgezet in een onverdeeld aandeel van de nalatenschap

in volle eigendom (tenzij anders werd overeengekomen)

● LLE heeft een vetorecht met betrekking tot de omzetting van het vruchtgebruik van de 
gezinswoning en van het daarin aanwezige huisraad

22
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Deel I. Erfrecht

Wettelijke terugkeer (anomaal erfrecht)

● Schenkingen door ascendenten (of adoptant) aan kinderen die kinderloos overlijden

● Voorwerp schenking moet nog in natura aanwezig zijn
○ niet in geval van vervreemding
○ niet in geval van legaat door erflater

● LLE heeft ook vruchtgebruik op anomale goederen

● Geen erfbelasting bij wettelijke terugkeer

23

Deel I. Erfrecht

Inbreng

● wanneer? schenking of legaat “als voorschot op erfdeel”

● wat? 
○ deze figuur heeft tot doel om de gelijkheid tussen de erfgenamen te bewaren
○ het is een verdelingsverrichting tussen de erfgenamen onderling ter correctie van 

ongelijkheden die ten gevolge van schenkingen binnen erfdeel zijn ontstaan

● wie? 
○ oude erfrecht: 

■ wettige erfgenamen en LLE zijn gehouden tot inbreng t.o.v. elkaar
■ LLE brengt BE in 
■ wettige erfgenamen brengen VG in 

○ nieuw erfrecht: 
■ enkel afstammelingen zijn gehouden tot inbreng t.o.v. elkaar

24
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Deel I. Erfrecht

Inbreng

● wijze? 
○ oude erfrecht:

■ roerend goed: in waarde (waarde ten tijde van de schenking)
■ onroerend goed: in natura (waarde ten tijde van verdeling)

○ nieuw erfrecht:
■ in waarde
■ waardering?

● principe: ten tijde van de schenking, geïndexeerd (aan de index van 
consumptieprijzen) tot datum van overlijden 

● uitzondering indien niet onmiddellijk de volledige beschikkingsbevoegdheid
○ geen meesterschap
○ waarde ten tijde van bekomen meesterschap, ev. geïndexeerd tot 

overlijden
○ punctuele erfovereenkomst: waardering ten tijde van schenking

25

Deel I. Erfrecht

Inkorting

● wanneer? schenking of legaat “buiten erfdeel” of “met vrijstelling van inbreng”

● wat? 
○ deze figuur heeft tot doel om de reserve van de reservataire erfgenamen te beschermen
○ indien de som van de schenkingen buiten erfdeel de grenzen van het beschikbaar deel 

overschrijden, kunnen de reservataire erfgenamen een vordering tot inkorting instellen

● wie? 
○ oude erfrecht: 

■ afstammelingen
■ LLE
■ ascendenten

○ nieuw erfrecht: 
■ afstammelingen
■ LLE

26
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Deel I. Erfrecht

Inkorting

● wijze? 
○ oude erfrecht: onroerend goed: in natura (waarde ten tijde van verdeling)
○ nieuw erfrecht:

■ in waarde
■ waardering?

● principe: ten tijde van de schenking, geïndexeerd (aan de index van 
consumptieprijzen) tot datum van overlijden 

● uitzondering indien niet onmiddellijk de volledige beschikkingsbevoegdheid
○ geen meesterschap
○ waarde ten tijde van bekomen meesterschap, ev. geïndexeerd tot 

overlijden
○ punctuele erfovereenkomst: waardering ten tijde van schenking

27

Deel I. Erfrecht

Inkorting

● Volgorde inkorting (art. 4.155 BW)
1. Schenkingen

● oudste schenking wordt eerst aangerekend op beschikbaar deel → meest recente 
schenking zal eerst ingekort worden (lid 4)
○ datum schenking is de datum dat het schenkingsbod aanvaard werd 

■ irrelevant: latere datum van uitvoering, opschortende voorwaarde, last etc.
1. Legaten

● legaten worden slechts uitgekeerd na aanrekening van de schenkingen
● evenredige uitkering van de legaten indien beschikbaar deel niet voldoende is

○ legaten worden pondspondsegewijze gereduceerd
■ uitzondering: testator kan afwijken van pondspondsgewijze reductie en 

bepaalde legaten laten voorgaan (lid 3) 
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Deel I. Erfrecht

Praktisch 

● stap 1: samenstelling fictieve massa (bestaande goederen - schulden + schenkingen)

● stap 2: globale reserve (½) en beschikbaar deel (½) (nieuw erfrecht!)

● stap 3: kwalificatie schenkingen en aanrekenen op reserve of beschikbaar deel

● stap 4: bepalen van de te verdelen massa 

● stap 5: rechten van partijen in nalatenschap

29

Deel I. Erfrecht

Praktisch 

Situatie 1. Patricia is overleden op 23 oktober 2016. Patricia laat vier kinderen na: An, Bert, Claudia en 
Dirk. Zij had geen testament opgemaakt. 

De nalatenschap van Patricia omvat: 

● € 15.000,00 op haar bankrekening
● appartement (€ 130.000,00)
● meubilair gekocht voor € 30.000,00, thans geschat op € 15.000,00
● schulden ten belope van € 50.000,00

Tijdens haar leven heeft ze volgende schenkingen gedaan:

● aan Bert een schenking van een geldsom van € 120.000,00, buiten erfdeel, op 7 mei 1997
● aan Dirk een schilderij met een geschatte waarde van € 10.000,00 op 9 juni 2002 

(ondertussen heeft het schilderij een waarde van € 25.000,00)
30
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Deel I. Erfrecht

Praktisch 

● Stap 1. Samenstellen fictieve massa
○ bestaande goederen: € 160.000,00
○ schulden: - € 50.000,00
○ schenkingen: + € 130.000,00

= € 240.000,00

● Stap 2. Reserve en beschikbaar deel
○ globale reserve van de kinderen: ¾ x 240.000,00 = 180.000,00 VE
○ individuele reserve van elk kind: ¼ x 180.000,00 = 45.000,00 VE
○ beschikbaar deel: ¼ x 240.000,00 = 60.000 VE

31

Deel I. Erfrecht

Praktisch 

● Stap 3. Kwalificatie schenkingen en aanrekenen
○ schenking aan Bert: buiten erfdeel → aanrekenen op beschikbaar deel

■ beschikbaar deel: 60.000 VE
■ schenking Bert: 120.000 VE
■ overschrijding beschikbaar deel: 60.000 → inkorting

● principe: in natura, maar betreft geldsom 
○ schenking Dirk: als voorschot op erfdeel → aanrekenen op reserve

■ inbreng door minderneming aan waarde ten tijde van de schenking 

● Stap 4. Bepalen te verdelen massa
○ netto-actief nalatenschap: € 110.000,00
○ ingekorte schenking: + € 60.000,00

= € 170.000,00

32
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Deel I. Erfrecht

Praktisch 

● Stap 5. Rechten van partijen
○ An ontvangt haar reserve van € 45.000,00 in VE
○ Bert behoudt zijn schenking ten belope van € 60.000,00 in VE en krijgt zijn reserve van € 

45.000,00 (totaal: € 105.000,00)
○ Claudia ontvangt haar reserve van € 45.000,00 in VE
○ Dirk kreeg al € 10.000,00 via schenking (als voorschot op erfdeel) die hij inbrengt door 

mindere ontvangst en ontvangt nog € 35.000,00
○ controle? te verdelen massa: € 170.000,00 (= 3 x € 45.000,00 + € 35.000,00)

33

Deel I. Erfrecht

Praktisch 

Situatie 2. Patricia is overleden op 23 oktober 2019. Patricia laat vier kinderen na: An, Bert, Claudia en 
Dirk. Zij had geen testament opgemaakt. 

De nalatenschap van Patricia omvat: 

● € 15.000,00 op haar bankrekening
● appartement (€ 130.000,00)
● meubilair gekocht voor € 30.000,00, thans geschat op € 15.000,00
● schulden ten belope van € 50.000,00

Tijdens haar leven heeft ze volgende schenkingen gedaan:

● aan Bert een schenking van een geldsom van € 120.000,00, buiten erfdeel, op 7 mei 1997
● aan Dirk een schilderij met een geschatte waarde van € 10.000,00 op 9 juni 2002 

(ondertussen heeft het schilderij een waarde van € 25.000,00)
34
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Deel I. Erfrecht

Praktisch 

● Stap 1. Samenstellen fictieve massa
○ bestaande goederen: € 160.000,00
○ schulden: - € 50.000,00
○ schenking Bert: 

€ 120.000,00 x 108,83 (index oktober 2019) + € 181.660,87
71,89 (index mei 1997)

○ schenking Dirk:
€ 10.000,00 x 108,83 (index oktober 2019) + € 13.844,29

78,61 (index juni 2002)

= € 305.505,16

● Stap 2. Reserve en beschikbaar deel
○ globale reserve van de kinderen: ½ x 305,505,16 = 152.752,58 VE
○ individuele reserve van elk kind: ¼ x 152.752,58 = 38.188,15 VE
○ beschikbaar deel: ½ x 305,505,16 = 152.752,58 VE

35

Deel I. Erfrecht

Praktisch 

● Stap 3. Kwalificatie schenkingen en aanrekenen
○ schenking aan Bert: buiten erfdeel → aanrekenen op beschikbaar deel

■ beschikbaar deel: 152.752,58 VE
■ schenking Bert: 181.660,87 VE
■ overschrijding beschikbaar deel: 28.908,29 → inkorting in waarde

○ schenking Dirk: als voorschot op erfdeel → aanrekenen op reserve
■ inbreng door minderneming aan waarde ten tijde van de schenking + indexatie 

● Stap 4. Bepalen te verdelen massa
○ netto-actief nalatenschap: € 110.000,00
○ ingekorte schenking: + € 28.908,29

= € 138.908,29

36
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Deel I. Erfrecht

Praktisch 

● Stap 5. Rechten van partijen
○ An ontvangt haar reserve van € 38.188,15 in VE
○ Bert behoudt zijn schenking ten belope van € 152.752,58 in VE en krijgt zijn reserve van € 

38.188,15 (totaal: € 190.940,73)
○ Claudia ontvangt haar reserve van € 38.188,15 in VE
○ Dirk kreeg al € 13.844,29 via schenking (als voorschot op erfdeel) die hij inbrengt door 

mindere ontvangst en ontvangt nog € 24.343,86
○ controle? te verdelen massa: € 138.908,29 (= 3 x € 38.188,15 + € 24.343,86)

37

Deel I. Erfrecht

Inbreng en inkorting van levensverzekeringen 

Historiek: Art. 124 WLVO 2012: “In geval van overlijden van de verzekeringnemer is de verzekeringsprestatie, 
overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek, onderworpen aan de inkorting en, voor zover de verzekeringnemer dit 
uitdrukkelijk heeft bedongen, aan de inbreng.”

● Inwerkingtreding: nalatenschappen opengevallen vanaf 21 januari 2013
● Wetswijziging van art. 124 WLVO door wet van 10 december 2012

○ erflater kan zijn reservataire erfgenamen niet onterven via levensverzekering
→ onderworpen aan inkorting

○ vermoeden begunstiging van erfgenaam met vrijstelling van inbreng
→ in principe niet onderworpen aan inbreng, tenzij uitdrukkelijk bedongen
≠ gemeen recht

○ voorwerp inbreng/inkorting? uitgekeerde kapitaal (= verzekeringsprestatie)
● Ingevolge wet 4 april 2014 werd art. 124 WLVO afgeschaft, maar de tekst werd ongewijzigd 

overgenomen in art. 188 W.Verz. 

○ omgekeerd vermoeden voor begunstigingen aan erfgenamen blijft behouden

38

37

38



16/09/2022

20

Deel I. Erfrecht

Inbreng en inkorting van levensverzekeringen 

Heden: Art. 188 W.Verz.: “In geval van overlijden van de verzekeringnemer is de verzekeringsprestatie, 
overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek, onderworpen aan de inkorting en, behoudens zekere vrijstelling 
van inbreng uitgaande van de verzekeringnemer, aan de inbreng.”

● Art. 188 W.Verz. wordt gewijzigd door art. 68 Erfwet 2017 (wet 31 juli 2017)

○ verzekeringsprestatie onderworpen aan inkortingsregels

○ verzekeringsprestatie aan erfgenaam wordt vermoed onderworpen te zijn aan inbreng

■ maar: verzekeringnemer kan voorzien dat verzekeringsprestatie toekomt aan 
erfgenaam met vrijstelling van inbreng

● Inwerkingtreding : aanwijzingen van begunstigingen na 1 september 2018 (infra)
● Vermoeden parallel aan vermoeden in het Burgerlijk Wetboek

■ begunstiging via levensverzekering van erfgenaam in rechte nederdalende                
lijn: vermoeden van inbreng

■ begunstiging via levensverzekering van een andere erfgenaam: 
vermoeden van vrijstelling van inbreng 39

Deel I. Erfrecht

Inbreng en inkorting van levensverzekeringen 

Art. 188 W.Verz.: “In geval van overlijden van de verzekeringnemer is de verzekeringsprestatie, 
overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek, onderworpen aan de inkorting en aan de inbreng.”

● Art. 69 Erfwet 2017: nieuw art. 188 W.Verz. is van toepassing op de aanwijzingen van 
begunstigden die gebeuren na de inwerkingtreding van deze wet

○ Inwerkingtreding Erfwet 2017: 1 september 2018

○ Kwalificatie van aanduiding van een begunstigde voor 1 september 2018 wijzigt niet

○ Maar: nieuw art. 188 W.Verz. kan betrekking hebben op oudere verzekeringscontracten 
wanneer de begunstigde na 1 september 2018 wordt aangeduid of gewijzigd

40
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Deel I. Erfrecht

Inbreng en inkorting van levensverzekeringen 

Laura en Dirk hebben samen 2 kinderen (Els en Tom), Dirk had reeds een zoon uit zijn vorige relatie 
(Lode)

● Situatie 1:

○ contract getekend op
1 juni 2018

○ verzekeringnemer: Laura

○ verzekerde: Laura

○ begunstigde: Els

→ aanwijzing begunstigde voor 1 september 2018

○ vermoeden met vrijstelling van inbreng → geen inbreng

○ onderworpen aan inkortingsregels (inkorting indien > beschikbaar deel)

41

Laura Dirk

Els Tom Lode

Deel I. Erfrecht

Inbreng en inkorting van levensverzekeringen 

Laura en Dirk hebben samen 2 kinderen (Els en Tom), Dirk had reeds een zoon uit zijn vorige relatie (Lode)

● Situatie 2:

○ contract getekend op
1 juni 2018

○ wijziging begunstigingsclausule
op 1 oktober 2018

○ verzekeringnemer: Laura

○ verzekerde: Laura

○ begunstigde: Tom

→ aanwijzing begunstigde na 1 september 2018

○ vermoeden van inbreng → inbreng

○ onderworpen aan inkortingsregels (inkorting indien > beschikbaar deel)

42

Laura Dirk

Els Tom Lode
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Deel I. Erfrecht

Inbreng en inkorting van levensverzekeringen 

Laura en Dirk hebben samen 2 kinderen (Els en Tom), Dirk had reeds een zoon uit zijn vorige relatie (Lode)

● Situatie 3:

○ contract getekend op
1 juni 2018

○ wijziging begunstigingsclausule
op 1 oktober 2018

○ verzekeringnemer: Laura

○ verzekerde: Laura

○ begunstigde: Tom, met vermelding “buiten erfdeel”

→ aanwijzing begunstigde na 1 september 2018

○ vermoeden van inbreng speelt niet → geen inbreng

○ onderworpen aan inkortingsregels (inkorting indien > beschikbaar deel)

43

Laura Dirk

Els Tom Lode

Deel I. Erfrecht

Inbreng en inkorting van levensverzekeringen 

Laura en Dirk hebben samen 2 kinderen (Els en Tom), Dirk had reeds een zoon uit zijn vorige relatie 
(Lode)

● Situatie 4:

○ contract getekend op
1 november 2018

○ verzekeringnemer: Laura

○ verzekerde: Laura

○ begunstigde: Lode

→ aanwijzing begunstigde na 1 september 2018

○ geen vermoeden van inbreng (niet-erfgenaam) → geen inbreng

○ onderworpen aan inkortingsregels (inkorting indien > beschikbaar deel)

44

Laura Dirk

Els Tom Lode
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Deel I. Erfrecht

Erfovereenkomsten: zie verder

45

Deel II
Formaliteiten overlijden - erfbelasting

46

45
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Deel II. Formaliteiten overlijden - erfbelasting

1) Formaliteiten overlijden

1) Basisprincipes erfbelasting (Vlaams Gewest)

3)    Basisprincipes successierechten (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

4)   Basisprincipes successierechten (Waals Gewest)

47

2.1.
Formaliteiten overlijden

48

47
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2.1 Formaliteiten overlijden

Akte van overlijden 

Attest/Akte van erfopvolging

Wat indien bepaalde rekeninguittreksels verdwenen zijn?

Aangifte nalatenschap

49

Akte van overlijden

- opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente in kwestie stuurt de 
akte daarna door naar de gemeente waar de overledene woonde.

- uittreksel of afschrift van de overlijdensakte aanvragen

- verwittigen banken overlijden
● blokkeren rekeningen
● schrappen kaarten
● domiciliëringen worden geschrapt

- Wat met facturen? de begrafeniskosten (inclusief rouwmaaltijden en concessies), de kosten van 
de laatste ziekte van de overledene (gedurende een jaar) en de kosten betreffende de 
gezinswoning van de overledene, zoals facturen voor levering van water, elektriciteit, stookolie, 
gas, brandverzekering, huur of betaling van een hypothecair krediet (volgens het 
afbetalingsplan van kracht bij overlijden), met een vervaldag binnen de laatste
drie maanden voor het overlijden en de eerste zes maanden na het overlijden.

50
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Akte van overlijden

Beperkte vrijgave van tegoeden

De langstlevende partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) kan toch vrijgave krijgen van een 
beperkt bedrag, als voorschot om dringende uitgaven te doen, niettegenstaande het feit dat de 
rekeningen geblokkeerd blijven. Hiervoor moet geen akte van erfopvolging worden voorgelegd. Dit 
bedrag is beperkt tot de helft van het bedrag dat op de rekening staat en is nominaal begrensd tot 
een som van 5.000 euro.

Voorbeeld 1: als er 2.000 euro op de zichtrekening staat, kan de overlevende partner maximaal 1.000 
euro afhalen.

Het maximum van 5.000 euro is echter geen beperking per rekening of per bank. Het is een 
maximum dat geldt voor alle bankrekeningen in totaal.

51

Attest van overlijden

Voorbeeld 2: Er zijn liquiditeiten bij bank A ten belope van 250.000 euro. Bij bank B en C staan daarnaast 
nog eens bedragen van respectievelijk 50.000 euro en 100.000 euro. De langstlevende partner mag in dit 
geval in totaal slechts een bedrag van 5.000 euro afhalen.

Het is echter mogelijk om bij verschillende banken geld af te halen, zonder dat de banken per se van 
elkaar weten dat een andere bank reeds een bepaalde som heeft vrijgegeven. Dit heeft evenwel 
gevolgen: voor het bedrag dat de langstlevende boven deze grenzen afhaalt, verliest deze zijn/haar 
aandeel in het gemeenschappelijk vermogen, de onverdeeldheid of de nalatenschap.

Voorbeeld 3: Indien de langstlevende 8.000 euro zou afhalen (dus 3.000 euro teveel), dan verliest de 
hij/zij alle rechten in de 3.000 euro die teveel zijn afgehaald. Indien het gaat om een nalatenschap van 
100.000 euro, waarin de langstlevende in principe gerechtigd is voor 50.000 euro, dan zal de 
langstlevende (ten gevolge van het teveel afgehaalde geld) slechts recht hebben op 47.000 euro en de 
overige erfgenamen op 53.000 euro.

De langstlevende verliest bovendien ook de mogelijkheid tot het verwerpen of 
aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving van de nalatenschap. 
Hij/zij wordt geacht de nalatenschap zuiver te hebben aanvaard. 52
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Akte van erfopvolging

= document dat de devolutie van een nalatenschap weergeeft

● akte vs attest van erfopvolging
○ regel: akte van erfopvolging

■ notariële akte opgesteld door een Belgische notaris
■ kostprijs: +- 300 EUR (doch afhankelijk van moeilijkheid)

○ uitzondering: attest van erfopvolging
■ enkel indien erflater geen testament, huwelijkscontract of erfovereenkomst had + 

alle erfgenamen bekwaam zijn
■ attest opgesteld door kantoor Rechtszekerheid
■ gratis

● attest  of akte is o.a. noodzakelijk voor vrijgave tegoeden bij bank

53

Akte van erfopvolging
● raadpleging CRT:

○ via notaris
○ aanvraag tot opzoeking (per post, fax of e-mail) naar de Steundienst Databanken van 

FEDNOT, samen met een kopie van de overlijdensakte of een ander document dat het 
overlijden van de persoon bewijst (bijvoorbeeld een doktersattest dat het overlijden 
vaststelt, een vonnis van “afwezigheid”, een opzoeking in het Rijksregister, …): 

- per post: Bergstraat 30-34, 1000 Brussel
- per fax: 02/505.08.56
- per E-mail: crt@fednot.be

● quid onduidelijke devolutie ?
● zéér groot belang akte erfopvolging voor partijen

○ oa. vrijgave tegoeden obv akte erfopvolging

“De huidige woning komt in blote eigendom aan mijn 4 kinderen toe, de woning is gelegen in de *** 
te ***. Voor het onderhoud en de lopende kosten wordt er geput uit de erfenis (sic) 
(rekeningnummer) waar op 25/5/2020 *** € op staat. De som die bij haar overlijden nog op deze 
rekening staat wordt gebruik ter vereffening van de erfenisrechten van mijn kinderen.”

54
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Akte van erfopvolging

“De huidige woning komt in blote eigendom aan mijn 4 kinderen toe, de woning is gelegen in de *** te ***. 
Voor het onderhoud en de lopende kosten wordt er geput uit de erfenis (sic) (rekeningnummer) waar op 
25/5/2020 *** € op staat. De som die bij haar overlijden nog op deze rekening staat wordt gebruik ter 
vereffening van de erfenisrechten van mijn kinderen.”

Akte van erfopvolging:

55

Akte van erfopvolging
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Rekeninguittreksels

● vaak discussie over “verdwenen” gelden, bankgiften,... 

1. Bankresearch Febelfin

● Febelfin contacteert haar leden met vraag naar klantenrelatie
● indien positief: bank neemt contact op 
● 125 EUR + BTW
● noodzakelijke documenten: overlijdensattest, akte/attest erfopvolging, kopie ID cliënt en 

volmacht

57

Rekeninguittreksels

● vaak discussie over “verdwenen” gelden, bankgiften,... 

2. Centraal Aanspreekpunt (CAP) bij Nationale Bank

● opvraging (Belgische en buitenlandse) rekeningen op naam van bepaald (natuurlijk of rechts-) 
persoon
○ vooralsnog geen saldi op rekeningen 

● door geregistreerde personen zelf of door informatiegerechtigden
○ advocaten zijn geen informatiegerechtigden

● gratis
● noodzakelijke documenten: een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek tot inzage in de 

eigen gegevens geregistreerd in het CAP, kopie ID cliënt, de nodige identificatiegegevens
■ natuurlijke personen: naam, eerste officiële voornaam, geboortedatum, volledig domicilieadres;
■ rechtspersonen: ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van ondernemingen, benaming, 

rechtsvorm, volledig adres van de maatschappelijke zetel.

58
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Rekeninguittreksels

3. Opvragen rekeninguittreksels

● voorbije 10 jaar
● dienst nalatenschappen
● kostprijs verschilt per bank
● noodzakelijke documenten: akte/attest erfopvolging + volmacht
● wie vraagt het?

○ advocaat: verrassingseffect, heling 
○ notaris: kosten ten laste van de massa, vaak sneller

59

Aangifte nalatenschap

● Aangifte = “foto” van de vermogenstoestand op de dag van het overlijden

● Wanneer? 

○ bij elk overlijden Belgisch rijksinwoner

○ bij overlijden niet - rijksinwoner met in België gelegen onroerend goed 

○ = fiscale verplichting (art. 3.3.1.0.4 - 3.3.1.0.16 VCF)

● Hoe?

○ volgens bepaalde regels, standaardformulier - www.belastingen.vlaanderen.be

○ verschillende formulieren in functie van overlijdensdatum erflater

■ in functie van geldende wetsbepalingen ten tijde van het overlijden

● Opgelet: grondige kennis van de erfbelasting en het erfrecht vereist

60

59

60

http://www.belastingen.vlaanderen.be/


16/09/2022

31

Aangifte nalatenschap

● Rijksinwoner?

○ VCF: “natuurlijke persoon die op het ogenblik van zijn overlijden binnen het Rijk zijn 
domicilie of de zetel van zijn vermogen heeft gevestigd”

■ domicilie: werkelijke, effectieve, voortdurende en feitelijke woonplaats is van belang 
(wettelijke domicilie en nationaliteit niet)

■ zetel van zijn vermogen: plaats van waaruit de overledene zijn goederen beheerde

○ Standpunt VLABEL nr. 15123 d.d. 2 september 2015:

■ inschrijving in het bevolkingsregister = weerlegbaar vermoeden 

■ tegenbewijs kan geleverd worden (omkering van de bewijslast) 

● doorslaggevende criteria: 

○ permanentie van de bewoning: fiscale woonplaats

○ feitelijke elementen (familiale, persoonlijke, professionele, financiële, etc. 
toestand van de erflater)

61

Aangifte nalatenschap

● Overledene is rijksinwoner van België:

○ Alle nagelaten goederen moeten worden aangegeven, waar ze zich ook bevinden 
(wereldwijd vermogen)

○ Op die goederen wordt erfbelasting geheven (- schulden) (netto vermogen)

● Overledene is geen rijksinwoner van België:

○ enkel aangifte van eventuele onroerende goederen in België

○ belast met recht van overgang 

○ aangifte in gewest van de ligging van onroerend goed

■ indien onroerende goederen in verschillende gewesten? 

● vererfd door dezelfde erfopvolger: gewest waar onroerend goed met hoogste 
KI ligt is bevoegd

● vererfd door verschillende erfopvolgers: gewest waar elk onroerend goed 
gelegen is, is bevoegd

62
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Aangifte nalatenschap

● Wie moet aangeven? 

○ verplicht: de erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden
→ gezamenlijk / individueel 

○ in principe niet: legatarissen ten algemene titel en bijzondere legatarissen, tenzij:

■ stilzitten erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden

■ op verzoek van bevoegde personeelslid

■ beperkt tot datgene dat hen betreft

● Termijn?

○ overlijden in België: 4 maanden 
→ binnen EER: 5 maanden - buiten EER: 6 maanden

○ legatarissen ten algemene titel en bijzondere legatarissen: 1 maand vanaf derde werkdag 
van verzendingsdatum van verzoek

○ aangifte definitief na verstrijken termijn

○ uitstel mogelijk, maar toch belastingverhoging 
63

Aangifte nalatenschap 

● Waar? Het Gewest waar de fiscale woonplaats van de overledene in die 5 jaar het langst 
gevestigd was

○ Vlaams Gewest: Vlaamse Belastingdienst – Erfbelasting - Vaartstraat 16 - 9300 Aalst

○ Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest: Registratiekantoor bevoegd voor de 
plaats waar de overledene zijn laatste fiscale woonplaats heeft gehad

64
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Aangifte nalatenschap 

● Wat moet in de aangifte worden opgenomen? 

○ Soort aangifte (individueel of gezamenlijk)

○ Identiteitsgegevens van:

■ overledene (+ burgerlijke staat);

■ aangevers;

■ erfgenamen, legatarissen, begiftigden (andere dan de aangevers en deze die niet 
verworpen hebben);

■ verwerpende erfgenamen

○ Woonstkeuze - voor de correspondentie

○ Wilsbeschikking (testament of contractuele erfstelling buiten huwelijkscontract)

65

Aangifte nalatenschap 

Fiscale woonplaats  - lokalisatiecriterium: 
gemeente waar burger zijn belastingen 
aangeeft
● Laatste fiscale woonplaats in 

Vlaams Gewest → Vlaamse 
erfbelasting van toepassing

● Idem Brussel/Wallonië
● Laatste 5 jaar meer dan één 

woonplaats: plaats waar de 
overledene de afgelopen 5 jaar het 
langst heeft gewoond 

66
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Aangifte nalatenschap 

● was er wel of geen 
huwelijkscontract bij aangaan van 
het huwelijk? 
○ hier te vermelden
○ indien huwelijkscontract 

later werd afgesloten (zie 
volgende dia)

67

Aangifte nalatenschap 

● was er later een huwelijkscontract of een 
wijzigingsakte → hier te vermelden

● keuze n.a.v. keuzebeding kan hier worden 
omschreven

● gegevens inzake feitelijke/wettelijke 
samenwoning
○ cruciaal in kader van tarieven 

erfbelasting (infra)

68
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Aangifte nalatenschap

○ Erfovereenkomst

○ Vermogen: Belgisch rijksinwoner: wereldwijd vermogen 
■ roerende goederen 

■ onroerende goederen met kadastrale aanduiding 

○ Fiscaal vermogen

■ Levensverzekeringen

■ Schenking onder de levenden
● gedaan binnen drie jaar voor overlijden 

○ kopie van de (geregistreerde) akte toevoegen

○ begunstigde vermelden, bedrag van de schenking en de datum

● gedaan onder opschortende voorwaarde of termijn overlijden

○ kopie van de akte toevoegen

○ begunstigde vermelden, bedrag van de schenking en de datum
■ Wettelijk vermoeden van eigendom
■ Fictiebepalingen (indien van toepassing) 69

Aangifte nalatenschap

○ Passief met werkelijke waarde of forfait

■ schulden die bestaan op ogenblik van overlijden
→ vermelden indien uitdrukkelijk voor gezinswoning of ander OG

■ begrafeniskosten

○ Forfait voor overlijdens 2022

■ 1.678,20 voor eigen schulden of 3.356,40 voor schulden van de gemeenschap

■ 6.712,80 voor begrafeniskosten
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Aangifte nalatenschap

■ Inbreng en inkorting

■ Verzekeringen van roerende goederen: aangeven of goederen al dan niet verzekerd 
zijn (vb. diefstal, brand)
● indien verzekerd: 

○ voor de lopende polissen, gegevens verzekeraar, datum en nummer polis, verzekerde 
goederen en verzekerde waarde vermelden

○ uitdrukkelijk bevestigen dat goederen naar hun weten geen voorwerp uitmaken van 
andere polissen

■ Vruchtgebruik

■ Fideï-commis

○ Abattement, verlaagd tarief, verminderingen en vrijstellingen

○ Aanvraag gunsttarief familiebedrijven

○ Bewijsstukken
71

Aangifte nalatenschap

● Schatting waarde onroerend goed Vlaanderen : 3 mogelijkheden 

1. Eigen waardering

2. Waardering door erkend schatter-expert

3. Voorafgaande bindende schatting door Vlabel (nieuw)
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● Schatting waarde onroerend goed Vlaanderen : 3 mogelijkheden 

1. Eigen waardering

= Erfgenamen schatten zelf het OG of laten zich bijstaan door een notaris.

● Notaris schat het OG o.b.v. vergelijkingspunten van woningen in de buurt:
● Verkoopprijs
● Ligging
● Oppervlakte perceel
● Aantal slaapkamers
● Lift 
● ...

73

Aangifte nalatenschap

● Schatting waarde onroerend goed Vlaanderen : 3 mogelijkheden 

1. Eigen waardering

● Voordeel? Eenvoudig en kosteloos

● Nadeel?  Vlabel is hierdoor niet gebonden

● Gevolgen? 
○ Risico op tekortschatting binnen 2 jaar (art. 3.18.0.0.8 VCF):

■ door Vlabel 
■ door verkoop aan een hogere prijs (marge van 10% waarde in NL -

verkoopprijs)

→ aanvullende erfbelasting + belastingverhoging

→ tenzij ‘meerwaarde’ te danken aan uitgevoerde werken (bewijzen !!)

● Verkoop tegen lagere prijs: geen teruggave erfbelasting
74

Aangifte nalatenschap
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● Schatting waarde onroerend goed Vlaanderen : 3 mogelijkheden 

2. Waardering door erkend schatter-expert

● BP kiest zelf uit een lijst met >600 erkende schatters (die voldoen aan bepaalde 
kwaliteitsvereisten).

● Voordeel? Schatting is bindend voor Vlabel, erfgenaam kan verschillende erkende 
schatters contacteren en kiezen welke schatting hij indient (meest gunstige)``

● Nadeel? Erfgenaam moet zelf de kost betalen van de schatter (geen vaste prijs), 
niet aftrekbaar als passiva.

75

Aangifte nalatenschap

● Schatting waarde onroerend goed Vlaanderen : 3 mogelijkheden 

2. Waardering door erkend schatter-expert

● Gevolgen? 
○ Verkoop tegen hogere prijs: geen bijkomende heffing.
○ Verkoop tegen lagere prijs: ambtshalve ontheffing mogelijk (3.6.0.0.1 VCF) 

■ Vlabel SP 20024: verkoop tegen lagere prijs = nieuw feit
■ Bewijs? 

● Effectief sprake van overbelasting na normaal te koop gesteld
● Representatief voor waarde op datum van overlijden

● Bindend? De schatting is bindend voor Vlabel onder 2 voorwaarden:
○ de schatting voldoet aan de wettelijke kwaliteitsvereisten (art. 3.3.1.0.9/1, §3 VCF);
○ het gevoegd is aan de aangifte van nalatenschap.
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Aangifte nalatenschap
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● Schatting waarde onroerend goed Vlaanderen : 3 mogelijkheden 

2. Waardering door erkend schatter-expert

Kwaliteitsvereisten 
1° inleidend gedeelte (d)

- expliciet vermelding: “Dit schattingsverslag is opgemaakt met naleving van de kwaliteitseisen voor 
schatters-experten, om te dienen als waardering bij de aangifte van nalatenschap.”

6° Eedformule
Het verslag wordt afgesloten met "Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten getrouw heb 
vervuld". Het wordt gedagtekend en ondertekend.

77

Aangifte nalatenschap

78

Aangifte nalatenschap

● Schatting waarde onroerend goed Vlaanderen : 3 mogelijkheden 

3. Voorafgaande bindende schatting
● aan te vragen in aangifte nalatenschap (ABS) vòòr verstrijken indieningstermijn aangifte

○ aanvraag schort de termijnen niet op! Vaak pas na verstrijken termijn aangifte 
(erfgenamen krijgen aanvullende aangifte na schatting)

● Op basis van aantal parameters/vergelijkingspunten

● Voordeel? Bindend voor Vlabel en kosteloos

● Nadeel? Bindend voor de erfgenaam (“blanco cheque t.v.v. Vlabel”)
○ Niet akkoord? -> Bezwaar indienen binnen 3 maanden na schatting
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● Schatting waarde onroerend goed Vlaanderen : 3 mogelijkheden 

3. Voorafgaande bindende schatting

● Gevolgen? cfr. waardering door erkend schatter-expert
○ Verkoop tegen hogere prijs: geen bijkomende heffing.
○ Verkoop tegen lagere prijs: ambtshalve ontheffing mogelijk (3.6.0.0.1 VCF) 

■ Vlabel SP 20024: verkoop tegen lagere prijs = nieuw feit
■ Bewijs? 

● Effectief sprake van overbelasting na normaal te koop gesteld
● Representatief voor waarde op datum van overlijden

79

Aangifte nalatenschap

Aangifte nalatenschap

● Schatting waarde onroerend goed  Vlaanderen: 3 mogelijkheden 

○ Iedere belastingplichtige kiest zelf uit de drie waarderingsmethoden
■ Verschillende waarderingen mogelijk
■ regel: men is enkel gebonden door de eigen waarderingsmethode

● eigen waardering: aangenomen indien aanvaardbaar, zelfs indien < waardering 
door erkend schatter-expert of door Vlabel zelf

● erkend schatter expert: enkel tekortschatting igv manifeste afwijking 

○ VB 
■ Zus waardeert zelf op 100
■ Broer waardeert mbv een erkend schatter-expert op 120

● zus belast op 100, broer op 120
● Quid bezwaar broer?

○ wordt in principe afgewezen, tenzij materiële vergissing in 
waarderingsverslag
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Aangifte nalatenschap

● Schatting waarde onroerend goed Vlaanderen : 3 mogelijkheden 

○ Quid latere verkoop voor prijs > aangegeven waarde in erfbelasting
■ Igv waardering door Vlabel of erkend schatter-expert

● geen bijkomende rechten, tenzij verslag schatter-expert manifest niet voldoet 
aan kwaliteitsvereisten of BP die foutieve informatie aan Vlabel meedeelde

○ Igv eigen waardering
■ Voorheen: tolerantie

● Bij verkoop binnen de 2j en indien spontaan aangegeven: enkel bijkomende 
erfbelasting, geen belastingverhoging 

■ Recent: tolerantie opgeheven
● Bijkomende erfbelasting + belastingverhoging indien > 10 procent verschil

○ geen belastingverhoging verschuldigd als het vastgestelde tekort minder 
dan 10% van de aangegeven waarde bedraagt

81

Aangifte nalatenschap

● Schatting waarde onroerend goed Wallonië/Brussel

○ Voorafgaande schatting (expertise préalable)
■ artikel 20 Wetboek Successierechten
■ vóór de aangifte en uiterlijk vóór het verstrijken van de indieningstermijn
■ kosten ten laste van de aangevers
■ bindend

○ Zelf schatten
■ Mogelijkheid controleschatting
■ artikel 111 e.v. Wetboek Successierechten
■ binnen de twee jaar te rekenen van de dag van de aangifte
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Aangifte nalatenschap

● Keuzerecht 

○ Zuiver aanvaarden (uitdrukkelijk of stilzwijgend):

■ definitief eigenaar van actief en passief uit nalatenschap 

■ niet mogelijk voor minderjarigen

■ erfbelasting verschuldigd

○ Verwerpen

■ eenzijdige rechtshandeling voor de notaris

■ verwerpende erfgenaam:

● geacht nooit erfgenaam te zijn geweest

● verwerft niets uit de nalatenschap (noch actief noch passief) 

● geen aangifte indienen en geen erfbelasting verschuldigd

● Bedacht? SP VLABEL nr. 15064 dd. 5 mei 2015

83

Aangifte nalatenschap

○ Aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving

■ Wanneer:

● bij onzekerheid over actief en passief van de nalatenschap

● bij minderjarige erfgenamen, mits machtiging van de vrederechter

■ Eenzijdige rechtshandeling voor de notaris

■ Gevolgen?

● vermenging met privé vermogen vermijden: schuldeisers kunnen zich enkel verhalen 
op nalatenschap

● bekendmaking in Belgisch Staatsblad: schuldeisers 3 maanden om rechten te laten 
gelden

● opmaak notariële inventaris 

● erfbelasting verschuldigd

● men kan naderhand nog aanvaarden, niet verwerpen
84
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Aangifte nalatenschap

● Laattijdige aangifte: Vlaanderen

○ Vlabel: Standpunt nr. 15160 gewijzigd op 30.03.2020: tolerantie belastingverhoging bij 
complexe erfenissen

■ geen toepassing indien er een gemotiveerd uitstel is gevraagd en toegestaan van 
maximum zes maand: niet limitatieve lijst omstandigheden

85

Indieningsdatum na verstrijken 
“normale” aangiftetermijn = 4 maanden

% 
verhoging

% 
bij toegelaten 

uitstelvanaf t.e.m. laatste dag van

dag 1 5e maand 5 % 1 %

6e maand 11e maand 10 % 5 %

12e maand 17e maand 15 % 7,5 %

18e maand 20 % 10 %

Aangifte nalatenschap

● Laattijdige aangifte: Brussel/Wallonië (artikel 124 W. Suc.)

○ Het niet of laattijdig of het onvolledig indienen van een aangifte wordt bestraft met een 
boete van € 25 per maand vertraging per erfgenaam en kan leiden tot een aanslag van 
ambtswege 

○ Elke begonnen maand wordt volledig aangerekend.  

○ De boete wordt per erfgenaam beperkt tot maximaal 1/10e van de door hem of haar 
verschuldigde successierechten (zonder lager te mogen zijn dan € 25).  

○ Geen sprake van een boete wanneer de erfgenaam “uitstel van aangifte” wordt 
toegestaan.  Wel moeten de successierechten ook in dat geval worden betaald binnen de 
6 maanden na het overlijden.  
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Aangifte nalatenschap

Niet-aangegeven goederen: Vlaanderen

● Artikel 3.18.0.0.7. VCF
○ ongeacht de aard van het niet-aangegeven goed boete 20 %.  
○ korting 10%: spontaan

Niet-aangegeven goederen : Brussel/Wallonië

● Artikel 126 Wetboek der successierechten
○ Boete = éénmaal het bedrag van de aanvullende rechten wanneer het verzuim betrekking 

heeft op:
■ in België gelegen onroerende goederen;
■ renten en schuldvorderingen, gewaarborgd door een niet-vervallen noch 

doorgehaalde hypothecaire inschrijving die in België genomen werd ten gunste van 
de overledene.

○ tweemaal de aanvullende rechten voor alle andere goederen.

87

Aangifte nalatenschap

Onderwaardering: Vlaanderen: Artikel 3.18.0.0.8. VCF (niet bij bindende schatting/schatter-expert 
Vlabel)

88

verhouding van het tekort in %
ten opzichte van de aangegeven waarde van het goed

belastingverhoging in % van de aanvullende 
rechten

Vanaf tot

10 25 5

25 50 10

50 100 15

100 20
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Aangifte nalatenschap

● Onderwaardering Vlaanderen
○ Bijkomende erfbelasting + belastingverhoging indien > 10 procent verschil
○ Tolerantie indien spontaan aangegeven

■ voor overlijdens tot en met 31 december 2020
● beperking van de belastingverhoging tot 10% (i.p.v. 15% of 20%)
● indien hogere waarde wordt aangegegeven binnen 10 maand na overlijden of 

een nieuwe gebeurtenis
■ voor overlijdens vanaf 1 januari 2021

● halvering van de belastingverhoging
● indien hogere waarde wordt aangegegeven binnen 10 maand na overlijden of 

de start van de aangiftetermijn

89

Aangifte nalatenschap

Onderwaardering: Brussel/Wallonië: 

● Artikel 127 Wetboek der successierechten

○ Onroerende goederen en onlichamelijke roerende goederen:  ingeval de tekortschatting ≥ 
1/8ste dan is de boete gelijk aan het ontdoken recht 
■ → het recht is dan 2 x verschuldigd.

○ Lichamelijke roerende goederen: ongeacht de grootte van de tekortschatting is de boete 
= 2 x het ontdoken recht 
■ → het recht is dan 3 x verschuldigd.
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2.2.
Basisprincipes erfbelasting (Vlaams Gewest)

91

Inhoudstafel basisprincipes erfbelasting

1) Algemeen
2) Belastbaar voorwerp
3) Tarieven
4) Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong
5) Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik
6) Omzetting vruchtgebruik 
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1. Algemeen

Erfbelastingen zijn indirecte belastingen (vs. directe belastingen): één in de tijd aanwijsbaar feit 
wordt belast

Geregionaliseerde belastingen
● Aanvankelijk: federale belasting (successierechten)
● Thans: gewestelijke belastingen (Vlaams Gewest: erfbelasting)

○ Bijzondere Financieringswet (W. 16 januari 1989): art. 3, 4° en 4, § 1
○ Gewesten bevoegd: tarief, grondslag, vrijstellingen 
○ Federaal bevoegd: belastbare materie, het bestaan van de belasting 

Erfbelasting = verzamelterm
● Art. 2.7.3.1.1 VCF
● Successierecht (overlijden van een rijksinwoner t.a.v. hun wereldwijd patrimonium) 
● Recht van overgang bij overlijden (overlijden van een niet-rijksinwoner t.a.v. onroerende 

goederen gelegen in bevoegde regio binnen België)

93

1. Algemeen

Gevolg: welk gewest bevoegd?
● Art. 5, § 2, 4° Bijzondere Financieringswet
● Successierecht (overlijden rijksinwoner): 

○ Principe: het gewest van de fiscale woonplaats op datum van overlijden
■ fiscale woonplaats: gemeente waar burger zijn belastingen aangeeft

○ Uitzondering: woonplaats in laatste 5 jaar voor overlijden in verschillende gewesten: 
gewest bevoegd waar overledene het langst zijn woonplaats heeft gehad in die 5 jaar

● Recht van overgang (overlijden niet-rijksinwoner):
○ Principe: het gewest waar het onroerend goed is gelegen
○ Uitzondering: onroerende goederen in meerdere gewesten aan dezelfde erfopvolger: 

gewest bevoegd waar goederen met hoogste KI zijn gelegen
↔ verschillende onroerende goederen worden vererfd door verschillende erfopvolgers: 
gewest waar elk onroerend goed ligt, is bevoegd
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1. Algemeen

Belastingplichtige 
● Art. 2.7.2.0.1 VCF
● Erfopvolgers:  

○ Erfgenamen (wettelijke devolutie)
○ Legatarissen (testamentaire devolutie: uiterste wilsbeschikking)
○ Begiftigden (contractuele erfstelling: gift tussen echtgenoten)

→ deze drie wijzen van erfrechtelijke verkrijging kunnen in één en dezelfde nalatenschap 
voorkomen

Belastingheffing op het wereldvermogen: 
● Alle in geld waardeerbare goederen die op de dag van het overlijden in de nalatenschap 

berusten en die “door” het overlijden overgaan op erfgenamen, legatarissen en begiftigden
○ alle goederen, ongeacht de ligging (België of buitenland)
○ eigendomsrecht moet toebehoren aan de erflater
○ “door” overlijden (! fictiebepalingen)
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1. Algemeen

● Opgelet grensoverschrijdende elementen! Verschillende aanknopingsfactoren erfbelasting

● Persoonlijke criteria

○ Inwonerschap erflater

○ Inwonerschap erfgenaam 

○ Hoe inwonerschap bepalen? Woonplaats, domicilie, nationaliteit, …?

● Situs-criteria

○ Onroerend goed 

○ Schuldvorderingen tegen een inwoner

○ Aandelen van vastgoedvennootschap

○ Banktegoeden 
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1. Algemeen
● Probleem erfbelasting

● Cumulatieve toepassing van aanknopingsfactoren kan tot dubbele belasting leiden, bv.

○ Belgische erflater met Frans onroerend goed

○ Belgische erflater met Spaanse erfgenaam

○ Belgische erflater met woning in Duitsland (waardoor hij daar als inwoner wordt 
beschouwd)

● Geen beperking door verdragen (behalve Frankrijk) (*)

● Geen harmonisatie binnen Europa (wel voor erfrecht: Erfrecht Verordening)

● Geen probleem schenkbelasting

● België heft in principe geen schenkbelasting op buitenlands OG

(*) Het verdrag ondertekend met de Verenigde Staten op 27 mei 1954 is nooit in werking getreden, verdrag 
ondertekend met Zweden op 28 februari 1958 is zonder voorwerp aangezien Zweden de erfbelasting heeft 
afgeschaft
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1. Algemeen

● erfbelasting:

● 2.7.5.0.4 VCF (belastingvermindering - oud artikel 17 Vl.W.Succ.):

○ Als het actief van de nalatenschap van een rijksinwoner onroerende goederen bevat die in 
het buitenland liggen en die in dat land aanleiding geven tot het heffen van een 
erfbelasting, wordt het verschuldigde successierecht, in de mate waarin het de belastbare 
waarde van die goederen treft, verminderd met het bedrag van de in dat land geheven 
belasting, omgerekend in euro, op de datum van de betaling van die belasting.

○ De vermindering, vermeld in het eerste lid, wordt alleen toegekend als aan het bevoegde 
personeelslid een behoorlijk gedateerd betalingsbewijs van een in het buitenland 
betaalde erfbelasting wordt voorgelegd, samen met een door de bevoegde overheden 
eensluidend verklaard afschrift van de aangifte die ze hebben ontvangen en de 
berekening van de belasting die ze hebben vastgesteld.
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1. Algemeen

● Probleem erfbelasting

● 2.7.5.0.4 VCF geldt enkel voor buitenlandse erfbelasting op onroerende goederen
○ wat met roerende goederen? 

● Grondwettelijk Hof 13 juni 2021
○ feiten:

■ Overlijden in 2007 (W.Succ., want vóór inwerkingtreding VCF)
■ Fiscale woonplaats erflater in België, Vlaams gewest
■ Spaanse erfbelasting betaald op Spaanse banktegoeden 
■ Spaanse banktegoeden ook in Belgische aangifte van nalatenschap aangegeven
■ Belgische erfbelasting verschuldigd (zonder mogelijkheid tot aftrek van de Spaanse 

erfbelasting)
■ Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof omtrent grondwettigheid onderscheid 

RG-OG
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1. Algemeen

● Grondwettelijk Hof 13 juni 2021

○ Hof
■ Internationale mobiliteit is toegenomen

● Feit dat RG kunnen verplaatst worden om Belgische erfbelasting te ontwijken 
irrelevant, want: verrekening en geen vrijstelling

■ RG kunnen een aanzienlijke waarde hebben
■ Art. 17 W.Succ. is ingevoerd om dubbele belasting te vermijden = legitiem
■ Maar verschil in behandeling tussen RG - OG berust niet op een pertinent criterium 

van onderscheid
■ Het Hof staat toe dat de verwijzende rechter een einde maakt aan 

ongrondwettigheid
■ Het Hof kan zich niet uitspreken over de handhaving van de gevolgen van artikel 

2.7.5.0.4 VCF, omdat die bepaling in de voorliggende zaak niet in het geding is.
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1. Algemeen

● VLABEL standpunt nr. 21042 (gepubliceerd op 29 juli 2021)

○ VLABEL zal rekening houden met het arrest van het Grondwettelijk Hof wat betreft 
toepassing artikel 17 W.Succ. en artikel 2.7.5.0.4 VCF

■ in de fase van taxatie

■ in de fase van bezwaar 

■ in geval van verzoek tot ambtshalve ontheffing 

○ Er is vereist dat de volgende bewijsstukken worden voorgelegd (cfr. OG):

■ behoorlijk gedateerd kwijtschrift van de in het buitenland betaalde erfbelasting

■ door de bevoegde buitenlandse overheid voor eensluidend verklaard afschrift van 
de aangifte en van de berekening van de rechten

○ Buitenlands RG’en moeten zijn aangegeven in de aangifte NL of door VLABEL/FOD 
FINANCIËN zijn toegevoegd aan activa van de NL
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1. Algemeen

● VLABEL standpunt nr. 21042 (gepubliceerd op 29 juli 2021)

○ Concreet:
■ wanneer de in het buitenland betaalde erfbelasting 

● meer bedraagt dan het Belgisch successierecht op het buitenlandse RG → in 
België geen successierecht meer verschuldigd zal zijn op het buitenlandse RG

● minder bedraagt dan het Belgisch successierecht op het buitenlandse RG→ in 
België enkel nog het surplus zal moeten worden betaald
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2. Belastbaar voorwerp

1) Aan de belasting onderworpen verkrijgingen
○ Erfbelasting is verschuldigd op de overgang van vermogen ingevolge het overlijden van een natuurlijke 

persoon (art. 2.7.1.0.1 VCF)
○ Ongeacht of de verkrijging gebeurt ingevolge wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of 

contractuele erfstelling (art. 2.7.1.0.2 VCF)
○ Uitzonderingen: geen erfbelasting verschuldigd op:

■ beding van aanwas of tontine / conventionele terugkeer: gaan niet over ingevolge erfenis
■ wettelijke terugkeer
■ levenslange rechten gevestigd op het hoofd van de erflater (vruchtgebruik of lijfrente) - gaan bij 

het overlijden teniet
■ persoonlijke rechten (bv. recht op overlevingspensioen)

2)    Gelijkgestelde verkrijgingen
○ Specifieke antimisbruikbepalingen: handelingen onder levenden met uitwerking n.a.v. overlijden worden 

fiscaal gelijkgesteld met overgangen door overlijden
○ Fiscale, maar geen burgerrechtelijke implicatie: goederen maken civiel geen deel meer 

uit van de nalatenschap, maar worden fiscaal fictief toch bij de nalatenschap gerekend

103

2. Belastbaar voorwerp

2) Gelijkgestelde verkrijgingen: fictiebepalingen: art. 2.7.1.0.3 - 2.7.1.0.9 VCF

○ Schuldbekentenis bij testament

○ Bevoordeling vermomd als schuld

○ Schenking roerende goederen onder opschortende voorwaarde of termijn van overlijden 
schenker

○ Ongelijke verdeling huwgemeenschap

○ Niet-geregistreerde schenking binnen 3 jaar voor het overlijden

○ Beding ten behoeve van een derde

○ Gesplitste verkrijging van het vruchtgebruik en de blote eigendom 

○ Verdeling onder voorbehoud van een levenslang recht

○ Afstand ten bezwarende titel onder voorbehoud van een levenslang recht

○ Legaat met lasten in het voordeel van een derde
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3. Tarieven Vlaams Gewest

Tarieven 
● Categorie I: rechte lijn en partners

○ Gesplitste taxatie: roerend en onroerend
○ individuele taxatie
○ 3% - 9% - 27%

105

Schijf in euro Toepasselijk tarief
Totaalbedrag 
belasting op 

voorgaande schijf

0,01 - 50.000 3% /

50.000,01 - 250.000 9% 1.500

> 250.000 27% 19.500

3. Tarieven Vlaams Gewest

Tarieven 
● Categorie I: rechte lijn en partners

○ Rechte lijn: 
■ Kinderen, (achter)kleinkinderen, ouders, (over)grootouders
■ Adoptiekinderen?

● volle adoptie: volledige gelijkschakeling met afstammelingen
● gewone adoptie: in principe tarief anderen, tenzij aan de hierna genoemde 

voorwaarden is voldaan:
○ adoptiekind is een kind van de partner van de adoptant
○ adoptiekind op moment van adoptie onder voogdij geplaatst of wees was
○ van een voor het vaderland gestorven vader of moeder
○ adoptiekind voor leeftijd van 21 jaar gedurende drie achtereenvolgende jaren 

hoofdzakelijk van de adoptant of van de adoptant en zijn partner, de hulp 
en verzorging gekregen die kinderen normaal van hun ouders krijgen

○ het kind geadopteerd is door een persoon van wie al de afstammelingen
voor het vaderland gestorven zijn

106

105

106



16/09/2022

54

3. Tarieven Vlaams Gewest

Tarieven

● Categorie I: rechte lijn en partners
○ Rechte lijn: 

■ Stiefkind (kind van partner)?
● neutraliteit samenlevingsvorm
● fiscaal statuut: gelijkschakeling: tarief in rechte lijn
● geen wettelijk erfrecht
● opgelet: niet na echtscheiding (tenzij zorgkind)
● niet voor stiefkleinkinderen

107

3. Tarieven Vlaams Gewest

Tarieven

● Categorie I: rechte lijn en partners
○ Rechte lijn: 

■ Zorgkinderen?
● fiscaal statuut: gelijkschakeling: tarief in rechte lijn
● geen wettelijk erfrecht
● Voorwaarden:

○ zorgkind moet voor de leeftijd van 21 jaar hebben ingewoond bij de erflater gedurende 
drie achtereenvolgende jaren

○ zorgkind heeft van erflater hoofdzakelijk de hulp en verzorging gekregen die kinderen 
normaal van hun ouders krijgen

○ inschrijving van het zorgkind in het bevolkings- of vreemdelingenregister op het adres 
van de zorgouder geldt als weerlegbaar vermoeden van inwoning 

○ tarief in rechte lijn geldt enkel op het vlak van het tarief en de verminderingen
● bloedverwanten van het zorgkind of de zorgouder komen niet in 

aanmerking voor het tarief in rechte lijn
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3. Tarieven Vlaams Gewest

Tarieven 

● Categorie I: rechte lijn en partners
○ Partners: 

■ echtgenoten = wettelijk samenwonenden = feitelijk samenwonenden
■ voorwaarden feitelijk samenwonenden (art. 1.1.0.0.2, lid 6, 4°, b en c VCF)

● op dag van openvallen van nalatenschap: ten minste één jaar ononderbroken 
samenwonen met erflater 

● (overmacht kan worden aangetoond)
● voeren van een gemeenschappelijke huishouding
● uittreksel uit bevolkingsregister = weerlegbaar vermoeden
● geen wettelijk erfrecht → testament noodzakelijk

■ gelijkschakeling: verkrijging tussen ex-partners met gemeenschappelijke 
afstammelingen

109

3. Tarieven Vlaams Gewest

Tarieven

● Categorie I: rechte lijn en partners
○ Partners

■ vrijstelling gezinswoning
● aandeel partner

○ in de woning die de erflater en zijn partner tot gezinswoning diende op het ogenblik van 
het overlijden 

○ partner mag geen bloedverwant in de rechte lijn van de erflater zijn, noch een 
rechtverkrijgende die voor de toepassing van het tarief met een rechtverkrijgende in de 
rechte lijn wordt gelijkgesteld

○ feitelijk samenwonenden: drie jaar ononderbroken samenwonen
● geldt ook voor aanhorigheden (Reparatiedecreet)

○ “elk gebouwd of ongebouwd onroerend goed dat volgens de aard, de ligging, de 
oppervlakte en de waarde ervan een normale bijhorigheid vormt, al naargelang het geval, 
hetzij van het huis of de verdieping of het 
gedeelte van verdieping, hetzij van een op te richten woning” 

○ verwijzing naar definitie van aanhorigheid in verkooprecht
● moet expliciet aangevraagd worden in de aangifte
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3. Tarieven Vlaams Gewest

Tarieven

● Categorie I: rechte lijn en partners
○ Partners

■ vrijstelling gezinswoning: vermelden in aangifte nalatenschap bij gunstmaatregelen

111

3. Tarieven Vlaams Gewest

Tarieven

● Categorie I: rechte lijn en partners
○ Partners

■ bijkomende vrijstelling voor langstlevende partner 
● art. 2.7.6.0.6 VCF (ingevoegd door hervorming erfbelasting) 
● vrijstelling op verkrijging van 50.000 euro roerende goederen
● feitelijk samenwonende partner geniet van deze vrijstelling na 1 jaar 

ononderbroken samenwonen
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3. Tarieven Vlaams Gewest

Tarieven

● Categorie II: 
○ broers en zussen

■ geen gesplitste taxatie
■ individuele taxatie
■ 25% - 30% - 55%

○ anderen
■ geen gesplitste taxatie
■ geen individuele taxatie
■ 25% - 45% - 55% 

113

Categorie II

Broers en zussen Anderen

0,01 - 35.000 25% 25%

35.000,01 -
75.000

30% 45%

> 75.000 55% 55%

3. Tarieven Vlaams Gewest

● Voorbeeld legaat aan beste vriend

114

Legaat van 150.000 EUR Legaat van 800.000 EUR

Voor 1/09/2018 Vanaf 1/09/2018 Voor 1/09/2018 Vanaf 1/09/2018

(75.000 x 45%) + 
(50.000 x 55%) + 
(25.000 x 65%) 
= 33.750 
+ 27.500 
+ 16.250 
= 77.500

(35.000 x 25%) + 
(40.000 x 45%) + 
(75.000 x 55%) 
= 8.750 
+ 18.000 
+ 41.250
= 68.000

(75.000 x 45%) + 
(50.000 x 55%) + 
(675.000 x 65%) = 
33.750 
+ 27.500 
+ 438.750
= 500.000

(35.000 x 25%) + 
(40.000 x 45%) + 
(725.000 x 55%) 
= 8.750 
+ 18.000 
+ 398.750
= 425.500
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3. Tarieven Vlaams Gewest: schematisch overzicht

115

Rechte lijn en tussen partners Tussen broers en zussen Tussen anderen

0,01 - 50.000 3% 0,01 - 35.000 25% 0,01 - 35.000 25%

50.000,01 - 250.000 9% 35.000,01 - 75.000 30% 35.000,01 - 75.000 45%

> 250.000 27% > 75.000 55% > 75.000 55%

3. Tarieven:Vlaams Gewest

● Verlaagde tarieven: 
○ Vanaf 1 juli 2021: tariefverlaging goede doelen: 0% 

■ 1° het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap;
■ 2° de Vlaamse, de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
■ 3° de Franse en de Duitstalige Gemeenschap en aan het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke 

Gewest;
■ 4° een staat in de Europese Economische Ruimte;
■ 5° de provincies en gemeenten in het Vlaamse Gewest;
■ 6° de openbare instellingen van de publiekrechtelijke rechtspersonen, vermeld in punt 1° tot en met 5°
■ 7° erkende sociale huisvestingsmaatschappijen als vermeld in artikel 40 van de Vlaamse Wooncode 

van 15 juli 1997;
■ 8° de coöperatieve vennootschap Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen;
■ 9° dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen als vermeld in artikel 12, § 2, 2° en 3°, van het 

decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
■ 10° verenigingen zonder winstoogmerk, ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen, 

internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen van openbaar nut;
■ 11° openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

○ behoud van tarief van 8,5%  erfbelasting voor beroepsverenigingen en private stichtingen  
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3. Tarieven:Vlaams Gewest

Gunstmaatregel familiebedrijven Vlaams Gewest
● Familiale onderneming / aandelen familiale vennootschap vallen in nalatenschap
● Doelstelling gunstregime: opvolging familiebedrijven stimuleren en continuïteit familiebedrijven 

garanderen
● Voorwaarden verschillend per regio:

○ Gunstregime Vlaams Gewest: 
■ Vrijstelling (0%) in schenkbelasting
■ Verlaagd vlak tarief (3/7%) in erfbelasting 

● 3%: tarief in rechte lijn en tussen partners
● 7%: tarief tussen andere personen 

○ Voorwaarden: zie verder

117

3. Tarieven:Vlaams Gewest

1) Abattement voor een gehandicapte persoon 
2) Vrijstelling voor een gezinswoning ten gunste van de partner
3) Vrijstelling voor kinderen jonger dan 21 jaar, van wie beide ouders of de enige ouder overleden 

zijn:

○ bekomen aandeel in de woning van de ouder(s) waar deze gedomicilieerd was op 
moment van overlijden
→ niet geplafonneerd 

○ 75.000 euro op roerende verkrijging 

1) Vermindering voor kinderen jonger dan 21 jaar: 75 euro voor elk vol jaar dat nog moet verlopen 
tot het kind 21 jaar is

2) Vermindering voor de partner voor de gemeenschappelijke kinderen jonger dan 21 jaar
3) Vermindering opeenvolgende overdracht binnen het jaar
4) Vermindering buitenlands onroerend goed waarop in het buitenland erfbelasting werd betaald
5) Vermindering voor “bescheiden verkrijgingen”
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3. Tarieven:Vlaams Gewest

● Vermindering voor “bescheiden verkrijgingen”

○ in rechte lijn en tussen echtgenoten: 
■ voor netto-verkrijgingen < €50.000,00 per erfgenaam
■ vermindering = 500 euro x (1 - nettoverkrijging / 50.000) 
■ voorbeeld: 

● kind erft een nettoverkrijging van 25.000 euro aan roerende goederen
● de erfbelasting bedraagt 750 euro (25.000 x 3% = 750)
● de vermindering hierop bedraagt 250 euro (500 x (1 - 25.000 / 50.000))
● kind moet in totaal 500 (750 - 250) euro erfbelasting betalen

119

3. Tarieven:Vlaams Gewest

● Vermindering voor “bescheiden verkrijgingen”

○ tussen broers en zussen: 
■ voor netto-verkrijgingen < €18.750,00 per erfgenaam

● vermindering = 2.000 euro x (nettoverkrijging / 20.000)
■ voor netto-verkrijgingen tussen €18.751,00 - €75.000,00 per erfgenaam

● vermindering = 2.500 euro x (nettoverkrijging / 75.000)
■ voorbeeld: 

● broer erft als erfgenaam 15.000 euro. 
● de erfbelasting bedraagt 3.750 euro (15.000 x 25%)
● de bovenstaande vermindering bedraagt 1.500 euro (2.000 x (1 - 15.000 / 20.000))
● broer moet dus in totaal 2.250 (3.750 - 1.500) euro erfbelasting betalen
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3. Tarieven:Vlaams Gewest

● Vermindering voor “bescheiden verkrijgingen”

○ tussen andere personen: 
■ voor netto-verkrijgingen < €18.750,00 in totaal

● vermindering = 2.000 euro x (nettoverkrijging / 20.000)
■ voor netto-verkrijgingen tussen €18.751,00 - €75.000,00 in totaal

● vermindering = 2.500 euro x (nettoverkrijging / 75.000)
■ voorbeeld: 

● nalatenschap met netto-actief van 60.000,00 euro wordt gelegateerd voor ¼ aan 
neef Jan en voor ¾ aan neef Luc

● de totale erfbelasting bedraagt 20.000 euro ((35.000 x 25%) + (25.000 x 45%)
● de bovenstaande vermindering bedraagt 500 euro (2.500 x (1- 60.000 / 75.000))
● de neven moeten dus in totaal 19.500 (20.000 - 500) euro erfbelasting betalen

○ Jan (¼) moet 4.875 euro erfbelasting betalen
○ Luc (¾) moet 14.625 euro erfbelasting betalen

121

3. Tarieven:Vlaams Gewest

1) Vrijstelling voor een grond in VEN-gebied
2) Vrijstelling voor een bos
3) Vrijstelling voor natuurgoederen
4) Vrijstelling voor een door een ascendent geschonken goed dat door het overlijden opnieuw 

eigendom wordt van de ascendent-schenker ingevolge wettelijke terugkeer
5) Verlaagd tarief voor een familiale onderneming/vennootschap
6) Vrijstelling voor maatschappelijke rechten in een vennootschap die de Vlaamse Regering heeft 

erkend in het kader van de financiering en de realisatie van serviceflatgebouwen of 
woningcomplexen met dienstverlening
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4. Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong 

Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong wordt mogelijk

● Wettelijke erfenissprong: 

○ een kind verwerpt de nalatenschap van zijn ouder ten voordele van zijn eigen kinderen

■ “alles of niets”-verhaal: veronderstelt een integrale verwerping van de nalatenschap

○ Vlaams Decreet 8 december 2017: schart art. 2.7.7.0.3. VCF

■ voor 24 december 2017: verwerping had geen fiscaal belang, fiscus mag geen 
nadeel ondervinden van een verwerping

● voor de berekening van de erfbelasting wordt er vanuit gegaan dat de 
nalatenschap vererft aan de verwerpende erfgenaam 

■ vanaf 24 december 2017: elk kleinkind wordt belast op hetgeen hij/zij zelf ontvangt 

123

4. Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong 

Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong wordt mogelijk

● Nieuw: gedeeltelijke erfenissprong: 

○ art. 2.8.6.0.9. VCF

○ mogelijkheid voor een erfopvolger om nalatenschap te aanvaarden en binnen het jaar na 
het openvallen ervan een deel van de geërfde activa of van eigen activa* met dezelfde 
waarde belastingvrij door te schenken aan zijn kinderen 

* roerende goederen (reden: vaak moeilijk of niet identificeerbaar)
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4. Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong 

Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong wordt mogelijk

● Voorwaarden

○ overlijden: 

■ na 31 augustus 2018

■ erfbelasting werd geheven door het Vlaamse Gewest op erfelijke overdracht 

■ erfbelasting is betaald

○ schenking:

■ schenker: verkregen van de erflater in categorie ‘in rechte lijn of tussen partners’

■ begiftigde(n): een of meer van zijn afstammelingen (of aan personen die voor de 
schenkbelasting met hen worden gelijkgesteld

■ schenking binnen 1 jaar na het overlijden van de erflater

■ schenking bij notariële akte

■ niet onder opschortende voorwaarde of termijn

→ kritiek: in de praktijk moeilijk om binnen 1 jaar effectief erfbelasting te hebben betaald 125

4. Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong 

Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong wordt mogelijk

● Vrijstelling vragen overeenkomstig art. 3.12.3.0.1., §1, 3° en 4° VCF

● Gevolg: schenking geniet vrijstelling van schenkbelasting

● Begrenzing

○ bedrag van vrijstelling in schenkbelasting kan nooit hoger zijn dan het bedrag van 
geheven erfbelasting 

○ er wordt enkel rekening gehouden met het bedrag van erfbelasting dat op regelmatige 
wijze is geheven op initiële aangifte die door aangevers is ingediend
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4. Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong 

Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong wordt mogelijk

● Voorbeeld 1: A erft effecten met een waarde van 150.000 euro, binnen het jaar schenkt hij deze 
effecten door aan zijn zoon, B. Op het ogenblik van de schenking hebben de effecten een 
waarde van 155.000 euro. Hoeveel bedraagt de schenkbelasting? 

○ schenkbelasting zonder vrijstelling: 3% x 155.000 = 4.650

○ betaalde erfbelasting op effecten: (3% x 50.000) + (9% x 100.000) = 10.500

○ vrijstelling is beperkt tot de waarde waarop erfbelasting is geheven: 4.650 x 150.000 / 
155.000 = 4.500

○ verschuldigde schenkbelasting: 4.650 - 4.500 = 150 euro

127

4. Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong 

Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong wordt mogelijk

● Voorbeeld 2: A erft banktegoeden met een waarde van 40.000 euro, binnen het jaar schenkt hij 
een geldsom van 30.000 euro aan zijn zoon, B. Hoeveel bedraagt de schenkbelasting? 

○ schenkbelasting zonder vrijstelling: 3% x 30.000 = 900

○ betaalde erfbelasting op dezelfde waarde: 

■ 3% x 40.000 = 1.200

■ vermindering voor kleine nalatenschappen; 500 x (1 - (40.000/50.000) 500 x 0,2 = 
100

■ 1.100 x 30.000 / 40.000 = 825

○ verschuldigde schenkbelasting: 900 - 825 = 75 euro
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4. Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong 

Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong wordt mogelijk

● Voorbeeld 3: A erft banktegoeden met een waarde van 50.000 euro, binnen het jaar schenkt hij 
de som door aan zijn kinderen: een geldsom van 30.000 euro aan B, een geldsom van 10.000 
aan C en een geldsom van 10.000 aan D. Hoeveel bedraagt de schenkbelasting?  

○ B: 900 (schenkbelasting zonder vrijstelling: 3% x 30.000) - 900 (⅗ x totale erfbelasting = ⅗ x 
1.500) = 0

○ C: 300 (schenkbelasting zonder vrijstelling: 3% x 10.000) - 300 (⅕ x totale erfbelasting = ⅕ x 
1.500) = 0

○ D: 300 (schenkbelasting zonder vrijstelling: 3% x 10.000) - 300 (⅕ x totale erfbelasting = ⅕ x 
1.500) = 0

129

4. Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong 

Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong wordt mogelijk

● Progressievoorbehoud? De doorgeefschenking wordt op gelijke wijze behandeld als een 
andere schenking

○ schenking binnen 3 jaar na een doorgeefschenking (door dezelfde schenker aan dezelfde 
begiftigde): progressievoorbehoud toepassen op tweede schenking

○ doorgeefschenking binnen 3 jaar na een eerdere schenking: schenkbelasting op 
doorgeefschenking wordt berekend rekening houdend met progressievoorbehoud

○ schenker overlijdt binnen 3 jaar na doorgeefschenking: bij de berekening van de 
erfbelasting is het progressievoorbehoud van toepassing 
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4. Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong 

● VLABEL SP nr. 19021 d.d. 18 februari 2019
doorgeefschenking

○ hoe moeten limieten berekend worden indien er meerdere onroerende goederen worden 
geschonken die niet allemaal deel uit een nalatenschap komen? 

○ wat indien zowel roerende en onroerende goederen worden geschonken en de 
brutowaarde van het erfdeel al dan niet groter is dan de waarde van de geschonken 
goederen?

○ wat bij schenking van onroerende goederen in verschillende akten?

○ wat bij een schenking op last van een geldsom?

131

4. Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong 

● 1) schenking in één akte van een niet-erfenisvreemd onroerend goed en een erfenisvreemd 
onroerend goed: waarde geschonken niet-erfenisvreemd goed > brutowaarde erfdeel

○ totale schenkbelasting berekenen

■ progressieve tarieven

■ pro rata opgesplitst tussen erfenisvreemd en niet-erfenisvreemd onroerend goed

○ schenkbelasting op erfenisvreemd onroerend goed volledig verschuldigd

○ beperking vrijstelling schenkbelasting tot waarde waarop erfbelasting 
werd betaald
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4. Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong 

● 1) cijfervoorbeeld

○ bruto-erfdeel: 230.000 en betaalde erfbelasting: 14.500

○ schenking aan 2 kinderen van een deels geërfd onroerend goed (250.000) en 
erfenisvreemd onroerend goed (100.000)

○ elk kind krijgt een schenking van 175.000 (= 350.000 / 2)

○ totale schenkbelasting per kind: 6.750 = (150.000 x 3%) + (25,000 x 9%)

○ schenkbelasting op erfenisvreemd onroerend goed: niet-vrijgesteld
■ 6.750 x 50.000 (erfenisvreemd) / 175.000 (totale schenking) = 1.928,57

○ schenkbelasting op niet-erfenisvreemd onroerend goed:
■ 6.750 x 125.000 (niet-erfenisvreemd) /175.000 (totale schenking) = 4.821,43

■ limiet vrijstelling: 4.821,43 (berekende schenkbelasting) x 230.000 
(brutowaarde erfdeel) / 250.000 (belastbare grondslag 
schenkbelasting) = 4.435,72

○ totale schenkbelasting:  1.928,57 + 4.821,43 - 4.435,72 = 2.314,28

133

4. Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong 

● 2) schenking in één akte van een niet-erfenisvreemd onroerend goed en een erfenisvreemd 
onroerend goed: waarde geschonken niet-erfenisvreemd goed < brutowaarde erfdeel

○ vrijstelling in schenkbelasting kan niet hoger zijn dan betaalde erfbelasting

○ reductie van het maximum indien geërfde goederen > geschonken waarde
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4. Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong 

● 2) cijfervoorbeeld 1

○ bruto-erfdeel: 300.000 en betaalde erfbelasting: 14.500

○ schenking aan 2 kinderen van een deels geërfd onroerend goed (250.000) en 
erfenisvreemd onroerend goed (100.000)

○ elk kind krijgt een schenking van 175.000

○ totale schenkbelasting per kind: 6.750 = (150.000 x 3%) + (25,000 x 9%)

○ schenkbelasting op erfenisvreemd onroerend goed: niet-vrijgesteld
■ 6.750 x 50.000 (erfenisvreemd) / 175.000 (totale schenking) = 1.928,57

○ schenkbelasting op niet-erfenisvreemd onroerend goed:
■ 6.750 x 125.000 (niet-erfenisvreemd) /175.000 (totale schenking) = 4.821,43

■ limiet totale vrijstelling: 14.500 (betaalde erfbelasting) x 250.000 (belastbare grondslag 
schenkbelasting) / 300.000 (bruto-erfdeel) = 12.083,33

■ limiet vrijstelling per kind: 12.083,33 / 2 = 6.041,67

■ niet-erfenisvreemd onroerend goed is volledig vrijgesteld

○ totale schenkbelasting: 1.928,57 
135

4. Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong 

● 2) cijfervoorbeeld 2

○ bruto-erfdeel: 300.000 en betaalde erfbelasting: 9.000

○ schenking aan 2 kinderen van een deels geërfd onroerend goed (250.000) en 
erfenisvreemd onroerend goed (100.000)

○ elk kind krijgt een schenking van 175.000

○ totale schenkbelasting per kind: 6.750 = (150.000 x 3%) + (25,000 x 9%)

○ schenkbelasting op erfenisvreemd onroerend goed: niet-vrijgesteld

■ 6.750 x 50.000 (erfenisvreemd) / 175.000 (totale schenking) = 1.928,57

○ schenkbelasting op niet-erfenisvreemd onroerend goed:

■ 6.750 x 125.000 (niet-erfenisvreemd) /175.000 (totale schenking) = 4.821,43

■ limiet totale vrijstelling: 9.000 (betaalde erfbelasting) x 250.000 (belastbare 
grondslag schenkbelasting) / 300.000 (bruto-erfdeel) = 7.500

■ limiet vrijstelling per kind: 7.500 / 2 = 3.750

○ totale schenkbelasting: 1.928,57 + 4.821,43 - 3.750 = 3.000
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4. Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong 

● 3) schenking in twee verschillende akten: eerst schenking van het erfenisvreemd onroerend 
goed en daarna schenking van een niet-erfenisvreemd onroerend goed 

○ bruto-erfdeel 230.000 en betaalde erfbelasting: 14.500

○ schenking aan twee kinderen

■ schenking 1: erfenisvreemd onroerend goed: 100.000 (elk 50.000)

■ schenking 2: niet-erfenisvreemd onroerend goed: 250.000 (elk 125.000)

○ schenkbelasting op akte 1: 1.500 (= 50,000 x 3%)

○ schenkbelasting op akte 2: 

■ toepassing progressievoorbehoud: 5.250 = (100.000 x 3%) + (25.000 x 9%)

■ limiet vrijstelling: 5.250 (verschuldigde schenkbelasting) x 230.000 (brutowaarde 
erfdeel) / 250.000 (belastbare grondslag schenkbelasting) = 4.830

■ schenkbelasting: 5.250 - 4.830 = 420

○ totale schenkbelasting: 1.500 + 420 = 1.920

137

4. Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong 

● 3) schenking in twee verschillende akten: eerst schenking van het erfenisvreemd onroerend 
goed en daarna schenking van een niet-erfenisvreemd onroerend goed 

○ duidelijk voordeliger dan schenken in 1 akte

○ deze keuze kan belastingplichtige maken, is niet in strijd met de wet
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4. Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong 

● 4) gelijktijdige schenking van roerende goederen en een niet-erfenisvreemd onroerend goed: 
schenking > bruto-erfdeel

○ bruto-erfdeel roerende goederen: 50.000 en bruto-erfdeel onroerende goederen: 
200.000

○ betaalde erfbelasting: 14.700

○ schenking aan 1 kind van roerende goederen (60.000) en geërfd onroerend goed 
(200.000)

○ schenkbelasting: 10.800

■ schenking roerende goederen: 1.800 (60.000 x 3%)

■ schenking onroerend goed: 9.000 = (150.000 x 3%) + (50.000 x 9%)

○ vrijstelling: 10.800 (verschuldigde schenkbelasting) x 250.000 (brutowaarde erfdeel) / 
260.000 (belastbare grondslag schenkbelasting) = 10.384,62

○ verschuldigde schenkbelasting: 10.800 - 10.384,62 = 415,38

139

4. Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong 

● 5) gelijktijdige schenking van roerende goederen en een erfenisvreemd onroerend goed

○ bruto-erfdeel roerende goederen: 50.000 en bruto-erfdeel onroerende goederen: 
200.000

○ betaalde erfbelasting: 14.700

○ schenking aan 1 kind van roerende goederen (80.000) en erfenisvreemd onroerend goed 
(180.000)

○ schenkbelasting op roerende goederen: 2.400 (80.000 x 3%)

■ vrijstelling: 14.700 (betaalde erfbelasting) x 80.000 (belastbare grondslag 
schenkbelasting) / 250.000 (totaal bruto-erfdeel) = 4.704

■ doorgeefschenking roerende goederen volledig vrijgesteld

○ schenking op erfenisvreemd onroerend goed: 7.200 = (150.000 x 3%) + (30.000 x 9%)

○ verschuldigde schenkbelasting: 7.200
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4. Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong 

● 6) schenking van niet-erfenisvreemd onroerend goed op last van een geldsom

○ bruto-erfdeel roerende goederen: 50.000 en bruto-erfdeel onroerende goederen: 125.000

○ betaalde erfbelasting: 9.450

○ schenking aan kind 1 van onroerend goed (250.000, voor de helft geërfd) onder last tot 
betalen van een geldsom aan kind 2 van 125.000

○ schenkbelasting per kind: 3.750 (125.000 x 3%)

○ vrijstelling: 3.750 (berekende schenkbelasting) x 175.000 (brutowaarde erfdeel) / 250.000 
(totaal belastbare grondslag schenkbelasting) = 2.625

■ doorgeefschenking roerende goederen volledig vrijgesteld

○ verschuldigde schenkbelasting per kind: 3.750 - 2.625 = 1.125

● 7) schenking van erfenisvreemd onroerend goed op last van een geldsom

○ hoofdschenking betreft een erfenisvreemd onroerend goed: geen vrijstelling

○ geldt ook voor de secundaire schenking

141

4. Flexibele en gedeeltelijke erfenissprong 

Doorgeefschenking: Waals Gewest

● Waals Decreet 6 mei 2019
● 0%-tarief (art. 141 W.W.Reg.)

○ schenker heeft geërfd in rechte lijn 
○ vererfde goederen geheel/gedeeltelijk schenken aan afstammelingen in eerste graad
○ verklaring van generatiesprong én authentieke akte
○ binnen 90 dagen volgend op de dag van de aangifte nalatenschap 
○ schenking onder dubbele opschortende voorwaarde 

■ successie-aangifte tijdig wordt ingediend (in de situatie waarin verklaring van generatiesprong 
plaatsvindt)

■ successierechten worden betaald door de aangeduide personen 
○ de schenking mag geen verdeling van eigendom tot gevolg hebben 
○ geen expliciete beperking dat het moet gaan om nalatenschappen onderworpen aan Waalse 

successierechten (i.t.t. Vlaams Gewest), maar impliciet door verwijzing naar indiening successie-aangifte 
conform termijnen W.W.Succ. en betaling successierechten conform W.W.Succ. 

● progressievoorbehoud 
○ er moet geen rekening worden gehouden met de schenking van een onroerend goed die 

is gebeurd met toepassing van het nieuw e0%-tarief. 
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5. Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik

● Hervorming erfrecht schaft inbrengverplichting t.a.v. LLE af, maar creëert nieuwe figuur: 
wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik

○ artikel 4.18, lid 1-2 en artikel 4.23, §2 BW

○ erflater moet geschonken hebben onder voorbehoud van vruchtgebruik (ten voordele 
van zichzelf)

○ ten tijde van de schenking moet LLE hoedanigheid hebben van echtgenoot van de 
schenker (4.18, lid 1 BW)

■ LLWSP (4.23, §2 BW): wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik op geschonken 
gezinswoning en huisraad (met voorbehoud van VG)

■ LLE bij overlijden en hoedanigheid van WSP ten tijde van schenking 
gezinswoning/huisraad (4.18, lid 2 BW) → wettelijk toegekend opvolgend 
vruchtgebruik op gezinswoning en huisraad

143

5. Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik

● Hervorming erfrecht schaft inbrengverplichting t.a.v. LLE af, maar creëert nieuwe figuur: 
wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik

○ vruchtgebruik moet nog bestaan op ogenblik van overlijden

○ LLE mag bij leven van de erflater daar zelf niet aan verzaken 
(punctuele erfovereenkomst)

○ schenker kan bij testament het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik ontnemen 
aan LLE of LLWSP (geen reservatair erfdeel van LLE)

○ overgangsrecht: geen wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik wanneer voor IWT 
hervorming erfrecht werd geschonken met vrijstelling van inbreng t.o.v. LLE
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5. Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik

● Belast in erfbelasting Vlaanderen? 

○ art. 2.7.1.0.2. VCF

○ erfbelasting is verschuldigd op een verkrijging van vruchtgebruik met toepassing van art. 
4.18, lid 1-2 en artikel 4.23, §2 BW, tenzij LLE of LLWSP heeft verzaakt aan voormeld 
vruchtgebruik

○ vrijstelling gezinswoning blijft van toepassing

■ gezinswoning op dag van overlijden

■ geen aanleiding tot bijkomende taxatie 

○ wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik = wettelijke terugval → wettelijk erfrecht 
→ erfbelasting 

○ kritiek: 

■ inbrengverplichting t.a.v. LLE: fiscaal neutraal

■ wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik beoogt LLE zijn levens-
standaard te behouden, maar hiervoor moet erfbelasting worden betaald

■ het nieuwe verruimde erfrecht wordt op fiscaal vlak afgestraft

■ Oplossing? Zie verder

145

5. Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik vergelijking andere gewesten

● art. 2 W.Succ. werd nog niet aangepast 
○ wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik wordt niet belast in de successierechten
○ → indien Brussels Hoofdstedelijk Gewest of Waals Gewest heffingsbevoegd bij overlijden 

(! woonplaats laatste 5 jaar) kan het aangewezen zijn om geen conventionele overgang 
van vruchtgebruik te voorzien
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6. Omzetting vruchtgebruik

Fiscaal
Artikel 2.7.3.3.2 VCF, 1e lid, 5° VCF:

Artikel 2.7.3.3.2 VCF, 1e lid, 6° VCF:
voor het op het hoofd van een 
derde gevestigde vruchtgebruik : 
de jaarlijkse opbrengst van de 
goederen, berekend tegen 4% 
van de waarde van de volle 
eigendom, te vermenigvuldigen 
met het cijfer, vermeld in punt 5° ;

147

Leeftijdscoëfficiënt leeftijd van degene op het hoofd van wie 
de rente gevestigd is, in jaar

18 ≤ 20

17 > 20-30

16 > 30-40

14 > 40-50

13 > 50-55

11 > 55-60

9,5 > 60-65

8 > 65-70

6 > 70-75

4 > 75-80

2 > 80

6. Omzetting vruchtgebruik

Burgerrechtelijk

1 JULI 2021. - Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als 
bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het oud Burgerlijk Wetboek
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6. Omzetting vruchtgebruik

Omzetting VG LLE
● Gerechtelijke omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot

○ bestond reeds

○ omzetting in volle eigendom van met vruchtgebruik belaste goederen, in een geldsom of in een 
geïndexeerde rente

○ verzoek tot omzetting wordt beoordeeld door familierechtbank → beoordelingsbevoegdheid 
verschillend in functie van graad van bloedverwantschap tussen blote eigenaars
■ langstlevende echtgenoot + afstammelingen

● beiden hebben te allen tijde het recht om de omzetting te vorderen

● rechter heeft een discretionaire beoordelingsbevoegdheid

■ langstlevende echtgenoot + andere dan afstammelingen

● langstlevende echtgenoot kan omzetting eisen eerste 5 jaar na openvallen 
nalatenschap

● blote eigenaars en langstlevende echtgenoot (na 5 jaar) kunnen 
omzetting vragen: rechter heeft een discretionaire beoordelingsbevoegdheid

○ vruchtgebruiker heeft vetorecht m.b.t. omzetting van preferentiële goederen

○ vruchtgebruiker kan toewijzing van blote eigendom van preferentiële goederen eisen 
(tegen betaling) indien de blote eigendom niet toebehoort aan afstammelingen van de 
overledene → geen termijn 151

6. Omzetting vruchtgebruik

Omzetting VG LLE
● Nieuw: buitengerechtelijke omzetting

○ in hersamengestelde gezinnen

○ initiatiefrecht
■ langstlevende echtgenoot

■ niet-gemeenschappelijke kinderen

■ gemeenschappelijke kinderen kunnen dit niet (ook al zijn er niet-gemeenschappelijke kinderen)

○ moet onderdeel zijn van de vereffening-verdeling van de nalatenschap (uiterlijk bij 
mededeling van aanspraken in het kader van een gerechtelijke vereffening-verdeling)

○ moet niet worden gevorderd voor een rechter
■ bij discussie mag rechter de omzetting niet weigeren 

■ blote eigenaars en vruchtgebruiker bepalen onderling wijze en modaliteiten van omzetting

■ wanneer niets anders wordt overeengekomen: omzetting in onverdeeld 
aandeel van nalatenschap in volle eigendom

● vermijdt dat niet-gemeenschappelijke kinderen geldsom moeten betalen aan 
stiefouder

152

151

152



16/09/2022

77

6. Omzetting vruchtgebruik

Omzetting VG LLE
● VLABEL SP nr. 17048 d.d. 2 oktober 2017

Omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot

○ het verdeelrecht is verschuldigd op een buitengerechtelijke omzetting van vruchtgebruik 
op een onroerend goed

■ overeenkomstig art. 2.10.1.0.1, 3° VCF: verwijst naar omzetting van vruchtgebruik van 
LLE op basis van artikelen 745quater en 745quinquies oud BW (huidige artikelen: 
4.61, 4.62 en 4.64, §2 BW)

■ wettelijke grondslag van nieuw buitengerechtelijk omzettingsrecht: art. 745quater, 
1/1 oud BW (huidig artikel: 4.64, § 4 BW)

○ eenmaal verdeelrecht verschuldigd wanneer in 1 akte wordt overgegaan tot de omzetting 
van het vruchtgebruik en de verdeling van de onverdeeldheid die hierdoor tussen hen 
bestaat

153

6. Omzetting vruchtgebruik

Omzetting VG LLE
● Discrepantie tussen civiel recht en fiscaal recht op vlak van waardering vruchtgebruik blijft

● verschillende tabellen

○ enkel het civiel recht kent de instant-veroudering

■ langstlevende echtgenoot in samenloop met afstammelingen uit vorige relatie: 
vruchtgebruiker wordt geacht minstens 20 jaar ouder te zijn dan het oudste kind uit 
vorige relatie

○ voorbeeld: man overlijdt en laat een kind van 42 jaar (uit vorige relatie) en een echtgenote 
van 41 jaar na

■ burgerrechtelijk: vruchtgebruik bedraagt 24,47% van de waarde van het goed 
(vruchtgebruiker wordt geacht 62 jaar te zijn)

■ fiscaal: 56%

■ LLE krijgt een vruchtgebruik ter waarde van 24,47%, maar betaalt 
erfbelasting op een waarde van 56%

○ dit wordt niet rechtgezet in de hervorming van het erfrecht
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6. Omzetting vruchtgebruik

Omzetting VG LLE: discrepantie tussen civiel - fiscaal recht op vlak van waardering vruchtgebruik 

● verschillende tabellen

○ Man overlijdt en laat zijn 41-jarige vrouw en hun kinderen na

○ Waardering vruchtgebruik 41-jarige vrouw

■ Fiscaal: 56%

■ Civiel: 37,47%

○ LLE krijgt een vruchtgebruik ter waarde van 37,47%, maar betaalt erfbelasting op een 
waarde van 56%

155

6. Omzetting vruchtgebruik

Omzetting VG LLE: discrepantie tussen civiel - fiscaal recht op vlak van waardering vruchtgebruik 
● fiscale tabel hanteert dezelfde waarde per leeftijdscategorie en zowel voor man als vrouw 

>< civiele tabel hanteert een andere waarde per leeftijd en een andere waarde voor mannen en 
vrouwen, bv.:

156

Leeftijd Fiscale waarde VG Civiele waarde VG man Civiele waarde VG vrouw

41 56% 35,95% 37,47%

42 56% 35,24% 36,80%

43 56% 34,52% 36,13%

44 56% 33,81% 35,46%

45 56% 33,08% 34,77%

46 56% 32,35% 34,09%

47 56% 31,62% 32,39%

48 56% 30,88% 32,69%
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2.5.
Gunstmaatregel familiebedrijven 

157

2.5 Gunstmaatregel familiebedrijven Vl. Gewest

● Gunstmaatregel familiebedrijven
○ Familiale onderneming / aandelen familiale vennootschap vallen in nalatenschap
○ Doelstelling gunstregime: opvolging familiebedrijven stimuleren en continuïteit 

familiebedrijven garanderen
○ Voorwaarden verschillend per regio:

■ Gunstregime Vlaams Gewest: 
● Vrijstelling (0%) in schenkbelasting
● Verlaagd vlak tarief (3/7%) in erfbelasting 

○ 3%: tarief in rechte lijn en tussen partners
○ 7%: tarief tussen andere personen 

■ Mits naleving bepaalde voorwaarden op ogenblik van schenking/overlijden en 
gedurende drie jaar na schenking/overlijden
● Voorwaarden bij schenking en vererving gelijkgeschakeld

■ Voorwaarden om in aanmerking te komen voor gunstregime:
● 1) voorwerp en definitie (familiale onderneming / vennootschap)
● 2) participatievoorwaarde
● 3) activiteitsvoorwaarde
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2.5 Gunstmaatregel familiebedrijven Vl. Gewest

● Gunstmaatregel familiebedrijven
○ Voorwaarden om in aanmerking te komen voor gunstregime:

■ 1) voorwerp en definitie (familiale onderneming / vennootschap)
● familiale onderneming 

○ voorwerp: 
■ activa door erflater (of partner) beroepsmatig geïnvesteerd in familiale 

onderneming (bv. machines, cliënteel, bedrijfsgebouw)
■ VE / BE / VG
■ uitgezonderd: overdracht onroerend goed hoofdzakelijk voor bewoning bestemd 

(inrichting) of aangewend (effectief gebruik)
○ definitie: 

■ nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit of een vrij beroep
■ door erflater of partner persoonlijk geëxploiteerd en uitgeoefend
■ al dan niet samen met anderen

159

2.5 Gunstmaatregel familiebedrijven Vl. Gewest

● Gunstmaatregel familiebedrijven
○ Voorwaarden om in aanmerking te komen voor gunstregime:

■ 1) voorwerp en definitie (familiale onderneming / vennootschap)
● familiale vennootschap 

○ voorwerp: 
■ aandelen/certificaten van een familiale vennootschap
■ VE / BE / VG

○ definitie: 
■ elke vennootschap die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts-, 

of landbouwactiviteit of een vrij beroep tot doel heeft en uitoefent 
■ zetel van werkelijke leiding in EER
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2.5 Gunstmaatregel familiebedrijven Vl. Gewest

● Gunstmaatregel familiebedrijven
○ Voorwaarden om in aanmerking te komen voor gunstregime:

■ 1) voorwerp en definitie (familiale onderneming / vennootschap)
● familiale vennootschap 

○ holdingstructuren
■ actieve holding: de holdingvennootschap heeft zelf een nijverheids-, 

handels-, ambachts-, of landbouwactiviteit of een vrij beroep tot doel 
en oefent deze activiteit zelf uit 

■ passieve holding: kwalificeert toch als familiale vennootschap 
indien de holdingvennootschap minstens 30% van de aandelen 
houdt van minstens één directe dochtervennootschap die wel actief
is en deze actieve dochtervennootschap heeft haar zetel van 
werkelijke leiding in EER

161

2.5 Gunstmaatregel familiebedrijven Vl. Gewest

● Gunstmaatregel familiebedrijven
○ Voorwaarden om in aanmerking te komen voor gunstregime:

■ 2) participatievoorwaarde
● Erflater en/of familie bezit 50% van de stemrechten in de vennootschap
● Erflater en/of familie bezit 30% én deze familie bezit samen met 1 andere familie 

70% van de stemrechten in de vennootschap
● Erflater en/of familie bezit 30% én deze familie bezit samen met 2 andere 

families 90% van de stemrechten in de vennootschap
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Familiale vennootschap - Voorwaarden om in aanmerking te komen voor het gunstregime  

● Voorbeeld: kwalificeert niet

163

Ouders   

👫

Passieve Holding 

Explo Patrico

100% 

100% 10% 

2.5 Gunstmaatregel familiebedrijven Vl. Gewest

Familiale vennootschap - Voorwaarden om in aanmerking te komen voor het gunstregime  

● Voorbeeld: kwalificeert wel
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Ouders   

👫

Passieve Holding 

Explo Patrico

100% 

100% 30% 

2.5 Gunstmaatregel familiebedrijven Vl. Gewest
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Familiale vennootschap - Voorwaarden om in aanmerking te komen voor het gunstregime  

● Voorbeeld: kwalificeert:

○ niet met betrekking tot exploitatievennootschap

○ wel via holding 
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Erflater

👩

Explo

20% 100% 

80% 

Holding

2.5 Gunstmaatregel familiebedrijven Vl. Gewest

Familiale vennootschap - Voorwaarden om in aanmerking te komen voor het gunstregime  

● Voorbeeld: kwalificeert:

○ niet met betrekking tot de holding

○ wel met betrekking tot de 
exploitatievennootschap
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Erflater

👩

Explo

75% 

25% 

Holding

100% 

2.5 Gunstmaatregel familiebedrijven Vl. Gewest
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Familiale vennootschap - Voorwaarden om in aanmerking te komen voor het gunstregime  

● Voorbeeld: kwalificeert

○ niet in hoofde van zus 

○ wel in hoofde van broer via holding
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Zus   

👩

Explo

51% 

100% 

49% 

Broer   

👨

Holding 

2.5 Gunstmaatregel familiebedrijven Vl. Gewest

Familiale vennootschap - Voorwaarden om in aanmerking te komen voor het gunstregime  

● Voorbeeld: kwalificeert niet

168

Derde 
1   

Explo

20% 

30% 
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2.5 Gunstmaatregel familiebedrijven Vl. Gewest
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Familiale vennootschap - Voorwaarden om in aanmerking te komen voor het gunstregime  

● Voorbeeld: kwalificeert wel
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2.5 Gunstmaatregel familiebedrijven Vl. Gewest

2.5 Gunstmaatregel familiebedrijven Vl. Gewest

● Gunstmaatregel familiebedrijven
○ Voorwaarden om in aanmerking te komen voor gunstregime:

■ 3) activiteitsvoorwaarde
● Uitgesloten van het gunstregime: vennootschappen die geen reële economische 

activiteit hebben 
● Een vennootschap wordt geacht geen reële economische activiteit te hebben 

indien uit de goedgekeurde jaarrekening van minstens één van de drie boekjaren 
voorafgaand aan het overlijden cumulatief aan twee voorwaarden is voldaan:
○ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (post 62 resultatenrekening) 

gelijk of lager is dan 1,5% van totale activa (balanspost 20/58)
○ Terreinen en gebouwen (post 22 jaarrekening) meer dan 50% van totale 

activa (balanspost 20/58)
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○ = Weerlegbaar vermoeden: 

■ tegenbewijs kan worden geleverd

■ omzendbrief VLABEL:
● alle onroerende goederen van de vennootschap worden aangewend voor de 

economische activiteit van de vennootschap
● uitgesloten: onroerend goed dat voor privatief genot bestemd of gebruikt is
● verhuur onroerend goed 

○ aan derden (private of handelshuur), volstaat niet als tegenbewijs
○ kan uitzonderlijk in aanmerking komen als het bedrijfsgebouwen betreft 

die uitsluitend door één of meerdere actieve dochtervennootschap(pen) 
word(t)(en) gebruikt. 

171

2.5 Gunstmaatregel familiebedrijven Vl. Gewest

2.5 Gunstmaatregel familiebedrijven Vl. Gewest

REA Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 4 februari 2020
Procedure voor rechtbank
Tegenbewijs dat er een reële activiteit is, moet mogelijk zijn, ook al zit er residentieel vastgoed in →
gemengde vennootschap moet het tegenbewijs kunnen leveren

- beenhouwerij had ontegensprekelijk een activiteit
- geen uitspraak over de verhouding tussen beide activiteiten (operationele poot vs. 

vastgoedpoot)

Tussenarrest hof van beroep 1 juni 2021 omtrent “reële economische activiteit” in het kader van het 
gunstregime voor de vererving van aandelen van familiale vennootschappen
● vennootschap met privé vastgoed 
● belastingplichtige kan tegenbewijs leveren van reële economische activiteit 

○ geen wettelijk begrip
● hof: reële economische activiteit moet onder zijn gewone betekenis worden verstaan

○ verhuur ORG is geen economische activiteit
○ beenhouwerij-activiteit → vennootschap heeft wel een reële economische activiteit 
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2.5 Gunstmaatregel familiebedrijven Vl. Gewest

Omvang van de vrijstelling

● Voorbeeld: 

○ Geen transparantie voor zelf kwalificerende 
vennootschap (ook niet in geval van een ‘actieve’ holding) 

○ Geen deelneming van 30% in een kwalificerende 
dochtervennootschap vereist

○ Ook eventuele andere vermogensbestanddelen van de 
holding komen in aanmerking 

173

Opco

15% 30% 100% 

Erflater  

👩

Holding 

(operationeel)

50% 

ManacoPatrico

2.5 Gunstmaatregel familiebedrijven Vl. Gewest

Omvang van de vrijstelling 

● Voorbeeld 

○ Deelneming van 30% in kwalificerende 

● dochtervennootschap vereist 

■ Vrijstelling beperkt tot de waarde van de aandelen van
de holding in Dochter 1 en Dochter 2 
→ = onderliggende exploitatievennootschappen, 
gelegen in EER

○ Vrijstelling: 

■ Waarde Dochter 1 (integraal) 

■ Waarde Dochter 2 (integraal)

■ Niet waarde Dochter 3  

■ Niet waarde andere 
vermogensbestand-
delen van de holding
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Explo 2 /
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15% 30% 100% 

Schenkers  

👫
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(passief)

100% 

Patrico /

Dochter 3

Explo 1 /

Dochter 1
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● Gunstmaatregel familiebedrijven
○ Behoud vermindering: het verlaagd tarief in erfbelasting kan maar behouden blijven indien 

gedurende drie jaar vanaf het overlijden cumulatief aan een aantal voorwaarden wordt 
voldaan
■ familiale onderneming

● ononderbroken voortzetten activiteit gedurende 3 jaar na datum overlijden met 
dien verstande dat de familiale onderneming wel kan overgedragen worden

● indien en in de mate dat de onroerende goederen (die met verlaging van 
erfbelasting werden overgedragen) gedurende periode van 3 jaar niet 
hoofdzakelijk tot bewoning worden aangewend/bestemd

175

2.5 Gunstmaatreel familiebedrijven Vl. Gewest

2.5 Gunstmaatregel familiebedrijven Vl. Gewest

● Gunstmaatregel familiebedrijven
○ Behoud vermindering: het verlaagd tarief in erfbelasting kan maar behouden blijven indien 

gedurende drie jaar vanaf het overlijden cumulatief aan een aantal voorwaarden wordt 
voldaan
■ familiale vennootschap

● blijven kwalificeren als familiale vennootschap
● ononderbroken een activiteit van de familiale vennootschap voortzetten
● jaarlijks een (geconsolideerde) jaarrekening opmaken en publiceren
● zetel van werkelijke leiding van de vennootschap blijft in lidstaat EER
● kapitaal (of vergelijkbaar begrip) mag niet dalen door uitkeringen of 

terugbetalingen
○ kapitaalloze vennootschap (BV): het eigen vermogen daalt niet gedurende 

drie jaar vanaf de datum van de authentieke akte van schenking door 
uitkeringen of terugbetalingen tot onder het bedrag van de tot op de 
datum van de authentieke akte van schenking verrichte inbrengen, 
zoals dat blijkt uit de jaarrekening
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2.5 Gunstmaatregel familiebedrijven Vl. Gewest

Gunstmaatregel familiebedrijven

● Voorstel van decreet van 15 maart 2022 tot wijziging van de VCF wat betreft het uitsluiten van
de gunstregeling voor familiale vennootschappen in de erf- en schenkbelasting voor
onroerende goederen die hoofdzakelijk voor private bewoning aangewend of bestemd zijn
○ n.a.v. Rb. Oost-Vlaanderen (afdeling Gent) 4 februari 2020 en Gent 1 juni 2021:

■ indien vennootschap bewijs van reële economische activiteit kan leveren volstaat dit
om de vennootschap te kwalificeren als familiale vennootschap onder de bepaling
van het gunstregime

■ gunstregime van toepassing op actieve vennootschap ondanks privé onroerend
goed in vennootschap die niet werd aangewend voor economische activiteit

○ voorstel toevoeging aan artikel 2.7.4.2.2, §1, lid 1, 2° VCF (erfbelasting) en artikel 2.8.6.0.3, §1,
lid 1, 2° VCF (schenkbelasting)
■ “Dat verlaagd tarief (erfbelasting)/De vrijstelling (schenkbelasting) wordt niet toegekend als er

zich in de vennootschap of in een vennootschap waarvan de moedervennootschap aandelen
aanhoudt, onroerende goederen bevinden die hoofdzakelijk voor private bewoning worden
aangewend of voor private bewoning bestemd zijn”
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Deel III
Technieken van vermogensplanning
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Inhoudstafel technieken van vermogensplanning

1) Huwelijkscontract 
2) Erfovereenkomst
3) Testament
4) Schenking roerend vermogen 
5) Schenking onroerend vermogen 
6) Speciale planningstechnieken onroerend goed
7) Beding van aanwas
8) Levensverzekeringen
9) Controlestructuren

179

Randbemerking

Opgelet met planning met internationale elementen (zie tevens supra)!

● Verschillende aanknopingsfactoren erfbelasting
○ Persoonlijke criteria

■ Inwonerschap erflater 
■ Inwonerschap erfgenaam
■ Hoe inwonerschap bepalen? Woonplaats, domicilie, nationaliteit, …?

○ Situs-criteria
■ Onroerend goed 
■ schuldvorderingen tegen een inwoner 
■ Aandelen van vastgoedvennootschap 
■ Banktegoeden 

Risico op dubbele taxatie! 2.7.5.0.4 VCF geldt enkel voor buitenlandse erfbelasting op 
onroerende goederen
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3.1.
Planning via huwelijkscontract 

181

Inhoudstafel planning via huwelijkscontract

1) Stelsel van algehele gemeenschap
2) Wettelijk stelsel 
3) Conventioneel stelsel van gemeenschap

○ inbreng van goederen in huwgemeenschap
○ verdelingsbedingen
○ beding van vooruitmaking
○ stelsel van algehele gemeenschap

4) Stelsel van scheiding van goederen
○ verrekenbeding
○ toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen (TIGV)
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Huwelijksvermogensrecht

Wanneer is er sprake van een huwelijk? 

= samenleven van twee personen die gehuwd zijn voor de ambtenaar van de burgerlijke stand

Primair stelsel?

● dwingend = verplicht
● toepasselijk op al wie huwt, ongeacht huwelijksvermogensstelsel 
● art. 212-224 oud BW

○ samenwoningsplicht, getrouwheid, hulp en bijstand
○ verblijfplaats wordt in onderlinge overeenstemming bepaald
○ bescherming gezinswoning en huisraad

→ opgelet: gezinswoning in vennootschap 
○ recht beroep uit te oefenen zonder instemming andere echtgenoot en iedere echtgenoot 

ontvangt zijn inkomsten alleen (besteding bij voorrang aan lasten van het huwelijk)
○ iedere echtgenoot kan rekening openen/kluis huren zonder instemming andere
○ iedere echtgenoot draagt bij in lasten van het huwelijk naar zijn vermogen
○ iedere schuld aangegaan door echtgenoot t.b.v. huishouden of 

opvoeding kinderen verbindt andere echtgenoot hoofdelijk
183

Huwelijksvermogensrecht

Secundair  stelsel?

● regelt de vermogensrechtelijke verhoudingen tussen echtgenoten
● voor welk huwelijksvermogensstelsel kan men kiezen?
● indien geen huwelijkscontract: wettelijk stelsel
● via huwelijkscontract

○ kiezen voor het wettelijk stelsel
○ kiezen voor een ander stelsel

■ stelsel algehele gemeenschap
■ stelsel scheiding van goederen 

○ modaliteiten koppelen aan een stelsel

→ binnen grenzen primair stelsel en 
openbare orde
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1. Stelsel van algehele gemeenschap

Huwelijksvermogensstelsels

● stelsel van algehele gemeenschap
○ huwelijkscontract
○ één vermogen
○ uitzondering: voorbeeld uitgesloten schenking/erfenis ouders

185

💑
Gemeenschappelijk vermogen

👱
Eigen 

vermogen 

man 

👩
Eigen 

vermogen 

vrouw

2. Wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensstelsels

● wettelijk stelsel
○ wanneer?

■ geen huwelijkscontract → wetgever kiest voor wie huwt zonder huwelijkscontract
■ bij huwelijkscontract wordt gekozen voor het wettelijk stelsel

○ vermogensopbouw tijdens het huwelijk via beroepsinkomsten
■ solidariteitsgedachte en gelijkberechtiging
■ respect voor het historisch familiebezit

○ drie vermogens
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vermogen

👩
Eigen vermogen 
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👱
Eigen vermogen 
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2. Wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

● algemeen
○ = scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten
○ van rechtswege van toepassing
○ aanvullend karakter
○ gemeenrechtelijk karakter (art. 2.3.12, § 1 BW)

● oorzaken ontbinding (art. 2.3.41 BW): overlijden, EOT, EOO, scheiding van tafel en bed, 
gerechtelijke scheiding van goederen, grote wijziging van het huwelijksvermogensstelsel

● stappenplan vereffening-verdeling huwelijksvermogensstelsel
○ 1) samenstelling vermogens
○ 2) opmaken vergoedingsrekeningen
○ 3) verrekening van lasten
○ 4) verrekening van vergoedingen
○ 5) verdeling netto-baten 

187

2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

● 1) Samenstelling van de vermogens
○ ACTIEF

■ eigen vermogen (van elke echtgenoot): art. 2.3.17 - 2.3.20 BW
● eigen door hun oorsprong

○ eigen goederen bij aangaan van huwelijk
○ goederen verkregen om niet tijdens het huwelijk (schenking, erfenis)

● eigen door hun aard
○ toebehoren van eigen goederen

■ bv. huis opgetrokken op eigen grond

○ aandeel door één verkregen in een goed waarvan hij reeds 
medeëigenaar is
■ bv. huis na erfenis voor helft van één echtgenoot, koopt tweede helft van broer 

→ ook eigen

○ persoonlijke voorwerpen
■ bv. kleding, juwelen
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2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

○ goederen verkregen door zaakvervanging of (weder)belegging 
■ zaakvervanging: bv. verkrijging van aandelen in een vennootschap 

door inbreng handelszaak
■ belegging: bv. aankoop auto met eigen gelden
■ wederbelegging: een goed verwerven na vervreemding van een 

eigen goed (art. 2.3.21 BW)
● onroerende wederbelegging

○ na een verklaring in de aankoopakte
○ voor meer dan ½ betaald via opbrengst van eigen goed

● vervroegde onroerende wederbelegging: een aankoop met 
gemeenschapsgeld, gevolgd door vervreemding
○ verklaring van vervroegde wederbelegging in aankoopakte
○ meer dan ½ van de gemeenschapsgelden moet binnen de 2 jaar zijn 

terugbetaald

● roerende wederbelegging
○ geen formaliteiten
○ meer dan ½ betaald met eigen goederen
○ geen vervroegde wederbelegging mogelijk

189

2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

○ titre en finance goederen (na hervorming huwelijksvermogensrecht)
■ onderscheid tussen hoedanigheid en vermogenswaarde van een 

goed
● hoedanigheid = titularis → eigen
● vermogenswaarde = economische waarde → gemeenschappelijk

■ komt tegemoet aan tegenstrijdige belangen
● hoogstpersoonlijke belangen van één echtgenoot
● vermogensbelangen van de gemeenschap (beide echtgenoten)

■ nadeel van kwalificatie als eigen of gemeenschappelijk goed 
waarbij het recht hoogstpersoonlijk is, maar de vermogenswaarde 
gemeenschappelijk
→ bv. recht op fysieke integriteit: hoogstpersoonlijk recht, maar 
schadevergoeding dekt verlies aan beroepsinkomsten

■ welke goederen?
● schade- en arbeidsongevallenvergoeding
● beroepsgoederen
● aandelen
● cliënteel 190
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2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

○ schade- en arbeidsongevallen
■ recht op herstel van de persoonlijke, lichamelijke of morele schade: 

eigen
■ statuut van de vergoeding: driedeling

● persoonlijke ongeschiktheid: eigen
● huishoudelijke ongeschiktheid: gemeenschappelijk
● economische ongeschiktheid: gemeenschappelijk 

→ niet mogelijk om de verschillende componenten te onderscheiden? vermoeden van 
gemeenschappelijkheid

○ beroepsgoederen
■ beroepsactieve echtgenoot kan ten volle over de 

“beroepsgoederen” beschikken
→ begrip ruimer dan “werktuigen en gereedschappen”

■ waarde van de beroepsgoederen komen toe aan het 
gemeenschappelijk vermogen
→ waarde komt meteen toe aan het gemeenschappelijk vermogen, 
niet louter bij de ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel via 
een vergoeding

191

2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

○ aandelen
■ art. 2.3.19, §1, 5 BW: 

“Eigen zijn, ongeacht het tijdstip van verkrijging (...) de lidmaatschapsrechten verbonden aan 
vennootschapsaandelen die met gemeenschappelijke gelden zijn verkregen en op naam van één 
echtgenoot zijn ingeschreven (...)  voor zover het hetzij om een besloten vennootschap gaat, hetzij 
om een vennootschap waarin enkel die echtgenoot zijn professionele activiteit als zaakvoerder of 

beheerder uitoefent”

■ art. 2.3.22, §1, 5 BW: 
“Gemeenschappelijk zijn: (...) de vermogenswaarde van de vennootschapsaandelen bedoeld in 
artikel 2.3.19, §1, 5°”

■ toepassingsgebied
● vennootschapsaandelen (minstens voor de helft) betaald met 

gemeenschapsgelden
● ingeschreven op naam van één echtgenoot
● beperkingen m.b.t. de aard van de vennootschap: besloten 

vennootschap of vennootschap 
waarin enkel die echtgenoot zijn professionele 
activiteit als zaakvoerder of beheerder uitoefent

192

191

192



16/09/2022

97

2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

○ aandelen
■ lidmaatschapsrechten zijn eigen

● deelnamerecht aan algemene vergadering
● stemrecht
● voorkeurrecht bij kapitaalverhoging
● recht om uitsluiting van een vennoot te vragen
● recht om gerechtelijke ontbinding te vorderen
● …

■ vermogensrechten zijn gemeenschappelijk
● dividenden
● liquidatiesaldo
● verkoopprijs
● uitgiftepremies
● kapitaaluitkering bij kapitaalvermindering
● ...

193

2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

○ aandelen
■ vb. Guido en Patricia zijn gehuwd. Guido is tandarts en heeft zijn 

tandartspraktijk uitgebouwd onder de vorm van een BV, waarbij alle 
aandelen zijn ingeschreven op naam van Guido. Zijn de aandelen 
eigen of gemeenschappelijk? 

● Hypothese 1: gehuwd onder stelsel van scheiding van 
goederen
○ de aandelen zijn een eigen goed van Guido
○ ongeacht de chronologische volgorde tussen het 

huwelijk van Guido en Patricia enerzijds en de oprichting 
van de tandarts-vennootschap van Guido anderzijds
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2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

○ aandelen
● Hypothese 2: gehuwd onder het wettelijk stelsel 

○ Guido had zijn tandarts-vennootschap reeds opgericht 
voor het huwelijk: de aandelen zijn een eigen goed van 
Guido

○ Guido had zijn tandarts-vennootschap opgericht tijdens 
het huwelijk

- vermoeden van gemeenschappelijkheid: 
gemeenschappelijk

- roerende wederbelegging van 
eigen goederen: eigen

- vennootschapsaandelen verkregen met 
gemeenschapsgelden, ingeschreven op naam van één 
echtgenoot en het betreft een besloten vennootschap: 
lidmaatschapsrechten zijn eigen aan Guido, 
vermogensrechten zijn
gemeenschappelijk
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2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

○ cliënteel
■ recht op cliënteel is eigen
■ vermogenswaarde van cliënteel is gemeenschappelijk
■ opdeling titre en finance geldt niet indien het cliënteel is 

opgebouwd binnen een beroep dat de echtgenoten samen 
uitoefenen of een bedrijf dat ze samen uitbaten

○ individuele levensverzekeringen
■ hypothese 1: verzekerde prestatie niet opeisbaar bij ontbinding van 

het huwelijk
■ hypothese 2: verzekerde prestatie wordt opeisbaar bij ontbinding 

van het huwelijk
■ hypothese 3: verzekerde prestatie tijdens het huwelijk
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2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

○ individuele levensverzekeringen
■ hypothese 1: verzekerde prestatie niet opeisbaar bij ontbinding van 

het huwelijk 
→ eigen mits vergoeding (art. 2.3.18, 5 BW)
● waarde van levensverzekeringscontract is eigen goed van de 

verzekeringnemer (waarde op datum ontbinding)
● vergoeding verschuldigd indien premies met 

gemeenschapsgelden werden betaald 
● vergoeding na betaalde premies met gemeenschapsgelden 

○ betalingen tijdens het huwelijk worden vermoed met 
gemeenschapsgelden te zijn gedaan, tenzij tegenbewijs

○ vergoeding ook verschuldigd wanneer echtgenoot van 
verzekeringnemer wordt aangeduid als begunstigde 

○ echtgenoten kunnen van vergoeding afzien 
via een beding in huwelijkscontract
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2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

○ individuele levensverzekeringen
■ hypothese 2: verzekerde prestatie wordt opeisbaar bij ontbinding 

van het huwelijk 
→ eigen (art. 2.3.18, 6, en 2.3.19, §2, 2 BW)
● levensverzekering gesloten door echtgenoot in eigen 

voordeel: eigen, mits vergoeding
● levensverzekering gesloten door overleden echtgenoot in 

voordeel van langstlevende echtgenoot: eigen, zonder 
vergoeding

■ hypothese 3: verzekerde prestatie tijdens het huwelijk 
→ gemeenschappelijk, mits vergoeding
● goed verkregen tijdens het huwelijk met 

gemeenschapsgelden
● vergoeding verschuldigd aan eigen vermogen 

in de mate waarin premies met eigen gelden 
werden betaald
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2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

○ 1) Samenstelling van de vermogens
■ ACTIEF

● gemeenschappelijk vermogen: art. 2.3.22 BW
○ de beroepsinkomsten van elke echtgenoot 

■ bv. loon, opzeggingsvergoeding, winstparticipaties
○ vruchten, inkomsten en interesten van eigen goederen

■ bv. huurinkomsten van een eigen woning
○ schenkingen en legaten aan beide echtgenoten 
○ vermogenswaarde van titre-finance goederen
○ vermoeden van gemeenschappelijkheid: alle goederen waarvan niet 

bewezen is dat zij eigen zijn (restcategorie)

199

2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

○ 1) Samenstelling van de vermogens
■ PASSIEF

● gemeenschappelijk vermogen: art. 2.3.25 BW
○ specifiek gemeenschappelijke schulden

■ schulden aangegaan door beiden (gezamenlijk/hoofdelijk)
■ schulden aangegaan door 1 echtgenoot t.b.v. de huishouding en de 

opvoeding van de kinderen (zelfs als deze buitensporig zijn)
■ schulden aangegaan door 1 echtgenoot in het belang van het 

gemeenschappelijk vermogen
■ schulden ten laste van giften aan 2 echtgenoten gezamenlijk
■ interesten van eigen schulden 
■ onderhoudsschulden jegens bloedverwanten in de nederdalende 

lijn van één der echtgenoten 
○ alle schulden die geen eigen schulden zijn 

200

199

200



16/09/2022

101

2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

○ 1) Samenstelling van de vermogens
■ VERHAALBAARHEID VAN DE SCHULDEISERS

● eigen schulden: art.  2.3.26-2.3.27 BW
○ principe: eigen vermogen en inkomsten van echtgenoot-schuldenaar
○ uitzondering: uitbreiding verhaalsrecht op het gemeenschappelijk 

vermogen (! niet op het eigen vermogen van andere echtgenoot)
■ indien het gemeenschappelijk vermogen werd verrijkt
■ in geval van delictuele of quasi-delictuele schuld
■ in geval van schuld aangegaan door beide echtgenoten in verschillende 

hoedanigheid
● gemeenschappelijke schulden: art. 2.3.28 BW

○ principe: gemeenschappelijk vermogen en eigen vermogens van beiden
○ uitzondering: beperking verhaalsrecht op eigen vermogen echtgenoot-

niet-schuldenaar
■ buitensporige huishoudschulden
■ beroepsschulden
■ onderhoudsschulden jegens bloedverwanten in nederdalende 

lijn van 1 echtgenoot 201

2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

○ 1) Samenstelling van de vermogens
■ BESTUUR

● eigen vermogen: art. 2.3.39 BW
○ principe: exclusief bestuur (elke echtgenoot bestuurt eigen vermogen)
○ rekening houden met het primair stelsel

● gemeenschappelijk vermogen: art. 2.3.29 - 2.3.38 BW
○ principe: concurrentieel bestuur
○ uitzonderingen

■ gezamenlijk bestuur (belangrijke handelingen)
● verkrijgen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van 

onroerende goederen
● verkrijgen, overdragen, in pand geven van handelszaak
● schenking van gemeenschapsgoederen
● ...

■ alleenbestuur (beroep)

202
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2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

○ 2) Opmaken vergoedingsrekeningen

■ vergoeding is verschuldigd tekens een eigen vermogen voordeel heeft gehaald uit 
het gemeenschappelijk vermogen of omgekeerd
● vergoeding verschuldigd aan het GV (art. 2.3.44 BW)
● vergoeding verschuldigd door het GV (art. 2.3.45 BW)

■ omvang vergoeding (art.  2.3.46, § 1 BW)
● minstens numeriek bedrag van de uitgegeven som
● rekening houden met de meerwaarde bij het verkrijgen, instandhouden of 

verbeteren van een goed

■ compensatie (art. 2.3.47 BW)
● van rekeningen tussen EV van elke echtgenoot en GV
● van rekening tussen EV van 1 echtgenoot en GV in beide richtingen

203

2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

○ 2) Opmaken vergoedingsrekeningen

■ vb. 1 - Patricia heeft een auto gekregen van haar ouders tijdens het huwelijk. Aangezien 
Patricia van haar nieuwe werkgever een nieuwe auto ter beschikking krijgt, heeft zij 
haar vorige auto verkocht. De opbrengst van de verkoop werd gestort op een 
gemeenschappelijke bankrekening. 
● Bij ontbinding is het GV een vergoeding verschuldigd aan het EV van Patricia

■ vb. 2 - Patricia heeft een bouwgrond gekregen van haar ouders tijdens het huwelijk. 
Nadien bouwen Guido en Patricia samen een woning op deze grond met 
gemeenschappelijke gelden. 
● Ingevolge het recht van natrekking komt de woning terecht in het eigen 

vermogen van Patricia. 
● Bij ontbinding is het EV van Patricia een vergoeding verschuldigd 

aan het GV
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2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

○ 3) Verrekening van de lasten (art. 2.3.48 en 2.3.50, §§2-3 BW)

■ betaling van gemeenschappelijke schulden voor verdeling
● bevoorrechte schuldeisers
● hypothecaire schuldeisers
● gemeenschappelijke schuldeisers met verhaal op 3 vermogens 
● gemeenschappelijke schuldeisers met verhaal op 2 vermogens 

■ betaling van gemeenschappelijke schulden na verdeling
● elke echtgenoot staat met al zijn goederen in voor de gemeenschappelijke 

schulden die overblijven na verdeling
● voor gemeenschappelijke schulden die tijdens het huwelijk niet verhaalbaar 

waren op zijn eigen vermogen, staat een echtgenoot slechts in ten belope van 
hetgeen hij heeft ontvangen bij verdeling

● een echtgenoot die een gemeenschappelijke schuld alleen betaalt,
kan de helft op de andere verhalen

205

2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

○ 4) Verrekening vergoedingen (art. 2.3.49 BW)

■ EV is vergoeding verschuldigd aan GV
● in geld
● tenzij andere echtgenoot ten belope van dit saldo goederen voorafneemt

■ GV is vergoeding verschuldigd aan EV
● GV vertoont een batig saldo

○ in geld
○ tenzij voorafname (met instemming van mede-echtgenoot of machtiging 

van rechtbank)
● GV is deficitair

○ de echtgenoot die zijn vergoeding niet geheel heeft kunnen verhalen op 
het GV, wordt schuldeiser van de andere echtgenoot ten 
belope van de helft van hetgeen hij niet heeft ontvangen
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2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

○ 5) Verdeling

■ indien er een batig saldo is, wordt het bij helften verdeeld  (art. 2.3.50, § 1 BW)
■ toewijzing van preferentiële goederen / beroepsgoederen
■ recht van terugname van een ingebracht goed (art. 2.3.53, § 4 BW)
■ heling: echtgenoot die een goed uit GV heeft weggemaakt of verborgen heeft 

gehouden, verliest zijn aandeel in dat goed 
■ iedere echtgenoot draagt de helft van de kosten van vereffening-verdeling, tenzij 

anders bedongen (art. 2.3.50, § 4 BW)

207

2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

○ 1) Samenstelling van de vermogens
■ PASSIEF

● eigen vermogen: art. 2.3.23 - 2.3.24 BW
○ spiegelbeeld van het actief
○ schulden eigen door hun oorsprong

■ schulden van voor het huwelijk en schulden ten laste van goederen 
verkregen om niet tijdens het huwelijk

○ schulden eigen door hun aard
■ schulden aangegaan door 1 echtgenoot in het uitsluitend belang 

van zijn eigen vermogen
■ schulden ontstaan uit een persoonlijke/zakelijke zekerheid door 

één echtgenoot gesteld in een ander belang dan dat van het 
gemeenschappelijk vermogen

■ schulden ingevolge verboden beroepen of verboden 
handelingen

■ schulden ontstaan uit een strafrechtelijke veroordeling 
of uit een onrechtmatige daad door 1 echtgenoot 208

207

208



16/09/2022

105

2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

● Belangrijke wijzigingen ingevolge de hervorming van het huwelijksvermogensrecht (Wet 22 juli 
2018) aan het wettelijk stelsel

○ 1) kwalificatie goederen (supra)
■ opdeling titre en finance
■ huwelijksvermogensrechtelijk statuut van individuele levensverzekeringen

○ 2) huwelijksvermogensrechtelijke neutraliteit van de beroepsuitoefening via een 
vennootschap

○ 3) correcte beroepsinkomstenallocatie

209

2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

● 2) huwelijksvermogensrechtelijke neutraliteit van de beroepsuitoefening via een 
vennootschap

○ de keuze van een echtgenoot om zijn beroepsactiviteit uit te oefenen binnen of buiten 
een vennootschap moet huwelijksvermogensrechtelijk neutraal zijn

○ “piercing the corporate veil”

○ vermijden dat beroepsinkomsten verworven tijdens het huwelijk aan het 
gemeenschappelijk vermogen worden onttrokken d.m.v. vennootschapsstructuur

→ voorbeeld: doktersvennootschap vs. zelfstandige dokterspraktijk 
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2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

● 2) huwelijksvermogensrechtelijke neutraliteit van de beroepsuitoefening via een 
vennootschap

○ art. 2.3.44, lid 2 BW
“De echtgenoot die zijn beroep uitoefent binnen een vennootschap waarvan de aandelen hem eigen zijn, is 
aan het gemeenschappelijk vermogen een vergoeding verschuldigd voor de nettoberoepsinkomsten die het 
gemeenschappelijk vermogen niet heeft ontvangen en redelijkerwijze had kunnen ontvangen indien het 
beroep niet binnen een vennootschap was uitgeoefend”

→ het gemeenschappelijk vermogen mag geen nadeel ondervinden van het feit dat 
beroepsinkomsten tijdens het huwelijk worden geïnd via een vennootschap

211

2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

● 2) huwelijksvermogensrechtelijke neutraliteit van de beroepsuitoefening via een 
vennootschap

○ indien art. 2.3.19, §1, 5 BW speelt: aandelen betaald met gemeenschapsgelden, maar 
ingeschreven op naam van één van de echtgenoten 
→ geen probleem
■ lidmaatschapsrechten zijn eigen
■ vermogenswaarde is gemeenschappelijk

○ Indien beroep wordt uitgeoefend binnen eigen vennootschap (aandelen zijn eigen)
■ risico dat gemeenschap inkomsten misloopt
■ uitkeringen (vergoeding voor arbeidsprestaties, beheersvergoeding, tantièmes, 

dividenden, …) komen toe aan gemeenschap
■ blijven de uitkeringen beperkt: schade voor de gemeenschap

→ andere echtgenoot kan vergoeding eisen
212
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2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

● 2) huwelijksvermogensrechtelijke neutraliteit van de beroepsuitoefening via een 
vennootschap

○ blijven de uitkeringen beperkt: schade voor gemeenschap → vergoeding

■ echtgenoot-eiser moet recht op vergoeding en omvang ervan bewijzen 
→ kan via alle middelen van recht worden geleverd

■ echtgenoot-verweerder kan tegenbewijs leveren
● gemeenschap had redelijkerwijze niet meer inkomsten mogen verwachten van 

vennootschap
● aantonen dat uitkeringen die gemeenschap ontving overeenstemmen met het inkomen dat 

hij had kunnen ontvangen indien professionele prestaties buiten vennootschap worden 
geleverd

● bedrijfseconomische redenen verantwoorden dat er niet meer werd 
uitgekeerd dan dat gemeenschap heeft ontvangen

213

2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

● 2) huwelijksvermogensrechtelijke neutraliteit van de beroepsuitoefening via een 
vennootschap

○ Voorbeeld. Guido en Patricia zijn gehuwd. Guido is tandarts en heeft zijn tandartspraktijk 
uitgebouwd onder de vorm van een BV. De tandarts-vennootschap is een eigen 
vennootschap van Guido. Welke bescherming biedt het hervormde 
huwelijksvermogensrecht? 
■ huwelijksvermogensrechtelijke neutraliteit van de beroepsuitoefening via een vennootschap: de 

keuze van een echtgenoot om zijn beroepsactiviteit uit te oefenen binnen of buiten een 
vennootschap moet huwelijksvermogensrechtelijk neutraal zijn 
→ vergelijking tandarts-vennootschap vs. eenmanszaak

■ indien de vennootschapsvorm tot gevolg heeft dat het gemeenschappelijk vermogen minder 
netto-beroepsinkomsten heeft ontvangen dan het redelijkerwijze had kunnen ontvangen, heeft het 
recht op een vergoeding. 

■ hoe groter het gemeenschappelijk vermogen, hoe meer de andere echtgenoot zal 
bekomen bij de vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel

214
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2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

● 3) correcte beroepsinkomstenallocatie

○ beroepsinkomsten verkregen tijdens het huwelijk moeten integraal aan de gemeenschap 
toekomen

○ beroepsinkomsten die voor of na het huwelijk worden gegenereerd komen exclusief aan 
de beroepsactieve echtgenoot toe

→ leidraad voor het afbakenen van rechten die een echtgenoot kan laten gelden op de 
opbrengst van zijn beroepsactiviteit

215

2. Wettelijk stelsel

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wettelijk stelsel

● 3) correcte beroepsinkomstenallocatie

○ vanaf het tijdstip van ontbinding van de gemeenschap herwint elke echtgenoot het 
exclusief recht op zijn beroepsinkomsten

○ art. 2.3.43 BW
■ algemene regel (§1-2): het te verdelen ontbonden huwelijksvermogen wordt 

gewaardeerd op het ogenblik van verdeling
■ uitzondering (§3): waardering op het tijdstip van ontbinding

● vennootschapsaandelen bedoeld in art. 2.3.19, §1, 5 BW
● beroepsgoederen bedoeld in art. 2.3.19, §1, 6 BW
● cliënteel bedoeld in art. 2.3.19, §1, 7 BW

→ waardevermeerdering/-vermindering door (gebrek aan) professionele 
inzet na ontbinding komt niet toe aan/strekt niet tot nadeel van het te 
verdelen ontbonden huwelijksvermogen
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2. Wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensstelsels - conventioneel stelsel van gemeenschap

● echtgenoten kunnen een huwelijkscontract sluiten waarin wordt gekozen voor het wettelijk 
stelsel

● welke zaken kunnen er nog in het huwelijkscontract worden opgenomen?
○ 1) inbreng van goederen in huwgemeenschap
○ 2) verdelingsbedingen
○ 3) beding van vooruitmaking
○ 4) stelsel van algehele gemeenschap

217

2. Wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensstelsels - conventioneel stelsel van gemeenschap

● 1) Inbreng in huwgemeenschap

○ art.  2.3.53, § 1 BW: “Echtgenoten kunnen overeenkomen dat de tegenwoordige en 
toekomstige roerende of onroerende goederen, bedoeld in artikel 1399, geheel of ten dele tot 
het gemeenschappelijk vermogen zullen behoren”

○ voorbeeld: man is eigenaar van een bouwgrond (eigen goed via erfenis) en wenst er 
samen met zijn echtgenote een woning op te bouwen

○ modaliteiten kunnen mogelijks worden gekoppeld aan de inbreng (bv. ontbindende 
voorwaarde van ontbinding van het huwelijk om een andere reden dan overlijden, inbreng 
tegen vergoeding)

218
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2. Wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensstelsels - conventioneel stelsel van gemeenschap

● 1) Inbreng in huwgemeenschap

○ inbreng eigen goed in gemeenschappelijk vermogen
■ spreiding over 2 nalatenschappen 
■ Guido en Patricia zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel en hebben 2 kinderen (Bert 

en Katrien)
■ Guido heeft aandelen geërfd met een waarde van € 1 miljoen
■ als Guido de aandelen niet inbrengt en niet heeft geschonken, vallen de aandelen in 

zijn nalatenschap en worden deze grotendeels belast aan het toptarief van 27% in de 
erfbelasting

■ als Guido de aandelen inbrengt en hij overlijdt, dan valt € 500,000 in zijn 
nalatenschap (met 2 kinderen en geen overig roerend vermogen ontwijkt men de 
27%-schrijf)

■ de andere € 500.000,00 wordt belast in de nalatenschap van Patricia
■ opgelet: inbreng in huwgemeenschap gevolgd door schenking (infra)

219

2. Wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensstelsels - conventioneel stelsel van gemeenschap

● 1) Inbreng in huwgemeenschap

○ art. 2.3.53, §4 BW: recht van terugname: 
“De echtgenoot die bepaalde goederen in het gemeenschappelijk vermogen heeft gebracht, kan bij de 
verdeling de nog in natura aanwezige goederen terugnemen, mits hij ze op zijn aandeel toerekent naar hun 
waarde ten tijde van de verdeling. Deze bepaling is niet van toepassing op goederen die door beide 
echtgenoten gezamenlijk zijn ingebracht.”

■ recht van terugname door inbrengende echtgenoot met aanrekening op zijn 
aandeel in het gemeenschappelijk vermogen (waarde op tijdstip verdeling)

■ uitzondering: indien inbreng door beide echtgenoten is gebeurd
■ niet van dwingend recht
■ afwijkingen mogelijk (zoals terugname zonder aanrekening of afstand van recht op 

terugname, verzaken aan terugnamerecht)
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2. Wettelijk stelsel
Huwelijksvermogensstelsels - conventioneel stelsel van gemeenschap
1) Inbreng in huwgemeenschap

○ art. 2.3.53, §4 BW: recht van terugname: fiscaal? 
■ bij echtscheiding: VLABEL VB nr. 15059 en 16057 

● voor Cassatie 14 oktober 2021
○ ‘kan’ terugnemen (keuze): verdeling → verdeelrecht
○ ‘zal’ terugnemen (geen keuze): vervulling van een ontbindende 

voorwaarde    → geen verdeelrecht
● na Cassatie 14 oktober 2021

○ optionele terugname van ingebrachte goederen voorzien bij 
echtscheiding werkt ook als vervulling van een ontbindende voorwaarde 
→ geen verdeelrecht op verschuldigd

■ inbreng onder optioneel ontbindende voorwaarde overlijden niet-inbrengende 
echtgenoot: VLABEL VB 16057
● fiscaal misbruik
● erfbelasting verschuldigd op aandeel boven helft van het 

gemeenschappelijk vermogen
● inbreng wordt geacht deel uit te maken van het gemeenschappelijk 

vermogen
221

2. Wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensstelsels - conventioneel stelsel van gemeenschap

● 1) Inbreng in huwgemeenschap

○ art.  2.3.53, §2 BW: anticipatieve inbreng

■ nieuw ingevolge hervorming huwelijksvermogensrecht

■ situatie
● ongehuwd koppel koopt samen een onroerend goed aan in onverdeeldheid
● koppel trouwt nadien onder een gemeenschapsstelsel

○ onroerend goed wordt niet automatisch gemeenschappelijk
○ huwelijkscontract: inbreng onroerend goed in huwgemeenschap

● huidig recht: 2 keer beroep doen op notaris = 2 keer notariskosten
○ aankoopakte
○ huwelijkscontract
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2. Wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensstelsels - conventioneel stelsel van gemeenschap

● 1) Inbreng in huwgemeenschap

○ art. 2.3.53, §2 BW: anticipatieve inbreng

■ in akte eigendomsverkrijging kan het onroerend goed anticipatief worden ingebracht 
in de toekomstige huwgemeenschap
● koppel huwt: onroerend goed behoort vanaf dat ogenblik tot de 

huwgemeenschap (tenzij echtgenoten hierop terugkomen bij 
huwelijkscontract)

● koppel huwt niet: onroerend goed blijft in onverdeeldheid

223

2. Wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensstelsels - conventioneel stelsel van gemeenschap

● 1) Inbreng in huwgemeenschap

○ art. 2.3.53, §2 BW: anticipatieve inbreng

■ voorwaarden
● bij elke gezamenlijke verkrijging in onverdeeldheid door de partners van de 

volle eigendom van een onroerend goed waarin zij gelijk gerechtigd zijn
○ verkrijging: aankoop, inkoop, schenking
○ geen ongelijke eigendomsverkrijgingen (bv. 40-60)
○ geen verkrijging door de ene van blote eigendom en door de andere van 

het vruchtgebruik
● op het ogenblik van het huwelijk moet het onroerend goed nog 

in natura aanwezig zijn
● inschrijving in centraal huwelijksovereenkomstenregister
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2. Wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensstelsels - conventioneel stelsel van gemeenschap

● 1) Inbreng in huwgemeenschap

○ art. 2.3.53, §3 BW: schulden 

■ schulden aangegaan om het ingebrachte goed te verkrijgen, te verbeteren of in 
stand te houden komen ten laste van de gemeenschap

■ idee: netto-inbreng (= de waarde van het ingebrachte goed en de schuld die er op 
weegt)

■ deze regel geldt ook voor goederen die in de huwgemeenschap worden ingebracht 
via een verklaring van anticipatieve inbreng

■ aanvullend recht → afwijkende regeling mogelijk

225

2. Wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensstelsels - conventioneel stelsel van gemeenschap

● 2) Verdelingsbedingen

○ niet eenzijdig herroepbaar (in tegenstelling tot schenking tussen echtgenoten buiten HC)

○ verblijvingsbeding: toebedeling gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom aan LLE
■ voordeel: LLE behoudt beschikking over de goederen
■ nadeel: 

● LLE kan hier niet aan verzaken 
● het vermogen gaat over naar de volgende generatie bij 1 overlijden → in hogere 

tariefschijven

○ keuzebeding bij verdeling
■ beding van ongelijke verdeling met keuze voor de LLE

● keuzemogelijkheden: ofwel geheelheid in VE, ofwel helft in VE en helft in VG, 
ofwel geheelheid in VE m.b.t. roerende goederen en helft in VE en helft in VG 
m.b.t. onroerende goederen; ofwel een ander in te vullen modaliteit

● aangewezen niet beperkend te formuleren
■ voordeel: LLE behoudt keuze (gevaar voor druk van andere erfgenamen)
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2. Wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensstelsels - conventioneel stelsel van gemeenschap

● 2) Verdelingsbedingen

○ beding van ongelijke verdeling met keuze voor de LLE
■ opgelet: impact op erfrechtelijke verrekening schenking van 

gemeenschapsgoederen
■ Cass. 7 december 2020

● LLE kiest op basis van keuzebeding voor de toebedeling aan hem/haar van de 
volledige gemeenschap

● verrekening door inbreng of inkorting moet gebeuren in de nalatenschap van 
de LLE en niet in de nalatenschap van de eerststervende omdat de 
geschonken goederen geen deel uitmaken van diens nalatenschap

227

2. Wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensstelsels - conventioneel stelsel van gemeenschap

● 2) Verdelingsbedingen

○ keuze- of verblijvingsbeding onder last: toebedeling van het gemeenschappelijk 
vermogen (of een deel) aan LLE onder last om de helft van de nettowaarde van (een deel 
van) het GV te betalen aan de nalatenschap van de eerststervende
■ in nalatenschap eerststervende valt een schuldvordering op LLE

● vererft in vruchtgebruik aan LLE en in blote eigendom aan kinderen (behoudens 
andersluidende testamentaire beschikkingen)

■ die pas opeisbaar wordt bij overlijden LLE
■ Hof van beroep Antwerpen 25 januari 2022: erfrechtelijke verrekening van de schenkingen van 

gemeenschapsgoederen moet proportioneel in de nalatenschappen van elk van de ouders 
verrekend worden
● ⇔ Cassatie 7 december 2020 (zie supra)
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2. Wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensstelsels - conventioneel stelsel van gemeenschap

● 2) Verdelingsbedingen

○ sterfhuisclausule: toebedeling van het gemeenschappelijk vermogen aan één met naam 
genoemde echtgenoot
■ ongeacht of hij/zij al dan niet LLE is
■ nadeel: begunstigde echtgenoot overlijdt toch eerst

○ huwelijksvoordeel, dus reservebestendig (m.u.v. art. 2.3.57 - 2.3.58 BW, infra)

229

2. Wettelijk stelsel

Artikel 2.7.1.0.4 VCF: “op voorwaarde van overleving” geschrapt
● in werking getreden vanaf 1 juli 2015
● zonder overgangsbepaling

Hof van beroep Gent 24 december 2019: omtrent temporeel toepassingsgebied van een decretale 
verstrenging van deze fictiebepaling in de erfbelasting
● sterfhuisclausule was toegevoegd aan het huwelijkscontract vòòr de verstrenging van de 

fictiebepaling
● erflater overleed na de inwerkingtreding 
● hof oordeelde dat er rekening moet worden gehouden met de datum van het stellen van de 

rechtshandeling en niet datum openvallen nalatenschap

230

229

230



16/09/2022

116

2. Wettelijk stelsel

Hof van Cassatie 16 september 2021: vernietigt arrest en verwijst zaak door naar hof van beroep 
Antwerpen
● artikel 2.7.1.0.4 VCF mede het belastbaar voorwerp van de erfbelasting bepaalt en geen 

specifieke antimisbruikbepaling is
● de beslissing van de appelrechter is niet verantwoord naar recht omdat die had geoordeeld dat 

het gewijzigde artikel 2.7.1.0.4 VCF (waarop de bestreden aanslag gesteund is) onmiskenbaar een 
antimisbruikbepaling is, waardoor de gewijzigde versie van artikel 2.7.1.0.4 VCF slechts uitwerking 
kon hebben op rechtshandelingen die dateren vanaf haar inwerkingtreding (zijnde 1 juli 2015)

231

2. Wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensstelsels - conventioneel stelsel van gemeenschap

● 2) Verdelingsbedingen = huwelijksvoordelen

○ in principe ten bezwarende titel (geen schenking)
○ bijgevolg geen inbreng/inkorting (erfrecht)
○ bijgevolg reservebestendig

■ geen aantasting van de reserve van de kinderen
■ binnen bepaalde grenzen

● art. 2.3.57 BW (gemeenschappelijke kinderen)
○ inbreng door eerststervende en ongelijke verdeling
○ helft van de waarde van het ingebrachte goed wordt gekwalificeerd als 

schenking → aanrekening op beschikbaar deel, ev. inkorting
● art. 2.3.58 BW (niet-gemeenschappelijke kinderen)

○ wat LLE meer krijgt dan helft van aanwinsten wordt 
gekwalificeerd als schenking 

○ ingebracht goed zijn geen aanwinsten
○ → aanrekening op beschikbaar deel, ev. inkorting 232
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2. Wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensstelsels - conventioneel stelsel van gemeenschap

● 2) Verdelingsbedingen

○ fiscaal? infra vanaf deel V.2

■ erfbelasting? 
● art. 2.7.1.0.4 VCF: LLE betaalt erfbelasting op alles boven de helft van het 

gemeenschappelijk vermogen
● oplossing vroeger: keuze- of verblijvingsbeding onder last

○ LLE was opleg verschuldigd aan nalatenschap eerststervende t.b.v. hetgeen 
meer verkregen dan netto-helft van het gemeenschappelijk vermogen

○ fiscaal aftrekbaar in nalatenschap van langstlevende echtgenoot 
● Vlaams Decreet d.d. 8 december 2017 

○ IWT 24 december 2017
○ verrekenschuld is niet aftrekbaar als passief van de nalatenschap
○ techniek niet langer fiscaal voordelig
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2. Wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensstelsels - conventioneel stelsel van gemeenschap

● 2) Verdelingsbedingen

○ fiscaal? 
■ verblijvingsbeding veelal zware taxatie in erfbelasting

● Guido (overleden) en Patricia (70 jaar)
● gehuwd onder het wettelijk stelsel en 1 zoon
● GV: € 750.000,00 

○ gezinswoning: 300.000
○ appartement kust: 250.000
○ roerend goed: 200.000

● geen eigen vermogen
● erfbelasting met verblijvingsbeding over beide overlijdens heen: € 128.250
● erfbelasting zonder verblijvingsbeding over beide overlijdens heen: 

€ 52.800
● besparing: € 75.450
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2. Wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensstelsels - conventioneel stelsel van gemeenschap

● 2) Verdelingsbedingen

○ fiscaal?

■ verdeelrecht? 
● bij verdeling onroerende goederen (art. 2.10.1.0.1 VCF)
● tarief: 2,5% (art. 2.10.4.0.1 VCF)
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2. Wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensstelsels - conventioneel stelsel van gemeenschap

● 3) Beding van vooruitmaking 

○ LLE mag goederen uit het gemeenschappelijk vermogen voorafnemen
■ keuzemogelijkheden, aangewezen niet beperkend te formuleren
■ gebeurt voor de verdeling, dus geen verdelingsakte vereist (goederen worden 

onttrokken aan verdeling)

○ fiscaal? 

■ erfbelasting? 
● art. 2.7.1.0.4 VCF
● veelal dubbele belasting indien niet gepland bij LLE

■ verdeelrecht? n.v.t.
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2. Wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensstelsels - conventioneel stelsel van gemeenschap

● 4) Stelsel van algehele gemeenschap

○ uitgebreid gemeenschappelijk vermogen
■ alle tegenwoordige en toekomstige goederen verworven of te verwerven door elke 

echtgenoot

○ beperkt eigen vermogen
■ goederen van persoonlijke aard
■ rechten uitsluitend aan de persoon van 1 echtgenoot verbonden
■ geschonken/gelegateerde goederen aan 1 echtgenoot met beding dat ze eigen 

moeten blijven

237

2. Wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensstelsels - conventioneel stelsel van gemeenschap

● praktisch: waarop letten? 

○ check oude huwelijkscontracten

○ verblijvingsbeding vervangen door keuzebeding

○ opletten met formulering keuzebeding
■ beding van vooruitmaking
■ keuzemogelijkheden 
■ onder last

○ schrap contractuele erfstellingen 
■ maximale toebedeling (eigen) goederen: dubbele taxatie 
■ beperkte planningsmogelijkheden 
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3. Stelsel van scheiding van goederen

Huwelijksvermogensstelsels 

● stelsel van scheiding van goederen
○ huwelijkscontract
○ twee vermogens

■ echtgenoten delen niet in vermogensopbouw van de andere
■ het stelsel van de koude uitsluiting
■ goederen die samen worden verworven: gemeenrechtelijke onverdeeldheid

239

👱
Eigen vermogen man 

💑
Onverdeeldheid 

👩
Eigen vermogen vrouw

3. Stelsel van scheiding van goederen

Huwelijksvermogensstelsels - stelsel van scheiding van goederen

● algemeen 
○ stelsel van scheiding van goederen regelt de vermogensrechtelijke verhoudingen tussen 

echtgenoten miniem
■ conventioneel kunnen echtgenoten vermogensrechtelijke solidariteit inbouwen
■ BW voorzag geen aanknopingspunten: rechtsonzekerheid (hervorming HVR)

○ primair stelsel is van toepassing (ongeacht welk huwelijksvermogensstelsel), maar regelt 
enkel verhouding tussen echtgenoten tijdens het huwelijk

○ echtgenoten regelen huwelijksvermogensstelsel naar goeddunken
■ inhoudelijk beperkingen

● geen bedingen strijdig met openbare orde en goede zeden
● niet afwijken van primair stelsel
● geen inconsistentie (één dominant regime dat niet mag worden aangetast in 

zijn essentie)
● geen verboden erfovereenkomsten
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3. Stelsel van scheiding van goederen

Huwelijksvermogensstelsels - stelsel van scheiding van goederen

● twee onderscheiden vermogens
○ het eigen vermogen van elke echtgenoot

■ eigen goederen bij aanvang huwelijk en alle goederen verkregen tijdens het 
huwelijk (zowel om niet als ten bezwarende titel)

■ beroepsinkomsten blijven eigen
○ er bestaat geen gemeenschappelijk vermogen
○ eventueel onverdeeldheden

■ onverdeelde aandelen van elke echtgenoot behoort tot zijn/haar eigen vermogen
■ ontstaat bij verwerving door beide echtgenoten samen 
■ in geval van vermenging van roerende zaken waarbij geen van de echtgenoten de 

uitsluitende eigendom kan bewijzen
■ uitonverdeeldheidtreding is te allen tijde mogelijk (↔ vereffening-verdeling GV)
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3. Stelsel van scheiding van goederen

Huwelijksvermogensstelsels - stelsel van scheiding van goederen

● twee onderscheiden vermogens
○ schulden

■ eigen schulden bij aanvang huwelijk en tijdens huwelijk blijven eigen 
■ zijn enkel verhaalbaar op eigen vermogen van echtgenoot-schuldenaar (dus ook op 

aandeel van echtgenoot-schuldenaar in eventuele onverdeeldheden, mits 
uitonverdeeldheidtreding wordt gevorderd)

■ bij gezamenlijk gemaakte schulden kunnen echtgenoten enkel worden 
aangesproken op hun aandeel, tenzij zij zich hoofdelijk hebben verbonden

■ niet-buitensporige huishoudelijke schulden zijn steeds verhaalbaar op iedere 
echtgenoot, ongeacht of deze schulden alleen of door beiden zijn aangegaan

○ bestuur
■ elke echtgenoot heeft autonome bestuursbevoegdheid over zijn vermogen
■ beperkingen ingevolge het primair stelsel en de wettelijke bepalingen 

die gelden inzake onverdeelde goederen
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3. Stelsel van scheiding van goederen

Huwelijksvermogensstelsels - stelsel van scheiding van goederen

● oorzaken ontbinding: overlijden, EOT, EOO, grote wijziging van huwelijksvermogensstelsel

● uitonverdeeldheidtreding
○ iedere echtgenoot kan dit op elk ogenblik vragen, m.u.v. de gezinswoning (art. 2.3.63 BW)
○ toepassing van gemeen recht (art. 4.66 BW)

● verrekening
○ geen toepassing van de vergoedingsrekeningen uit het wettelijk stelsel
○ toepassing van het gemeen recht

■ bv. theorie van de vermogensvermeerdering zonder oorzaak
○ verrekenbedingen
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3. Stelsel van scheiding van goederen

Huwelijksvermogensstelsels - stelsel van scheiding van goederen

● Correcties bij huwelijkscontract

○ Verrekenbeding
○ Toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen (TIGV)

● Andere correctiemechanismen (infra)

○ Kanscontract
○ Schenking
○ Testament
○ Levensverzekering

244

243

244



16/09/2022

123

3. Stelsel van scheiding van goederen

Huwelijksvermogensstelsels - stelsel van scheiding van goederen

● Correcties bij huwelijkscontract - Verrekenbeding

○ art. 2.3.65 BW: verrekenmassa

■ tijdens de duur van het stelsel blijven de vermogens van de echtgenoten 
gescheiden

■ verrekenmassa = eindvermogen - aanvangsvermogen

■ echtgenoot die de minste aanwinsten heeft verwezenlijkt, heeft een 
verrekenvordering ten belope van de helft van het verschil 

245

3. Stelsel van scheiding van goederen

Huwelijksvermogensstelsels - stelsel van scheiding van goederen

● Correcties bij huwelijkscontract - Verrekenbeding

○ wetgever geeft modellen van stelsels
■ echtgenoten kunnen daarvan afwijken
■ voor stelsels van scheiding van goederen voorzag het oud BW slechts 1 model: 

“zuivere scheiding van goederen”
■ Wet 22 juli 2018: wettelijke omkadering voor bedingen die aan een stelsel van 

scheiding van goederen kunnen worden toegevoegd → “gemilderde scheiding van 
goederen”
● wet geeft “opt in” mogelijkheid voor een finaal verrekenbeding van aanwinsten
● creëert solidariteit
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3. Stelsel van scheiding van goederen

Huwelijksvermogensstelsels - stelsel van scheiding van goederen

● Correcties bij huwelijkscontract - Verrekenbeding

○ art. 2.3.64 BW: basisbepaling voor conventionele bedingen
■ §1: globaal wettelijk kader voor een gecorrigeerde scheiding van goederen

● wettelijke grondslag voor een aantal bedingen die gangbaar waren in de rechtspraktijk (o.m. bedingen m.b.t. 
bewijsvoering, nadere regeling van enige onverdeeldheid die tussen hen bestaat)

■ § 2: nieuw stelsel: stelsel van scheiding van goederen met verrekening van 
aanwinsten
● onderworpen aan artt. 2.3.65-2.3.77 BW → suppletief recht (eigen regeling: verrekenmassa, verrekensleutel, 

verrekentijdstip, verrekenmodaliteiten)

■ §3: informatieplicht van de notaris
● hervorming biedt mogelijkheid om solidariteit in te bouwen in een stelsel van scheiding van goederen, geen 

verplichting
● echtgenoten moeten een weloverwogen keuze maken met kennis van alle gevolgen
● notaris moet informeren over concrete gevolgen bij relatiebreuk en de mogelijke correcties
● dubbele verplichting

○ informeren over mogelijkheden en gevolgen
○ in huwelijksovereenkomst vermelden dat informatieplicht werd nageleefd
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3. Stelsel van scheiding van goederen

Huwelijksvermogensstelsels - stelsel van scheiding van goederen

● Correcties bij huwelijkscontract - Verrekenbeding

○ art. 2.3.66 BW: aanvangsvermogen
■ = het vermogen op datum van inwerkingtreding van het stelsel
■ samenstelling: 

● bestaande vermogen 
● de goederen ten kosteloze titel ontvangen tijdens het huwelijk 
● goederen bedoeld in art. 2.3.19, § 1, 1°, en § 2 BW
● verminderd met de eraan verbonden schulden 
● niet: vruchten van het aanvangsvermogen en goederen van het aanvangsvermogen 

die werden geschonken aan bloedverwanten in de rechte lijn 

■ §4; mogelijkheid tot beschrijving (ev. met waardering)
● discussie vermijden bij ontbinding
● notarieel of onderhands
● weerlegbaar vermoeden van juistheid

■ §5: geen beschrijving
● aanvangsvermogen wordt geacht nul te zijn
● tegenbewijs mogelijk
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3. Stelsel van scheiding van goederen

Huwelijksvermogensstelsels - stelsel van scheiding van goederen

● Correcties bij huwelijkscontract - Verrekenbeding

○ art. 2.3.67 BW: waardering en indexering van aanvangsvermogen
■ § 1 en 2: ogenblik van schatting van aanvangsvermogen

● bestaande goederen: waardering op datum waarop huwelijksstelsel in werking treedt
● goederen die later worden verkregen: waardering op datum van verkrijging 
● onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten (met uitzondering van vruchtgebruik en recht van 

gebruik en bewoning): waardering op datum van ontbinding (of datum van vervanging)

■ § 3: waardering wordt geïndexeerd indien gewaardeerd op eerder tijdstip dan datum 
ontbinding 
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3. Stelsel van scheiding van goederen

Huwelijksvermogensstelsels - stelsel van scheiding van goederen

● Correcties bij huwelijkscontract - Verrekenbeding

○ art. 2.3.68 BW: eindvermogen
■ = vermogen dat de echtgenoot bezit bij ontbinding van het stelsel (of op datum van uitwerking 

bepaald in artikel 2.3.71 BW) - schulden 
■ fictieve toevoegingen

→ bepaalde activabestanddelen moeten aan het eindvermogen worden gevoegd om te vermijden dat een 
echtgenoot door bepaalde daden van beschikking zijn aanwinsten tracht te verminderen
● schenkingen (m.u.v. redelijke schenkingen, schenking van goederen uit aanvangsvermogen aan bloedverwant 

in rechte lijn)
● goederen overgedragen om de andere echtgenoot te benadelen
● goederen die werden verkwist 

→ geen toevoeging: >10 jaar voor ontbinding of instemming van echtgenoot

○ art. 2.3.69 BW: waardering eindvermogen
■ waardering op datum van ontbinding 
■ fictieve toevoegingen: waardering op datum van de handeling 

(schenking, bedrieglijke vervreemding, verkwisting) + indexering
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3. Stelsel van scheiding van goederen

Huwelijksvermogensstelsels - stelsel van scheiding van goederen

● Correcties bij huwelijkscontract - Verrekenbeding

○ art. 2.3.70 BW: verrekenvordering
■ §1: echtgenoot die de minste aanwinsten heeft verwezenlijkt, kan een verrekenvordering doen 

gelden ten belope van de helft van het verschil tussen de aanwinsten van elkeen van de 
echtgenoten
→ tekorten worden niet verrekend (aanvangsvermogen > eindvermogen)

■ § 2: verrekening in geld
■ § 3: verrekenvordering is niet vatbaar voor overdracht onder levenden zolang het 

huwelijksvermogensstelsel niet ontbonden is

○ art. 2.3.71 BW: referentiedatum van verrekenvordering bij echtscheiding
■ datum van indiening vordering in rechte

○ art. 2.3.72 BW: beperkte omvang verrekenvordering
■ beperkt tot ½ vermogen van de echtgenoot-schuldenaar
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3. Stelsel van scheiding van goederen

Huwelijksvermogensstelsels - stelsel van scheiding van goederen

● Correcties bij huwelijkscontract - Verrekenbeding

○ art. 2.3.73 BW: verjaringstermijn
■ verrekenvordering verjaart na 3 jaar vanaf kennisneming door echtgenoot van ontbinding van 

stelsel, maximum 10 jaar na ontbinding van stelsel

○ art. 2.3.74 BW: informatieplicht tussen echtgenoten 
■ over samenstelling van aanvangs- en eindvermogen 
■ recht op overlegging bewijsstukken
■ recht om op zijn kosten een notariële beschrijving te verzoeken

○ art. 2.3.75 BW: uitstel van betaling
■ rechtbank kan uitstel van betaling verlenen 
■ op verzoek van echtgenoot-schuldenaar
■ in uitzonderlijk geval: goed afstaan noodzakelijk voor levensonderhoud
■ interest verschuldigd  
■ echtgenoot-schuldeiser kan zekerheid vorderen 
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3. Stelsel van scheiding van goederen

Huwelijksvermogensstelsels - stelsel van scheiding van goederen

● Correcties bij huwelijkscontract - Verrekenbeding

○ art. 2.3.76 BW: vervroegde vereffening
■ kan worden gevraagd wanneer de wijze waarop een echtgenoot zijn vermogen beheert de 

belangen van de andere echtgenoot (m.o.o. berekening van de verrekenvordering) schaadt
■ vanaf vraagd wordt ingewilligd, zijn echtgenoten onderworpen aan het stelsel van scheiding van 

goederen

○ art. 2.3.77 BW: beschrijving 
■ kan notarieel of onderhands
■ notariële beschrijving kan op grond van verklaringen (akkoord beide echtgenoten vereist) 
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3. Stelsel van scheiding van goederen

Huwelijksvermogensstelsels - stelsel van scheiding van goederen

● Correcties bij huwelijkscontract - Verrekenbeding

○ Vb. 1 - Guido en Patricia hebben bij huwelijkssluiting geen vermogen, bij echtscheiding heeft Guido 
een vermogen van € 800.000 en Patricia van € 200.000. Beiden hebben geen schulden. 
■ Hypothese 1: Guido en Patricia zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel

● Gemeenschappelijk vermogen: € 1.000.000
● Elke echtgenoot krijgt de helft van de netto-gemeenschap: € 1.000.000 / 2 = € 500.000

■ Hypothese 2: Guido en Patricia zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, 
maar hebben een beding van verrekening van aanwinsten 
● Netto-aanwinsten Guido: € 800.000
● Netto-aanwinsten Patricia: € 200.000
● Verschil tussen aanwinsten: € 600.000
● Verrekenvordering van Patricia op Guido bedraagt € 300.000
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3. Stelsel van scheiding van goederen

Huwelijksvermogensstelsels - stelsel van scheiding van goederen

● Correcties bij huwelijkscontract - Verrekenbeding

○ Vb. 2 - Guido en Patricia hebben bij huwelijkssluiting geen vermogen, bij echtscheiding heeft Guido 
een vermogen van € 300.000 en schulden ten belope van € 400.000. Patricia heeft een vermogen 
van € 200.000 en geen schulden. 
■ Hypothese 1: Guido en Patricia zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel

● Gemeenschappelijk vermogen: € 100.000
○ Actief: € 500.000
○ Passief: € 400.00

● Elke echtgenoot krijgt de helft van de netto-gemeenschap: € 100.000 / 2 = € 50.000
■ Hypothese 2: Guido en Patricia zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, 

maar hebben een beding van verrekening van aanwinsten 
● Netto-aanwinsten Guido: - € 100.000
● Netto-aanwinsten Patricia: € 200.000
● Verschil tussen aanwinsten: € 300.000
● Verrekenvordering van Guido op Patricia bedraagt € 150.000, maar wordt 

beperkt tot de helft van de netto-aanwinsten van Patricia, zijnde € 100.000
255

3. Stelsel van scheiding van goederen

Huwelijksvermogensstelsels - stelsel van scheiding van goederen

● Correcties bij huwelijkscontract - Verrekenbeding

○ fiscaal? infra deel V.2

■ ongelijke behandeling van echtgenoten in functie van huwelijksvermogensstelsel 
waaronder zij gehuwd zijn 
● gehuwd onder wettelijk stelsel met verblijvingsbeding waarbij aanwinsten van 

man 100 bedragen en aanwinsten van vrouw 0 (totaal gemeenschappelijk 
vermogen: 100)
○ bij overlijden man bekomt vrouw 100

■ 50 als haar aandeel in het gemeenschappelijk vermogen 
■ 50 op grond van verblijvingsbeding

○ Vlaams Gewest: 50 wordt belast bij eerste overlijden 
(art. 2.7.1.0.4 VCF)

○ Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest: idem (art. 5 W.Succ.)
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3. Stelsel van scheiding van goederen

Huwelijksvermogensstelsels - stelsel van scheiding van goederen

● Correcties bij huwelijkscontract - Verrekenbeding

○ fiscaal? infra deel V.2

■ ongelijke behandeling van echtgenoten in functie van huwelijksvermogensstelsel 
waaronder zij gehuwd zijn 
● gehuwd onder stelsel van scheiding van goederen met finaal verrekenbeding 

100-0 waarbij aanwinsten van man 100 bedragen en aanwinsten van vrouw 0 
(totale verrekenmassa: 100)
○ bij overlijden man bekomt vrouw 100
○ Vlaams Gewest: 100 wordt belast bij eerste overlijden (art. 2.7.3.4.1 VCF)
○ Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest: blijven bij Cass. 

24 maart 2017: verrekenschuld is aftrekbaar als passief van 
nalatenschap → 0 wordt belast bij eerste overlijden
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3. Stelsel van scheiding van goederen

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - stelsel van scheiding van goederen

● 2) een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen, in het 
bijzonder wat betreft het beding van verrekening van aanwinsten

○ Voorbeeld. Guido (53) en Patricia (54) zijn gehuwd onder stelsel van scheiding van 
goederen met verrekening van aanwinsten. Bij huwelijkssluiting hebben zij geen 
vermogen. Bij overlijden van Guido had Guido een vermogen van € 10,9 miljoen en had 
Patricia een vermogen van € 3,1 miljoen. De gezinswoning heeft een waarde van € 1 
miljoen en behoort voor 90 procent tot het vermogen van Guido en 10 procent tot het 
vermogen van Patricia. Beide echtgenoten legateren elkaar de volle eigendom van hun 
aandeel in de gezinswoning. 
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3. Stelsel van scheiding van goederen

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - stelsel van scheiding van goederen

● 2) een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen, in het bijzonder 
wat betreft het beding van verrekening van aanwinsten
○ Voorbeeld. Guido (53) en Patricia (54) zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel en hebben geen 

keuze- of verblijvingsbeding voorzien. Bij overlijden van Guido droeg Guido € 10,9 miljoen bij aan 
de opbouw van het gemeenschappelijk vermogen, en droeg Patricia € 3,1 miljoen bij. De waarde 
van de gezinswoning bedraagt 1 miljoen euro. Er zijn 2 kinderen. Guido is rijksinwoner in het 
Vlaams Gewest.

■ Gemeenschappelijk vermogen: € 14 miljoen

■ Verdeling bij helften: 

● Nalatenschap Guido: € 7 miljoen

● Patricia: € 7 miljoen

■ Patricia is erfbelasting verschuldigd op € 7 miljoen in vruchtgebruik en de 
kinderen op € 7 miljoen in blote eigendom

■ Totale erfbelasting: € 1.609.500

■ Som erfbelasting na beide overlijdens: € 3.442.500
259

3. Stelsel van scheiding van goederen

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - stelsel van scheiding van goederen

● 2) een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen, in het 
bijzonder wat betreft het beding van verrekening van aanwinsten

○ Voorbeeld. Guido (53) en Patricia (54) zijn gehuwd onder stelsel van scheiding van 
goederen met verrekening van aanwinsten. Bij huwelijkssluiting hebben zij geen 
vermogen. Bij overlijden van Guido heeft Guido een vermogen van € 10,9 miljoen en heeft 
Patricia een vermogen van € 3,1 miljoen. De gezinswoning heeft een waarde van € 1 
miljoen en behoort voor 90 procent tot het vermogen van Guido en 10 procent tot het 
vermogen van Patricia. Beide echtgenoten legateren elkaar de volle eigendom van hun 
aandeel in de gezinswoning. 
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3. Stelsel van scheiding van goederen

● 1. Overlijden Guido (eerststervende echtgenoot)

○ Verrekenmassa: € 14 miljoen (= 10,9 mio + 3,1 mio)

○ Verrekenvordering: € 3,9 miljoen euro (= 7 mio - 3,1 mio)

○ Vordering is niet aftrekbaar als passief van nalatenschap

○ Patricia is erfbelasting verschuldigd op € 10 miljoen in vruchtgebruik maar verkrijgt € 3,9 
miljoen in volle eigendom en € 6,1 miljoen in vruchtgebruik. 

○ De kinderen betalen erfbelasting op € 10,0 miljoen in blote eigendom. 

○ Totale erfbelasting: € 2.404.500,00

261

3. Stelsel van scheiding van goederen

● 2. Overlijden Patricia

○ Samenstelling nalatenschap: 

■ RG: € 3 miljoen (eigen RG) + € 3,9 miljoen (ingevolge verrekenbeding)

■ OG: € 1 miljoen (via legaat verkregen)

○ Ieder kind ontvangt een gelijk deel van de nalatenschap in volle eigendom

○ Bovendien is het vruchtgebruik op het RV van € 6.100.00 belastingvrij aangewassen bij de 
blote eigendom van de kinderen

○ Totale erfbelasting: € 1.695.000 

○ Som erfbelasting na beide overlijdens: € 4.099.500
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3. Stelsel van scheiding van goederen

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - stelsel van scheiding van goederen

● 2) een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen, in het 
bijzonder wat betreft het beding van verrekening van aanwinsten

○ Voorbeeld. Guido (53) en Patricia (54)  zijn gehuwd onder stelsel van scheiding van 
goederen met verrekening van aanwinsten. Bij huwelijkssluiting hebben zij geen 
vermogen. Bij overlijden van Guido heeft Guido een vermogen van € 10,9 miljoen en heeft 
Patricia een vermogen van € 3,1 miljoen. De gezinswoning heeft een waarde van € 1 
miljoen en behoort voor 90 procent tot het vermogen van Guido en 10 procent tot het 
vermogen van Patricia. 

○ Beide echtgenoten legateren elkaar de volle eigendom van hun aandeel in de 
gezinswoning. 
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3. Stelsel van scheiding van goederen

● 1. Overlijden Patricia (eerststervende echtgenote)

○ Verrekenmassa: € 14 miljoen

○ Verrekenvordering: de nalatenschap heeft een vordering tbv € 3,9 miljoen euro

○ Samenstelling nalatenschap: 

■ RG: € 3 miljoen + vordering € 3,9 miljoen 

■ OG: € 100.000

○ Guido is erfbelasting verschuldigd op € 3 miljoen in vruchtgebruik (vordering 3,9 mio 
wordt fiscaal genegeerd, 100.000 gezinswoning is vrijgesteld)

○ De kinderen betalen erfbelasting op € 3 miljoen in blote eigendom, maar verkrijgen de 
blote eigendom van € 6,9 miljoen.

○ Totale erfbelasting: € 487.500
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3. Stelsel van scheiding van goederen

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - stelsel van scheiding van goederen

● 2) een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen, in het 
bijzonder wat betreft het beding van verrekening van aanwinsten

○ Voorbeeld. Guido (53) en Patricia (54) zijn gehuwd onder stelsel van scheiding van 
goederen met verrekening van aanwinsten. Bij huwelijkssluiting hebben zij geen 
vermogen. Bij overlijden van Patricia  had Guido een vermogen van € 10,9 miljoen en had 
Patricia een vermogen van € 3,1 miljoen. De gezinswoning heeft een waarde van € 1 
miljoen en behoort voor 90 procent tot het vermogen van Guido en 10 procent tot het 
vermogen van Patricia. 

○ Beide echtgenoten legateren elkaar de volle eigendom van hun aandeel in de 
gezinswoning. 

265

3. Stelsel van scheiding van goederen

● 2. Overlijden Guido

○ Samenstelling nalatenschap: 

■ RG: € 6,1 miljoen 

■ OG: € 1 miljoen

○ Ieder kind ontvangt een gelijk deel van de nalatenschap in volle eigendom

○ Bovendien is het vruchtgebruik op het roerend vermogen tbv € 6.9 belastingvrij 
aangewassen bij de blote eigendom van de kinderen

○ De kinderen betalen erfbelasting op de verkrijging van de nalatenschap

○ Totale erfbelasting: € 1.479.000

○ Som erfbelasting na beide overlijdens: € 1.966.500

266

265

266



16/09/2022

134

3. Stelsel van scheiding van goederen

Huwelijksvermogensstelsels - stelsel van scheiding van goederen

● Correcties bij huwelijkscontract

○ Toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen (TIGV)

■ tussen echtgenoten: principe van beperkte gemeenschap
● opgelet: scheiding van goederen-stelsel moet het dominante stelsel blijven
● doelgebondenheid: gezinsbelangen
● bestuursregeling wettelijk stelsel niet automatisch van toepassing (maar er kan 

voor worden gekozen of suppletief van toepassing indien HC niet volstaat)
● tijdens huwelijk kunnen echtgenoten verdeling niet vorderen

■ ten aanzien van derden: onverdeeldheid
● beheers- en bestuursbevoegdheden van deelgenoten 

overeenkomstig artikel 3.71 - 3.73 BW
● unanimiteitsvereiste enkel tussen deelgenoten

267

3. Stelsel van scheiding van goederen

Huwelijksvermogensstelsels - stelsel van scheiding van goederen

● Correcties bij huwelijkscontract

○ Toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen (TIGV)

■ cruciaal: zaakvervanging (anders kan TIGV tenietgaan door toevallige vervreemding 
van goederen en dat gaat in tegen het bestendig karakter van het 
huwelijksvermogensstelsel)

■ combinatie met toebedelingstechnieken in een gemeenschapsstelsel (keuze- of 
verblijvingsbeding) 

■ fiscaal? 
● wat in TIGV komt, wordt gespreid belast in de erfbelasting
● inbreng OG in TIGV: algemeen vast recht (50,00 EUR)
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4. Wijziging HC en huwelijksvoordelen
● VLABEL VB nr. 19053 d.d. 21 oktober 2019 

Wijziging huwelijkscontract (verblijvingsbeding onverdeelde goederen)

○ feiten
■ X en Y gehuwd in 1987 onder wettelijk stelsel zonder huwelijkscontract 
■ 2016: wijziging huwelijksvermogensstelsel naar scheiding van goederen

● verrekenbeding van aanwinsten in geval van echtscheiding
● optioneel verrekenbeding van aanwinsten en niet-aanwinsten bij overlijden

■ echtgenoten wensen een verblijvingsbeding toe te voegen m.b.t. onverdeelde 
goederen
● de reeds bestaande onverdeeldheid door de ontbinding van de gemeenschap
● de onverdeeldheid die na ontbinding van de gemeenschap is ontstaan 

(gezamenlijk aangehouden bankrekening)
● de onverdeeldheid die ze willen creëren door inbreng van een OG door X

269

4. Wijziging HC en huwelijksvoordelen
● VLABEL VB nr. 19053 d.d. 21 oktober 2019 

Wijziging huwelijkscontract (verblijvingsbeding onverdeelde goederen)

○ VLABEL
■ aanvaardt dat drie verrichtingen die bij huwelijksovereenkomst zouden plaatsvinden 

overeenkomsten ten bezwarende titel zijn
■ ongeacht gelijkwaardige inleg en gelijkaardige levensverwachting ≠ beding van 

aanwas
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4. Wijziging HC en huwelijksvoordelen
● VLABEL VB nr. 19053 d.d. 21 oktober 2019 

Wijziging huwelijkscontract (verblijvingsbeding onverdeelde goederen)

○ VLABEL
■ eerste verrichting: toevoeging van een verblijvingsbeding aangaande bestaande 

onverdeeldheid met gelijke inleg: geen erf- noch registratiebelasting verschuldigd in 
de mate dat het werkelijk gaat om roerende goederen 
● artikel  2.7.1.0.2 VCF → geen erfrechtelijke verkrijging 
● artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF→ geen schenking (maar een huwelijksvoordeel)
● artikel 2.7.1.0.4 VCF → geen gemeenschappelijk vermogen
● artikel 2.7.1.0.5 VCF → geen kosteloze beschikking (Cass. 5 januari 2017)
● geen beding van aanwas in de zin van het SP 17044

■ tweede verrichting: toevoeging verblijvingsbeding aangaande bestaande 
onverdeeldheid met ongelijke inleg: geen erf- noch registratiebelasting
verschuldigd aangezien duidelijk werd gesteld dat het handelt over 
roerende goederen
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4. Wijziging HC en huwelijksvoordelen
● VLABEL VB nr. 19053 d.d. 21 oktober 2019 

Wijziging huwelijkscontract (verblijvingsbeding onverdeelde goederen)

○ VLABEL
■ derde verrichting: inbreng van een OG door één echtgenoot  in een nieuwe 

onverdeeldheid met toevoeging van een verblijvingsbeding:
● bij inbreng OG: 

○ artikel 2.9.1.0.1 VCF→ verkooprecht verschuldigd op de waarde van de 
helft van het ingebracht OG 

● bij overlijden en uitwerking verblijvingsbeding:
○ artikel 2.9.1.0.7 VCF → vooroverlijden inbrenger: verkooprecht op de 

verkregen helft van het OG 
○ artikel 2.10.0.1 VCF → vooroverlijden niet-inbrenger: verdeelrecht op de 

geheelheid
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4. Wijziging HC en huwelijksvoordelen
● VLABEL VB nr. 20009 d.d. 11 mei 2020 

Wijziging huwstelsel - Toevoeging TIGV en huwelijksvoordelen

○ Feiten
■ voorgestelde wijziging

● toevoeging TIGV aan stelsel scheiding van goederen door inbreng van 
gezinswoning en inboedel door beide echtgenoten

● toevoeging huwelijksvoordelen bij overlijden m.b.t. andere (bestaande of 
toekomstige) onverdeeldheden tussen echtgenoten

○ VLABEL
■ toevoeging TIGV door inbreng gezinswoning

● TIGV = GV in de interne verhouding en  = onverdeeldheid t.a.v. derden
● voor de heffing v an erfbelasting is de fiscus geen derde → TIGV = GV 
● huwelijksvoordeel is een overeenkomst ten bezwarende titel
● art. 2.7.1.0.4 VCF is van toepassing, maar vrijstelling gezinswoning 
● fiscaal misbruik: TIGV creëren enkel voor gezinswoning en andere 

goederen in onverdeeldheid behouden 273

4. Wijziging HC en huwelijksvoordelen
● VLABEL VB nr. 20009 d.d. 11 mei 2020 

Wijziging huwstelsel - Toevoeging TIGV en huwelijksvoordelen

○ VLABEL
■ toevoeging huwelijksvoordelen voor onverdeelde goederen (RG en OG)

● huwelijksvoordeel is ten bezwarende titel (geen erfrechtelijke verkrijging) →
registratiebelasting

● geen toepassing van art. 2.7.1.0.4 VCF → geen gemeenschappelijk vermogen 
● RG → geen erf- / registratiebelasting
● OG 

○ verdeelrecht als beide echtgenoten dezelfde titel hebben in 
onverdeeldheid, 

○ verkooprecht i.g.v. derde-verkrijger
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4. Wijziging HC en huwelijksvoordelen

Voorafgaande beslissingen van VLABEL (1)
● VB 20008 - Verblijvingsbeding en finaal verrekenbeding 

○ Gehuwd onder SvG  + toevoeging verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde goederen 
○ geen fiscaal misbruik (gelet op mogelijke toepassing registratiebelasting)

● VB 20009 - Wijziging huwstelsel - Toevoeging TIGV en huwvoordelen
○ Gehuwd SvG 

+ toevoeging TIGV met inbreng gezinswoning → fiscaal misbruik 
+ toevoeging verblijvingsbeding  mbt overige onverdeelde goederen → algemene regels verkoop- en verdeelrecht 

● VB 20016 - Wijziging huwstelsel met toevoeging verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde goederen
○ Gehuwd onder SvG + toevoeging verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde goederen 
○ geen fiscaal misbruik (gelet op feiten, niet-fiscale motieven en mogelijke toepassing registratiebelasting)

● VB 20019 - Verblijvingsbeding onverdeelde goederen 
○ Gehuwd onder wettelijk stelsel → SvG + verblijvingsbeding 
○ fiscaal misbruik (eenheid van opzet) - ontwijken van art. 2.7.1.0.4 VCF 

● VB 20026 - Wijziging huwstelsel met toevoeging verblijvingsbeding mbt onverdeelde goederen 
○ Gehuwd onder SvG 

+ verdelingsbeding mbt bestaande onverdeeldheid 
+ verblijvingsbeding mbt goederen die de heer X in bestaande onverdeeldheid zal inbrengen 

○ geen fiscaal misbruik (gelet op feiten, niet-fiscale motieven en mogelijke toepassing registratiebelasting)
275

4. Wijziging HC en huwelijksvoordelen
Voorafgaande beslissingen van VLABEL (2)
● VB 20030 - Toevoeging onverdeeldheid in wettelijk stelsel - Verblijvingsbeding 

○ Gehuwd onder wettelijk stelsel + inbreng eigen goed in onverdeeldheid + verblijvingsbeding 
○ fiscaal misbruik (geen valabel niet-fiscaal motief) - ontwijken van art. 2.7.1.0.2 en/of 2.7.1.0.4 VCF 

● VB 20033 - Verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde goederen 
○ Gehuwd onder SvG met TIGV (gezinswoning)

+ verblijvingsbeding mbt onverdeelde RG 
+ inbreng RG in onverdeeldheid 

○ belastingbesparing → fiscaal misbruik 

● VB 20037 - Wijziging huwelijksstelsel - Verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde goederen 
○ Gehuwd onder SvG  + verblijvingsbeding m.b.t. RG van de heer X  in nieuwe onverdeeldheid 
○ fiscaal misbruik (gezinswoning niet betrokken, geen consequente keuze) - ontwijken van art. 2.7.1.0.4 VCF 

● VB 20042 - Overgang stelsel naar stelsel van scheiding van goederen en toevoeging van een verblijvingsbeding 
○ Gehuwd onder wettelijk stelsel → SvG + verblijvingsbeding mbt onverdeeldheden uit gemeenschap 
○ fiscaal misbruik (eenheid van opzet) - ontwijken van art. 2.7.1.0.4 VCF 

● VB 20044 - Overgang naar stelsel van scheiding van goederen en toevoeging van een
verblijvingsbeding (...)
○ Gehuwd onder wettelijk stelsel → SvG + verblijvingsbeding mbt onverdeeldheden uit gemeenschap 
○ fiscaal misbruik (eenheid van opzet) - ontwijken van art. 2.7.1.0.2 en/of 2.7.1.0.4 VCF 
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4. Wijziging HC en huwelijksvoordelen

Voorafgaande beslissingen van VLABEL (3)
● VB 20047 - Toevoeging verblijvingsbeding aan stelsel scheiding der goederen 

○ Gehuwd onder SvG 
+ verblijvingsbeding mbt onverdeelde goederen 
+ inbreng RG in onverdeeldheid 

○ fiscaal misbruik (geen valabel niet-fiscaal motief) 

● VB 20054 - Verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde goederen 
○ Gehuwd onder SvG 

+ verblijvingsbeding mbt onverdeelde goederen 
+ inbreng RG in onverdeeldheid 

○ geen fiscaal misbruik (gelet op feiten en niet-fiscale motieven)

● VB 20056 - Verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde goederen 
○ Gehuwd onder SvG 

+ verblijvingsbeding mbt onverdeelde goederen 
+ inbreng RG in onverdeeldheid 

○ geen fiscaal misbruik (gelet op feiten en niet-fiscale motieven)

● VB 20060 - Toevoeging verblijvingsbeding aan stelsel scheiding der goederen 
○ Gehuwd onder SvG 

+ verblijvingsbeding mbt onverdeelde goederen
+ inbreng RG in onverdeeldheid 

○ geen fiscaal misbruik (gelet op feiten en niet-fiscale motieven) 277

4. Wijziging HC en huwelijksvoordelen
Voorafgaande beslissingen van VLABEL (4)
● VB 20066 - Wijziging huwelijksstelsel - Verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde goederen

○ Gehuwd onder SvG met TIGV (gezinswoning)
+ ontbinding TGIV en inbreng gezinswoning in onverdeeldheid
+ verblijvingsbeding mbt goederen die de heer X in onverdeeldheid zal inbrengen en mbt gezinswoning

○ geen fiscaal misbruik (gelet op feiten en niet-fiscale motieven)

● VB 20073 - Verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde goederen 
○ Gehuwd onder SvG  + toevoeging verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde goederen 

+ inbreng toekomstige goederen in onverdeeldheid
○ geen fiscaal misbruik (gelet op feiten en niet-fiscale motieven) 

● VB 20075 - Wijziging huwelijksstelsel - Verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde goederen
○ Gehuwd onder wettelijk stelsel → SvG + facultatief verblijvingsbeding mbt onverdeeldheden uit gemeenschap 
○ fiscaal misbruik (eenheid van opzet) - ontwijken van art. 2.7.1.0.4 VCF

● VB 20077 - Verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde goederen 
○ Gehuwd onder SvG met TIGV (gezinswoning, huisraad en bankrekening) - TIGV pas toegevoegd in 2019

+ ontbinding TIGV en inbreng gezinswoning, huisraad en bankrekening  in onverdeeldheid
+ optioneel verblijvingsbeding mbt onverdeelde RG + inbreng RG in onverdeeldheid 

○ fiscaal misbruik (eenheid van opzet) - ontwijken van art. 2.7.1.0.4 VCF

● VB 21013 - Wijziging huwelijksstelsel - Verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde goederen
○ Gehuwd onder SvG met TIGV (alle roerende goederen) en keuzebeding mbt TIGV

+ ontbinding TGIV en inbreng roerende goederen in onverdeeldheid
+ keuzebeding mbt onverdeelde goederen

○ geen fiscaal misbruik (gelet op feiten en niet-fiscale motieven) 
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4. Wijziging HC en huwelijksvoordelen
Voorafgaande beslissingen van VLABEL (5)

● VB 21031 - Toevoeging verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde roerende goederen
○ Gehuwd onder SvG met optioneel finaal verrekenbeding

+ verblijvingsbeding mbt onverdeelde RG 
omvat niet gezinswoning

○ geen fiscaal misbruik (gelet op feiten en niet-fiscale motieven)

● VB 21039 - Toevoeging verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde roerende en onroerende goederen
○ Gehuwd onder SvG met optioneel finaal verrekenbeding 

- schrapping optioneel verrekenbeding
+ optioneel verblijvingsbeding mbt onverdeelde RG en OG (inclusief gezinswoning)

○ geen fiscaal misbruik (gelet op feiten en niet-fiscale motieven)

● VB 21041 - Toevoeging verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde roerende en onroerende goederen
○ Gehuwd onder SvG  

+ optioneel verblijvingsbeding mbt onverdeelde RG en OG (inclusief gezinswoning)
○ geen fiscaal misbruik (gelet op feiten en niet-fiscale motieven)

● VB 21044 - Inbreng roerende goederen in onverdeeldheid + toevoeging verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde
roerende en onroerende goederen
○ Gehuwd onder SvG 

+ inbreng RG in onverdeeldheid door de heer X
+ verblijvingsbeding mbt alle onverdeelde RG en OG (inclusief gezinswoning)

○ geen fiscaal misbruik (gelet op feiten en niet-fiscale motieven) 279

4. Wijziging HC en huwelijksvoordelen
Voorafgaande beslissingen van VLABEL (6)

● VB 21072 - Toevoeging verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde roerende en onroerende goederen
○ Gehuwd onder SvG met optioneel finaal verrekenbeding 

- schrapping optioneel verrekenbeding
+ optioneel verblijvingsbeding mbt onverdeelde RG en OG (inclusief gezinswoning)

○ geen fiscaal misbruik (gelet op feiten en niet-fiscale motieven)

● VB 22018  - Wijziging huwelijksstelsel - Facultatief verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde goederen
○ Gehuwd onder Nederlandse SvG 

+ rechtskeuze Belgisch recht: Belgische SvG met finaal verrekenbeding
- schrapping finaal verrekenbeding
+ facultatief verblijvingsbeding mbt bestaande onverdeelde goederen 

○ geen fiscaal misbruik (gelet op feiten en niet-fiscale motieven)
● VB 22026 - Wijziging huwelijksstelsel - Verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde goederen

○ Gehuwd onder Nederlandse SvG 
+ rechtskeuze Belgisch recht: Belgische SvG 
+ inbreng RG in onverdeeldheid door de heer X
+ verblijvingsbeding mbt alle onverdeelde RG en OG

○ geen fiscaal misbruik (gelet op feiten en niet-fiscale motieven)
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4. Wijziging HC en huwelijksvoordelen

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - D. WIJZIGING HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL

● kan te allen tijde tijdens het huwelijk met akkoord van de echtgenoten

● kleine vs. grote wijziging
○ grote wijziging heeft de vereffening van het vorig stelsel tot gevolg

■ bv. overstap van een wettelijk stelsel naar een stelsel van scheiding van goederen
■ vereist een notariële boedelbeschrijving
■ geen verplichte regelingsakte

○ kleine wijziging heeft niet de vereffening van het vorig stelsel tot gevolg
■ bv. inbreng van een onroerend goed in de huwgemeenschap, toevoeging van een 

keuzebeding
■ facultatief kan een notariële boedelbeschrijving worden opgemaakt

● wijziging gebeurt via een notariële wijzigingsakte

281

4. Wijziging HC en huwelijksvoordelen

Secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels - wijziging huwelijksvermogensstelsel

● publicatie? 
○ CRH
○ CRT (indien bedingen m.b.t. de verdeling van het GV of contractuele erfstellingen)
○ overschrijving op het hypotheekkantoor (wanneer een onroerend goed betrokken)
○ BS

● gevolgen
○ tussen echtgenoten vanaf datum wijzigingsakte
○ t.a.v. derden vanaf inschrijving in CRH
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4. Wijziging HC en huwelijksvoordelen

Beëindiging? 

● gronden tot beëindiging
○ overlijden
○ echtscheiding (EOO of EOT)

● gevolg: vereffening-verdeling huwelijksvermogensstelsel

283

5. Valkeniersclausule

Valkeniersclausule: mogelijkheid om LLE te onterven in nieuw samengestelde gezinnen

● in principe kunnen echtgenoten elkaar niet volledig onterven gelet op hoedanigheid van 
reservatair erfgenaam

● in principe kunnen echtgenoten niet bedingen dat ze niet van elkaar zullen erven

→ uitzondering: hersamengestelde gezinnen (art. 2.3.2 BW)

● personele beperking: minstens één van de echtgenoten heeft een afstammeling (ev. via 
adoptie) uit een relatie voor het huwelijk

● materiële beperking
○ mogen regeling treffen over volledig erfrecht (incl. concrete reserve)
○ overgangsperiode: LLE heeft het recht van gebruik en bewoning van de gezins-

woning gedurende eerste 6 maanden na het overlijden van de eerststervende
■ eens LLE andere woning heeft gevonden, kan LLE niet meer genieten van vruchten 

van de woning en huisraad
■ LLE kan na het overlijden van eerstervende verzaken aan dit recht
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5. Valkeniersclausule

Valkeniersclausule: mogelijkheid om LLE te onterven in nieuw samengestelde gezinnen

● formalisme
○ verwijzing naar art. 4.244 - 4.253 BW
○ vorm- en procedure voorwaarden voor erfovereenkomsten zijn van toepassing op 

Valkeniersclausule
■ notariële akte
■ ontwerp en informatievergadering bij notaris (wachttermijnen)
■ op straffe van nietigheid
■ notariële vormvereiste altijd voorgeschreven op straffe van absolute nietigheid
■ procedure voorwaarden initieel absolute nietigheid, maar na overlijden verandert dit 

naar relatieve nietigheid 
○ registratie in CRT

285

3.2.
Planning via erfovereenkomst
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3.2 Erfovereenkomst

Erfovereenkomsten: basisartikelen art. 4.242 - 4.243 BW

● Welke bedingen vallen onder 4.242 - 4.243 BW?

● Wat met bv. schenking onder opschortende termijn/voorwaarde?

○ Oud recht: geen probleem

○ Nieuw recht: initieel bediscussieerd

● Definitie Hof van Cassatie m.b.t. louter eventuele rechten nog relevant?

287

3.2 Erfovereenkomst

Erfovereenkomsten: basisartikelen art. 4.242 - 4.243 BW

● Principieel verbod van erfovereenkomsten blijft behouden

● Versoepeling en invoering van nieuwe wettelijke uitzonderingen

● Overeenkomst met betrekking tot een attribuut van een nalatenschap (art. 4.242, §1): verboden, 
tenzij toegestaan

● Overeenkomst over de nalatenschap van een derde (art. 4.242, §1): verboden, tenzij toegestaan

● Overeenkomst over de eigen nalatenschap

○ Onder kosteloze titel (art. 4.242, §2): verboden, tenzij uitzonderingen

○ Onder bezwarende titel

■ algemeen/onder algemene titel (art. 4.242, §3): verboden, tenzij uitzonderingen

■ onder bijzondere titel (OBT-OBT) (art. 4.243): geldig, tenzij uitzonderingen
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3.2 Erfovereenkomst

Globale vs. punctuele erfovereenkomsten

● Globale erfovereenkomst: mogelijkheid om reeds voor overlijden ouders (vader en/of 
moeder) samen met alle kinderen op bindende wijze de toewijzing en verdeling van de 
nalatenschap te regelen bij overeenkomst

○ criterium: subjectief evenwicht

○ gevolg: verzaking aan vordering tot inbreng en inkorting m.b.t. alle schenkingen vermeld in 
erfovereenkomst

289

3.2 Erfovereenkomst

Globale vs. punctuele erfovereenkomsten

● Punctuele erfovereenkomst: specifiek toegelaten erfovereenkomsten
○ Valkeniersclausule

○ erfrechtelijk beding in regelingsakte voorafgaand aan EOT

○ de inbreng met generatiesprong

○ de aanvaarding door de andere erfgenamen van de intrinsieke waarde van een schenking 

○ de aanvaarding door de andere erfgenamen dat een schenking waarbij de begiftigde niet 
onmiddellijk over de volle eigendom beschikt, wordt gewaardeerd ten tijde van de schenking 
(+ indexatie) in plaats van een waardering op het tijdstip van bekomen meesterschap 

○ de afstand door een erfgenaam van zijn recht om de inkorting te vorderen van een schenking 

○ de afstand door een erfgenaam om zijn recht om de inkorting te vorderen uit te oefenen tegen 
een derde-verkrijger die het geschonken goed ten kosteloze titel heeft verkregen van de 
begiftigde na toestemming van deze erfgenaam
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3.2 Erfovereenkomst

Erfovereenkomsten: wettelijke vormvereisten

● voor alle door de wet toegelaten erfovereenkomsten

● authentieke akte

● ontwerp op voorhand meegedeeld aan de partijen (reflectietijd)

○ vermelding mogelijkheid eigen raadsman & aparte vergadering

○ na 15 dagen gezamenlijke vergadering ter bespreking van inhoud en gevolgen

○ ten vroegste na 1 maand te rekenen vanaf vergadering kan overeenkomst worden 
getekend

○ afwijken van deze termijnen is niet mogelijk, zelfs niet met akkoord van alle partijen

● erfovereenkomsten in extremis niet mogelijk!

○ Maar: amendement (sanctie)

● Voldoende bescherming?

291

3.2 Erfovereenkomst

Erfovereenkomsten: fiscale impact?

● schenkingen die worden gedaan bij het verlijden van de erfovereenkomst

○ de erfovereenkomst maakt zelf een titel van begiftiging uit
→ schenkbelasting zal worden geheven 

● in erfovereenkomst worden eerdere schenkingen vermeld, die op datum van overeenkomst 
niet zijn geregistreerd → schenkbelasting? 

○ decreetgever wil fiscale rem op de opmaak van erfovereenkomsten voorkomen: art. 
2.8.3.0.5 VCF 
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3.2 Erfovereenkomst

Erfovereenkomsten: fiscale impact?

● in erfovereenkomst worden eerdere schenkingen vermeld, die op datum van overeenkomst 
niet zijn geregistreerd → schenkbelasting? 

○ vermelding van schenkingen in een erfovereenkomst vormt fiscaal gezien geen titel voor 
de heffing van schenkbelasting 

■ er zal geen schenkbelasting op deze schenkingen geheven worden

○ partijen kunnen schenkingen (of sommige ervan) onderwerpen aan schenkbelasting d.m.v. 
het opnemen van een fiscale verklaring

■ vermijden toepassing fictiebepaling art. 2.7.1.0.5 VCF 
(erfbelasting verschuldigd op schenkingen gedaan door de erflater in een 
periode van drie jaar voor zijn overlijden en die niet werden onderworpen 
aan schenkbelasting)

○ partijen kunnen afzonderlijk al dan niet fiscale verklaring opnemen 

293

3.2 Erfovereenkomst

Erfovereenkomsten: fiscale impact?

● Brussels Hoofdstedelijk Gewest: art. 131bis W.Reg.Br. (Ordonnantie 13 december 2018)
○ vrijstelling heffing schenkingsrecht op schenkingen die worden vermeld in een 

erfovereenkomst of overeenkomst tot omvorming van kwalificatie van de schenking
■ voorwaarde: vermelden dat schenking heeft plaatsgevonden voor datum van 

(erf)overeenkomst  
■ geen vrijstelling indien partijen uitdrukkelijk verklaren dat de vermelding de 

bedoeling heeft om de begiftigde een titel van schenking te verschaffen
○ art. 7 W.Succ.Br.: risicoperiode voor heffing erfbelasting blijft wel spelen (nieuw laatste lid)

● Waals Gewest: art. 131sexies W.W.Reg. (Decreet 19 juli 2018)
○ vrijstelling heffing schenkingsrecht op schenkingen die worden vermeld in een 

erfovereenkomst of overeenkomst tot omvorming van kwalificatie van de schenking
■ voorwaarde: vermelden dat schenking heeft plaatsgevonden voor datum 

van (erf)overeenkomst  
■ partijen vragen toepassing van dit artikel 
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3.2 Erfovereenkomst

VLABEL SP nr. 19006 d.d. 18 maart 2019
Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst

● “De toekenning van een schuldvordering zoals bedoeld in artikel 1100/7, §1, derde lid oud BW 
moet beschouwd worden als een onrechtstreekse schenking door de ouder(s) aan het kind dat 
de schuldvordering verkrijgt”
○ (huidig artikel: art. 4.254, §1, lid 3 BW)

● Bijgevolg is er volgens VLABEL schenk- of erfbelasting verschuldigd
○ schenkbelasting 

■ initieel geschonken goed = onroerend goed, dan tarieven voor onroerende goederen. 

● wel teruggave van schenkbelasting voor overbedeelde kind

■ initieel geschonken goed = roerend goed, dan tarieven roerende goederen

● wel teruggave van schenkbelasting voor overbedeelde kind

○ erfbelasting

■ indien initieel geschonken goed = roerend goed en vordering is pas 
opeisbaar bij overlijden van de ouder (fictief legaat)

295

3.2 Erfovereenkomst

VLABEL SP nr. 19006 d.d. 18 maart 2019
Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst - fiscale kwalificatie? 

● Wijziging standpunt op 14 april 2020:

○ Het geval waarin de ouder(s) aan één of meer kinderen, die vroeger reeds een schenking of 
een ander voordeel hebben gekregen, de last oplegt/opleggen een geldsom te betalen 
aan één of meer andere kinderen die tot dan toe minder werden bevoordeeld, wordt 
noch als een onrechtstreekse schenking door de ouders noch als schenking tussen de 
kinderen beschouwd.

○ De toekenning van een schuldvordering die niet ter compensatie van een eerder genoten 
schenking/voordeel opgelegd wordt, wordt eveneens fiscaal neutraal behandeld.

→ In deze hypothesen is er volgens VLABEL geen schenk- of erfbelasting meer 
verschuldigd
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3.2 Erfovereenkomst

VLABEL-standpunt nr. 19006 dd. 14 april 2020, gewijzigd op 11 mei 2020
Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst - fiscale kwalificatie? 

○ Indien de schuldvordering (ten voordele van kind A) wordt opgelegd als last van een 
nieuwe schenking (aan kind B) die in de erfovereenkomst wordt gedaan:

→ In deze hypothese is er volgens VLABEL nog steeds schenkbelasting verschuldigd (art. 
2.8.3.0.1, §3 VCF)

■ Kind A wordt belast op de waarde van de schuldvordering

■ Kind B wordt belast op de waarde van de schenking - de waarde van de 
schuldvordering

297

3.2 Erfovereenkomst

VLABEL-standpunt nr. 19006 dd. 14 april 2020, gewijzigd op 11 mei 2020
Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst - fiscale kwalificatie? 

○ Erfovereenkomsten verleden voor 1 juli 2020

■ De begunstigde van de betaalde schuldvordering, die schenkbelasting betaald heeft,  kan 
bezwaar indienen, hetzij ambtshalve ontheffing vragen.

■ De schuldenaar-betaler van de schuldvordering, kan deze nog als secundaire last in 
mindering brengen van zijn vroeger verkregen schenking, en ambtshalve ontheffing 
vragen
● tenzij de schuldvordering niet meer belast wordt met schenk- of erfbelasting,
● tenzij er teruggave werd toegestaan van schenk- of erfbelasting aan de begunstigde 

van de schuldvordering

■ Indien een schuldvordering werd opgenomen die betaalbaar werd gesteld bij het 
overlijden van de toekomstige erflater, zal deze schuldvordering geen 
aanleiding geven tot het heffen van erfbelasting (geen toepassing van 
art. 2.7.1.0.3, 3° VCF) 298

297

298



16/09/2022

150

3.2 Erfovereenkomst

VLABEL-standpunt nr. 19006 dd. 14 april 2020, gewijzigd op 11 mei 2020

Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst - fiscale kwalificatie? 

Voorbeeld:

● Op 20 mei 2020 heeft vader het appartement aan zee ter waarde van €460.000 aan zijn zoon 

Jan geschonken. Jan betaalde hierop schenkbelasting (tarieven tot 27%). 

● Op 26 mei 2020 besluit vader om een globale erfovereenkomst met zijn kinderen te sluiten. 

Hierbij krijgt zijn zoon, Tim, een schuldvordering op Jan ter waarde van €230.000 als 

compensatie voor het eerder geschonken appartement aan zee. 

299

3.2 Erfovereenkomst

VLABEL-standpunt nr. 19006 dd. 14 april 2020, gewijzigd op 11 mei 2020

Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst - fiscale kwalificatie? 

● Toepassing originele versie van het standpunt: 

○ art. 2.8.3.0.1, §3 VCF: Jan, kan de schuldvordering als secundaire last in mindering 

brengen van zijn eerder verkregen schenking, en ambtshalve ontheffing vragen

○ €460.000-€230.000= €230.000 

○ Jan wordt voortaan belast op €230.000 (tarieven tot 9% schenkbelasting) 

○ Tim wordt belast op €230.000  (tarieven tot 9% schenkbelasting)

● Toepassing  nieuwe versie van het standpunt: 

○ Jan wordt belast op €460.000 (tarieven tot 27% schenkbelasting)

○ Tim wordt niet belast op €230.000 
300
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3.2 Erfovereenkomst

Repertorium RJ - R 131, §2/02-01 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en R 131bis/01-01 
(Waals Gewest) Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst

● Federale Administratie heeft zich ook uitgesproken over de toebedeling van een 
schuldvordering in een erfovereenkomst 
○ situatie: moeder heeft € 100.000,00 geschonken aan zoon A en sluit met zoon A en zoon 

B een erfovereenkomst waarbij zijn A aanvaard om de som van € 50.000,00 te storten aan 
zijn broer B

○ toebedeling van een schuldvordering moet gezien worden als een verzaking door A van 
de waarde van de schenking die hem eerder werd gedaan en dit in het voordeel van zijn 
broer B 
■ overdragende verzaking
■ schenking tussen broers en zussen onderling → tarieven 7% (Brussels) en 5,5% 

(Waals)
○ de heffing van het schenkingsrecht is van toepassing, wat ook de aard is van 

de eerdere schenking (onroerend of roerend) en ongeacht of deze 
voorafgaande schenking al dan niet onderworpen werd aan het registratierecht
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Casus 1 - “Meneer de notaris, ik 
heb al genoeg vergaderd...”
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Erfovereenkomst: Situatieschets

Henry en Nicole hebben elkaar op latere leeftijd leren kennen. Nicole heeft kinderen uit een vorige 
relatie. Doorheen haar carrière heeft Nicole een aardig vermogen opgebouwd. Ze zijn beide 
overtuigd van hun relatie en wensen te trouwen. Nicole verzekert haar kinderen dat het huwelijk 
voortkomt uit liefde, niet uit financiële overwegingen. 

Teneinde van meet af aan correcte afspraken te maken, gaan Henry en Nicole langs bij hun 
persoonlijke raadsman die in het verleden reeds de echtscheiding van Nicole heeft begeleid. Na 
bespreking van hun situatie, besluiten de aanstaande echtgenoten om een huwelijkscontract op te 
maken met een valkeniersclausule, waarbij de erfrechten van de langstlevende echtgenoot in de 
nalatenschap van de eerststervende echtgenoot zoveel als mogelijk worden uitgesloten. 

Zo’n valkeniersclausule is een erfovereenkomst, waarvan de opmaak aan strikte vormvereisten is 
onderworpen. De echtgenoten komen op vergadering bij hun notaris, en leggen aan hem hun situatie 
voor. De notaris zet uiteen welke procedure gevolgd moet worden.

303

Wettelijke vormvereisten

● Vorm (= voor alle door de wet toegelaten erfovereenkomsten) - art. 1100/5 BW

○ Authentieke akte

○ Ontwerp op voorhand meegedeeld aan elke partij afzonderlijk (reflectietijd)

■ Vermelding mogelijkheid eigen raadsman & aparte vergadering

■ Na 15 dagen gezamenlijke informatievergadering ter bespreking van inhoud en 
gevolgen

■ Ten vroegste na 1 maand te rekenen vanaf vergadering kan overeenkomst worden 
getekend

■ Afwijken van deze termijnen is niet mogelijk, zelfs niet met akkoord van alle partijen

Verzending ontwerp

304

Gezamenlijke 
informatievergadering

Ondertekening

15 dagen één maand
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Situatieschets

Henry en Nicole vernemen dus dat zij nog tweemaal op vergadering moeten komen bij de notaris 
voor het afsluiten van het huwelijkscontract met daarin een valkeniersclausule, niettegenstaande het 
feit dat zij reeds uitgebreid zijn ingelicht omtrent de gevolgen door hun persoonlijke raadsman. 

“Meneer de notaris, wij hebben al genoeg vergaderd…” 

Kunnen partijen zich laten vertegenwoordigen via volmacht bij de gezamenlijke vergadering en/of 
de ondertekening?

305

Wettelijke vormvereisten

Aantal twistpunten:

● Mogelijkheid tot vertegenwoordiging bij sluiten erfovereenkomst?

○ moet iedereen aanwezig zijn op de ‘gezamenlijke vergadering’? Mogelijkheid tot 
vertegenwoordiging?

○ moet iedereen aanwezig zijn bij de ondertekening? Mogelijkheid tot vertegenwoordiging?

● Wat indien en cours de route nog wijzigingen worden aangebracht aan het ontwerp? 
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Wettelijke vormvereisten

● Sanctie aangaan verboden erfovereenkomst of niet volgen wettelijk vereiste procedure:

○ in principe: absolute nietigheid (art. 1100/3, lid 1 en lid 2 BW)

○ uitzondering: wanneer het gaat om een erfovereenkomst in de eigen toekomstige 
nalatenschap, verandert de absolute nietigheid naar een relatieve nietigheid na overlijden 
van de erflater (art. 1100/3, lid 3 BW)

■ geldt dus niet voor erfovereenkomsten over nalatenschap derde

■ geldt evenmin voor schending vereiste notariële akte

● Basisprincipes:

○ 1/ Volg in de mate van het mogelijke de meest veilige stelling bij het opmaken van een 
erfovereenkomst (i.e. beste garantie op rechtszekerheid)

○ 2/ Volg de juridisch correcte stelling bij het beoordelen van de rechtsgeldigheid van een 
erfovereenkomst

307

Casus 2 - “Waarom moet enkel 
ik delen?”
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Situatieschets

Vader Pierre en moeder Martine hebben samen twee kinderen, Nick en Sofie. De ouderlijke woonst 
bevindt zich in Zoersel. 

Nick is twee jaar ouder dan Sofie. Na zijn middelbare school te hebben afgewerkt, begint Nick als 
dakwerker bij een lokaal bedrijf. Enkele jaren later start hij zelfstandig een eenmanszaak als 
dakwerker. Vanaf zijn 18 jaar staat Nick op eigen benen en woont hij samen met zijn vriendin in 
Zandhoven

Het leven van Sofie ziet er volledig anders uit. Na haar middelbare school vat Sofie universitaire 
studies aan in de Rechten. Het eerste jaar gaat niet zo vlot, en Sofie moet bijna al haar vakken 
meenemen naar het tweede jaar. Na het behalen van haar bachelor en haar master in de rechten, 
besluit Sofie om ook nog een master na master in het ondernemingsrecht te volgen aan een 
Belgische universiteit. Gedurende haar volledige universitaire loopbaan, zit Sofie op kot in Leuven. 

309

Situatieschets

Na zeven jaar studeren (vier jaar bachelor, twee jaar master, 1 jaar master-na-master), en zeven jaar 
op kot te hebben gezeten in Leuven (kostprijs: 67.000 euro), is Sofie het studeren nog niet beu. In 
overleg met haar ouders besluit Sofie om nog een jaar in het buitenland te gaan studeren aan de 
George Washington University (kostprijs tuition en housing: 73.000 euro). 

Op zevenentwintigjarige leeftijd studeert Sofie af met een aantal diploma’s op zak. Zij start in de 
advocatuur, maar besluit om toch nog enkele jaren thuis te blijven wonen bij haar ouders om kosten 
te besparen. 

Op dertigjarige leeftijd gaat Sofie samenwonen met haar vriend Tom, die ze heeft leren kennen 
tijdens haar jaar buitenlandse studie. Datzelfde jaar nog komt het eerste kleinkind van Pierre en 
Martine ter wereld. Aangezien zowel Sofie als Tom een drukke job hebben, zorgen de grootouders 
dagelijks voor de opvang van hun kleinkind. 
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Situatieschets

De hiervoor beschreven voordelen voor Sofie kunnen als volgt worden samengevat:

- kostprijs kot: 
67.000 euro

- kostprijs inschrijvingsgeld Amerikaanse universiteit + huisvesting: 73.000 euro
- voordeel gratis kost en inwoon (3 jaar): 

25.000 euro
- voordeel gratis kinderopvang (3 jaar):

10.000 euro
- TOTAAL

175.000 euro

Aangezien de ouders hun twee kinderen gelijk willen behandelen, wensen zij - gelet op de voordelen 
die Sofie heeft genoten - een schenking te doen aan Nick om deze voordelen te compenseren. Nick 
heeft immers een bouwgrond op het oog, en wil graag zelf een huis bouwen. Sofie begrijpt de 
redenering van haar ouders, en verzet zich dus niet tegen een compenserende schenking aan haar 
broer. 

Via bankgift schenken de ouders vervolgens een bedrag van 175.000 euro aan Nick. 

311

Situatieschets

Na het overlijden van de ouders, bekoelt de relatie tussen Nick en Sofie al snel. De partner van Nick 
beschuldigt Sofie immers van ‘profitariaat’, en Sofie heeft zelf eigenlijk ook wel wat bedenkingen bij 
de omvangrijke schenking die Nick heeft gekregen van de ouders. Opleidingskosten moeten toch 
sowieso betaald worden door ouders, dus waarom zou Nick daar eigenlijk voor gecompenseerd 
moeten worden? 

Al snel is duidelijk dat Nick en Sofie het niet eens raken over de verdeling van de nalatenschap van 
de ouders. Ze gaan naar een notaris, en die stelt vast dat enkel Nick een schenking heeft ontvangen 
van 175.000 euro. Deze schenking zal dus naar Sofie toe gecompenseerd moeten worden met de 
nog resterende gelden, waarvan Sofie een even groot bedrag zal mogen voorafnemen. Het saldo zal 
in twee gedeeld worden.

Nick is verbaasd, en legt uit aan de notaris dat de schenking aan hem enkel werd gedaan om de 
gelijkheid tussen de kinderen te bewaren, onder verwijzing naar de voordelen die Sofie 
heeft genoten. Volgens de notaris mag met de voordelen evenwel geen enkele rekening 
worden gehouden, waarop Nick stelt: “Waarom moet enkel ik delen?” 
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Oplossing?

● Onderscheid kapitaalgift en dienstengift
● Ons erfrecht houdt enkel rekening met kapitaalgiften
● Tenzij Nick en Sofie zelf anders overeenkomen, zal Sofie inderdaad 175.000 euro mogen 

voorafnemen uit de bestaande goederen, waarna het saldo in gelijke delen zal toekomen aan 
beide erfgenamen

● Mogelijke oplossingen:
○ 1/ schenking buiten erfdeel aan Nick: mogelijks probleem beschikbaar deel (oplossing 

via erfovereenkomst conform art. 918 BW) + perceptie is dat aan Nick iets ‘extra’ wordt 
gegeven (‘buiten erfdeel’), terwijl het eigenlijk een compensatie betreft tussen kinderen

○ 2/ globale erfovereenkomst: 
■ subjectief evenwicht vereist: rekening houdend met schenkingen, voordelen en zelfs 

de persoonlijke situatie van de begiftigde
■ gevolg: de gemaakte verdeling (voordelen voor Sofie, schenking in cash aan Nick) is 

definitief, en niemand kan hierop daarna terugkomen (ook niet na overlijden ouders)
■ verregaande formaliteiten te respecteren

313

Casus 3 - De ene schenking is 
de andere niet...
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Situatieschets

Marcel heeft drie kinderen, zoon Bert, zoon Koen en dochter Julie. Marcel is weduwnaar. 

Tot het vermogen van vader Marcel behoren onder andere volgende vermogensbestanddelen:

- een familiale vennootschap (waarde: 800.000 euro)
- een effectenportefeuille (waarde: 200.000 euro)
- een bouwgrond (waarde: 200.000 euro)

Zonen Bert en Koen zijn actief in de familiale vennootschap. Dochter Julie is verpleegkundige en is 
nooit geïnteresseerd geweest in de catering-activiteiten van de familiale vennootschap. 

Vader is ondertussen 70 jaar geworden, en wenst de leiding over de familiale vennootschap over te 
dragen aan zijn zonen Bert en Koen (die in realiteit reeds richting gaven aan het bedrijf).
Vader treedt af als bestuurder en de zonen worden benoemd als nieuwe bestuurders. 

315

Situatieschets

Vader wenst ook aan successieplanning te doen, om te vermijden dat de kinderen 27% erfbelasting 
moeten betalen op het vermogen dat zij zouden erven bij zijn overlijden. 

Vader besluit om in 2013 de familiale vennootschap in blote eigendom te schenken aan de twee 
zonen. Het vruchtgebruik wordt voorbehouden, omdat vader wel nog de inkomsten uit de 
vennootschap wenst te behouden. 

Dochter Julie heeft interesse in de bouwgrond, en wenst daarop een huis te bouwen. De 
effectenportefeuille zou haar daarin al een hele stap vooruit helpen. Aangezien de waarde van de 
bouwgrond en de effectenportefeuille mooi de helft is van de familiale onderneming, besluit vader 
beide vermogensbestanddelen in volle eigendom te schenken aan Julie. 

Op die manier krijgen dus de zonen de familiale vennootschap (waarde 800.000 euro), en de dochter 
een bouwgrond en een effectenportefeuille (waarde 400.000 euro). 
Vader is tevreden, want alle kinderen zijn gelijk behandeld, zoals hij het wenst. 
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Situatieschets

Vader overlijdt in 2020, nalatende een roerend vermogen van 1.000.000 euro. 

Ingevolge het beleid dat de zonen de laatste jaren hebben gevoerd in de familiale vennootschap, is 
de waarde van de onderneming (op datum overlijden vader) verdrievoudigd naar 2.400.000 euro. 

De nalatenschap moet worden vereffend en verdeeld, en alle partijen staan er op dat hun rechten 
worden gerespecteerd. Een minnelijke verdeling lijkt niet mogelijk. 

317

Theorie - regels inbreng giften

Wijze van inbreng? 

● Nieuw erfrecht: inbreng van giften ALTIJD in waarde - nieuw artikel 858 BW

○ niettegenstaande elk andersluidend beding, tenzij toegelaten door de wet

Waardering van de schenking?

● Geen onderscheid meer tussen roerende goederen / onroerende goederen

● Uniformiteit: Inbreng giften aan intrinsieke waarde op dag van de gift (schenking/legaat), maar 
geïndexeerd

○ Indexering van dag schenking tot dag overlijden

○ Index consumptieprijzen maand overlijden beschikker met basisindex maand schenking

● Vruchten zijn niet aan inbreng onderworpen 
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Theorie - regels inbreng giften

● !! Uitzondering voor waardering schenkingen met voorbehoud van ‘meesterschap’ (bv. 
voorbehoud vruchtgebruik) 

● Inbreng volgens waarde geschonken goed op datum verkrijging meesterschap 

○ in casu datum van overlijden

○ = Datum dat begiftigde VE verkrijgt (“meesterschap”)

○ Stel begiftigde verkrijgt VE pas op een datum na het overlijden → waarde geschonken 
goed op datum overlijden verminderd met waarde van lasten die uitoefening van 
beschikkingsrecht (“meesterschap”) over VE verhinderen

● → Opgelet met planning aan één kind mét voorbehoud van VG en aan ander kind in volle 
eigendom 

319

Vereffening-verdeling casus

De fictieve massa wordt samengesteld als volgt:

- bestaande goederen: 
1.000.000 euro

- plus schenkingen:
- schenking familiale onderneming aan Bert (50%)

1.200.000 euro
- schenking familiale onderneming aan Koen (50%)

1.200.000 euro
- schenking bouwgrond + effectenportefeuille aan Julie 438.760 

euro
- min schulden

- 28.760 euro
- TOTAAL

3.810.000 euro

Elk kind heeft recht op ⅓ van de nalatenschap, ofwel 1.270.000 euro. Bert en Koen krijgen aldus nog 
70.000 euro van de bestaande goederen, Julie ontvangt nog 831.240 euro. 320
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Oplossing? 

● Ook hier meerdere oplossingen mogelijk via erfovereenkomst:
○ 1/ Afwijking van de uitzondering (waardering op ogenblik overlijden) en aanknopen bij 

het principe (waardering op ogenblik schenking + indexatie) (art. 858, §5, lid 2 BW)
■ → zowel schenking familiale onderneming, als schenking bouwgrond en 

aandelenportefeuille worden op dezelfde manier gewaardeerd, dus gelijkheid is 
gewaarborgd

○ 2/ Globale erfovereenkomst: globaal akkoord door het verkrijgen van een subjectief 
evenwicht waar achteraf niet op kan worden teruggekomen

● Nota bene:
○ beide oplossingen zijn erfovereenkomsten → verregaande formaliteiten te respecteren
○ de intrinsieke waarde = waarde in de schenkingsakte, tenzij manifeste onredelijkheid

■ overige kinderen kunnen zich akkoord verklaren met de waarde uit de 
schenkingsakte (art. 858, §5, lid 1 BW) → achteraf geen discussie omtrent waardering

○ geen afwijking mogelijk van de verplichte indexering (behoudens via globale 
erfovereenkomst) (art. 858, §7 BW)

○ enkel afwijking van uitzondering → algemene regel mogelijk, niet omgekeerd  
(art. 858, §7 BW)

321

Casus 4 - “Ja mevrouw, met uw 
zorgvolmacht kan u nog aan 

successieplanning doen”
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Situatieschets

Gerda leest in De Tijd dat steeds meer mensen een ‘zorgvolmacht’ opmaken:

“Met een zorgvolmacht duidt iemand één of meerdere personen aan die zijn vermogen zullen beheren op de 
dag dat hij wilsonbekwaam is.”

en

“‘Een zorgvolmacht biedt zekerheid voor enkele heel ingrijpende toekomstkeuzes’, zegt minister van Justitie 
Koen Geens (CD&V). ‘Op die manier kan iemand zijn toekomst grotendeels in handen houden op het moment 
dat hij wilsonbekwaam wordt.’ Zonder een zorgvolmacht is een vrederechter nodig om een bewindvoerder 
aan te stellen.”

Dit lijkt Gerda een zeer interessant instrument, en zij besluit om langs te gaan bij haar 

notaris om meer informatie in te winnen. 

323

Situatieschets

Haar notaris bevestigt dat een zorgvolmacht een zeer interessant instrument is, waarmee (naast het 
beheren van het vermogen en het beschermen van de persoon) desgevallend zelfs nog aan 
successieplanning kan gedaan worden naar haar (klein)kinderen toe (bv. via schenkingen) op een 
ogenblik waarop Gerda daartoe zelf niet meer in staat zou zijn. Bijgevolg moet Gerda nog geen druk 
voelen om thans al schenkingen te doen, maar kan uiteindelijk toch de erfbelasting van 27% 
vermeden worden. 

Gerda besluit om haar dochter Hilde en haar zoon Hans gezamenlijk aan te stellen als ‘lasthebbers’. 
De notaris verduidelijkt dat de zorgvolmacht op een zo ruim mogelijke manier wordt opgesteld, 
zodat nog “quasi alle rechtshandelingen gesteld kunnen worden op een ogenblik dat moeder 
wilsonbekwaam zou worden”. 
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Situatieschets

Enkele jaren later wordt moeder inderdaad wilsonbekwaam. Ook haar gezondheid gaat in sneltempo 
achteruit. Moeder beschikt evenwel nog over een aanzienlijk vermogen, waarvan zij op een eerder 
tijdstip reeds had aangegeven dat zij dit wou schenken aan haar kinderen. 

Hans is kinderloos gebleven, maar Hilde heeft op haar beurt zelf twee kinderen, Sara en Lucas. Hilde 
is daarnaast op een punt in haar leven gekomen dat zij een financiële duw in de rug eigenlijk niet 
meer nodig heeft: haar huis is afbetaald en haar kinderen zijn reeds het huis uit. De kinderen van Hilde 
zijn daarentegen beide van plan om te bouwen, en kunnen deze extra financiële middelen bijgevolg 
zeer goed gebruiken.

Hilde heeft van een goede vriend vernomen dat het sinds kort mogelijk is om via een schenking een 
‘generatiesprong’ te verwezenlijken: in de plaats van te schenken aan de eigen kinderen, kan 
grootmoeder Gerda rechtstreeks schenken aan haar kleinkinderen zonder Hans te benadelen. 

325

Situatieschets

Deze ‘generatiesprong’ lijkt Hilde zeer interessant: niet alleen moet slechts éénmaal schenkbelasting 
worden betaald (op de schenking van grootmoeder aan kleinkinderen, i.p.v. eerst een tussenfase via 
Hilde zelf), ook moet slechts één notariële akte worden opgemaakt. Dubbele winst!

Hilde en Hans gaan samen naar hun notaris en bespreken de mogelijkheid om (in hun hoedanigheid 
van lasthebber) aan successieplanning te doen met het vermogen van moeder Gerda. Hierbij wordt 
gesproken over volgende schenkingen:

- 200.000 euro aan Hans
- 100.000 euro aan Sara (via generatiesprong)
- 100.000 euro aan Lucas (via generatiesprong)

Op deze manier krijgen beide kinderen hetzelfde, ofwel rechtstreeks (Hans) ofwel via schenking aan 
diens eigen kinderen (Hilde). 

Is de voorgestelde werkwijze mogelijk?
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Theorie

● Artikel 845, §2 BW: Generatiesprong
○ §2: inbreng ten behoeve van een derde (‘generatiesprong’ bij schenking)
○ Verbintenis kan worden aangegaan 

■ in schenkingsakte
■ in latere overeenkomst gesloten tussen de schenker, de begiftigde en degene die 

zich verbindt in te brengen

= toegelaten erfovereenkomst

○ Schenking door grootmoeder (Gerda) aan kleinkinderen (Sara en Lucas) waarbij ouder 
(Hilde) verklaart dat moet worden aangerekend op haar erfdeel 
■ Bv. Hilde brengt schenking aan haar kinderen Lucas en Sara in (schenking in 

nalatenschap Gerda aan te rekenen op aandeel van Hilde)
■ Bij overlijden Hilde: onrechtstreekse schenking door Hilde (die heeft ingebracht) aan 

haar begiftigde kinderen -> begiftigde kinderen zullen inbreng verschuldigd zijn in 
de nalatenschap van hun moeder

■ Betrokken partijen?
○ Fiscaal?

327

Analyse

● Cruciale vraag: kunnen Hilde en Hans als lasthebber de voorgenomen schenkingen (via 

generatiesprong) verrichten?

○ 1/ schenkingen?

■ uitdrukkelijke volmacht vereist

○ 2/ generatiesprong?

■ erfovereenkomst!

● Bekwaamheidsregels erfovereenkomsten: wie kan een erfovereenkomst afsluiten?
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Bekwaamheidsregels
● Bekwaamheid - nieuw artikel 1100/2 BW

○ Minderjarigen:
■ Geen partij bij erf-OV als beschikker
■ Wel partij als vermoedelijke erfgenaam 
■ Vertegenwoordigd door ouders of voogd
■ Mits machtiging
■ Uitzondering: verzaking aan rechten in de niet-opengevallen NL

○ Meerderjarige onbekwamen:
■ Partij bij erf-OV als beschikker of vermoedelijke erfgenaam én verzaken mits:

● ofwel bekwaam geacht in de beschikking aanstelling bewindvoerder
● ofwel niet bekwaam maar toch mits afzonderlijke machtiging
● geen vertegenwoordiging - persoon treedt zelf op

■ Indien persoon zelf toch (ad hoc) niet bekwaam geacht: 
● Enkel partij als vermoedelijke erfgenaam
● Maar geen verzaking
● ook machtiging vrederechter vereist (art. 499/7, §2, 15° BW)

329

Bekwaamheidsregels
● Bekwaamheid - nieuw artikel 1100/2 BW

○ Meerderjarige onbekwamen:

■ Zorgvolmacht? 

● Lastgeving (art. 1984 - 2010 BW)

● Door elke wilsbekwame meerderjarige die nog niet onder bewind staat

● Onderhands of notarieel

○ voorkeur voor notariële volmacht

○ noodzaak notariële volmacht voor: rechtshandelingen die moeten 
worden overgeschreven op het hypotheekkantoor (verkoop OG) / 
plechtige contracten (huwelijkscontract, schenking)

● Moet in het bijzonder tot doel hebben om een buitengerechtelijke 
bescherming te regelen 

● Verplichte registratie in centraal register voor lastgevingen 
(bijgehouden door KFBN)
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Bekwaamheidsregels
● Bekwaamheid - nieuw artikel 1100/2 BW

○ Meerderjarige onbekwamen:

■ Zorgvolmacht? 

● Erfovereenkomst? 

○ Als beschikker: hoogstpersoonlijke rechtshandeling → niet mogelijk

○ Vermoedelijk erfgenaam

■ Met verzaking: hoogstpersoonlijke rechtshandeling → niet mogelijk 

■ Zonder verzaking: wel mogelijk 

331

Quid successieplanning Hilde en Hans?

● (Groot)moeder Gerda is betrokken bij de schenkingen (met generatiesprong) in hoedanigheid 

van beschikker

○ erfovereenkomst in hoedanigheid beschikker: hoogstpersoonlijke rechtshandeling

○ geen vertegenwoordiging via zorgvolmacht mogelijk!
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Casus 5 - Opgelet! Soms vind 
je erfovereenkomsten waar je 

het het minst verwacht

333

Situatieschets (1) - Valkeniersclausule

In 2007 huwden Hubert en Kelly in tweede echt. Hubert had reeds kinderen uit een vorige relatie. Het 
leek hen dan ook logisch om te huwen onder het stelsel van scheiding van goederen met een 
Valkeniersclausule, waardoor geen van beide zal erven in elkaars nalatenschap (behoudens het 
vruchtgebruik op de gezinswoning). 

Doorheen de jaren is de relatie tussen Hubert en zijn kinderen evenwel verzuurd. Vanwege 
aanhoudende conflicten heeft Hubert quasi geen contact meer met zijn kinderen. Op 10 maart 2020 
hebben de echtgenoten een vergadering gepland bij hun notaris om de huidige situatie te 
bespreken.

Uit de besprekingen komen een aantal zaken naar boven (o.a. ontervend testament, wijziging 
huwelijksvermogensstelsel, etc.). Eén van de zaken die de echtgenoten kunnen overwegen is om het 
Valkeniersbeding dat in 2007 werd toegevoegd, te schrappen. 

Is het schrappen van een Valkeniersclausule een erfovereenkomst, die moet voldoen aan de
wettelijk evormvereisten uit art. 1100/5 BW?
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Situatieschets (2) - stelsel van de grote liefde

Raf en Maud zijn reeds 5 jaar een ijzersterk koppel. Vorig jaar heeft Raf een huwelijksaanzoek gedaan, 
en Maud zei volmondig ‘ja’. De beslissing om te huwen is dus gemaakt, maar rest nog de vraag: onder 
welk huwelijksvermogensstelsel? 

Raf en Maud zijn zo overtuigd van elkaar dat ze alles met elkaar willen delen: niet alleen de rest van 
hun leven, maar ook hun ganse vermogen. En daarvoor bestaat natuurlijk slechts één stelsel: het 
stelsel van algehele gemeenschap van goederen. 

Nadat de notaris zich ervan heeft vergewist dat de aanstaande echtgenoten zich volledig bewust zijn 
van de gevolgen van een keuze voor dit stelsel, wordt een ontwerp van huwelijkscontract 
opgemaakt.

Zijn er bepaalde aandachtspunten of vormvereisten waarmee men rekening moet houden? 

335

Situatieschets (3) - ascendentenverdeling

Vader Bertrand heeft 3 dochters, Anne, Els en Katrien. Bertrand heeft enige tijd geleden een 
bouwgrond gekocht in Kessel-Lo (huidige waarde: 180.000 euro). Els is zeer geïnteresseerd in deze 
bouwgrond, Anne en Katrien hebben elks reeds een appartement gekocht. 

Aangezien Els geïnteresseerd is in de bouwgrond, en Bertrand al langer overweegt om aan 
successieplanning te doen, besluit Bertrand om de bouwgrond aan dochter Els te schenken. 
Bertrand wil zijn drie dochters evenwel gelijk behandelen. Echter, behoudens de bouwgrond wenst 
Bertrand op dit ogenblik zijn spaargeld nog te behouden. Rusthuizen worden immers met de dag 
duurder, en Bertrand verkeert nog in uitstekende gezondheid. 

Gelet op voorgaande besluit Bertrand om de bouwgrond aan Els te schenken onder de verplichting 
om bij het verlijden van de schenkingsakte een som geld uit te betalen aan Els en Katrien, gelijk aan 
1/3e van de waarde van de bouwgrond voor elk. Op deze manier krijgt elke dochter exact hetzelfde, 
en moet Bertrand toch zijn spaargeld niet aanspreken. Iedereen is akkoord en wordt 
betrokken bij de schenkingsakte. 

Zijn er bepaalde aandachtspunten of vormvereisten waarmee men rekening moet houden? 336
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Gevolg niet-respecteren vormvereisten

Sanctie niet-respecteren van de wettelijke vormvereisten erfovereenkomsten (art. 1100/3 BW):

● nietigheid!
○ absoluut of relatief

337

Casus 6 - Vindt een kat haar 
jongen nog terug in de regeling 

inzake wettelijk toegekend 
opvolgend vruchtgebruik?
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Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik - principes

Principes sinds 1 september 2018:

● Artikel 858bis, §2 BW:
○ LLE kan geen inbreng meer vorderen van schenkingen gedaan aan afstammelingen

● Artikel 858bis, §3-4 BW: 
○ toegekend opvolgend vruchtgebruik langstlevende partner

■ Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik
■ Tijdens huwelijk/wettelijke samenwoning
■ VG moet nog bestaan op ogenblik van overlijden

○ In principe dooft VG uit bij overlijden, maar conform art. 858bis, §3 BW komt dit VG via de 
nalatenschap van de schenker terecht bij de LLE

■ Conclusie: WTOV heeft voorrang op uitdoving VG
○ ‘Pasmunt’ voor afschaf inbreng tussen afstammelingen en LLE

● Fiscaal? 
○ belast in de erfbelasting (= verkrijging uit nalatenschap op basis van de wet)

339

Hoe WTOV vermijden? 

● Schenkingen voorafgaand aan het huwelijk: Dries heeft kinderen uit een eerste relatie, en 
gaat in september 2020 hertrouwen met Tatiana. Voorafgaand aan het huwelijk schenkt Dries 
de blote eigendom van de patrimoniumvennootschap aan de kinderen, ieder voor een gelijk 
deel → geen WTOV

● Afstand van VG: Dries schenkt tijdens het huwelijk met Tatiana de blote eigendom van een 
effectenportefeuille aan zijn kinderen. Enkele jaren later besluit Dries dat hij de inkomsten van 
de portefeuille niet langer nodig heeft, en hij doet afstand van zijn vruchtgebruik → geen 
WTOV.

● Ontneming bij testament: Dries schenkt tijdens het huwelijk met Tatiana de blote eigendom 
van een effectenportefeuille aan zijn kinderen. Tatiana wordt niet betrokken bij de schenking. 
Driest ontneemt het WTOV van Tatiana bij testament → geen WTOV

● Afstand van WTOV: Dries schenkt tijdens het huwelijk met Tatiana de blote eigendom van een 
effectenportefeuille aan zijn kinderen. Tatiana wordt betrokken bij de schenking en doet 
afstand van het WTOV (conform art. 858bis, §5 BW) → geen WTOV. Opgelet! 
Erfovereenkomst!

● Valkeniersclausule: de echtgenoten kunnen bij huwelijkscontract een 
Valkeniersclausule opnemen waarbij de erfrechten van de LLE (incl. het WTOV) 
worden uitgesloten 340
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Hoe toch VG bij LLE krijgen? 

Ontneming WTOV wegens fiscaal oninteressant allemaal goed en wel, maar hoe toch de 
langstlevende beschermen/bevoordelen?

● 3 mogelijkheden:

○ Schenking van eigen goederen (aan kinderen)

○ Schenking van gemeenschappelijke goederen (aan kinderen)

○ Horizontale schenking (tussen echtgenoten)

341

Hoe toch VG bij LLE krijgen? 

Ontneming WTOV wegens fiscaal oninteressant allemaal goed en wel, maar hoe toch de 
langstlevende beschermen/bevoordelen?

● Schenking van eigen goederen: Indien Dries eigen goederen in blote eigendom schenkt aan 
zijn kinderen met voorbehoud van vruchtgebruik, dan kan hij ervoor opteren om een 
‘opvolgend vruchtgebruik’ te schenken aan Tatiana onder opschortende voorwaarde van eigen 
vooroverlijden (= terugval van vruchtgebruik)

○ vroeger werd dit belast met erfbelasting (oud art. 4, 3° W.Succ., thans art. 2.7.1.0.3, 3° VCF)
○ nieuwe uitzondering: art. 2.7.1.0.3, 3°, lid 2 VCF
○ omgekeerde logica!
○ geen afstand/ontneming WTOV vereist

■ door schenking onder opschortende 
voorwaarde verkrijgt de LLE het VG 
reeds door middel van de schenking

■ regels schenkbelasting van toepassing

342

Vroeger Nu

Niets doen inbreng WTOV

Terugval fictiebepaling uitzondering
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Hoe toch VG bij LLE krijgen? 

Ontneming WTOV wegens fiscaal oninteressant allemaal goed en wel, maar hoe toch de 
langstlevende beschermen/bevoordelen?

● Schenking van gemeenschappelijke goederen: Dries en Tatiana schenken 
gemeenschappelijke goederen aan hun gezamenlijk kind met voorbehoud van vruchtgebruik. 
Zij wensen dat de langstlevende van hen het vruchtgebruik op de integrale geschonken 
goederen verkrijgt. Daarom bedingen zij een ‘aanwas van vruchtgebruik’.

○ ‘Aanwas van VG’ = last die iedere schenker verbindt aan diens eigen schenking waarbij de 
begiftigde het VG dat hij zal verkrijgen na het overlijden van schenker 1 zal afstaan aan 
schenker 2 (= langstlevende echtgenoot) → geen echte aanwas!

■ aanwas mbt gemeenschappelijke goederen is niet mogelijk
○ Door middel van WTOV komt het VG op basis van de wet rechtstreeks bij de LLE terecht

■ aangezien het nooit bij begiftigde komt, kan die het ook niet afstaan aan schenker
■ WTOV belast met erfbelasting
■ afstand/ontneming WTOV vereist?

343

Hoe toch VG bij LLE krijgen? 

Ontneming WTOV wegens fiscaal oninteressant allemaal goed en wel, maar hoe toch de 
langstlevende beschermen/bevoordelen?

● (Wederzijdse) horizontale schenking: Dries schenkt eigen goederen aan Tatiana met 
voorbehoud van vruchtgebruik. Wat gebeurt er bij overlijden van Dries met het VG, en wordt dit 
belast in de erfbelasting?

○ VG dooft in principe (belastingvrij) uit ten voordele van blote eigenaar
○ MAAR er is voldaan aan alle voorwaarden van art. 858bis, §3 BW

■ voorrang op uitdoving van VG ten voordele van de blote eigenaar (wet maakt geen 
onderscheid tussen hoedanigheid van blote eigenaar)

■ WTOV belast met erfbelasting
■ afstand/ontneming vereist?

→ MvT bij Boek 4 “Nalatenschappen, schenkingen en testamenten” (55-1271/001, 
p. 72): “WTOV slecht van toepassing voor zover de schenking heeft plaatsgevonden 
aan een ander dan de echtgenoot/wettelijk samenwonende partner”

344
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3.3.
Planning via testament

345

Inhoudstafel planning via testament

1) Testament: vormvereisten
2) Soorten legaten
3) Uitbreiding/beperking rechten LLE
4) Generation skipping
5) Testamentaire verkaveling
6) Restlegaat
7) Afschaffing fiscaal voordeel (omgekeerd) duolegaat
8) Bevoordeling goed doel
9) Invoering vriendenerfenis
10) Overige
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1. Testament: vormvereisten

● Testamentaire devolutie:

○ Authentiek testament (notarieel)

○ Internationaal testament

○ Eigenhandig testament

● Verplichte inschrijving in CRT: notariële, internationale en eigenhandige testamenten die bij een 
notaris in bewaring zijn gegeven + contractuele erfstellingen

● Kenmerken
○ Eenzijdige wilsuiting
○ Geen contract
○ Te allen tijde herroepbaar ≠ schenking
○ Vangnet
○ Discreet
○ Pas uitwerking bij overlijden → erfbelasting (art. 2.7.1.0.2 VCF)

347

1. Testament: vormvereisten

● Authentiek testament (notarieel)

○ Artikel 4.183, § 2 BW

■ Het notarieel testament wordt opgemaakt op papier overeenkomstig artikel 13 van de
wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt, volgens de door de testator
uitgedrukte wil

○ Afschaffing verplicht dictee bij wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende 
bepalingen inzake justitie (inwerkingtreding 1 september 2020

■ Sindsdien mogelijk
● authentiek testament opstellen in Nederlands dat in vreemde taal werd gedicteerd

● authentiek testament opstellen voor personen met spraak- of gehoorproblemen

○ Voorlezing is nog steeds vereist

348
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348
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2. Soorten legaten

● Legaten

○ Algemeen legaat

■ algemeenheid van de goederen 

■ algemeen legataris heeft de mogelijkheid om alle goederen van de nalatenschap te 
bekomen wanneer de bijzondere legatarissen hun legaat verwerpen, de reservataire 
erfgenamen geen inkorting vragen, enzoverder

○ Legaat onder algemene titel

■ erflater legateert een gedeelte of evenredig deel van zijn nalatenschap  
→ vb: ⅓ van alle goederen, alle onroerende goederen, alle roerende goederen,  … 

○ Bijzonder legaat

■ indien geen algemeen legaat en geen legaat onder algemene titel
→ vb: 100.000 euro, schilderij, auto, enz.

349

3. Uitbreiding/beperking rechten LLE

Wettelijk erfrecht:

● VG naar de LLE
● BE naar de kinderen
● Omzetbaar in VE of kapitaal of lijfrente op vraag van LLE of kinderen
● Bij omzetting wordt de waarde bij voorkeur berekend op basis van de nieuwe wet van 22 mei 

2014 
○ Bv. waarde VG van een 60-jarige vrouw = 27,23%

● Omzetting kan in bepaalde gevallen testamentair worden uitgesloten
● Omzetting = recht in nieuw-samengestelde gezinnen

Reservatair erfrecht LLE (tenzij toepassing wet Valkeniers of algehele onterving o.g.v. art. 4.147 BW)

● Vruchtgebruik over 1/2 van de FM (abstracte reserve)
● Waaronder minstens VG over gezinswoning en huisraad (concrete reserve)

350
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3. Uitbreiding/beperking rechten LLE

Maximum (grootste BD)

● BD (1/2 VE) + VG over rest
● Nog uit te breiden door huwelijksvoordelen

○ Overeenkomsten onder bezwarende titel
○ Behalve in de gevallen van art. 2.3.57 en 2.3.58 oud BW

Successieplanningstechniek

● Mogelijk specifieke goederen toe te bedelen aan LLE via schenking of legaat: aan te rekenen 
op zijn/haar (wettelijk of reservatair) erfdeel (art. 4.239, lid 3 BW)

● Mogelijk om rechten LLE op bepaalde goederen uit te sluiten: omschrijving beschikbaar deel in 
testament

Langstlevende partner (WS of FS) geen reservatair erfgenaam…

351

3. Uitbreiding/beperking rechten LLE

Vlaams Gewest: gezinswoning tussen partners vrijgesteld van erfbelasting

partners =

● LLE
● LL wettelijk samenwonende
● LL feitelijk samenwonende mits 3 jaar ononderbroken samenwoning en gezamenlijke 

huishouding behalve voor ascendenten en descendenten en gelijkgestelde
○ inschrijving in bevolkingsregister: weerlegbaar vermoeden

niet voor aandelen patrimoniumvennootschap!

352
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3. Uitbreiding/beperking rechten LLE

Wettelijke vererving gezinswoning:

● LLE/ LL wettelijk samenwonende: VG
● Kinderen: BE

Overdracht fiscaal optimaliseren: aandeel van partner verruimen

● Flexibiliteit: keuzelegaat
● Stel: gezinswoning volledig gelegateerd aan LLE (vrij van erfbelasting)

○ LLE wil planning van gezinswoning richting kinderen
○ verkoop aan 10% (Vlaams Gewest) of 12,5% (Brussel)
○ schenking aan 27% (cf. infra)

■ = in sommige gevallen toch nog duur of onvoldoende tijd
● Oplossing: deel gezinswoning legateren in BE aan elk kind (elk 5%)

○ Resterende deel aan LLE (keuze)
○ Na overlijden eerste echtgenoot: uitonverdeeldheidtreding tussen kinderen en LLE aan 

verdeelrecht (2,5%: Vlaams Gewest) 
○ In voordeel LLE: aankoopoptie en voorkooprecht
○ Fiscaal: kostenbesparing in hoofde van LLE en de kinderen
○ Geen toepassing antimisbruikbepaling

353

3. Uitbreiding/beperking rechten LLE

Voor gehuwden: indien gezinswoning behoort tot GV: keuze tussen keuzebeding in huwelijkscontract 
of keuzelegaat

● Voordelen keuzebeding: reserveproof
● Voordelen keuzelegaat: voorwaarden opnemen, geen antimisbruikbepaling

Voor gehuwden (indien gezinswoning niet behoort tot het GV) en voor ongehuwde partners: keuze 
tussen testament of aanwasbeding (infra):

Burgerrechtelijk:

● testament: steeds herroepbaar
● aanwas: geen eenzijdige wijziging mogelijk

Fiscaal:

● testament: vrijstelling
● aanwas: 12% registratiebelasting op aanwas OG (in Vlaanderen)

354
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3. Uitbreiding/beperking rechten LLE

Volledige onterving van de langstlevende echtgenoot via art. 4.147, §4 BW

● voorwaarden
○ ontervend testament 

■ weerlegbaar vermoeden dat de aanstelling van een algemene legataris de wil 
impliceert om de LLE deze rechten te ontnemen

○ feitelijke scheiding van meer dan 6 maanden op de dag van overlijden
○ de erflater of LLE hebben bij een gerechtelijke akte, als eiser of verweerder, afzonderlijk 

verblijf gevorderd, ofwel een vordering tot echtscheiding op grond van art. 229 oud BW 
(EOO) ingeleid

○ na deze akte is men niet opnieuw gaan samenwonen

355

4. Generation skipping

Weduwe met fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest heeft één zoon

● Haar zoon heeft op zijn beurt vier kinderen
● Onroerend vermogen van grootmoeder: € 1.000.000
● Zij onderneemt niets: zoon € 1.000.000
● Hierop betaalt hij € 222.000 erfbelasting

Grootmoeder kan haar vermogen legateren aan haar kleinkinderen, rekening houdend met de 
reserve van haar zoon, met name € 500.000

● Elk kleinkind verkrijgt € 125.000, waarop ze elk € 8.250 erfbelasting betalen
● Zoon verkrijgt € 500.000, waarop hij € 87.000 erfbelasting moet betalen
● De totale erfbelasting die betaald moet worden = (4 x € 8.250) + € 87.000 = € 120.000

356
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5. Testamentaire verkaveling

Vermogen verkavelen via testament 

● Nalatenschap spreiden over zoveel mogelijk erfgenamen die genieten van het tarief in rechte 
lijn + opdeling roerend/onroerend vermogen

● Bijzonder legaat aan iedere erfgenaam: roerende kavel van € 250.000 en onroerende kavel van 
€ 250.000 

● Nadeel: onverdeeldheid (bij OG)

Fiscaal: verminderen totale belastingdruk in hoofde van erfgenamen

● Progressieve tarieven in de erfbelasting
● Erfbelasting wordt (in rechte lijn) berekend in hoofde van elke erfgenaam afzonderlijk 
● Elke erfgenaam kan ten belope van € 250.000 roerende en onroerende goederen erven zonder 

dat hoogste tarief in erfbelasting van toepassing is
● Alles wat ze meer krijgen dan € 250.000: belast aan toptarief van 27%

357

5. Testamentaire verkaveling

Voorbeeld ter illustratie

● Weduwe X met fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest heeft 2 kinderen
○ Eén van deze kinderen heeft op zijn beurt ook 2 kinderen, dus in totaal 2 kleinkinderen
○ Onroerend vermogen van X: € 1.000.000
○ Onderneemt X niets dan erven haar 2 kinderen elk € 500.000
○ Hierop betalen ze elk € 87.000 of in totaal € 174.000 erfbelasting

● Via testament kan X haar vermogen testamentair verkavelen
○ Via bijzonder legaat legateert X aan haar 2 kinderen en haar 2 kleinkinderen een 

onroerende kavel van € 250.000
○ Hierop betalen ze elk € 19.500 of in totaal € 78.000 erfbelasting
○ Let wel: reservataire aanspraken kinderen (kleiner sinds 1 september 2018)
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6. Restlegaat

Definitie restlegaat/fideï commis de residuo

● Clausule in testament (schenking, fiscaal interessanter) = een dubbele testamentaire 
beschikking waarbij
○ de testator het geheel of een deel van zijn goederen vermaakt aan een 1ste begunstigde 

(= de bezwaarde) en 
○ hetgeen van deze goederen overblijft (het residuo) bij het overlijden van de bezwaarde 

wordt vermaakt aan een 2de begunstigde (= de verwachter)

Bemerkingen:

● Figuur van FCDR is als zodanig niet wettelijk geregeld
● Maar wordt aanvaard door meerderheid van RS en RL
● Wordt ook aanvaard door fiscus
● Doel: planning in meerdere generaties

○ vermijden dat goederen in handen vallen van bepaalde personen
○ fiscale optimalisatie
○ Nuttige toepassingen: kinderloze echtparen, ouders met gehandicapte 

kinderen, samenwonenden zonder afstammelingen, behoud goederen in de 
bloedlijn, maar ook goede verdeling binnen het nieuwe gezin

359

6. Restlegaat

Voorbeeld: behoud goederen in de bloedlijn:

● Johan en Hilde zijn gehuwd onder wettelijk stelsel
○ geen kinderen
○ aandelen Johan in gemeenschappelijk vermogen
○ bij overlijden Johan komen alle aandelen in VE toe aan Hilde
○ gevolg: aandelen Johan definitief uit zijn familie
○ om dit te vermijden kan Johan testament maken met fideïcommis de residuo

■ als bezwaarde wordt Hilde aangeduid
■ bij haar overlijden zal het residuo toekomen aan een tweede begunstigde
■ bv. broers of zussen van Johan

=> zo blijven aandelen in de familie van Johan

360
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6. Restlegaat

● Kwalificatie als dubbele gift
○ bezwaarde en verwachter krijgen beiden hun rechten rechtstreeks van de erflater
○ gift aan de bezwaarde gebeurt onder de ontbindende voorwaarde/termijn van zijn 

overlijden
○ gift aan de verwachter gebeurt onder de opschortende voorwaarde/termijn van 

overlijden van de bezwaarde

● Gift de residuo heeft aleatoir voorwerp
○ enkel wat niet verteerd is door de bezwaarde

● Fiscaal: 2x erfbelasting verschuldigd:
○ Bij overlijden testator:

■ Bezwaarde betaalt erfbelasting op volledig legaat
■ Tarief van toepassing tussen testator en bezwaarde

361

6. Restlegaat

● Bij overlijden bezwaarde: 
○ Vermelding in aangifte nalatenschap van de fideïcommissaire goederen en van de 

verwachter(s) van het FCDR

● Nieuwe aangifte in te dienen door verwachter(s) (art. 3.3.1.0.6, eerste lid VCF)
○ tarief op datum van overlijden van de testator
○ tarief van toepassing tussen erflater en verwachter(s) 
○ gevolg: besparing erfbelasting bij restlegaat in de zijlijn
○ erfbelasting, betaald door bezwaarde wordt enkel toegerekend op de erfbelasting, 

verschuldigd door verwachter(s), indien overgang binnen het jaar na overlijden 
erflater, zonder dat er aanleiding is tot teruggave (art. 1.1.0.0.2, zesde lid, 5° d) VCF

362
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6. Restlegaat

● Voorbeeld: Moeder legateert haar vermogen aan haar vier kinderen met beding van 
fideïcommis de residuo, zodat bij het kinderloos overlijden van een kind (A) het restant van het 
testamentair erfdeel van dat kind (A) toekomt aan de andere drie kinderen (B, C en D). A overlijdt:
○ Bij het overlijden van A zijn B, C en D erfbelasting verschuldigd op wat er op dat ogenblik 

van het erfdeel dat A van moeder heeft bekomen overblijft.
○ Het tarief in rechte lijn is van toepassing in plaats van het tarief tussen broers en zusters.

● Let wel: 
○ het residuo wordt gevoegd bij het emolument dat B, C en D al kregen uit de nalatenschap 

van moeder
○ veelal reeds aan toptarief van 27% belast
○ alternatief: kinderen van B, C en D als verwachters aanstellen → zij starten aan het laagste 

tarief van 3%

363

7. Afschaffing fiscaal voordeel (omgekeerd) duolegaat

● Ratio afschaffing: praktijk wees uit dat het voordeel voor de eigenlijke begunstigde zo groot en 
dat van het goede doel zo klein mogelijk werd gehouden

● Invoering nieuw artikel 2.7.3.2.15 in VCF:
○ “Als er zich onder de erfgenamen, legatarissen of begiftigden een of meer legatarissen bevinden van wie het legaat onder de 

toepassing van artikel  2.7.4.2.1 valt (= de goede doelen), wordt om de rechten te berekenen: 
1° voor de legatarissen, vermeld in artikel 2.7.4.2.1 (= de goede doelen), het eventuele bedrag om de erfbelasting van andere 
erfgenamen, legatarissen of begiftigden te  voldoen, gedeeld door (1- het marginale tarief dat is toegepast om dat bedrag te 
berekenen) en begrensd tot het legaat zelf, niet in aanmerking genomen voor de belastbare grondslag;
2° voor de andere erfgenamen, legatarissen of begiftigden, vermeld in punt 1°, het eventuele bedrag ,vermeld in punt 1°, in 
aanmerking genomen voor de belastbare grondslag.”

○ het bedrag dat het goede doel verkrijgt om de erfbelasting van andere erfgenamen, legatarissen of 
begiftigden te betalen maakt geen deel uit van de belastbare grondslag van het goede doel, maar wel 
van de belastbare grondslag van de andere erfgenamen betrokken bij het (omgekeerd) duolegaat

○ veel bestaande duolegaten zullen waarschijnlijk geen voordeel meer scheppen voor het goede doel, en 
zullen dus verworpen worden door het goede doel

● Voor nalatenschappen opengevallen na 1 juli 2021, ongeacht datum testament
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7. Afschaffing fiscaal voordeel (omgekeerd) duolegaat

● Voorbeeld: een oom met nalatenschap van 200 wenst zoveel mogelijk aan zijn neven te 
legateren
○ Wanneer de oom in een testament zijn nalatenschap aan zijn neven legateert, betalen zij 

ongeveer 110 erfbelasting en houden zij ongeveer 90 netto over

○ Wanneer de oom opteert voor een duo-legaat en zijn nalatenschap verdeelt over zijn 
neven (bv. 110) en over een goed doel (bv. 90), onder de last voor deze laatste om de 
erfbelasting voor het andere legaat te betalen, houden de neven netto meer over:

■ de neven worden belast op 110 (stel 55% of 60,50)
en het goede doel op 90 (8,5% of 7,65)

(last tot betaling erfbelasting wordt verwaarloosd voor heffing op grond van art. 
2.7.1.0.10, lid 2 VCF)

■ en het goede doel krijgt (90 – 60,50 – 7,65) = 21,85

365

7. Afschaffing fiscaal voordeel (omgekeerd) duolegaat

● Voorbeeld van daarnet: een oom met nalatenschap van 200 wenst zoveel mogelijk aan zijn 
neven te legateren.
Duo-legaat: neven (bv. 110) en goed doel (bv. 90), onder de last tot betaling van erfbelasting

○ Situatie wanneer tenlastelegging van erfbelasting wel in rekening wordt genomen bij 
berekening van de rechten:

■ de neven worden belast op 110 + 60,5 of 170,50 (stel 55% of 93,776)
en het goede doel wordt belast op 90 - 60,5 = 29,50 (8,5% of 2,508)

■ het goede doel moet meer betalen (93,776) dan het krijgt (90).
Het goede doel zal het legaat bijgevolg verwerpen en daardoor vervalt het 
duolegaat…
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7. Afschaffing fiscaal voordeel (omgekeerd) 
duolegaat

367

Familiaal duolegaat (vanaf 1 juli 2021)

Artikel 2.7.3.2.15 VCF enkel van toepassing wanneer legataris die belast is met betaling erfbelasting 
opgenomen is in artikel 2.7.4.2.1 VCF (o.a. een goed doel).

Voorbeeld: Kinderloze erflater stelt moeder aan als AL onder last om nettobedrag van 280.000 euro uit 
te keren aan neef. Nalatenschap bedraagt 500.000 euro. 

Erfbelasting verschuldigd op legaat aan neef:
(25% x 35.000) + (45% x 40.000) + (55% x 205.000) = 139.500 euro. 

Erfbelasting verschuldigd op legaat aan moeder:
(3 % x 50.000) + (9 % x 170.000) = 16.800 euro

Moeder verkrijgt netto: 500.000 - 280.000 - 139.500 - 16.800 = 63.700 euro

7. Afschaffing fiscaal voordeel (omgekeerd) duolegaat

368

Vergelijking voorbeeld duolegaat goed doel - familiaal duolegaat

Klassiek duolegaat (vanaf 01/07/’21) Familiaal duolegaat

Erfbelasting betaald door neef / /

Erfbelasting betaald door AL 
(goed doel / moeder)

€ 260.500 (legaat aan neef) + € 0 = € 
260.500

€ 139.500 (legaat aan neef) + € 16.800 
= € 156.300

Gemiddelde belastingdruk € 260.500 / € 500.000 = 52,10 % € 156.300 / € 500.000 = 31,26%

Netto verkrijging neef € 280.000 € 280.000

Netto verkrijging AL (goed doel / 
moeder)

- € 40.500 € 63.700

Totale netto-verkrijging € 239.500 € 343.700
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8. Bevoordeling goed doel

● Ter compensatie van de afschaffing van het fiscaal voordeel van het (omgekeerd) duolegaat

● Ter stimulering van de bevolking tot begiftiging van een goed doel

● Verlaging tarief:
○ Erfbelasting: 0% (voordien: 8,5%)
○ Schenkbelasting: 0% (voordien 5,5%)

● Niet van toepassing op private stichting (evenals beroepsverenigingen)

369

9. Invoering vriendenerfenis

● Nieuwe belastingvermindering t.a.v. “vrienden” benoemd in testament voor overlijdens vanaf 1 
juli 2021
○ Verlaagd tarief van 3% wordt van toepassing i.p.v. normaal tarief van 25%
○ Beperkingen:

■ enkel ten voordele van natuurlijke personen
● uitdrukkelijk benoemd in testament

○ er is geen notarieel testament vereist
● uitdrukkelijk bestempeld als “vriendenerfenis”

■ slechts een nettoverkrijging van 15.000,00 euro onderworpen wordt aan een tarief 
van 3%
● vermindering bedraagt hoogstens €3.300
● vermindering wordt pro rata toegekend indien meerdere vrienden worden 

aangeduid voor de vriendenerfenis
■ vermindering wordt toegekend nadat alle gunstmaatregelen zijn toegepast
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10. Overige

● rechtskeuze: keuze voor het recht van de nationaliteit (opgelet: geen impact op erfbelasting !

● ontnemen ouderlijk vruchtgenot

● strafclausules

● uitsluitingsclausules

● aanduiding testamentuitvoerder

● bewindsclausules

371

10. Overige

● Bewindclausules

○ Antwerpen 22 maart 2022
■ geldigheid testamentair bewind voor meerderjarig kind (meerderjarigenbewind) 

staat op schok

● Hof stelt “Daarnaast rijst de vraag of de bewindclausule voor de periode van de 
meerderjarigheid geen verboden contractuele handelingsonbekwaamheid via 
een extralegaal bewind of extralegale voogdij invoert.”

■ regel: principiële handelingsbekwaamheid

■ enkel wetgever kan uitzonderingen op de handelingsbekwaamheid invoeren

● Belgische wet voorziet enkel voogdij voor minderjarigen en bewind voor 
onbekwamen

■ legaat onder last tot het aanvaarden van een bewindvoering van de principiële vrije 
en ongestoorde beschikking en het beheer van deze goederen af te zien
● last legt extralegale handelingsonbekwaamheid op via het bewind met betrekking tot het 

gelegateerd vermogen
372
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3.4
Planning roerend vermogen via schenking

373

Inhoudstafel planning roerend vermogen: schenking

1. Schenking roerende goederen: Algemeen
2. Hoe inkomsten/controle behouden? Wat zijn de beperkingen?
3. Hoe geschonken goederen beschermen?
4. Schenking onder opschortende voorwaarde of termijn van het overlijden van de schenker
5. Schenking tussen echtgenoten
6. Schenking familiale onderneming
7. Schenking van aandelen vennootschap/deelbewijzen maatschap

374
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1. Schenking roerende goederen: algemeen

● Schenking = dadelijke verarming

○ Principieel onherroepelijk
■ uitzondering: schenking tussen echtgenoten buiten huwelijkscontract

● te allen tijde herroepbaar (tenzij schenking in huwelijkscontract)
■ uitzondering: ontbindende voorwaarden

● Belastingbesparend effect - vermindering van erfbelasting

● Aan schenking kunnen verschillende voorwaarden en lasten worden verbonden

● Voorafgaande vragen:
○ Kan er überhaupt worden geschonken ?

■ problematiek van de contractuele erfstelling in het huwelijkscontract
■ Andere beletselen?

● (beslag, pand, statuten van een vennootschap, 
aandeelhoudersovereenkomsten)

375

1. Schenking roerende goederen: algemeen

● Materieel element (verarming => verrijking): (quid schenking met last ?)

● Intentioneel element of animus donandi
○ (niet vermoed)

● Aanvaarding is noodzakelijk

● Definitief en onherroepelijk (tenzij uitzonderlijk)
○ (donner et retenir ne vaut)
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1. Schenking roerende goederen: algemeen

● Hoe schenken?
○ principe: notariële schenking

■ schenking voor Belgische notaris
■ schenking voor buitenlandse notaris?

○ uitzonderingen
■ handgift
■ onrechtstreekse schenking (bv. bankgift)
■ vermomde schenking

377

1. Schenking roerende goederen: algemeen

● Schenking voor Belgisch notaris

○ Art. 4.158 BW 
■ “Iedere akte van schenking wordt, op straffe van nietigheid, voor een notaris 

verleden.”

○ Authentieke akte voor een Belgisch notaris impliceert verplichting tot registratie en dus 
schenkbelasting
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1. Schenking roerende goederen: algemeen

● Schenking voor Belgisch notaris
○ Regionale bevoegdheid: 

■ in Vlaams Gewest: 
● vast tarief bij RG: 3% (rechte lijn/gehuwden/WSP/FSP na 1 jaar) of 7% (alle anderen)
● vanaf 1 juli 2021: 0%

○ 1° het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap;
○ 2° de Vlaamse, de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
○ 3° de Franse en de Duitstalige Gemeenschap en aan het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke 

Gewest;
○ 4° een staat van de Europese Economische Ruimte;
○ 5° provincies en gemeenten in het Vlaamse Gewest;
○ 6° de openbare instellingen van de publiekrechtelijke rechtspersonen, vermeld in de punt 1° tot en met 

5° ;
○ 7° erkende sociale huisvestingsmaatschappijen als vermeld in artikel 40 van de Vlaamse Wooncode;
○ 8° de coöperatieve vennootschap Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen;
○ 9° dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen als vermeld in artikel 12, § 2, 2° en 3°, van het 

decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
○ 10° verenigingen zonder winstoogmerk, ziekenfondsen en landsbonden van                        

ziekenfondsen, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen van openbaar nut;
○ 11° openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

● behoud van tarief van 5,5% schenkbelasting voor beroepsverenigingen en private stichtingen 
● gunstmaatregel familiale onderneming/vennootschap: 0% (infra)

379

1. Schenking roerende goederen: algemeen

● Schenking voor Belgisch notaris
○ Regionale bevoegdheid: 

■ in Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 
● 3% (rechte lijn/gehuwden/WSP), 7% (alle anderen)
● verlaagd tarief: 

○ 6,6 % voor schenkingen aan gemeenten gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun 
openbare instellingen, aan de door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij erkende 
maatschappijen, aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Woningfonds van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en aan stichtingen van openbaar nut;

○ 7 % voor de schenkingen, inclusief inbrengen om niet, van onroerende goederen aan verenigingen 
zonder winstoogmerk, aan ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen, aan 
beroepsverenigingen, aan internationale verenigingen zonder winstoogmerk en aan private 
stichtingen;

○ 100 EUR voor schenkingen, inclusief inbrengen om niet, gedaan aan stichtingen van openbaar nut of 
aan rechtspersonen bedoeld in 2°, zo de schenker zelf een dezer stichtingen of rechtspersonen is;

○ 1,10 % voor de schenkingen met inbegrip van de inbrengen om niet, gedaan door de gemeenten aan 
de pensioenfondsen die zij onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk hebben opgericht 
in uitvoering van een door de voogdijoverheid goedgekeurd saneringsplan.

● gunstmaatregel familiale onderneming/vennootschap: 0% (infra)
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1. Schenking roerende goederen: algemeen

● Schenking voor Belgisch notaris
○ Regionale bevoegdheid: 

■ in Waals Gewest: 
● 3,3 % (rechte lijn/gehuwden/WSP) en 5,5 % (alle anderen)
● verlaagd tarief: 

○ 5,5 % voor de schenkingen:
■ aan de provincies, de gemeenten, de provinciale en gemeentelijke openbare instellingen, de intercommunales, de 

autonome gemeentebedrijven, gelegen in België, evenals aan de met deze vergelijkbare rechtspersonen opgericht 
overeenkomstig en onderworpen aan de wetgeving van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte;

■ aan de maatschappijen erkend door de “Société wallonne du Logement”;
■ aan het “Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie”;
■ aan de instellingen met een maatschappelijk doel bedoeld in artike 191 van de Waalse Huisvestingscode, erkend door 

de Waalse Regering als sociaal vastgoedagentschap, buurtregie of vereniging ter bevordering van de huisvesting;
○ tot 0 % voor de schenkingen:

■ aan het Waalse Gewest;
■ de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Brusselse Agglomeratie, de Gemeenschappelijke, de 

Franse en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest en de Vlaamse 
Gemeenschap;

■ de instellingen die vergelijkbaar zijn met die bedoeld onder a) en b), opgericht overeenkomstig en onderworpen aan de 
wetgeving van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte;

■ de federale Staat en een lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
■ de rechtspersonen opgericht door de instelllingen bedoeld onder a) tot en met d);
■ de Beheerscommissies voor natuurparken wanneer ze de vorm aannemen van een vereniging 

zonder winstoogmerk, overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 16 juli 1985 betreffende de 
natuurparken.

381

1. Schenking roerende goederen: algemeen

● Schenking voor Belgisch notaris
○ Regionale bevoegdheid: 

■ in Waals Gewest: 
● 3,3 % (rechte lijn/gehuwden/WSP) en 5,5 % (alle anderen)
● verlaagd tarief: 

○ 7 % voor de stichtingen, met inbegrip van de inbreng om niet, gedaan aan verenigingen zonder 
winstoogmerk, aan de ziekenkassen of nationale unies van ziekenkassen, aan de beroepsunies en aan 
de internationale verenigingen zonder winstoogmerk, aan de privéstichtingen en aan de stichtingen 
van openbaar nut;

○ tot 100 euro voor de stichtingen, met inbegrip van de inbreng om niet, gedaan aan de stichtingen of 
rechtspersonen bedoeld onder 2° wanneer de schenker zelf één van die stichtingen of rechtspersonen 
is;

○ tot 1,10 % voor de stichtingen, met inbegrip met de inbreng om niet, gedaan door de gemeenten aan 
de pensioenfondsen door henzelf opgericht onder de vorm van verenigingen zonder winstoogmerk ter 
uitvoering van een financieel saneringsplan goedgekeurd door de toezichthoudende overheid.

● gunstmaatregel familiale onderneming/vennootschap: 0% (infra)
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1. Schenking roerende goederen: algemeen

● Schenking voor buitenlandse notaris
○ Voor 15 december 2020

■ Geen verplichting tot registratie in België
■ In de regel dan ook geen Belgische schenkbelasting

● opgelet: wel toepassing van een “risicoperiode”
○ art. 2.7.1.0.5. VCF (oud art. 7 W.Succ.) in Vlaams Gewest:
○ “...het bewijs levert dat de erflater er kosteloos over beschikte gedurende 

de drie jaar voor zijn overlijden, worden geacht deel uit te maken van zijn 
nalatenschap, tenzij de bevoordeling onderworpen is aan de 
schenkbelasting of het registratiebelasting op de schenkingen onder de 
levenden.”

○ gunstmaatregel familiale ondernemingen en vennootschappen: 
risicoperiode bedraagt 7 jaar

● Mogelijkheid tot spontane registratie op later ogenblik vóór het overlijden van schenker 
(registratie in extremis)

● Ook schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik? zie verder
383

1. Schenking roerende goederen: algemeen

● Sluiting kaasroute

○ Bijzondere wet van 13 december 2020 tot wijziging van het Wetboek der registratie-,
hypotheek- en griffierechten met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse
notariële akten (BS 15 december 2020)
■ Inwerkingtreding op 15 december 2020

■ Gevolg: de schenking door een Belgische rijksinwoner via een Nederlandse notaris zal
tevens belast zijn in België (= afsluiting van de “kaasroute”)

● Ook voor aanvaardingen van residuaire schenkingen
.
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1. Schenking roerende goederen: algemeen

● Alternatieven voor de kaasroute
○ handgift (zie infra)
○ onrechtstreekse schenking (zie infra)
○ schenking onder gunstregime familiale onderneming/vennootschap (zie infra)
○ verkoop van aandelen/deelbewijzen en latere kwijtschelding van de prijs (zie infra)
○ inbreng in vennootschap/maatschap met disproportionele toekenning nieuwe aandelen/deelbewijzen 

(zie infra)
○ inbreng in vennootschap/maatschap zonder uitgifte van nieuwe aandelen/deelbewijzen (zie infra)
○ dematerialisatie van aandelen (zie infra)
○ beding van aanwas (zie infra)
○ schenken via wijzigen van aandeelhoudersregister/UBO-register? (zie infra)
○ schenking voorafgaand aan onderschrijving levensverzekering (zie infra)

○ oprichting en schenken van/aan private stichting (zie infra)

385

1. Schenking roerende goederen: algemeen

● Handgift
○ geen notariële akte - wel ‘traditio’ - materiële overdracht
○ alle lichamelijke roerende goederen
○ onlichamelijke roerende goederen waarvan recht is geïncorporeerd in titel 

■ (bv. niet aandelen op naam)

● Onrechtstreekse schenking (bv. bankgift)
○ geen notariële akte - gebruik van ‘neutrale’ handeling
○ overschrijving in aandeelhoudersregister bij aandelen op naam (minderheid in rechtsleer -

dus nog niet toepassen)

● Vermomde schenking 
○ verkoop (roerend en onroerend) waarbij prijs niet wordt betaald - simulatie fiscaal 
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1. Schenking roerende goederen: algemeen

● Onrechtstreekse schenking (bankgift)
○ Hof van beroep Gent 15 december 2020

■ Feiten: schenking geldsom (GV) via onderhands document dat ter registratie wordt 
aangeboden, schenkbelasting wordt betaald, schenker overlijdt voordat 
bankoverschrijving is uitgevoerd

■ Vlabel: er is geen sprake van een onrechtstreekse schenking (bankgift), want dit vereist 
een traditio, in concreto een bankoverschrijving
● Onderhands document volstaat niet, kan enkel de bevestiging zijn van een reeds 

uitgevoerde hand- of bankgift
● Een authentieke akte is vereist → dit is een op straffe van nietigheid voorgeschreven 

vormvereiste
● Fictief legaat: er wordt erfbelasting geheven (met ontheffing van de reeds betaalde 

schenkbelasting)
■ Rechtbank eerste aanleg: verwerpt kwalificatie als bankgift. Dit is een

rechtstreekse schenking die niet via notariële akte tot stand is gekomen,
dus behept
met een absolute nietigheid
● gehele schenking wordt nietig verklaard

387

1. Schenking roerende goederen: algemeen

● Onrechtstreekse schenking (bankgift)
○ Hof van beroep Gent 15 december 2020

■ Hof van beroep: dit is een rechtstreekse schenking die niet via notariële akte tot 
stand is gekomen, maar relatieve nietigheid op grond van art. 1340 oud BW (huidig 
artikel 4.160 BW)
● na overlijden schenker, is de schenking behept met relatieve nietigheid

○ kan enkel door de erfgenamen worden ingeroepen, zij kunnen de nietige 
schenking bevestigen

○ kan niet door fiscus worden ingeroepen
■ VLABEL heeft onterecht erfbelasting geheven

● conclusie: een naar vorm gebrekkige, maar bevestigde schenking wordt 
geacht geldig te zijn
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2. Hoe inkomsten/controle behouden?

Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik 

● Vorm: notariële akte 

● Gevolgen:
○ begiftigde verkrijgt enkel blote eigendom 
○ schenker behoudt vruchtgebruik en dus inkomsten + controle 

■ interesten, dividenden, huurgelden, … 
■ gebruiksrecht 
■ stemrecht aandelen/deelbewijzen

○ bij overlijden dooft het vruchtgebruik uit en wast het aan bij de blote eigendom 
■ blote eigenaar wordt volle eigenaar 
■ zonder dat er erfbelasting verschuldigd is 

389

2. Hoe inkomsten/controle behouden?

Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik 

● VLABEL standpunt nr. 20067  - gesplitste inschrijving:  
○ gesplitste inschrijving: vruchtgebruik op naam van de erflater en blote eigendom op naam

van derde
○ weerlegbaar vermoeden van bedekte bevoordeling

■ art. 2.7.1.0.7 VCF: effecten en geldbeleggingen die voor het vruchtgebruik 
ingeschreven zijn op naam van de erflater en voor de blote eigendom op naam van 
een derde worden, voor de heffing van de erfbelasting, geacht in volle eigendom in 
de nalatenschap aanwezig te zijn en als legaat door die derde te zijn verkregen

■ weerlegbaar: geen bedekte bevoordeling bij voorafgaande schenking van de
effecten en/of geldbelegging met voorbehoud van vruchtgebruik aan de blote
eigenaars
● schenking vereist notariële akte → moet verplicht geregistreerd worden
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2. Hoe inkomsten/controle behouden?

Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik 

● VLABEL standpunt nr. 20067  - gesplitste inschrijving:  
○ wat met vruchten van de gesplitste inschrijving van effecten en/of geldbeleggingen?

■ bij uitkering vruchten aan vruchtgebruiker gevolgd door gesplitste inschrijving
vruchten
● VLABEL: nieuwe gesplitste inschrijving met bedekte bevoordeling
● bedekte bevoordeling beperkt zich tot de vruchten
● erfbelasting verschuldigd op vruchten (art. 2.7.1.0.7 VCF)

■ bij incorporatie vruchten in het gesplitst ingeschreven kapitaal
● VLABEL: nieuwe gesplitste inschrijving met bedekte bevoordeling
● bedekte bevoordeling beperkt zich tot de vruchten
● erfbelasting verschuldigd op vruchten (art. 2.7.1.0.7 VCF)

391

2. Hoe inkomsten/controle behouden?

Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik 

VLABEL voorafgaande beslissing nr. 16050, 16055 en 17001- latere afstand van het vruchtgebruik

● Schenkbelasting voldaan op waarde volle eigendom: geen schenkbelasting verschuldigd bij 
latere afstand 
○ ↔ afstand erfrechtelijk vruchtgebruik: blote eigenaar heeft geen erfbelasting op volle 

eigendom voldaan 
○ geen schenkbelasting verschuldigd
○ tenzij begiftigingsoogmerk, vermoed als: 

■ begunstigde komt tussen in akte
■ verzaking maakt deel uit geheel van rechthandelingen ingegeven door louter fiscale 

motieven → = omkering bewijslast 
○ advies: eenzijdige neutrale akte 
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2. Hoe inkomsten/controle behouden?

Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik 

● Opgelet: waardering schenking indien voorbehoud van vruchtgebruik (inbreng en inkorting)!

● Opgelet: Wettelijk toegekend opvolgend (‘voortgezet’) vruchtgebruik voor de langstlevende 
echtgenoot
○ eventueel tussenkomst echtgenote (verzaking) = erfovereenkomst
○ testamentair ontnemen
○ conventioneel vruchtgebruik in schenkingsakte (terugval, aanwas) heeft voorrang

393

2. Hoe inkomsten/controle behouden?

Schenken in volle eigendom met last tot het voldoen van een lijfrente

● Vorm: onderhandse of notariële akte

● Gevolgen:
○ begiftigde verkrijgt volle eigendom en dus controle 
○ schenker heeft recht op geldsom 

■ geen aanleiding tot schenkbelasting 
■ geen aanleiding tot erfbelasting 
■ geen aanleiding tot inkomstenbelasting 
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2. Hoe inkomsten/controle behouden?

Schenken in volle eigendom met last tot het voldoen van een lijfrente

● Schenkers gemeenschappelijk vermogen gehuwd onder gemeenschapsstelsel
○ één van de schenkers overlijdt: erfbelasting helft volledige rente, ongeacht of:

■ last tot betaling van lijfrente op hoofd beiden werd gevestigd; 
■ beiden een lijfrente ten voordele van zichzelf hebben bedongen met aanwas ten 

voordele van langstlevende 
■ dat de te betalen rente met de helft wordt verminderd ingevolge overlijden één van 

beide schenkers 
○ belastbare waarde: (lijfrente verschuldigd op moment aanwas/2)*coëfficiënt art. 2.7.3.3.2 

VCF

395

2. Hoe inkomsten/controle behouden?

Schenken in volle eigendom met last tot het voldoen van een lijfrente

● Schenkers gemeenschappelijk vermogen gehuwd onder gemeenschapsstelsel 
○ voorbeeld: 

■ schenking onder last tot het voldoen van een lijfrente ten belope van 400
■ bij overlijden van eerste schenker blijft lijfrente behouden ten voordele van de 

langstlevende schenker 
■ schenkers zijn gehuwd onder gemeenschapsstelsel 

● langstlevende schenker = 66 jaar 
● erfbelasting? ja 

○ op: (400/2)*8 = 1.600

● Schenkers niet gehuwd onder gemeenschapsstelsel: beding ten behoeve van zichzelf?

396

395

396



16/09/2022

199

3. Hoe geschonken goederen beschermen?

(Optioneel) beding van conventionele terugkeer bij vooroverlijden van de begunstigde 

● Vorm: onderhandse of notariële akte 

● Schenking onder de ontbindende voorwaarde van het overlijden van de begunstigde (met of 
zonder afstammelingen) voor de schenker 
○ Geschonken goed keert terug naar vermogen schenker (geacht nooit te zijn geschonken)           

→ behoud van de goederen binnen de familie 

● Fiscale gevolgen 
○ geen erfbelasting verschuldigd, want valt niet in nalatenschap 

→ maar ook geen teruggave betaalde schenkbelasting 

397

3. Hoe geschonken goederen beschermen?

(Optioneel) beding van conventionele terugkeer bij vooroverlijden van de begunstigde 

○ VLABEL standpunt nr. 16030 optionele terugkeer onroerend goed

○ wijziging standpunten VLABEL n.a.v. Cassatie 14 oktober 2021: 

■ voorheen: 

● gewoon beding van terugkeer (zonder optie): vervulling ontbindende 
voorwaarde, goed keert automatisch terug → geen registratierechten 
verschuldigd

● optionele terugkeer onroerend goed: keert terug ingevolge keuze, wilsuiting →
verkooprecht verschuldigd

■ nu: optionele terugkeer werkt ook als ontbindende voorwaarde → geen 
registratierechten verschuldigd
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3. Hoe geschonken goederen beschermen?

Beding van fideïcommis de residuo 

● Vorm: notariële akte 

● Dubbele schenking
○ eerste schenking aan eerste begunstigde 
○ hetgeen van deze goederen overblijft bij overlijden van de eerste begunstigde worden 

geschonken aan een tweede begunstigde 

● aleatoir voorwerp: enkel hetgeen niet verteerd is door eerste begunstigde

● rechtshandelingen ten kosteloze titel wel uitsluitbaar of beperkbaar 

● tweede begunstigde moet schenking aanvaarden voor het overlijden van de schenker

399

3. Hoe geschonken goederen beschermen?

Beding van fideïcommis de residuo 

● Doel 
○ behoud van de goederen binnen de familie 
○ uitsluiting schoonfamilie 
○ planning naar de volgende generatie 
○ fiscale optimalisatie 

● Fiscale gevolgen 
○ Schenking wordt geregistreerd

■ eerste schenking: schenkbelasting waarde gehele schenking 
■ tweede schenking (bij overlijden eerste begunstigde) 

● schenkbelasting saldo
● tarief op basis van verwantschap tussen schenker en tweede 

begunstigde 
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3. Hoe geschonken goederen beschermen?

Beding van fideïcommis de residuo 

● Fiscale gevolgen

○ Schenking wordt niet geregistreerd 
■ geen schenkbelasting 
■ schenker overlijdt niet binnen drie jaar: geen erfbelasting  (geen van beide 

overlijdens) 
■ schenker overlijdt binnen drie jaar:

● erfbelasting zowel bij overlijden schenker als bij overlijden eerste begunstigde 
● niet indien enkel bezwaarde binnen drie jaar na schenking overlijdt

401

3. Hoe geschonken goederen beschermen?

Beding van fideïcommis de residuo 

● Fiscale gevolgen

○ Voorbeeld:
■ vader schenkt effectenportefeuille 

● eerste begunstigden: zijn drie kinderen 
● tweede begunstigden bij kinderloos overlijden: andere twee kinderen 

■ schenking wordt geregistreerd en dus onderworpen aan schenkbelasting 
■ fiscaal voordeel bij kinderloos overlijden van een begunstigde: 

● vader schenkt rechtstreeks aan de twee andere kinderen 
● tarief in rechte lijn van toepassing: 3%
● zonder fideïcommis de residuo: vererving naar broer/zus aan maximaal 55%
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3. Hoe geschonken goederen beschermen?

Beding van fideïcommis de residuo 

● Fiscale gevolgen: cijfervoorbeeld
○ Guido en Patricia schenken een effectenportefeuille (waarde 500.000,00 EUR – elk 

schenking van 250.000 EUR) aan Thomas. Thomas overlijdt na ouders en laat geen 
kinderen na. Mathias (broer) is de enige erfgenaam. Verschuldigde belasting op 
effectenportefeuille na overlijden Thomas? 
■ Situatie 1: schenking met FDCR

● Tarief verwantschapsband tussen Guido/Patricia en Mathias (rechte lijn)
● Verschuldigde schenkbelasting: 2X (250.000 X 3%) = 2 X 7.500 =  15.000 EUR

■ Situatie 2: schenking zonder FDCR
● Tarief verwantschapsband tussen Mathias en Thomas (broers)
● Verschuldigde erfbelasting: 500.000 x 7% = 35.000,00 EUR

403

3. Hoe geschonken goederen beschermen?

Uitsluitingsclausule

● Vorm: notarieel of onderhands

● Verbod om geschonken goed (of hetgeen in de plaats komt) in te brengen in een 
huwgemeenschap, samenlevingsovereenkomst, te betrekken in beding van aanwas, …

● Mogelijkheid om verbod 
○ te beperken tot aan het overlijden schenker 
○ te onderwerpen aan toestemming schenker 
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3. Hoe geschonken goederen beschermen?

Vervreemdingsverbod 

● Vorm: notarieel of onderhands

● Verbod om geschonken goederen (of hetgeen in de plaats komt) te vervreemden 

● Geldig indien:
○ beperkt in de tijd
○ wettig belang 

● Niet in combinatie met fideïcommis de residuo → beschikkingsvrijheid eerste begunstigde

● Opgelet! - Waarderingsregels schenkingen na hervorming erfrecht (in kader van samenstelling 
fictieve massa, inbreng en inkorting) 

405

4. Schenking onder opschortende voorwaarde of 
termijn van het overlijden van de schenker

Opgelet: fictief legaat (supra)

406
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5. Schenking tussen echtgenoten

Principe: schenking zijn onherroepbaar 

Uitzondering: schenkingen tussen echtgenoten (buiten huwelijkscontract) zijn te allen tijde 
herroepbaar

● Eigen goederen

● Uitbreng goederen uit het gemeenschappelijk vermogen, gevolgd door wederzijdse schenking
○ antimisbruikbepaling: ‘zwarte lijst’ wegens schending art. 2.7.1.0.4 VCF

■ erfbelasting verschuldigd
■ alsof uitbreng en schenking niet hebben plaatsgevonden 
■ alsof de langstlevende echtgenoot de goederen via huwelijksvoordeel heeft 

verkregen in de zin van art. 2.7.1.0.4 VCF
■ tegenbewijs: niet-fiscale motieven

● Typisch Belgisch recht (dus opgelet met toepasselijk huwelijksvermogensrecht op
internationale casussen) 407

5. Schenking tussen echtgenoten

Precaire planning: schenking eigen goederen aan echtgenoot en doorschenking aan kinderen 

● Voorbeeld:
○ M en V zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen
○ M  schenkt 1.000 roerend vermogen aan V en V schenkt 500 roerend vermogen aan M
○ M overlijdt, dus V herroept schenking 
○ V bezit: 

■ 1.000 roerend vermogen ingevolge schenking vanwege M
■ 500 roerend vermogen ingevolge herroeping schenking aan M

● V bezit het gehele vermogen zonder erfbelasting te betalen 

○ Stel M had reeds doorgeschonken aan de kinderen en V herroept de schenking: 
schenking aan kinderen wordt ontbonden 
■ → herroepbare planning ten aanzien van de kinderen 

408
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6. Schenking familiebedrijf

Gunstregime

● supra, zoals besproken onder deel V.7

409

● De vennootschap kwalificeert wel als familiale vennootschap
○ betrachting om van vennootschappen die op heden niet kwalificeren voor het gunstregime op 

termijn een familiale vennootschap te maken, om alsnog te kunnen schenken via notariële akte met 
vrijstelling van schenkbelasting

■ met de voordelen van een notariële akte 
● bewijskracht
● zekerheid
● modaliteiten: voorbehoud VG, FCDR (restschenking)

○ betrachting om een passieve holding actief te maken zodat de volledige waarde van de schenking 
in aanmerking komt voor de vrijstelling van schenkbelasting

410

7. Schenking aandelen vennootschap/deelbewijzen maatschap

409
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● De vennootschap kwalificeert niet als familiale vennootschap
○ Alternatieven voor notariële akte

■ Verkoop van aandelen/deelbewijzen (kan ook voor een vordering) en latere 
kwijtschelding van de prijs  

■ Inbreng in vennootschap met disproportionele toekenning nieuwe aandelen

■ Inbreng in vennootschap zonder uitgifte van nieuwe aandelen 

■ Dematerialisatie van aandelen 

■ Quid schenking via wijzigen aandelenregister of UBO register?

411

7. Schenking aandelen vennootschap/deelbewijzen maatschap

● De vennootschap kwalificeert niet als familiale vennootschap

○ Alternatieven voor notariële akte:

■ Quid schenken via wijzigen van aandeelhoudersregister/UBO-register? 

● overdracht aandelen door registratie in UBO-register als uiteindelijke begunstigde 
→ geen notariële akte → geen registratieplicht → geen schenkbelasting
○ → ONGELDIG

● overdracht aandelen door inschrijving in aandeelhoudersregister als 
aandeelhouder
○ discussie in de RL mbt inschrijving aandeelhoudersregister (vóór WVV)

■ inschrijving is eigendomsoverdragend 
■ inschrijving bevestigt overdracht
■ (inschrijving) registratie: (mogelijkheid) plicht die op bestuur rust  

● bestuur is niet steeds zelfde als schenker 
● inschrijving is slechts bewijsmiddel 

■ Antwerpen 12 juni 2019
● een schenking van aandelen op naam via inschrijving in het aandeelhoudersregister 

dan toch geldig?
■ nieuwe WVV verwijst naar het gemeen recht voor de overdracht van aandelen

○

412

7. Schenking aandelen vennootschap/deelbewijzen maatschap
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3.5
Planning onroerend vermogen via schenking

413

Inhoudstafel planning onroerend vermogen: 
schenking

1. Schenking onroerend goed: algemeen
2. Schenking onroerend goed: modaliteiten
3. Schenking onroerend goed: tarieven
4. Schenking onroerend goed: progressievoorbehoud
5. Inbreng in de huwgemeenschap gevolgd door schenking
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1. Schenking onroerend goed: algemeen

● Verplicht voor Belgische notaris
○ Belastingvrij = uitgesloten - praktijk wel altijd naar manieren gezocht om goedkoper te 

plannen

● Tarief schenkbelasting
○ regionale bevoegdheid
○ schenkbelasting verschilt van gewest tot gewest
○ in Vlaams gewest: verlaagd tarief!
○ criterium: fiscale woonplaats schenker (5 jaar voor de schenking)

■ progressieve tarieven
● schenkbelasting wordt berekend per schenker en per begiftigde

■ opgelet: progressievoorbehoud (!)

415

2. Schenking onroerend goed: modaliteiten

● Modaliteiten onroerende schenking:
○ Algemene clausules:

■ voorbehoud van vruchtgebruik
■ beding van conventionele terugkeer bij vooroverlijden van de begiftigde

● indien de begiftigde voor de schenker overlijdt, keert het geschonken 
onroerend goed terug naar de schenker

■ vervreemdingsverbod / verbod tot zekerheidstelling
■ uitsluitingsclausule

○ Specifieke clausules met betrekking tot het onroerend goed:
■ volgplicht voor de begiftigde
■ last tot toekenning aankoopoptie en voorkooprecht
■ herbeleggingsplicht voor de begiftigde
■ last tot toekenning notariële beheersvolmacht
■ ontbindende voorwaarde bij herroeping van notariële beheersvolmacht

416
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3. Schenking onroerend goed: tarieven

Tarief in rechte lijn en tussen partners: rechte lijn, tussen gehuwden wettelijk samenwonende 
partner en feitelijk samenwonende partner (na 1 jaar) - art. 2.8.4.1.1. VCF
● = Tarief in Waals/Brussels Hoofdstedelijk Gewest in rechte lijn, tussen gehuwden en wettelijk 

samenwonende partners - art. 131 W.Reg. 

417

Schijf in euro Toepasselijk tarief
Totaalbedrag belasting 

op vorige schijf

0,01 - 150.000 3% /

150.000,01 - 250.000 9% (6%) 4.500 EUR

250.000,01 - 450.000 18%  (12%) 13.500 EUR

> 450.000 27%  (18%) 49.500 EUR

3. Schenking onroerend goed: tarieven

Tarief tussen alle andere personen:

● Tarief in Vlaanderen: tussen alle andere personen
● = Tarief in Waals/Brussels Hoofdstedelijk gewest (voor feitelijk samenwonende partner)

418

Schijf in euro Toepasselijk tarief
Totaalbedrag 

belasting op vorige 
schijf

0,01 - 150.000 10%  (9%) /

150.000,01 - 250.000 20%  (17%) 15.000 EUR

250.000,01 - 450.000 30%  (24%) 35.000 EUR

> 450.000 40%  (31%) 95.000 EUR

417
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3. Schenking onroerend goed: tarieven

● verlaagd tarief Vlaanderen door middel van teruggave:
○ energetische renovatie: binnen vijf jaar vanaf de datum van de akte van schenking 

renovatiewerken laten uitvoeren voor een totaal bedrag van minstens 10.000 euro door 
aannemer

○ verhuurde gebouwen met conformiteitsattest: binnen een termijn van drie jaar een 
conformiteitsattest bekomen en een geregistreerde huurovereenkomst met een 
minimumduur van 9 jaar afsluiten.

419

4. Schenking onroerend: progressievoorbehoud

● Progressievoorbehoud

○ A. In de schenkbelasting 
■ wanneer een schenking binnen 3 jaar gevolgd wordt door een nieuwe schenking 

(tussen = schenker en begiftigde) zal de waarde van de eerste schenking 
toegevoegd worden aan de waarde van de tweede schenking voor het bepalen van 
het toepasselijke tarief in de schenkbelasting
● → Hogere tarieven van toepassing op tweede schenking
● Vlaams Gewest: art. 2.8.3.0.3, §1 VCF
● Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest: art. 137 W.Reg.

■ Progressief tarief wordt enkel toegepast op schenkingen van OG’en
● → Niet: 

○ schenking RG gevolgd door schenking RG
○ schenking RG gevolgd door schenking OG
○ schenking OG gevolgd door schenking RG 

420
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4. Schenking onroerend: progressievoorbehoud

● Progressievoorbehoud

○ B. In de erfbelasting 
■ Geregistreerde schenkingen die dateren < 3 jaar voor overlijden worden bij het 

erfdeel gevoegd om het toepasselijk progressief tarief te bepalen 
■ → met bepaalde schenkingen (waarop schenkbelasting werd betaald) zal rekening 

gehouden worden voor het bepalen van het toepasselijk tarief
■ Vlaams Gewest: art. 2.7.3.2.9 VCF

Als er schenkingen onder de levenden als vermeld in artikel 3.3.1.0.8, § 1, eerste lid, 12°, bestaan, wordt de basis waarop de 
schenkbelasting is geheven of zou moeten worden geheven, gevoegd bij de erfgoederen van de belanghebbenden om de 
progressieve erfbelasting die op die erfgoederen van toepassing is, te bepalen.

Het eerste lid is niet van toepassing op :

● 1° schenkingen onder de levenden van percelen grond die volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd 
zijn voor woningbouw en waarop de schenkbelasting, vermeld in artikel 2.8.4.2.1, tabel I, is geheven;

● 2° schenkingen onder de levenden van roerende goederen waarop de schenkbelasting, vermeld in artikel 2.8.4.1.1, §
2, is geheven;

● 3° schenkingen onder de levenden van ondernemingen waarop voor 1 januari 2012 het recht, 
vermeld in artikel 140bis van het Wetboek van Registratie-, Hypotheek-, en Griffierechten, is 
geheven of waarvoor vanaf 1 januari 2012 de vrijstelling, vermeld in artikel 2.8.6.0.3, is toegepast;

● 4° schenkingen onder de levenden van onbebouwde onroerende goederen waarop de vrijstelling, 
vermeld in artikel 2.8.6.0.8, is toegepast. 421

4. Schenking onroerend: progressievoorbehoud

● Progressievoorbehoud

○ B. In de erfbelasting 
■ Brussels Hoofdstedelijk Gewest: art. 66bis W.Succ. opgeheven (geen 

progressievoorbehoud in successierechten)
■ Waals Gewest: art. 66bis W.Succ.

Zo er schenkingen onder levenden bedoeld in artikel 42, nummer VIIIbis, bestaan, wordt de basis waarop het 
registratierecht werd of dient geheven uit hoofde van die schenkingen, gevoegd bij het erfelijk emolument der 
belanghebbenden om het op dit emolument toepasselijk progressief recht van successie of van overgang bij overlijden te 
bepalen.

De bepaling van lid één geldt niet:

● 1° voor de schenkingen van roerende goederen die het voorwerp hebben uitgemaakt van het evenredig recht 
vastgesteld in artikel 131bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

● 2° voor de schenkingen van ondernemingen die het voorwerp hebben uitgemaakt van het verminderd tarief 
vastgesteld in artikel 140bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.
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4. Schenking onroerend: progressievoorbehoud

● Progressievoorbehoud

○ B. In de erfbelasting 
■ Toepassing progressievoorbehoud:

● categorie I: op betrokken erfdeel (roerend of onroerend)
● categorie II (broers en zussen): op individueel erfdeel van rechtsverkrijger
● categorie II (anderen): op het totale erfdeel

○ → schenking aan één zal impact hebben op progressiviteit van de andere 
legatarissen

423

4. Schenking onroerend: progressievoorbehoud

Hoe belasting besparen? Driejaarlijks schenken in schijven (lage tariefschijf: 150.000 aan 3%)

! Niet geviseerd door anti-misbruikbepaling

→ voorbeeld van fiscale besparing: dhr. X heeft OG van € 450.000 (in Vlaams Gewest) en laat 1 
dochter na

3 hypothesen:  laten vererven

eenmalig schenken

schenken in schijven om de 3 jaar
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4. Schenking onroerend: progressievoorbehoud

Progressievoorbehoud

Voorbeeld: dhr. X heeft OG van € 450.000 (in Vlaams Gewest) en laat 1 dochter na

425

Laten vererven Eénmalig schenken Schenken in schijven (op 
leeftijd van 55, 58 en 61 j.)

Erfbelasting: 73.500 Schenkbelasting: 49.500 Schenkbelasting: 13.500

(50.000 x 3%) + (200.000 x 
9%) + (200.000 x 27%)
= 1.500 + 18.000 +  54.000

(150.000 x 3%) + (100.000 x 
9%) + (200.000 x 18%)
=4.500 + 9.000 + 36.000

Schenking 1: (150.000 x 3%)
Schenking 2: (150.000 x 3%)
Schenking 3: (150.000 x 3%)
= 4.500 + 4.500 + 4.500

5. Inbreng in de huwgemeenschap gevolgd door 
schenking

○ deze rechtshandelingen gaan in tegen de heffingsgrondslag en progressiviteit van de 
artikelen 2.8.3.0.1, §1 en 2.8.4.1.1, §1 en §2 VCF

■ Voorbeeld: man heeft eigen OG van 400.000 euro en slechts 1 kind

■ fiscaal voordeel van 22.500 euro

426

Schenken eigen OG Schenking gemeenschappelijk OG na inbreng

Schenkbelasting: 40.500 Schenkbelasting: 18.000

(150.000 x 3%) + (100.000 x 9%) + (150.000 x 
18%)
=4.500 + 9.000 + 27.000

2 schenkingen aan dochter, elk 200.000
2 x ((150.000 x 3%) + (50.000 x 9%)) 
= 2 x (4.500 + 4.500) = 2 x 9.000

425
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5. Inbreng in de huwgemeenschap gevolgd door 
schenking 
● Zwarte lijst (Omzendbrief 2015/1 van 16 februari 2015)
→ weerlegbaar vermoeden van fiscaal misbruik = inbreng van een goed in het gemeenschappelijk 
vermogen door één echtgenoot onmiddellijk of binnen korte tijdspanne gevolgd door een 
schenking van dit goed door beide echtgenoten 

○ deze rechtshandelingen gaan in tegen de heffingsgrondslag en progressiviteit van de 
artikelen 2.8.3.0.1, §1 en 2.8.4.1.1, §1 en §2 VCF

○ weerlegbaar: belastingplichtige mogelijkheid om niet-fiscale motieven aan te tonen

○ indien tegenbewijs (volgens VLABEL) niet geleverd: schenkbelasting wordt geheven alsof 
inbreng niet heeft plaatsgevonden

○ indien beide rechtshandeling niet binnen korte tijdspanne is fiscaal misbruik ook mogelijk, 
maar er is er geen vermoeden van fiscaal misbruik
→ bewijslast bij VLABEL

427

5. Inbreng in de huwgemeenschap gevolgd door 
schenking
● VLABEL

○ een korte tijdspanne?
■ periode van minder dan twee jaar is volgens VLABEL te kort (VB nr. 16004, VB nr. 17010, nr. 18044, nr. 19002, 

nr. 19018, nr. 20018)

■ periode van 2 jaar en 4 maanden of langer is volgens VLABEL niet te kort (VB nr. 16043, VB nr. 17004, VB nr. 
17003, VB nr. 17014, VB nr. 17016, VB nr. 17021, VB nr. 17027, nr. 16036, nr 17049, nr. 18016, nr. 18043, nr. 18051, 
nr. 18052, nr. 18054, nr. 19016,nr. 19019, nr 19044, nr. 21009, nr. 21017,  nr. 21024, nr. 21047, nr. 22010, nr. 22012)

○ vergoedingen tussen echtgenoten aan te passen via wijziging huwelijkscontract
■ VLABEL aanvaardt dit niet als niet-fiscaal motief (VB nr. 16018, VB nr. 16033)

■ partijen konden eerder beslissen om het goed in te brengen en de juridische realiteit in overeenstemming 
te brengen met de feitelijke realiteit (VB nr. 16014, VB nr. 16016, VB nr. 20031) 

○ niet-fiscale motieven
■ inbreng is gebeurd voor verlaging van de tarieven schenkbelasting → nadien 

schenken omwille van successiebesparing (VB nr. 16020, VB nr. 17003, 16043 dd. 24.08.2016)

■ inbreng gekoppeld aan keuzebeding langstlevende echtgenoot  (VB nr. 17027)

■ slopen appartementsgebouw - nieuw project (VB nr. 18057)

■ overgang naar stelsel algehele gemeenschap (VB. nr. 21005)

■ chronologie van de verrichtingen: op het moment van wijzigend huwelijkscontract van de ouders in 2016 
was nog geen sprake van schenkingen aan de dochters, daar zij nog niet volledig gesetteld waren en de 
ouders elkaar optimale autonomie wensten te verzekeren (VB. nr. 21004)

428

427

428



16/09/2022

215

5. Inbreng in de huwgemeenschap gevolgd door 
schenking

niet- fiscale motieven

Voorafgaande beslissing Vlabel nr. 21005, d.d. 18 januari 2021:
echtgenoten gaan in 2020 over van wettelijk stelsel naar stelsel algehele gemeenschap
● Aangezien zij bijna 35 jaar gehuwd zijn, en tijdens hun huwelijk steeds alle goederen als 

gemeenschappelijk behandeld hebben;
● Aangezien zij beiden eigen goederen hebben, doch dat dit niet overeenstemt met de invulling 

en gewenste aanwending van hun vermogen;
● Aangezien zij alle goederen die zij bezitten gemeenschappelijk willen maken, zodat er geen 

twijfel of betwisting mogelijk is over de vermogensrechtelijke aard van goederen,
● Aangezien zij willen vermijden dat er bij de ontbinding van het stelsel vergoedingsrekeningen 

dienen te worden opgemaakt;
● Aangezien zij bij het overlijden van één van hen de langstlevende de grootst mogelijke 

bescherming willen geven, en de langstlevende op dat moment, afhankelijk van de concrete 
situatie, de meest ruime keuze moet hebben uit alle goederen;

429

5. Inbreng in de huwgemeenschap gevolgd 
door schenking
niet-fiscale motieven 

Voorafgaande beslissing Vlabel nr. 21005, d.d. 18 januari 2021:
● na de overgang van stelsel, willen de echtgenoten een ORG schenken aan hun enige zoon
● Vlabel: geen antimisbruik 

○ bij gebrek aan eenheid van opzet
○ verantwoord door andere dan fiscale motieven

● Vlabel waarschuwt wel dat partijen consequent moeten blijven in hun keuze, en nadien hun 
huwelijksstelsel niet meer mogen wijzigen, anders alsnog antimisbruikbepaling
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5. Inbreng in de huwgemeenschap gevolgd 
door schenking
● Rb. Oost-Vlaanderen, afdeling Gent 8 juni 2021

○ Feiten: echtpaar gehuwd onder SVG in 1973. Toevoeging TGIV in 2011. Man brengt 5
onroerende goederen in het bestaande TGIV bij akte van 29 juli 2018. 7 maanden later, op
11 maart 2019, doen het echtpaar een schenking aan hun vier dochters van de blote
eigendom van 4 van de ingebrachte onroerende goederen.

○ Vlabel:
■ inbreng van onroerende goederen in huwgemeenschap, gevolgd door een

schenking van de ingebrachte goederen in een korte tijdspanne wordt beschouwd
als fiscaal misbruik

■ schenkbelasting wordt berekend alsof de inbreng in de huwgemeenschap niet heeft
plaatsgevonden en de vader de onroerende goederen alleen schonk aan z’n vier
dochters

○ vier dochters vorderen vernietiging van de aanslagen in de schenkbelasting en de
teruggaven van het door hen betwiste gedeelte

431

5. Inbreng in de huwgemeenschap gevolgd 
door schenking
● Rb. Oost-Vlaanderen, afdeling Gent 8 juni 2021

○ de algemene anti-misbruikbepaling vervat in artikel 3.17.0.0.2 VCF stelt een systeem van 
bewijs en tegenbewijs in

1. bewijs: de administratie moet aantonen dat de belastingplichtige een 
rechtshandeling heeft gekozen in tegenspraak met de doelstelling van een duidelijk 
geïdentificeerde fiscale bepaling én waarbij het ontwijken van de belasting het 
doorslaggevend motief is voor deze keuze

2. tegenbewijs: indien de administratie in haar bewijslast slaagt, kan de 
belastingsplichtige het tegenbewijs leveren door aan te tonen dat er niet fiscale-
motieven zijn voor de keuze voor de betwiste rechtshandeling

○ Vlabel
■ de keuze voor de betwiste rechtshandeling (inbreng in huwgemeenschap gevolgd door schenking) 

heeft tot doel de progressiviteit van de schenkbelasting en het progressievoorbehoud te 
doorbreken (art. 2.8.4.1.1, §1 VCF)
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5. Inbreng in de huwgemeenschap gevolgd 
door schenking
● Rb. Oost-Vlaanderen, afdeling Gent 8 juni 2021

○ Rb. Oost-Vlaanderen, afdeling Gent:
■ doelstelling van het progressievoorbehoud is om te vermijden dat de progressieve tarieven te 

ontduiken door giften die dagtekenen op minder dan 3 jaar van elkaar te verdelen over meerdere 
geschriften

■ deze specifieke antimisbruikbepaling viseert niet de voorliggende verrichting van inbreng van 
onroerende goederen in de huwgemeenschap door één echtgenoot om vervolgens te kunnen 
overgaan tot een gezamenlijke schenking door “twee hoofden” van de ingebrachte onroerende 
goederen

■ niet elk geheel van rechtshandelingen dat elkaar relatief snel opvolgen waardoor de eenmalige 
progressiviteit van art. 2.8.4.1.1, §1 VCF wordt doorbroken, kan genoemd als strijdig met de 
doelstelling van die wettelijke bepaling

■ systeem van bewijs en tegenbewijs wordt niet nauwgezet nageleefd door vlabel: vlabel faalt op de 
hem rustende bewijslast

■ antimisbruikbepaling is niet van toepassing op de gestelde verrichtingen

○ Vlabel is tegen dit vonnis in beroep gegaan
433

3.6
Specifieke planningstechnieken onroerend goed
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1. Inbreng in een vennootschap
2. Gesplitste aankoop

Naast de andere besproken technieken (testament, schenking, beding van aanwas, enz), 

Inhoudstafel speciale planningstechnieken 
onroerend goed

435

1. Inbreng in een vennootschap

● Inbreng in een vennootschap

● Principe: inbreng van een onroerend goed is een federale aangelegenheid

○ Inbrengrecht van 0% (de facto toepassing AVR van 50 EUR)

○ Eén uitzondering: inbreng van een onroerend goed dat “geheel of gedeeltelijk wordt 
aangewend of is bestemd tot bewoning”

■ Gewestelijke bevoegdheid

● Vlaams gewest: 10% registratiebelasting
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1. Inbreng in een vennootschap

● Standpunt VLABEL nr. 15124: eerste versie van 23 juni 2015

○ Enkel de actuele situatie op het ogenblik van de inbreng is doorslaggevend: 

■ Enkel heffing verkooprecht indien het onroerend goed effectief en werkelijk wordt 
gebruikt als “woning” (bv. gebruik als verblijfplaats, vestiging domicilie)

■ MAAR misbruik mogelijk, bijvoorbeeld: 

○ voor inbreng uitschrijven uit bevolkingsregister

○ inbreng quasi-afgewerkte woning (die nog niet in gebruik is genomen)

437

1. Inbreng in een vennootschap

● Standpunt VLABEL nr. 15124: actueel standpunt van 2 september 2015

○ Tweestapsredenering:

■ Stap 1: Aanwending op ogenblik van de inbreng? 

● indien (geheel of gedeeltelijk) tot bewoning aangewend, dan verkooprecht 
(ongeacht de latere bestemming)

● zo neen, zie stap 2

■ Stap 2: Bestemming op ogenblik van de inbreng? 

● indien (geheel of gedeeltelijk) tot bewoning bestemd, dan verkooprecht

● zo neen, dan inbrengrecht van 0%: wel pro fisco verklaring op te nemen in 
notariële akte
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1. Inbreng in een vennootschap

○ Nooit verkooprecht bij inbreng grond!

■ ook al is deze stedenbouwkundig bestemd tot woningbouw

■ geen aanwending op ogenblik van inbreng, ook geen bestemming tot bewoning 
mogelijk

● Er wordt gekeken naar de natuurlijke inrichting van het OG, zoals aanwezigheid 
badkamer, keuken, toilet … (cf. Circ. nr. 14 van 25 mei 1994)

439

2. Gesplitste aankoop

● Ouders kopen het vruchtgebruik gevestigd op het hoofd van de langstlevende, kinderen 
verwerven de blote eigendom

● Bij het overlijden van de langstlevende van de vruchtgebruikers (ouders) dooft het 
vruchtgebruik uit

○ de blote eigenaars worden uit kracht van wet volle eigenaar zonder dat hierbij enige 
erfbelasting (successierecht) verschuldigd is

● Opgelet met artikel 2.7.1.0.7 VCF (oud art. 9 W.Succ.)

○ volle eigendom van het gekochte goed wordt vermoed nog in de nalatenschap van de 
erflater (ouders - vruchtgebruiker) aanwezig te zijn

○ blote eigenaar wordt geacht dit goed als legaat te ontvangen en moet hierop erfbelasting 
betalen
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2. Gesplitste aankoop

● (Oude) Administratieve beslissing van 18 juli 2013 (RJ S 9/ 06-07)

○ tegenbewijs kan worden geleverd (erfbelasting wordt vermeden)

○ wat met voorafgaande schenking door de toekomstige vruchtgebruiker aan de 
toekomstige blote eigenaar van de nodige geldmiddelen voor de aankoop van de blote 
eigendom?

○ OK als tegenbewijs, indien:

■ de schenking aan registratierecht werd onderworpen, of

■ indien vrije beschikking door begunstigde over de geschonken goederen wordt 
aangetoond

441

2. Gesplitste aankoop 

● Nieuw federaal standpunt (RJ S 9/ 06-07 dd. 26 juni 2020 en 7 juli 2020): van toepassing in 
Brussels en Waals Gewest
○ tegenbewijs kan via voorafgaande schenking worden geleverd:

■ bewijs van schenking vóór de authentieke aankoopakte
● bewijs is mogelijk met alle middelen van recht (uitz. eed en eenvoudige 

beweringen/bescheiden uitgaande van betrokken partijen)
● voorschot betaald bij ondertekening onderhandse akte: schenking moet gebeuren voor 

onderhandse aankoopakte
● schenking net voor of gelijktijdig met authentieke akte, indien de vruchtgebruiker betaalt voor 

rekening van de blote eigenaar:  art. 9 W.Succ. is van toepassing
■ geregistreerde schenking is niet vereist

● schenking hoeft niet notarieel
○ kan bij wijze van bankgift
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2. Gesplitste aankoop

● Nieuw standpunt VLABEL nr. 20067 dd. 28 september 2020: 
○ tegenbewijs kan via voorafgaande schenking worden geleverd

■ bewijs van schenking vóór de authentieke aankoopakte
● = vóór de betaling door de blote eigenaar van zijn deel in de prijs
● bewijs is mogelijk met alle middelen van recht (uitz. eed en eenvoudige 

beweringen/bescheiden uitgaande van betrokken partijen)
● bij openbare verkoop: schenking moet plaatsvinden vóór het betalen van de prijs (= akte 

kwijting), niet vóór verlijden van de aankoopakte (= pv van toewijzing)
● bij betaling voorschot bij onderhandse akte: bepalend ogenblik blijft de authentieke 

aankoopakte
■ toegelaten: vruchtgebruiker betaalt prijs voor rekening van de blote eigenaar, op 

voorwaarde dat de schenking authentiek is verleden, maar de gelden nog niet gestort 
zijn bij de blote eigenaar

■ geregistreerde schenking is niet vereist
● schenking hoeft niet notarieel

○ kan bij wijze van bankgift

443

2. Gesplitste aankoop

● Aandachtspunt: verhinderend bezit voor toepassing verlaagd tarief registratierechten 
vs. BTW

○ Registratierechten
■ Vanaf 1 januari 2022: verlaagd tarief verkooprecht van 3% voor de enige eigen woning

● voorwaarde: geen verhinderend bezit
○ je mag geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of 

bouwgrond
○ blote eigendom is geen verhinderd bezit om te genieten van het verlaagd 

tarief

○ BTW
■ verlaagd tarief BTW van 6% 

● voorwaarde: geen verhinderend bezit
○ het bezit van blote eigendom van een woning geldt wel als 'verhinderend 

bezit’
■ tenzij de blote eigendom verworven is door erfenis 444
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3.7
Beding van aanwas

445

1. Algemeen 

● Beding van aanwas: een kanscontract waarbij het aandeel van de eerststervende onder de 
opschortende voorwaarde van zijn overlijden zal aangroeien bij de langstlevende 

○ beding tussen verkrijgers onderling

● ≠ Tontine: een kanscontract waarbij elke partij een eigen deel verkrijgt onder de ontbindende 
voorwaarde van zijn vooroverlijden en een ander deel verkrijgt onder de opschortende 
voorwaarde van zijn overleven

○ tussenkomst van een derde partij vereist (bv. verkoper)

● Fiscaal:

○ onroerend: geen erfbelasting, doch registratierechten

○ roerend: geen belasting
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2. Vlaams Gewest

● VLABEL SP nr. 17044 d.d. 19 september 2018

● beding van aanwas heeft volledige fiscale doorwerking indien aan verschillende voorwaarden 
wordt voldaan
○ voorwaarde 1: het beding van aanwas moet opgenomen zijn in een notariële akte

■ niet correct: niet elk beding van aanwas is een erfovereenkomst en erfovereenkomst ten 
bijzondere en bezwarende titel m.b.t. eigen toekomstige nalatenschap niet onderhevig aan 
formalisme uit art. 1100/5 oud BW (huidig artikels 4.249 - 4.251 BW)

○ voorwaarde 2: het beding van aanwas moet beperkt zijn, via beschikking onder bijzondere titel

■ correct

■ VLABEL bevestigt de mogelijkheid van zaakvervanging binnen een beding van aanwas, maar 
koppelt hier (ten onrechte) voorwaarden aan

○ voorwaarde 3: het beding van aanwas moet ten bezwarende titel zijn

■ een ongelijkheid op vlak van levensverwachting kan volgens VLABEL niet gecompenseerd worden 
door een ongelijke inleg

■ ingevolge deze interpretatie kunnen koppels met een groot 
leeftijdsverschil geen beding van aanwas meer afsluiten

447

2. Vlaams Gewest

○ Antimisbruikbepaling: VLABEL benadrukt dat bedingen van aanwas aangegaan na 1 juni 
2012 (IWT algemene antimisbruikbepaling inzake schenk- en erfbelasting), zelfs indien het 
beding van aanwas voldoet aan de gestelde voorwaarden, kunnen worden getoetst aan 
de algemene antimisbruikbepaling

■ belang niet-fiscale motieven aan de grondslag van beding van aanwas

■ voorafgaande beslissing voor zekerheid? 

○ VLABEL bevestigt dat een beding van aanwas tussen echtgenoten mogelijk is m.b.t. eigen 
goederen van de echtgenoten

■ VLABEL voegt hier - onterecht - aan toe dat het eigen goederen moeten zijn die de 
echtgenoten in onverdeeldheid bezitten
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2. Vlaams Gewest

● VLABEL VB nr. 17046 d.d. 19 februari 2018 (beding van aanwas tussen meerdere broers) en 
VLABEL VB nr. 17053 d.d. 19 februari 2018 en nr. 18006 d.d. 5 maart 2018 (beding van aanwas 
tussen echtgenoten)

● de aanvragers wensen bevestiging te krijgen van het feit dat er geen schenk- of erfbelasting 
verschuldigd zal zijn, aangezien:

○ het beding van aanwas kan worden beschouwd als een kanscontract

○ het beding van aanwas is ingegeven door niet-fiscale motieven, zodat de 
antimisbruikbepaling niet zal spelen 

● voorwaarde 1: het beding van aanwas is beperkt, via beschikking onder bijzondere titel

○ in casu specifieke goederen

● voorwaarde 2: het beding van aanwas is ten bezwarende titel

○ kansen evenwichtig, niet vereist gelijk

449

2. Vlaams Gewest

● voorwaarde 2: het beding van aanwas is ten bezwarende titel

○ VB 17046: leeftijdsverschil tussen oudste en jongste broer van 15 jaar en partijen verklaren 
dat “uit niets zou blijken dat een van de zes broers ten tijde van het afsluiten van het 
beding van aanwas enig relevant gezondheidsprobleem had” + eenzelfde inleg

○ VB 17053: beperkt leeftijdsverschil + medisch attest 

○ VB 18006: dezelfde leeftijd

→ VLABEL aanvaardt dat er sprake is van een kanscontract ten bezwarende titel
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2. Vlaams Gewest

● VLABEL VB nr. 18009 d.d. 19 maart 2018

● situatie 

○ echtgenoten gehuwd onder stelsel van scheiding van goederen

○ man heeft 375 aandelen van BVBA C → eigen vermogen man

○ vrouw heeft 375 aandelen van BVBA C → eigen vermogen vrouw

○ wensen aanwasovereenkomst te sluiten met voormelde aandelen tot voorwerp 

● VLABEL

○ het gaat niet om onverdeelde goederen, maar om onderscheiden eigen goederen in volle 
eigendom van partijen 

○ een beding van aanwas van niet-onverdeelde goederen bestaat niet

○ is het een kanscontract ten bezwarende en bijzondere titel, dan geldt dezelfde fiscale 
regeling als bij een beding van aanwas

451

2. Vlaams Gewest

● VLABEL

○ kanscontract onder bijzondere titel: 

■ beding betreft niet de algemeenheid van goederen, noch een evenredig deel van 
de goederen die de partij zal nalaten, noch al zijn onroerende goederen of al zijn 
roerende goederen

■ zaakvervanging is mogelijk, onder volgende voorwaarden

● in akte moet conventionele zaakvervanging voorzien worden

● zaakvervanging moet worden bevestigd op het moment van de verwerving 
van het nieuwe zaakvervangende goed (?)
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2. Vlaams Gewest

● VLABEL

○ kanscontract onder bezwarende titel: kansen evenwichtig, niet gelijk 

■ gelijkaardige levensverwachting bij het afsluiten van het kanscontract
→ beoordeling a.d.h.v. sterftetabellen, specifieke factoren (gezondheidstoestand, 
bepaalde activiteiten, overlijden kort na het sluiten van het beding van aanwas, …)

■ gelijkwaardige inleg te beoordelen bij het afsluiten van het beding
→ in casu elk 375 aandelen BVBA C → gelijkwaardige inleg

453

2. Vlaams Gewest

● VLABEL

○ fiscaal misbruik? neen, niet-fiscale motieven

■ intentie om langstlevende echtgenoot te beveiligen tegen inmenging van hun 3 
gemeenschappelijke kinderen 

■ wettelijke reserve van de kinderen heeft geen impact op rechtshandelingen ten 
bezwarende titel

○ bij de realisatie van het kanscontract ten bijzondere en bezwarende titel worden de 
betrokken roerende goederen niet onderworpen aan schenk- of erfbelasting 

454

453

454



16/09/2022

228

2. Vlaams Gewest

● VLABEL VB nr. 19013 d.d. 19 augustus 2019

● situatie

○ kanscontract gesloten in 2013 (vóór VLABEL standpunt 17044)

○ gelet op leeftijdsverschil (en de hieruit voortvloeiende verschillende levensverwachting) 
werd er gekozen voor een ongelijke inbreng 

■ leeftijdsverschil meer dan 5 jaar

■ inbreng: verschillend aantal aandelen van een vennootschap

○ er werd voorzien in een stilzwijgende uitbreiding van de aanwas voor zover de 
opbrengsten worden aangewend om nieuwe roerende goederen te verwerven (ingevolge 
een gezamenlijke beslissing)

455

2. Vlaams Gewest

● VLABEL

○ kanscontract m.b.t. niet-onverdeelde goederen ➝ = fiscale regeling als beding van 
aanwas

○ kanscontract onder bijzondere titel? Ja, want heeft betrekking op specifieke aandelen

○ kanscontract onder bezwarende titel? Ja

■ gelijkaardige levensverwachting moet aanwezig zijn bij afsluiten contract

■ gelijkwaardige inleg moet aanwezig zijn bij afsluiten contract (een goed kan in 
waarde stijgen of dalen nadien)

● geen gelijkwaardige inleg, gelet op compensatie met een leeftijdsverschil van 
6 jaar

■ SP 17044: compensatie niet langer mogelijk, maar VLABEL bevestigt dat voor 
kanscontracten gesloten voor 19 september 2018 compensatie wordt aanvaard
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2. Vlaams Gewest

● VLABEL

○ zaakvervanging

■ akte moet voorzien in conventionele zaakvervanging

■ zaakvervanging moet worden bevestigd bij verwerving nieuw goed

■ een stilzwijgende uitbreiding van de aanwas voor zover de opbrengsten
worden aangewend om nieuwe roerende goederen te verwerven ingevolge een 
gezamenlijke beslissing gaat verder dan de beschreven mogelijkheid van 
zaakvervanging. Een beding van aanwas is niet geldig voor goederen verkregen na 
het contract

457

2. Vlaams Gewest

● VLABEL bevestigt de gelijkaardige levensverwachting (2019)

○ VB 19001 (echtgenoten): weinig verschillende leeftijd; 

○ VB 19006 (wettelijk samenwonenden): hetzelfde geboortejaar;

○ VB 19010 (echtgenoten): quasi dezelfde leeftijd; 

○ VB 19025 (echtgenoten): hetzelfde geboortejaar; 

○ VB 19026 (wettelijk samenwonenden): 1 jaar;

○ VB 19029 (zussen): 3 jaar;

○ VB 19032 (echtgenoten): 4 jaar; 

○ VB 19036 (echtgenoten): 3 jaar; 

○ VB 19039 (broer en zus): 2 jaar; 

○ VB 19040 (echtgenoten): 1 jaar; 

○ VB 19050 (echtgenoten): 2 jaar; 

○ VB 19056 (echtgenoten): 3 jaar; 

○ VB 19058 (echtgenoten): 4 jaar; 

○ VB 19061 (echtgenoten): 3 jaar; 

○ VB 19062 (echtgenoten): hetzelfde jaar

○ VB 19063 (echtgenoten): hetzelfde jaar 458
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2. Vlaams Gewest
● VLABEL bevestigt de gelijkaardige levensverwachting (2020)

○ VB 20000 (echtgenoten): 2 jaar; 
○ VB 20003 (echtgenoten): 2 jaar; 
○ VB 20006 (echtgenoten): hetzelfde jaar; 
○ VB 200012 (echtgenoten): 2 jaar; 
○ VB 20014 (echtgenoten): 7 jaar; 
○ VB 20015 (echtgenoten): hetzelfde jaar; 
○ VB 20017 (echtgenoten): 4 jaar; 
○ VB 20022 (feitelijk samenwonenden): hetzelfde jaar; 
○ VB 20024 (echtgenoten): 5 jaar; 
○ VB 20025 (echtgenoten): hetzelfde jaar; 
○ VB 20028 (wettelijk samenwonende): 6 jaar; 
○ VB 20029 (echtgenoten): 5 jaar; 
○ VB 20032 (echtgenoten): 1 jaar;  
○ VB 20035 (echtgenoten): 3 jaar; 
○ VB 20045 (wettelijk samenwonenden): 4 jaar; 
○ VB 20050 (echtgenoten): 5 jaar;
○ VB 20055 (echtgenoten): 6 jaar; 
○ VB 20057 (echtgenoten): 2 jaar;
○ VB 20058 (echtgenoten): 9 jaar (“de echtgenoten hebben een (relatief) jonge leeftijd van 53 en 44 jaar”)
○ VB 20059 (echtgenoten): 5 jaar. 

459

2. Vlaams Gewest

● VLABEL bevestigt de gelijkaardige levensverwachting (2021)

○ VB 20078 (broer en zus): 3 jaar; 

○ VB 21010 (echtgenoten): 5 jaar;

○ VB 21016 (echtgenoten): 2 jaar;

○ VB 21027 (broer en zus ): 2 jaar;

○ VB 21042 (echtgenoten): 4 jaar;

○ VB 21045 (echtgenoten): 1 jaar;

○ VB 21060 (echtgenoten): 1 jaar;

○ VB 21074 (echtgenoten): 3 jaar.
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2. Vlaams Gewest

● VLABEL bevestigt de gelijkaardige levensverwachting (2022)

○ VB 22005 (echtgenoten): 1 jaar;

○ VB 22017 (echtgenoten): 2 jaar;

○ VB 22016 (echtgenoten): 3 jaar;

○ VB  22022 (echtgenoten): 9 jaar (“de echtgenoten hebben een relatief jonge leeftijd van 55 en 46 jaar”);

○ VB 22024 (echtgenoten): 10 jaar (“de echtgenoten hebben een relatief jonge leeftijd van 53 en 43 jaar”);

○ VB 22029 (echtgenoten): 2 jaar.

461

2. Vlaams Gewest

Aanwas: overige voorafgaande beslissingen van VLABEL 
● VLABEL oordeel dat er geen sprake is van gelijkaardige levensverwachting 

○ VB 19033 (echtgenoten): 13 jaar; 

○ VB 19038 (echtgenoten): 12 jaar;
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2. Vlaams Gewest

● VLABEL VB nr. 21038 d.d. 19 juli 2021: 
○ Feiten:

■ drie aanvragers: broer en twee zussen
● leeftijdsverschil tussen jongste en oudste is 5 jaar
● elke aanvrager heeft 2 respectievelijk 3 kinderen 

○ leeftijdsverschil tussen het oudste en jongste kind is 8 jaar (gemiddeld 5 
jaar)

● elk van de aanvragers was initieel gehuwd onder stelsel van algehele 
gemeenschap naar Nederlands recht

● in 2019 gewijzigd naar stelsel scheiding van goederen naar Belgisch recht
■ voorwerp van beding van aanwas: aandelen van vennootschap A

● elk van de aanvragers bezit 1.500 aandelen in vennootschap A: actieve 
holdingvennootschap boven diverse vennootschappen waarin familiaal 
onroerend patrimonium is ingebracht

● bij het overlijden van de respectievelijke aanvrager én al diens kinderen binnen 
een bepaalde tijdspanne, zullen zijn of haar aandelen van vennootschap A in 
volle eigendom toekomen aan de langstlevenden onder hen

463

2. Vlaams Gewest

● VLABEL VB nr. 21038 d.d. 19 juli 2021: 

○ VLABEL:
■ gelijke inleg
■ gelijkaardige levensverwachting?

● kanscontract is gelieerd aan het overlijden van elke aanvrager én diens kinderen →
de gelijkaardige levensverwachting tussen de drie gezinnen moet worden nagegaan

● onmogelijk om te oordelen of de kans om zonder afstammelingen te overlijden of de 
kans om zonder aanvaardende erfgenamen in één tak van de familie te overlijden al 
dan niet gelijk is en of het dus al dan niet gaat om een evenwichtig kanscontract

● kan niet besluiten tot een kanscontract onder bezwarende titel
■ fiscaal misbruik wordt niet verder onderzocht
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3.8
Planning via levensverzekering

465

Inhoudstafel planning via levensverzekering

1. Begunstigingsclausules
2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel
3. Verzekeringsgift
4. Verzekering als alternatief
5. Voorafgaande schenking & verzekering
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1. Begunstigingsclausules

467

1. Begunstigingsclausules

Geen aanduiding begunstigde: verzekeringnemer (bij leven) of diens nalatenschap (bij overlijden)

Begunstigde = echtgeno(o)t(e)

● Generieke aanduiding
○ uitkering aan degene die op het ogenblik van het opeisbaar worden van de prestatie de 

hoedanigheid van echtgeno(o)t(e) heeft
○ gevolg echtscheiding: ex-echtgenote ontvangt uitkering niet langer
○ voorbeeld: 

■ verzekeringnemer: echtgenoot Dirk
■ verzekerde: echtgenoot Dirk
■ begunstigde bij overlijden: echtgenote Laura

● echtscheiding tussen Dirk en Laura 
● Dirk hertrouwt met Lien
● Dirk overlijdt

→ prestatie zal uitgekeerd worden aan Lien
468
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1. Begunstigingsclausules

Begunstigde = echtgeno(o)t(e)

● Nominatieve aanduiding
○ gevolg echtscheiding: begunstiging blijft behouden
○ uitzondering: artikel 299 oud BW is van toepassing 

■ verlies huwelijksvoordelen: “Behoudens overeenkomst in tegenovergestelde zin, leidt 
de echtscheiding tot het verval van de overlevingsrechten die de echtgenoten elkaar bij 
huwelijksovereenkomst en sinds het aangaan van het huwelijk hebben toegekend”

■ overlevingsrechten: o.m. de begunstigingen bij levensverzekeringen
■ bepaling in tegenovergestelde zin 
■ notie “schuldige echtgenoot” afgeschaft (ingevolge wet 27 april 2007, schuldloze 

echtscheiding)
■ opgelet: indien echtgeno(o)t(e) bij naam werd aangeduid voor het huwelijk (bv. 

tijdens wettelijke samenwoning) → geen toepassing artikel 299 oud BW

469

1. Begunstigingsclausules

Begunstigde = kinderen

● Generieke aanduiding
○ toepassing regels plaatsvervulling

■ opgelet! artikel 172 Wet Verzekeringen vermeld geen plaatsvervulling t.o.v.
kleinkinderen
● “Wanneer de kinderen niet bij name als begunstigden worden aangewezen, dan wordt het

recht op prestaties verleend aan de personen die bij het opeisbaar worden van de prestaties
deze hoedanigheid hebben. De afstammelingen in rechte lijn van een vooroverleden kind
komen bij plaatsvervulling op.”

● Nominatieve aanduiding
○ geen toepassen regels plaatsvervulling
○ opgelet met later geboren kinderen
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1. Begunstigingsclausules

Begunstigden = kinderen: voorbeelden

Laura en Dirk hebben samen 2 kinderen (Els en Tom) 

● Dirk duidt “mijn kinderen” aan 
○ generieke aanduiding 

● Dirk overlijdt
○ Els en Tom krijgen elk ½, indien er op dat moment nog een

derde kind zou zijn, dan zouden ze elk ⅓ krijgen
● Stel: Els is vooroverleden en 2 zonen

○ Tom krijgt ½
○ Bart en Luc krijgen elk ¼

471

Laura Dirk

Els Tom

Bart Luc

1. Begunstigingsclausules

Begunstigden = kinderen: voorbeelden

Laura en Dirk hebben samen 2 kinderen (Els en Tom) 

● Dirk duidt “Els en Tom” aan 
○ nominatieve aanduiding 

● Dirk overlijdt
○ Els en Tom krijgen elk ½
○ indien er op dat moment nog een derde kind zou zijn:

deze bekomt niets
● Stel: Els is vooroverleden en 2 zonen

○ Tom krijgt alles 
○ Bart en Luc krijgen niets

● Stel: Els en Tom zijn vooroverleden
○ geen plaatsvervulling
○ dus geen begunstiging → nalatenschap
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1. Begunstigingsclausules

Begunstigde = echtgeno(o)t(e) + kinderen

● Art. 173 W.Verz.: 
○ principe: ½ prestatie echtgeno(o)t(e) en ½ kinderen
○ uitzondering: tenzij anders bedongen 
○ zowel bij generieke als nominatieve aanduiding

■ voordeel generiek: toepassing regels plaatsvervulling

473

1. Begunstigingsclausules

Begunstigde = wettige erfgenamen = de nalatenschap?

● Wettige erfgenamen:
○ vroeger

■ zelfs bij verwerping nalatenschap
■ geen testamentaire devolutie
■ geen aanspraak schuldeisers
■ elke wettige erfgenamen: elk een gelijk deel

○ Sinds wet 13/01/2012
■ wettige erfgenamen = de nalatenschap
■ behoudens andersluidend beding

● Nalatenschap
■ noodzakelijk te aanvaarden
■ devolutie: testamentair/wettelijk

● bv. vruchtgebruik - blote eigendom mogelijk
■ aanspraak schuldeisers

474

473

474



16/09/2022

238

2. Vlaamse codex fiscaliteit: 
verzekeringen

475

2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel

Art. 2.7.1.0.6 VCF

● fictief legaat: verkrijgen uit contract en niet uit nalatenschap → toch belast in de erfbelasting

● overzicht situaties

○ situatie 1: polis komt tot uitkering bij het overlijden van de erflater

■ hypothese 1: verzekeringnemer = erflater

■ hypothese 2: verzekeringnemer = LLE gehuwd onder gemeenschapsstelsel

■ hypothese 3: verzekeringnemer = iemand anders

○ situatie 2: polis komt niet tot uitkering bij het overlijden van de erflater

■ hypothese 1: verzekeringnemer = erflater

■ hypothese 2: verzekeringnemer = LLE gehuwd onder gemeenschapsstelsel

■ hypothese 3: verzekeringnemer = erflater + iemand anders
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Art. 2.7.1.0.6 VCF

1. Polis komt tot uitkering bij het overlijden van de erflater

“De sommen, renten of waarden die kosteloos aan een persoon kunnen toekomen bij het overlijden van 
de erflater, ingevolge een contract dat een door de erflater of door een derde in het voordeel van die 
persoon gemaakt beding bevat, worden geacht als legaat te zijn verkregen door die persoon.”

● Fictief legaat: de sommen die derden verkrijgen op grond van een door de erflater gemaakt 
beding

○ uitgangspunt: beding ten behoeve van een derde 
→ begunstigingsclausule van levensverzekeringscontract 

○ “fictief”: verkrijging uit contract en niet uit nalatenschap

477

2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel

Waarderingsregels belastbare grondslag

● SP 16112 van 5 december 2016

○ toepassingsgebied: levensverzekeringen verbonden aan een beleggingsfonds (tak 23)

○ belastbare grondslag voor uitkering van levensverzekering op basis van algemene 
waarderingsregels (art. 2.7.3.3.1 en 2.7.3.3.2 VCF)

○ waardering op datum overlijden 

○ uitgekeerde som nadien hoger of lager dan waardering op datum overlijden heeft geen 
invloed op de heffing van de erfbelasting
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Art. 2.7.1.0.6. VCF

“Wanneer een overledene gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap, gelden de bepalingen van 
het eerste, het tweede en het derde lid ook voor de sommen, renten of waarden die kosteloos aan de 
langstlevende echtgenoot toekomen ingevolge een levensverzekeringscontract of een contract met 
vestiging van rente dat door die langstlevende echtgenoot is gesloten.”

● bijzondere situatie: gehuwd onder gemeenschapsstelsel 

○ ook levensverzekeringscontracten die door de langstlevende ten behoeve van zichzelf 
zijn afgesloten, worden geviseerd

479

2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel

Art. 2.7.3.2.8. VCF

“§ 1 Als de erflater gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap van goederen, worden de sommen, 
renten of waarden, vermeld in artikel 2.7.1.0.6, die aan de echtgenoot als legaat toevallen voor het 
volledige bedrag ervan, als legaat belast als ze zijn verkregen als tegenwaarde voor de eigen goederen 
van de erflater. Ze worden slechts voor de helft belast in alle andere gevallen. Het recht is niet 
verschuldigd als er bewezen wordt dat de sommen, renten of waarden verkregen zijn als tegenwaarde 
voor eigen goederen van de echtgenoot. De omstandigheid dat het beding wederkerig is, ontneemt de 
aard van bevoordeling niet daaraan. De verkrijging wordt vermoed kosteloos te zijn ontvangen, 
behoudens tegenbewijs.”

● speelt slechts een rol wanneer één van de echtgenoten (gehuwd onder gemeenschapsstelsel) 
verzekeringnemer is en deze of de andere echtgenoot wordt aangeduid als begunstigde

● indien andere persoon wordt aangeduid als begunstigde

○ premies gemeenschappelijk of eigen, speelt geen rol voor belastbare grondslag 

○ puur burgerrechtelijke regeling op niveau vergoedingsregels
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Art. 2.7.3.2.8. VCF

● § 1 bepaalt belastbare grondslag in situatie van gehuwden onder gemeenschapsstelsel 
wanneer één van de echtgenoten verzekeringnemer is en deze of de andere echtgenoot wordt 
aangeduid als begunstigde
→ in functie van oorsprong van gelden waarmee levensverzekering gefinancierd

○ gefinancierd met gemeenschappelijke gelden: de belastbare grondslag van het fictief 
legaat bedraagt de helft; 

○ gefinancierd met eigen gelden van erflater: belastbare grondslag van het fictief legaat 
bedraagt geheelheid 

○ gefinancierd met gelden van de langstlevende: belastbare grondslag van het fictief legaat 
bedraagt nul

● § 2 bepaalt vermindering belastbare grondslag na verzekeringsgift (infra)

481

2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel

Art. 2.7.1.0.6. VCF

Stel: begunstiging van levensverzekering is “de nalatenschap”

● Artikelen 2.7.1.0.6 VCF en 2.7.3.2.8. VCF niet van toepassing !!!
● Belastbaar op grond van de artikelen 2.7.1.0.1 en 2.7.1.0.2 VCF
● Voorbeeld erfgenamen ‘nalatenschap’: echtgenote en zoon

○ de uitkering gebeurt 100% VG aan LLE, 100% BE aan zoon.
○ beiden worden belast voor de volle 100% (respectievelijk VG/BE) van de uitkering 

(ondanks feit dat de polis werd gefinancierd vanuit de gemeenschap).
○ de (nalatenschap van) de erflater  heeft zich echter verrijkt vanuit het gemeenschappelijk 

vermogen: het gemeenschappelijk vermogen heeft een vordering op de nalatenschap 
(welke fiscaal neutraal is, gezien toepassing art. 2.7.3.2.7 VCF).
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Art. 2.7.1.0.6. VCF

Stel: “echtgenote en zoon” zijn aangeduid als begunstigde

● Wel toepassing van 2.7.1.0.6 VCF en 2.7.3.2.8. VCF
● Elk ½ in volle eigendom (verzekeringswet)

○ LLE wordt belast op 25%:  gelet op art. 2.7.3.2.8 VCF
■ tenzij LLE niet gehuwd was met verzekeringnemer onder een gemeenschapsstelsel 

of de premies niet betaald werden met gemeenschapsgelden
○ zoon wordt belast op 50%: gezien daar art. 2.7.3.2.8 VCF niet speelt
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2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel

Art. 2.7.1.0.6. VCF

“Dit artikel is niet van toepassing op:
1° de sommen, renten of waarden die verkregen zijn ingevolge een beding dat aan het 

registratierecht op de schenkingen onder de levenden is onderworpen;
2° de renten en kapitalen gevestigd ter uitvoering van een wettelijke verplichting;
3° de renten en kapitalen door tussenkomst van de werkgever van de erflater gevestigd in het 

voordeel van de LLE van de erflater of zijn kinderen die de leeftijd van 21 jaar niet hebben
bereikt, tot uitvoering van hetzij een groepsverzekeringscontract (...), hetzij het bindend 
reglement van een voorzorgsfonds, opgericht in het voordeel van het personeel van de 
onderneming;

4° de sommen, renten of waarden die bij het overlijden van de erflater worden verkregen 
ingevolge een contract dat een door een derde in het voordeel van de verkrijger gemaakt 
beding bevat, als er bewezen wordt dat die derde kosteloos in het voordeel van de verkrijger 
heeft bedongen.”
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Art. 2.7.1.0.6. VCF

Groepsverzekering: criteria

● Het moet gaan om een verzekerde “groep” van personen (bv. de arbeiders van bedrijf X).
● Er moet een relatie werkgever-werknemer bestaan tussen de verzekeringnemer en de 

verzekerde (= erflater).
● De bijdragen moeten zijn gestort in het kader van een bindend reglement, m.a.w. de storting 

van de bijdragen moet verplicht zijn.
● De begunstiging moet zijn gemaakt in het voordeel van de langstlevende echtgenoot en/of de 

kinderen jonger dan 21 jaar.

485

2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel

Art. 2.7.1.0.6 VCF

1. Polis komt tot uitkering bij het overlijden van de erflater: 

● Toepassingsgevallen:

○ Hypothese 1: verzekeringnemer = erflater

○ Hypothese 2: verzekeringnemer = langstlevende echtgenoot gehuwd onder 
gemeenschapsstelsel

○ Hypothese 3: verzekeringnemer = iemand anders (3de of LLE gehuwd onder stelsel van 
scheiding van goederen)

● Directe belastingen en/of sociale bijdragen op uitkering mogen in mindering worden gebracht 
van belastbare grondslag
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Art. 2.7.1.0.6 VCF

1.  Polis komt tot uitkering bij het overlijden van de erflater: 

○ Hypothese 1: verzekeringnemer = erflater

■ Wie is begunstigde? 

● Begunstigde is LLE gehuwd onder gemeenschapsstelsel 

○ toepassing art. 2.7.1.0.6 VCF

○ belastbare grondslag? vermoeden belasting op de helft van de uitkering 
(tegenbewijs mogelijk)

● Begunstigde is iemand anders

○ toepassing art. 2.7.1.0.6 VCF

○ belastbare grondslag? totaliteit van de uitkering
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2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel

Voorbeeld hypothese 1: verzekeringnemer = erflater

● Vader sluit een levensverzekering met zichzelf als verzekerd hoofd en duidt zijn kinderen aan als 
begunstigden. Vader overlijdt.

○ Vader is verzekerd hoofd → bij overlijden: uitkering aan kinderen

○ Verzekeringnemer = erflater, art. 2.7.1.0.6 VCF wordt toegepast in nalatenschap van erflater

○ Kinderen worden belast op de totaliteit van de uitkering

● Man sluit een levensverzekering met zichzelf als verzekerd hoofd en duidt zijn echtgenote 
(gehuwd onder WS) aan als begunstigde. Man overlijdt.

○ Man is verzekerd hoofd → bij overlijden: uitkering aan LLE

○ Verzekeringnemer = erflater, art. 2.7.1.0.6 VCF wordt toegepast in nalatenschap van erflater

○ LLE wordt belast, maar de belastbare grondslag verschilt naar gelang de wijze 
waarop premies werden betaald: (weerlegbaar) vermoeden betaald met 
gemeenschapsgelden
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Art. 2.7.1.0.6 VCF

1. Polis komt tot uitkering bij het overlijden van de erflater: 

○ Hypothese 2: verzekeringnemer = langstlevende echtgenoot gehuwd onder 
gemeenschapsstelsel

■ Wie is begunstigde?

● Begunstigde is LLE zelf

○ toepassing art. 2.7.1.0.6 VCF

○ belastbare grondslag? vermoeden belasting op de helft van de uitkering 
(tegenbewijs mogelijk)

489

2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel

Art. 2.7.1.0.6 VCF

1. Polis komt tot uitkering bij het overlijden van de erflater: 
○ Hypothese 2: verzekeringnemer = langstlevende echtgenoot gehuwd onder 

gemeenschapsstelsel

■ Wie is begunstigde?

● Begunstigde is iemand anders

○ dezelfde redenering als hypothese 3 (verzekeringnemer = iemand anders) →
check: wie heeft begiftigingsinzicht? 

○ begiftigingsinzicht gaat uit van VN
■ geen toepassing van art. 2.7.1.0.6 VCF in nalatenschap van erflater (erflater is 

louter verzekerd hoofd)

■ indien VN sterft binnen 3 jaar na uitkering
→ toepassing art. 2.7.1.0.6 VCF in nalatenschap verzekeringnemer

○ begiftigingsinzicht gaat niet uit van VN 
→ toepassing art. 2.7.1.0.6 VCF in nalatenschap erflater, 
alsof erflater VN was geweest
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2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel

489

490



16/09/2022

246

Voorbeeld hypothese 2: verzekeringnemer = echtgenote (WS) van overledene

● Vrouw sluit een levensverzekering af met haar man als verzekerd hoofd en zichzelf als 
begunstigde. Man overlijdt.
○ Man is verzekerd hoofd → bij overlijden: uitkering aan LLE

Verzekeringnemer en begunstigde = LLE, art. 2.7.1.0.6 VCF wordt toegepast in 
nalatenschap van erflater

○ LLE wordt belast, maar de belastbare grondslag verschilt naar gelang de wijze waarop 
premies werden betaald (vermoeden van premies betaald met gemeenschapsgelden)

491

2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel

Voorbeeld hypothese 2: verzekeringnemer = echtgenote (WS) van overledene

● Moeder sluit een levensverzekering met haar man als verzekerd hoofd en duidt haar kinderen aan 
als begunstigden. Vader overlijdt.
○ VN = echtgenote (WS) van overledene 
○ Begunstigde is iemand anders dan LLE zelf → uitwerking cfr. hypothese 3
○ Overlijden vader: uitkering bij overlijden erflater, maar ingevolge een levensverzekering 

afgesloten door iemand anders met begiftigingsinzicht 

■ art. 2.7.1.0.6 VCF wordt niet toegepast in nalatenschap erflater
○ Overlijden moeder (binnen 2 jaar na bevoordeling), uitkering is gebeurd binnen 3 jaar voor 

het overlijden van de VN (met begiftigingsinzicht)

■ art. 2.7.1.0.6 VCF moet worden toegepast in nalatenschap van moeder in hoofde van 
kinderen
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Art. 2.7.1.0.6 VCF

1. Polis komt tot uitkering bij het overlijden van de erflater: 
○ Hypothese 3: verzekeringnemer = iemand anders (niet erflater of LLE gehuwd onder 

gemeenschapsstelsel)

■ Wie is verzekeringnemer?

● Indien verzekeringnemer = begunstigde → alarmbel VLABEL
○ huidige VN = initiële VN OF verzekeringsgift

○ verzekeringsgift (infra) belet niet toepassing van art. 2.7.1.0.6 VCF

■ Van wie gaat het begiftigingsinzicht uit? 

● Begiftigingsinzicht gaat uit van VN
○ geen toepassing van art. 2.7.1.0.6 VCF in nalatenschap van erflater (erflater is louter 

verzekerd hoofd)

○ indien VN sterft binnen 3 jaar na uitkering 
→ toepassing art. 2.7.1.0.6 VCF in nalatenschap verzekeringnemer

● Begiftigingsinzicht gaat niet uit van VN → toepassing art. 
2.7.1.0.6 VCF in nalatenschap erflater, alsof erflater VN was geweest

493

2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel

Voorbeeld hypothese 3: verzekeringnemer = iemand anders

● dochter is getrouwd met een zakenman en heeft het financieel comfortabel. Vader wilt garanderen dat 
wanneer schoonzoon zou overlijden, zijn dochter kan genieten van een uitkering. Vader sluit een 
levensverzekering af op het hoofd van zijn schoonzoon met als begunstigde zijn dochter. Schoonzoon 
overlijdt onverwachts door een ongeval → uitkering aan dochter. Vader sterft 2 jaar later. Quid art. 2.7.1.0.6 
VCF?

○ Overlijden schoonzoon:

■ uitkering bij overlijden erflater, maar ingevolge een levensverzekering afgesloten door 
iemand anders met begiftigingsinzicht, schoonzoon is puur verzekerd hoofd

■ art. 2.7.1.0.6 VCF wordt niet toegepast

○ Overlijden vader (binnen 2 jaar na bevoordeling)

■ uitkering is gebeurd binnen 3 jaar voor het overlijden van de bedinger

■ art. 2.7.1.0.6 VCF moet worden toegepast in nalatenschap van vader in
hoofde van dochter

■ Verzekeringnemer moet aldus erflater minstens 3 jaar overleven. 494
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Voorbeeld hypothese 3: verzekeringnemer = iemand anders

● BV sluit een polis af op het hoofd van haar bestuurder met als begunstigde de partner van de 
bestuurder. Bestuurder overlijdt en partner van de bestuurder ontvangt een uitkering. 
○ Verzekeringnemer is iemand anders dan de erflater of de LLE gehuwd onder 

gemeenschapsstelsel van erflater 
○ Begiftigingsinzicht gaat niet uit van de verzekeringnemer → toepassing art. 2.7.1.0.6 VCF in 

nalatenschap van erflater, alsof erflater (bestuurder) zelf verzekeringnemer was

■ BV kan zelf geen begiftigingsinzicht hebben

■ art. 2.7.1.0.6 VCF wordt toegepast in nalatenschap van bestuurder

● volledige uitkering wordt belast

● gehuwd onder gemeenschapsstelsel: financiering met gemeenschappelijke 
gelden → uitkering voor de helft belastbaar. Is immers vorm van ‘verloning’

495

2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel

Voorbeeld hypothese 3: verzekeringnemer = iemand anders

● Een levensverzekering wordt verbonden aan een kredietkaart. Bij het overlijden van de houder van 
de kredietkaart volgt een uitkering aan de begunstigde.  
○ Verzekeringnemer is iemand anders dan de erflater of de LLE gehuwd onder 

gemeenschapsstelsel van erflater 
○ Begiftigingsinzicht gaat niet uit van de verzekeringnemer → toepassing art. 2.7.1.0.6 VCF in 

nalatenschap van erflater, alsof erflater zelf verzekeringnemer was
○ Art. 2.7.1.0.6 VCF wordt toegepast in nalatenschap van houder van de kredietkaart

■ volledige uitkering wordt belast

■ gehuwd onder gemeenschapsstelsel: vermoeden financiering van premies voor 
kredietkaart met gemeenschappelijke gelden → uitkering voor de helft belastbaar 
(infra)
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Art. 2.7.1.0.6. VCF

2. Polis komt (nog) niet tot uitkering bij het overlijden van de erflater
“Als de erflater een contract had afgesloten op grond waarvan er pas een uitkering kan gebeuren na het 
overlijden van de erflater, worden de sommen, renten of waarden geacht kosteloos te worden verkregen, 
en geacht als legaat te zijn verkregen, naar gelang van het geval:
1° door de persoon die het levensverzekeringscontract afkoopt na het overlijden van de erflater, op het 
tijdstip van de afkoop;
2° door de persoon die de sommen, renten of waarden effectief verkrijgt na het overlijden van de erflater, 
op het tijdstip dat er een uitkering gebeurt.”

● Geen onmiddellijke taxatie
● Taxatie wordt uitgesteld naar een latere “nieuwe gebeurtenis”

○ afkoop na het overlijden van de erflater

○ uitkering na het overlijden van de erflater

497

2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel

“Nieuwe gebeurtenis”
● Nieuwe aangifte

○ Art. 3.3.1.0.6 VCF: 
“In de volgende gevallen moet binnen dezelfde termijnen als vermeld in artikel 3.3.1.0.5, § 2, 
een nieuwe aangifte ingediend worden bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse 
administratie: (...) 6° in het geval van artikel 2.7.1.0.6, § 1, derde lid, als, naar gelang van het 
geval, het levensverzekeringscontract wordt afgekocht of er op grond van het contract 
een uitkering gebeurt.”

● Belastbare waarde

○ Art. 2.7.3.3.7 VCF - “In de gevallen, vermeld in artikel 3.3.1.0.6, eerste lid, moet de waarde van 
de goederen op de dag van het vonnis, van de dading of van de gebeurtenis die het 
uitgangspunt vormt van de termijn voor de indiening van de aangifte, vermeld in artikel 
3.3.1.0.6, vierde lid, als belastbare waarde worden aangegeven”

○ Aldus niet afkoopwaarde op moment overlijden, maar wel afkoopsom/
uitkering
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Gedeeltelijke afkoop van een levensverzekeringscontract na het overlijden van de erflater

● SP 18033 van 3 mei 2018

○ principe: nieuwe aangifte binnen 4 maanden na de afkoop

○ pijnpunt: contracten die op maandelijkse basis de mogelijkheid tot afkoop voorzien
→ praktisch moeilijk haalbaar

○ VLABEL: tolerantie voor indiening nieuwe aangiften
“Het volstaat dat alle gedeeltelijke afkopen die tijdens het lopende jaar werden gedaan, 
gegroepeerd worden aangegeven in een nieuwe aangifte die uiterlijk moet worden ingediend 
binnen de maand na de verjaardag van het overlijden van de erflater. Op deze aangifte zal 
geen belastingverhoging wegens laattijdige indiening worden geheven, ook al gaat het om 
afkopen die meer dan vier maanden tevoren werden gedaan.” 
→ 1 aangifte per jaar volstaat

499

2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel

“Nieuwe gebeurtenis”

● Nieuwe aangifte

○ Quid belastingverhoging (boete) en interesten? 

■ Geen belastingverhoging als nieuwe aangifte tijdig wordt ingediend

■ Geen interesten als betaaltermijn van het aanslagbiljet (na nieuwe aangifte) niet 
werd overschreden
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Art. 2.7.1.0.6. VCF

2. Polis komt (nog) niet tot uitkering bij het overlijden van de erflater

○ Toepassingsgevallen:

■ Hypothese 1: verzekeringnemer = erflater

■ Hypothese 2: verzekeringnemer = langstlevende echtgenoot gehuwd onder 
gemeenschapsstelsel

■ Hypothese 3: verzekeringnemer = erflater + iemand anders
→ polis met 2 verzekeringnemers, meestal ook met 2 verzekerde hoofden

○ Wanneer en in welke nalatenschap wordt art. 2.7.1.0.6 VCF toegepast? 
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2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel

Art. 2.7.1.0.6. VCF

2.  Polis komt (nog) niet tot uitkering bij het overlijden van de erflater

○ Toepassingsgevallen:

■ Hypothese 1: verzekeringnemer = erflater

● nieuwe VN koopt af → nieuwe gebeurtenis in nalatenschap erflater

○ toepassing art. 2.7.1.0.6 VCF in nalatenschap erflater

○ belastbare grondslag? totale uitkering, tenzij verkrijger LLE gehuwd 
onder gemeenschapsstelsel met erflater

● uitkering gebeurt aan de door de erflater aangeduide begunstigde 
→ nieuwe gebeurtenis in nalatenschap erflater

○ toepassing art. 2.7.1.0.6 VCF in nalatenschap erflater

○ belastbare grondslag? totale uitkering, tenzij verkrijger LLE 
gehuwd onder gemeenschapsstelsel met erflater
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Voorbeeld hypothese 1: verzekeringnemer = erflater

● Vader heeft bij leven een levensverzekering afgesloten als verzekeringnemer ten voordele van zijn 
kinderen bij het overlijden van zijn echtgenote (moeder van de kinderen). Bij overlijden van vader 
volgt geen uitkering. Degene die na het overlijden van de erflater, in de rechten van 
verzekeringnemer treedt, koopt polis af.
○ Geen uitkering bij overlijden van de erflater → geen onmiddellijke taxatie
○ Nieuwe verzekeringnemer koopt polis af

■ nieuwe gebeurtenis in nalatenschap van vader en toepassing van art. 2.7.1.0.6 VCF

■ nieuwe aangifte

● principe: geheelheid afkoopsom belastbaar

● uitzondering: langstlevende echtgenoot (WS) heeft afkoopsom verkregen: 
voordeel opgebouwd via gemeenschappelijke gelden: ½ belastbaar

■ Ingewikkeld kluwen indien bijstortingen na overlijden

503
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Voorbeeld hypothese 1: verzekeringnemer = erflater

● Vader heeft bij leven een levensverzekering afgesloten als verzekeringnemer ten voordele van zijn 
kinderen bij het overlijden van zijn echtgenote (moeder van de kinderen). Bij overlijden van vader 
volgt geen uitkering, maar later overlijdt moeder.
○ Geen uitkering bij overlijden van de erflater → geen onmiddellijke taxatie
○ Moeder overlijdt en uitkering gebeurt aan kinderen

■ kinderen waren de oorspronkelijke begunstigden aangeduid door vader

■ tussen overlijden vader en uitkering bij overlijden moeder is niets gewijzigd aan polis

■ nieuwe gebeurtenis in nalatenschap van vader en toepassing van art. 2.7.1.0.6 VCF

■ nieuwe aangifte: kinderen worden belast op volledige uitkering in nalatenschap van 
vader

■ Stel: verkrijger = langstlevende echtgenoot (WS): ½ (vermoeden voordeel 
opgebouwd met gemeenschappelijke gelden)
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Art. 2.7.1.0.6. VCF

2.  Polis komt (nog) niet tot uitkering bij het overlijden van de erflater

○ Toepassingsgevallen:

■ Hypothese 2: verzekeringnemer = langstlevende echtgenoot gehuwd onder 
gemeenschapsstelsel

● Begunstigde = LLE

○ uitkering/afkoop is nieuwe gebeurtenis in nalatenschap erflater

○ toepassing art. 2.7.1.0.6 VCF

○ belastbare grondslag? (weerlegbaar) vermoeden premies betaald met 
gemeenschapsgelden

● Begunstigde = erflater en geen secundaire begunstigde

505
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Voorbeeld hypothese 2: Verzekeringnemer = langstlevende echtgenoot (WS)

● Vrouw (langstlevende echtgenoot WS) sluit verzekeringscontract af op hoofd van de kinderen 
(verzekerde) en met zichzelf als begunstigde. Man overlijdt. Later koopt de vrouw de polis af
○ Geen uitkering bij overlijden van de erflater → geen onmiddellijke taxatie
○ Moeder koopt polis af

■ nieuwe gebeurtenis in nalatenschap van man en toepassing van art. 2.7.1.0.6 VCF

■ nieuwe aangifte: principe ½ afkoopsom belastbaar in de mate dat het verkregen 
voordeel is opgebouwd met gemeenschappelijke gelden

○ Stel: polis wordt niet afgekocht, maar komt tot uitkering aan langstlevende echtgenote: 
idem

○ Periodieke afkopen: jaarlijkse aangifte binnen de 4 maanden na de verjaardag van de 
polis (standpunt Vlabel, nog niet gepubliceerd)
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2.  Polis komt (nog) niet tot uitkering bij het overlijden van de erflater

● VN = erflater of LLE (WS) en er gebeurt een latere uitkering aan een andere begunstigde dan de 
begunstigde bij overlijden van de erflater

○ Begunstigde aldus gewijzigd door degene die na het overlijden van de erflater de rechten 
van verzekeringnemer heeft verkregen

○ Link tussen de erflater en de begunstigde doorgeknipt

○ Geen taxatie, geen toepassing artikel 2.7.1.0.6 VCF in nalatenschap erflater

■ Begunstigde verkrijgt immers niets door het beding afgesloten door de erflater, 
maar door beding gemaakt door nieuwe VN

■ Geen nieuwe gebeurtenis → geen nieuwe aangifte

○ Problematiek verschuift naar nalatenschap nieuwe bedinger: taxatie bij uitkering bij 
overlijden of uitkering binnen 3 jaar voor het overlijden van de nieuwe bedinger 
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Voorbeeld
● AAB-structuur

○ Verzekeringnemer: langstlevende echtgenoot (= A)

○ Verzekerde: langstlevende echtgenoot (= A)

○ Begunstigde: erflater (= B)
● B overlijdt

○ geen uitkering, begunstiging komt te vervallen

○ subsidiaire begunstigde?

■ subsidiaire begunstigde aangeduid: AAC-structuur
● C (bv. kinderen) stond er al in, heeft niets te maken met B

● toepassing artikel 2.7.6.0.1 VCF in nalatenschap A: taxatie C op volledige uitkering bij overlijden A

■ geen subsidiaire begunstigde aangeduid
● automatisch AAA ingevolge Verzekeringswet: VN wordt begunstigde

● uitkering aan nalatenschap van A

● kans dat A nieuwe begunstigde aanduidt na overlijden van B
508
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■ geen subsidiaire begunstigde aangeduid

● indien nieuwe begunstigde wordt aangeduid door A, band met erflater 
doorgeknipt, problematiek in nalatenschap A

● toepassing artikel 2.7.1.0.6 in nalatenschap A indien uitkering bij overlijden A of 
indien A overlijdt binnen de 3 jaar na de uitkering

● Stel: polis wordt uitgekeerd na het overlijden van B, maar voor het overlijden 
van A (nl. uitkering bij bereiken door A van 65-jarige leeftijd) aan de kinderen:

○ indien A nog minstens 3 jaar leeft, geen taxatie

○ Bv. mama sluit polis af op eigen hoofd en als begunstigde papa. Papa 
overlijdt. Later wijzigt mama begunstigde naar de kinderen.

■ Mama overlijdt op 70 jaar: geen taxatie

■ Mama overlijdt op 67 jaar: wel taxatie

509
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2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel

Schematisch overzicht: hypothese B vooroverlijdt en A en B zijn niet gehuwd onder WS

510

Type 
verzekerings
-polis

Geen overdracht rechten voorzien in polisvoorwaarden Wel overdracht 
rechten voorzien in 
polisvoorwaarden

AAB geen uitkering, begunstiging komt te vervallen. 
Mogelijkheden: subsidiaire begunstigde C aangeduid?
- Indien wel, C heeft niets te maken met B, en zal enkel belast worden op basis 
van artikel 2.7.1.0.6 VCF in nalatenschap A.
- Indien geen subsidiaire begunstigde aangeduid en A overlijdt, uitkering aan 
nalatenschap van A, geen toepassing artikel 2.7.1.0.6 VCF maar gewone taxatie 
ikv devolutie (volledige uitkering belast bij erfgenamen volgens hun erfdeel).
- Indien er geen subsidiaire begunstigde was aangeduid, maar A duidt na 
overlijden van B andere begunstigde aan, ook geen taxatie n.a.v. overlijden B, 
enkel toepassing artikel 2.7.1.0.6 VCF in nalatenschap van A

NVT, A nog steeds 
verzekeringnemer

BBA taxatie op basis van artikel 2.7.1.0.6 VCF in nalatenschap van B op volledige 
uitkering

NVT, polis keert uit
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2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel

511

ABA Uitkering aan A, doch geen enkele taxatie op 
basis van artikel 2.7.1.0.6 VCF, tenzij ontstaan 
uit verzekeringsgift of wettelijk stelsel (NVT) 
gezien beding ten behoeve van zichzelf

NVT, polis keert uit

BAB(C) Polis geblokkeerd, subsidiaire begunstigde 
aangeduid of niet?

- Indien wel, C zal belast worden op het 
moment van de uitkering (overlijden van A) op 
basis van artikel 2.7.1.0.6 VCF, doch in de 
nalatenschap van B (nieuwe aangifte) (gezien 
B C had aangeduid als (secundaire) 
begunstigde).

- Indien geen subsidiaire begunstigde werd 
aangeduid, uitkering aan nalatenschap van B 
bij overlijden van A, in dat geval geen 
toepassing artikel 2.7.1.0.6 VCF (gezien geen 
beding ten behoeve van een derde) maar 
gewone taxatie ikv devolutie (volledige 
uitkering belast bij erfgenamen volgens hun 
erfdeel).

Nieuwe verzekeringnemer treedt in rechten van B en wijzigt 
begunstiging niet: bij overlijden van A wordt uitgekeerd aan 
nalatenschap B, geen toepassing van artikel 2.7.1.0.6 VCF in 
nalatenschap B (geen beding ten behoeve van een derde), doch 
belasting op volledige uitkering in nalatenschap B door 
erfgenamen conform gewone regels

Nieuwe verzekeringnemer treedt in rechten van B en wijzigt 
begunstiging: Link tussen de erflater en de begunstigde 
doorgeknipt: geen taxatie, geen toepassing artikel 2.7.1.0.6 VCF in 
nalatenschap erflater (B: eerste verzekeringnemer): Begunstigde 
verkrijgt immers niets door het beding afgesloten door de erflater, 
maar door beding gemaakt door nieuwe VN, geen nieuwe 
gebeurtenis → geen nieuwe aangifte in nalatenschap                       
B, wel taxatie op basis van 2.7.1.0.6 VCF in                           
nalatenschap van nieuwe verzekeringnemer bij                     
uitkering bij overlijden of uitkering binnen 3 jaar voor                        
het overlijden van de nieuwe verzekeringnemer

2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel

512

ABC Geen belasting in nalatenschap B op basis van artikel 
2.7.1.0.6 VCF, gezien A begiftigingsinzicht had en niet C. 
Enkel bij overlijden van A binnen de 3 jaar na de 
uitkering: taxatie, doch in de nalatenschap van A en niet 
van B. Slechts toepassing artikel 2.7.1.0.6 VCF in de 
nalatenschap van B indien begiftigingsinzicht eigenlijk 
van B uitgaat: bv. indien A vennootschap van B is.

NVT, polis keert uit

BAC Polis geblokkeerd, uitkering aan C bij overlijden van A: 
taxatie op basis van artikel 2.7.1.0.6 VCF, doch in 
nalatenschap B gezien hij C aanduidde als 
begunstigde.

Nieuwe verzekeringnemer treedt in rechten van B en wijzigt 
begunstiging niet: Bij overlijden van A wordt uitgekeerd aan C, 
nieuwe aangifte o.b.v. artikel 2.7.1.0.6 VCF in nalatenschap B, 
belast op volledige uitkering in nalatenschap B (tenzij B en C 
gehuwd zijn onder WS en betaald vanuit de gemeenschap: 
helft)
Nieuwe verzekeringnemer treedt in rechten van B en wijzigt 
begunstiging: in dat geval link tussen B en begunstigde 
doorgeknipt, enkel taxatie in nalatenschap nieuwe 
verzekeringnemer bij uitkering bij overlijden of uitkering binnen 
3 jaar voor het overlijden van de nieuwe              
verzekeringnemer
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2.  Polis komt (nog) niet tot uitkering bij het overlijden van de erflater

● Hypothese 3: VN = erflater + iemand anders
○ levensverzekering met 2 verzekeringnemers en meestal met 2 verzekerde hoofdenA/B -

A/B - begunstigde bij overlijden A: / - begunstigde bij overlijden B: /, begunstigde bij 
overlijden A+B: C- structuur

○ vermijden dat begunstigde die nog geen uitkering ontving en deze mogelijks nooit zou 
ontvangen, erfbelasting moet betalen bij het overlijden van de eerste 
verzekeringnemer/erflater

○ bij overlijden eerste verzekeringnemer: geen uitkering → geen erfbelasting

○ bij overlijden tweede verzekeringnemer: uitkering → erfbelasting, maar 2 aangiften 
indienen:

■ nieuwe aangifte in nalatenschap eerststervende verzekeringnemer (nieuwe 
gebeurtenis) voor de helft van de uitkering 

■ aangifte in nalatenschap van laatst gestorven verzekeringnemer voor 
andere helft van de uitkering

■ indien bijstortingen: uitsplitsing stortingen (verzekeringsmaatschappij) 513

2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel

Voorbeeld hypothese 3:  levensverzekering met 2 verzekeringnemers op 2 hoofden

● levensverzekeringscontract met 2 verzekeringnemers en als verzekerd hoofd de langstlevende van 
de verzekeringnemers. Na het overlijden van de eerste verzekeringnemer koopt de tweede 
verzekeringnemer de polis af. 
○ Geen uitkering bij overlijden van de eerste verzekeringnemer → geen onmiddellijke 

taxatie
○ Tweede verzekeringnemer koopt levensverzekering af: nieuwe gebeurtenis in 

nalatenschap van eerste verzekeringnemer 

■ nieuwe aangifte moet worden ingediend door tweede verzekeringnemer

■ art. 2.7.1.0.6 VCF zal worden toegepast op de helft van de afkoopsom 

● belastbare grondslag: helft (ongeacht wie de tweede verzekeringnemer is) 
omdat er wordt vanuit gegaan dat het beding uitgaat van elk van beide 
verzekeringnemers voor de helft

● ongeacht het huwelijksvermogensstelsel waaronder de 
verzekeringnemers eventueel zijn gehuwd 

514
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Voorbeeld hypothese 3:  levensverzekering met 2 verzekeringnemers op 2 hoofden

● levensverzekeringscontract met 2 verzekeringnemers en als verzekerd hoofd de langstlevende van 
de verzekeringnemers. Na het overlijden van de eerste verzekeringnemer koopt de tweede 
verzekeringnemer de polis af. 
○ Cijfervoorbeeld:

■ op moment van eerste overlijden: polis = 100.000

■ langstlevende verzekeringnemer koopt polis af: polis = 150.000

● nieuwe aangifte moet worden ingediend door tweede verzekeringnemer

● belastbare grondslag: helft afkoopsom = 75.000

■ langstlevende verzekeringnemer koopt polis gedeeltelijk af, bv. 20.000

● nieuwe aangifte moet worden ingediend door tweede verzekeringnemer

● belastbare grondslag: helft afkoopsom = 10.000

515
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Voorbeeld hypothese 3:  levensverzekering met 2 verzekeringnemers op 2 hoofden

● Levensverzekeringscontract met 2 verzekeringnemers en als verzekerd hoofd de langstlevende van 
de verzekeringnemers. Na het overlijden van de eerste verzekeringnemer koopt de tweede 
verzekeringnemer de polis af. 
○ ingewikkeld kluwen indien bijstortingen gebeurd

■ opsplitsing opmaken mogelijk
■ bijvoorbeeld: langstlevende heeft 70% betaald van een eenmalige premie en de 

eerststervende de overige 30% van de afkoopwaarde. 
● logischerwijze wordt de heffing van de erfbelasting beperkt tot 30% van de 

afkoopwaarde

516

2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel

515

516



16/09/2022

259

Voorbeeld hypothese 3:  levensverzekering met 2 verzekeringnemers op 2 hoofden

● Stel: geen afkoop, polis komt tot uitkering bij overlijden langstlevende verzekeringnemer. 
Langstlevende verzekeringnemer heeft nieuwe begunstigde aangeduid na overlijden eerste 
verzekeringnemer. Quid? 

○ Band met eerste verzekeringnemer wordt doorgeknipt

○ Art. 2.7.1.0.6 VCF moet worden toegepast in nalatenschap van de langstlevende 
verzekeringnemer voor de volledige uitkering
■ tenzij: art. 2.7.3.2.8 VCF van toepassing

■ voorbeeld: A/B-A/B-C polis

● A en B zijn 2 broers, A heeft geen kinderen en C is de zoon van B

● A overlijdt, B wijzigt begunstiging naar D (zijn echtgenote waarmee gehuwd 
onder gemeenschapsstelsel)

● toepassing artikel 2.7.1.0.6 VCF in nalatenschap van langstlevende 
verzekeringnemer (en niet voor de helft bij eerststervende)

● toepassing artikel 2.7.3.2.8 VCF: belastbare grondslag is de helft
517
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Voorbeeld hypothese 3:  levensverzekering met 2 verzekeringnemers op 2 hoofden

● Stel: Langstlevende verzekeringnemer heeft polis via verzekeringsgift geschonken aan de 
begunstigden, nadien kopen kinderen af

○ Geen taxatie bij overlijden eerste verzekeringnemer

○ Op verzekeringsgift door langstlevende verzekeringnemer wordt 3% betaald (op waarde 
op datum schenking)

○ Schenking van polis belet in principe niet dat art. 2.7.1.0.6 VCF van toepassing blijft 

○ Afkoop: nieuwe gebeurtenis in nalatenschap van eerste verzekeringnemer

■ art. 2.7.1.0.6 VCF zal worden toegepast op de helft van de afkoopsom in 
nalatenschap van eerste verzekeringnemer 

■ billijkerwijze zou VLABEL ook de helft van de verkregen afkoopsom waarop 
schenkbelasting werd geheven, moeten aftrekken van de belastbare grondslag in 
de erfbelasting , doch voorafgaande beslissing!!!
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2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel

Let op: aftrekregeling

● vermindering belastbare grondslag erfbelasting met belastbare grondslag waarop 
schenkbelasting is geheven bij verzekeringsgift (art. 2.7.3.2.8, §2 VCF)
→ waarde polis bij overlijden - afkoopwaarde polis ten tijde van schenking 

○ “In het geval van een levensverzekeringscontract wordt de belastbare grondslag van de 
sommen, renten of waarden, die aan de persoon, vermeld in artikel 2.7.1.0.6, kunnen 
toekomen, verminderd met het bedrag dat als belastbare grondslag heeft gediend voor de 
heffing van de schenkbelasting indien het contract door de erflater aan die persoon werd 
geschonken.”

519
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Aftrekregeling verzekeringsgift
● VB nr. 20013 d.d. 11 mei 2020

Splitsing levensverzekeringspolissen
○ feiten

■ verzekering met 2 verzekeringnemers op het hoofd van de langstlevende 
verzekeringnemer

■ overdracht rechten aan LL verzekeringnemer ➝ toepassing art. 2.7.1.0.6 VCF?
■ verzekeringsgift door de langstlevende verzekeringnemer (Y) ➝ quid aftrekregeling?
■ splitsing van huidige polissen in afzonderlijke polissen ➝ afkoop in nalatenschap van 

eerststervende verzekeringnemer (X)?
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2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel

Aftrekregeling verzekeringsgift
● VB nr. 20013 d.d. 11 mei 2020

Splitsing levensverzekeringspolissen

○ VLABEL
■ overlijden X ➝ overdracht van rechten van verzekeringnemer aan Y: geen 

erfbelasting overeenkomstig art. 2.7.1.0.6 VCF
■ verzekeringsgift door Y aan begunstigden belet niet dat art. 2.7.1.0.6 VCF toepassing 

zal krijgen bij nieuwe gebeurtenis 
■ decretale aftrekregeling kan niet in nalatenschap van X worden toegepast, 

aangezien verzekeringsgift niet uitging van X
● kritiek: schenkbelasting betaald op 100% ➝ op aandeel X verrekenen met 

erfbelasting? 
■ splitsing polissen = afkoop ➝ nieuwe gebeurtenis in nalatenschap van X en 

toepassing van art. 2.7.1.0.6 VCF
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2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel

Levensverzekering met 2 verzekeringnemers en 2 verzekerde hoofden vs. beding van aanwas

● A/B - A/B - C- structuur

● uitoefening van de rechten door verzekeringnemers in gezamenlijk akkoord

● post mortem overdracht van rechten aan de langstlevende verzekeringnemer

○ strekking 1 (meerderheid): niet automatisch, bedingen 

■ art. 184 W.Verz.: 
De overdracht van de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten, of van een gedeelte ervan, kan alleen 
geschieden door middel van een bijvoegsel, getekend door de overdrager, de overnemer en de verzekeraar. 
Evenwel kan de verzekeringnemer in de overeenkomst bedingen dat bij zijn overlijden zijn rechten geheel of ten 
dele zullen overgaan aan een persoon die hij daartoe aanwijst.

■ rechten van een verzekeringnemer vererven niet via nalatenschap, 
maar doven uit

○ strekking 2 (minderheid): rechten worden uitgeoefend in onverdeeldheid, bij overlijden 
verkrijgt de langstlevende de exclusieve rechten

○ conclusie: aangewezen om dit in polisvoorwaarden te regelen
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2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel

Aanvaardt VLABEL de aanwas van verzekeringsrechten? 

● bij overlijden van A/B wordt wederzijds voorzien in post mortem overdracht van alle rechten als 
verzekeringnemer aan de langstlevende verzekeringnemer

● onbekend wie de langstlevende verzekeringnemer zal zijn
● grote verwantschap met een aanwascontract

○ evenwaardig kanscontract
○ ten bezwarende titel? Wederkerige overdracht van rechten en kans op winst of verlies 

voor beiden gelijkwaardig (leeftijd en inleg)
● post mortem overdracht valt ook onder de fictiebepaling van art. 2.7.1.0.6 VCF, weliswaar enkel 

wanneer de langstlevende verzekeringnemer van zijn afkooprecht gebruik maakt
○ Vlabel maakt een onderscheid tussen de overdracht van de rechten en de verkrijging van 

het kapitaal door afkoop
■ overdracht van rechten is niet belastbaar
■ afkoop is belastbaar

○ Vlabel zorgt dat LL verzekeringnemer niet kan genieten van de fiscale 
voordelen van een aanwascontract

→ heffing van erfbelasting kan men niet vermijden bij afkoop door LL verzekeringnemer
523
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Aanvaardt VLABEL de aanwas van verzekeringsrechten? 
● VLABEL VB nr. 17046 d.d. 19 oktober 2018

○ feiten
■ aanwasbeding tussen 6 samenwonende broers met een leeftijdsverschil van 15 jaar
■ voorwerp: inkomsten uit arbeid + rechten verbonden aan een verzekeringspolis 

● elke broer is verzekeringnemer van eigen polis
● voorwerp:

“ - Tegoeden in volle eigendom aangehouden op een rekening met nummer BE ……………………. aangehouden 
bij de bankinstelling X;

- Rechten verbonden aan een verzekeringspolis met nr. ………… aangehouden bij Y, in volle eigendom en 
met inbegrip van alle strikt persoonsgebonden rechten; deze rechten behelzen, zonder dat deze 
opsomming beperkend is: het recht op de verzekeringsprestaties, het recht om de begunstiging te 
herroepen of een nieuwe begunstigde aan te duiden, het recht van afkoop, het recht om de 
verdeelsleutel te wijzigen, het recht om fondsenwisselingen door te voeren en in het algemeen alle 
rechten die aan de verzekeringnemer toebehoren.”
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2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel

Aanvaardt VLABEL de aanwas van verzekeringsrechten? 
● VLABEL VB nr. 17046 d.d. 19 oktober 2018

○ VLABEL
■ gelijkaardige levensverwachting (uit niets zou blijken dat een van de zes broers ten 

tijde van het afsluiten van het beding van aanwas enig relevant gezondheids-
probleem had ) en gelijkwaardige inleg (elk een inleg van ongeveer 700.000,00 
euro)

■ geen fiscaal misbruik gelet op niet-fiscale motieven
● willen erfrecht uitschakelen voor de andere broer en zussen met wie zij niet 

samenwonen
● testament is essentieel herroepbaar, dus geen garantie 
● willen vandaag zekerheid bekomen dat de LL het gehele roerend 

vermogen zou verwerven 
■ aanwasbeding ten bezwarende titel → geen schenk- of erfbelasting
■ toepassing artikel 2.7.1.0.6 VCF?

525

2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel

Aanvaardt VLABEL de aanwas van verzekeringsrechten?
● VLABEL VB nr. 19032 d.d. 19 augustus 2019

○ feiten
■ aanwasbeding tussen echtgenoten met een leeftijdsverschil van 4 jaar
■ voorwerp: effectenportefeuilles en tak 23-verzekering

○ VLABEL
■ kan onderhands, want geen betrekking op onroerend goed
■ ten bijzondere titel: specifieke goederen
■ ten bezwarende titel: gelijkaardige levensverwachting en gelijkwaardige inleg 
■ geen fiscaal misbruik gelet op niet-fiscale motieven

● LL te beschermen bij overlijden en willen zekerheid inbouwen (schenking en 
testament essentieel herroepbaar)

■ aanwasbeding ten bezwarende titel → geen schenk- of erfbelasting
■ toepassing artikel 2.7.1.0.6 VCF?
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2. Vlaamse Codex Fiscaliteit + Vlabel

Aanvaardt VLABEL de aanwas van verzekeringsrechten? 
● VLABEL VB nr. 20046 d.d. 12 oktober 2020

○ feiten
■ ouders (A en B), gehuwd onder wettelijk stelsel + 4 kinderen
■ ontbinding bestaande maatschap
■ creatie onverdeeldheid waar ouders bijkomende tegoeden in onderbrengen
■ onverdeeld deel dat ouders in VE in onverdeeldheid bezitten wordt omgezet in VG 

op volledige onverdeeldheid (met aanwas t.v.v. LL ouder) 
○ VLABEL

■ Aanvrager stelt dat het Vermogen zou bestaan uit een gediversifieerde 
beleggingsportefeuille (randnummer 28). Voor zover hierin ook 
beleggingsverzekeringen opgenomen zouden zijn, bijvoorbeeld van het type “Tak 21” of 
“Tak 23” (opsomming is niet exhaustief), is het artikel 2.7.1.0.6 VCF wel degelijk van 
toepassing. Overeenkomsten die betrekking hebben op een overdracht van de polis
(m.a.w. van de rechten van de verzekeringnemer), zoals bvb. aanwasbedingen, beletten
immers de toepassing van dit artikel niet want dit artikel belast het geldelijk 
voordeel dat wordt verkregen uit de polis.

527

3. Verzekeringsgift
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3. Verzekeringsgift

● Verzekeringsgift = schenking van een levensverzekeringscontract aan de begunstigde

○ verzekeringnemer draagt de rechten die voortvloeien uit het levensverzekeringscontract 
over

○ overdracht in de vorm van een schenking → verzekeringsgift

○ AAB-structuur wordt omgevormd naar BAB-structuur

● SP 15133 d.d. 12 oktober 2015

○ schenkbelasting op verzekeringsgift ter registratie aangeboden

■ belastbare grondslag: afkoopwaarde polis op datum schenking

■ tarief: roerend goed 

○ erfbelasting verschuldigd op kapitaal uitgekeerd na verzekeringsgift 

■ ook indien meer dan 3 jaar is verstreken na verzekeringsgift

■ ook indien schenkbelasting werd betaald op verzekeringsgift 

○ achterliggende idee VLABEL: verschillend belastbaar voorwerp 

529

3. Verzekeringsgift

● Vlaams Decreet 23 december 2016

○ de schenking van een levensverzekering aan de begunstigde vormt het beding ten 
behoeve van een derde niet om naar een beding ten behoeve van zichzelf
→ begunstigde wordt geacht de uitkering kosteloos te ontvangen (tegenbewijs via 
verzekeringsgift niet mogelijk)
→ erfbelasting (art. 2.7.1.0.6 VCF)

○ vermindering belastbare grondslag erfbelasting met belastbare grondslag waarop 
schenkbelasting is geheven bij verzekeringsgift (art. 2.7.3.2.8, §2 VCF)
→ waarde polis bij overlijden - afkoopwaarde polis ten tijde van schenking 
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3. Verzekeringsgift

Art. 2.7.1.0.6. VCF

“§2 Dit artikel is van toepassing op de sommen of waarden die kosteloos aan een persoon kunnen 
toekomen bij het overlijden van degene die een levensverzekering aan order of aan toonder is 
aangegaan. De persoon, vermeld in dit artikel, wordt vermoed kosteloos te ontvangen, behoudens 
tegenbewijs. Dit tegenbewijs kan niet worden geleverd door aan te tonen dat het contract werd 
geschonken aan deze persoon.”

● verzekeringsgift vormt geen tegenbewijs (infra)

531

3. Verzekeringsgift

Art. 2.7.3.2.8 VCF

● § 2 bepaalt vermindering belastbare grondslag na verzekeringsgift

“In het geval van een levensverzekeringscontract wordt de belastbare grondslag van de sommen, 
renten of waarden, die aan de persoon, vermeld in artikel 2.7.1.0.6, kunnen toekomen, verminderd 
met het bedrag dat als belastbare grondslag heeft gediend voor de heffing van de 
schenkbelasting indien het contract door de erflater aan die persoon werd geschonken.”
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3. Verzekeringsgift

● SP 15133 d.d. 12 oktober 2015 aangevuld op 6 februari 2017

○ Aanvulling: “voor overlijdens vanaf 9/01/2017 wordt een aftrekregeling decretaal voorzien in 
art. 2.7.3.2.8, §2 VCF”

○ Positief: aanknopingspunt is het overlijden en niet verzekeringsgift
→ soms aangewezen om oude verzekeringsgiften te registreren indien verzekerd hoofd 
nog niet is overleden

○ Negatief: nieuwe heffingsregel (art. 2.7.1.0.6 VCF) geldt voor overlijdens vanaf 1 januari 
2017 en de nieuwe regel van vermindering belastbare grondslag (art. 2.7.3.2.8, §2 VCF) 
geldt voor overlijdens vanaf 9 januari 2017

533

3. Verzekeringsgift

● SP 17013 d.d. 6 maart 2017

○ vermindering belastbare grondslag in erfbelasting met belastbare grondslag waarop 
“schenkbelasting” is geheven

○ VLABEL: “de term schenkbelasting moet worden geïnterpreteerd als schenkbelasting of 
registratierecht voor schenkingen”

■ Vlaamse schenkbelasting

■ oude Vlaamse schenkingsrechten

■ schenkingsrechten in andere gewesten 

534

533

534



16/09/2022

268

3. Verzekeringsgift

● Hoe taxatie erfbelasting vermijden? 

○ indien verzekeringsgift nog niet gebeurde

■ afkoop levensverzekering → schenking gelden (schenkbelasting) → ev. nieuwe 
onderschrijving levensverzekering

○ indien verzekeringsgift reeds gebeurde

■ ofwel afkoop levensverzekering door verzekeringnemer

■ ofwel aanduiding nieuwe begunstigde 

○ fiscaal misbruik: 

■ oorspronkelijke begunstigde herbenoemt zichzelf als begunstigde

■ oorspronkelijke begunstigde benoemt tijdelijk andere begunstigde

535

3. Verzekeringsgift

● Voorbeelden

○ AAB-structuur wordt BAB-structuur

○ schenkbelasting op verzekeringsgift

○ erfbelasting (zelf als schenking werd geregistreerd)

536

SITUATIE 1 Voor verzekeringsgift Na verzekeringsgift

Verzekeringnemer vader zoon

Verzekerde vader vader

Begunstigde zoon zoon
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3. Verzekeringsgift

● Voorbeelden

○ AAB-structuur wordt CAC-structuur

○ schenkbelasting op verzekeringsgift

○ geen erfbelasting gezien nieuwe begunstigde werd aangeduid 

537

SITUATIE 2 Voor verzekeringsgift Na verzekeringsgift

Verzekeringnemer vader zoon

Verzekerde vader vader

Begunstigde moeder zoon

3. Verzekeringsgift

● Grondwettelijk Hof: arrest nummer 34/2019 van 28 februari 2019

○ Vlaamse regeling grondwettelijk

○ Brussel: na verzekeringsgift geen erfbelasting op ABA-polis.
■ federale ruling nr. 2016.813 van 6 juli 2017
■ verandering van koers te verwachten?

● Wallonië: wijzigingen n.a.v. Waals decreet “portant diverses dispositions pour 
un impôt plus juste” (inwerkingtreding 1 januari 2022)
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3. Verzekeringsgift

● VB 20020 dd. 25 mei 2020

○ artikel 2.7.1.0.6 VCF is enkel van toepassing als er effectief een begunstigde is aangeduid 
(op naam of generiek)

○ indien de nalatenschap wordt aangeduid als begunstigde of geen begunstigde wordt 
aangeduid (en bijgevolg de uitkering toekomt aan de nalatenschap) is artikel 2.7.1.0.6 VCF 
niet van toepassing
■ geen beding ten behoeve van een derde
■ generieke regels van de VCF zijn van toepassing

539

3. Verzekeringsgift

● VB 20020 dd. 25 mei 2020

○ feiten:
■ levensverzekering A-A-B zonder begunstiging

● verzekeringsnemer is ouder
● verzekerde is ouder
● geen begunstiging aangeduid → nalatenschap verzekeringsnemer is 

begunstigde
■ verzekeringsgift aan kinderen → wordt belast aan 3% schenkbelasting
■ vervolgens wijziging begunstiging door kinderen ten voordele van zichzelf: kinderen 

worden nominatim benoemd als begunstigde elk voor de helft

○ VLABEL
■ bij overlijden ouder is er geen toepassing van art. 2.7.1.0.6 VCF 
■ beding ten behoeve van zichzelf
■ geen fiscaal misbruik zoals bedoeld in artikel 3.17.0.0.2 VCF
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3. Verzekeringsgift

● Wallonië: Wijzigingen n.a.v. Waals decreet van 12 januari 2022 “portant diverses dispositions 
pour un impôt plus juste” (inwerkingtreding 1 januari 2022)’

○ Schenking levensverzekering via notariële akte aan de persoon die aanvankelijk als 
begunstigde was aangeduid (art. nieuw 8, 8e lid W.W.Succ.):
■ T.e.m. 31 december 2021:

● geen successierechten verschuldigd bij overlijden
■ Vanaf 1 januari 2022:

● successierechten verschuldigd op de verzekeringsprestatie
○ belastbare basis wordt verminderd met het kapitaal waarop al schenkingsrechten betaald 

is

541

3. Verzekeringsgift

● Brussel: Wijzigingen n.a.v. Brusselse ordonnantie van 6 juli 2022 tot wijziging van de artikelen 
8,17, 37,38,40 en 42 van het Wetboek der successierechten (inwerkingtreding 11 augustus 2022)

○ Brussel volgt het voorbeeld van het Vlaams en Waals Gewest:

■ Schenking levensverzekering via notariële akte aan de persoon die aanvankelijk als 
begunstigde was aangeduid (art. nieuw 8, 8e lid W.W.Succ.):
● T.e.m. 10 augustus 2022:

○ geen successierechten verschuldigd bij overlijden
● Vanaf 11 augustus 2022:

○ successierechten verschuldigd op de verzekeringsprestatie
■ belastbare basis wordt verminderd met het kapitaal waarop al schenkingsrechten 

betaald is
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4. Levensverzekering 
als alternatief

543

4. Levensverzekering als alternatief

voor een testament? 

● via testament beschikt men ten kosteloze titel over zijn nalatenschap
○ hetzelfde kan bereikt worden met behulp van een levensverzekering

● beschikkingen ten voordele van een wettelijke erfgenaam (meer geven dan diens wettelijk 
erfdeel) of een derde
○ begrensd door reserve van de reservataire erfgenamen

■ ook een levensverzekering kan niet langer gebruikt worden om erfgenamen te 
onterven

○ een levensverzekering kan gebruikt worden om een derde (niet vermeld in het 
testament) ook te begunstigen

○ een levensverzekering creëert een rechtstreeks recht van de begunstigde op het kapitaal
■ kapitaal wordt rechtstreeks en persoonlijk uitgekeerd aan de begunstigde 

544
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4. Levensverzekering als alternatief

voor een testament? 

● praktisch: het afsluiten van een spaar- of beleggingsverzekering als alternatief
○ AAB-structuur

■ A (erflater) = verzekeringnemer en verzekerd hoofd
■ B = derde

○ A stort een eenmalige storting of regelmatige premies in zijn verzekering
○ A kiest vrij de begunstigde

■ het recht om een begunstigde aan te duiden wordt niet vererfd bij overlijden
■ de erflater kan de begunstiging steeds wijzigen (behalve indien aanvaardende 

begunstigde)
○ A kan vrij over zijn reserve beschikken via volgende rechten: reductie, inpandgeving, 

voorschot, afkoop en overdracht van de rechten 
○ indien A overlijdt in de loop van het contract ontvangt B het overeengekomen 

overlijdenskapitaal
■ keuze: vast kapitaal, 100/150% van het samengestelde spaarbedrag 

of % van de stortingen 
545

4. Levensverzekering als alternatief

voor een testament? 

● de levensverzekering is een ideale techniek voor feitelijk samenwonende partners
○ A-A-A-B constructie

■ A = verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde bij leven en 
B = begunstigde bij overlijden 

■ 2 spiegelcontracten 
■ keuze tussen eenmalige storting of periodieke premies
■ erfbelasting verschuldigd aangezien beding ten behoeve van een derde

● oplossing: incalculeren in het overlijdenskapitaal
○ A-B-A constructie

■ A = verzekeringnemer en begunstigde
B = begunstigde bij overlijden

■ 2 spiegelcontracten
■ keuze tussen eenmalige storting of periodieke premies
■ geen erfbelasting verschuldigd aangezien beding ten behoeve van zichzelf
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4. Levensverzekering als alternatief

voor een testament? 

● voordelen ten opzichte van het testament
○ begunstigde heeft rechtstreeks recht op het kapitaal (vrij van schuldeisers)
○ goedkoper dan een notarieel testament
○ mogelijkheid tot aanvullende waarborgen
○ financieel aspect: rendement 
○ erflater behoudt alle rechten 
○ levensverzekering is een veilig beleggingsinstrument (risico afhankelijk van de keuze (tak 

21 klassiek / tak 21 universal life / tak 23)
○ geen beurstaks
○ vrijstelling roerende voorheffing mogelijk

547

4. Levensverzekering als alternatief

voor een schenking? 

● schenking met uitstel 
○ bv. oom spaart voor zijn petekind van 8 jaar

● bezwaren tegen schenking
○ jonge leeftijd van de begiftigde
○ onherroepelijk
○ indien begiftigde kind vervroegd overlijdt: schenking komt terecht in diens nalatenschap 

en komt toe aan diens ouders (en broer(s)/zus(sen))

● voordelen levensverzekering
○ behouden van controle als verzekeringnemer
○ begunstigde krijgt het geld pas op einddatum van het contract
○ bij vooroverlijden van begunstigde keert het geld kosteloos terug naar verzekeringnemer

548
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4. Levensverzekering als alternatief

voor een schenking? 

● oplossing: afsluiten levensverzekering op 10 jaar
○ A - B - B - A constructie

■ A (oom) = verzekeringnemer en begunstigde bij overlijden
B (kind) = verzekerd hoofd en begunstigde bij leven

○ als kind 18 jaar wordt
■ einddatum contract → uitkering kapitaal aan kind (begunstigde bij leven)

○ bij overlijden van het kind voor 18 jaar
■ uitkering aan oom (begunstigde bij overlijden)
■ geen erfbelasting want beding ten behoeve van zichzelf

○ quid bij overlijden A (oom)? 
■ kind wordt 18 jaar → uitkering kapitaal aan kind

● erfbelasting verschuldigd in nalatenschap van A (oom)
■ kind overlijdt na overlijden oom

● prestatie aan een eventuele subsidiaire begunstigde, bij gebreke aan 
nalatenschap

● erfbelasting verschuldigd op ogenblik van prestatie 549

4. Levensverzekering als alternatief

ter bescherming van de mede-aandeelhouder?  

● successieplanning in kader van overdracht van een vennootschap
○ bv. 2 personen met een leeftijd van 25 jaar richten samen een vennootschap op 

→ wat indien één van hen overlijdt? 
○ de statuten vermelden dat de langstlevende recht heeft om de aandelen van de 

eerststervende over te kopen van zijn erfgenamen, maar daartoe heeft deze voldoende 
financiële middelen nodig 

○ oplossing: elkeen sluit een tijdelijke overlijdensverzekering af tot leeftijd van 
uitdiensttreding met als verzekerd kapitaal de gemiddelde waarde van de vennootschap 
van de laatste drie jaar

○ levensverzekering: A-B-A constructie
■ A (vennoot 1) = verzekeringnemer en begunstigde bij overlijden

B (vennoot 2) = verzekerd hoofd
■ 2 spiegelcontracten
■ bij overlijden van een vennoot beschikt de LL over voldoende financiële 

middelen om de aandelen van de erfgenamen te kopen
■ geen erfbelasting (begunstiging ten behoeve van zichzelf) 550
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4. Levensverzekering als alternatief

551

successierechtenverzekering? 

● op elke niet-geregistreerde schenking in een periode van 3 jaar voor het overlijden van de 
erflater is erfbelasting verschuldigd (art. 2.7.1.0.5 VCF)
→ kunnen ingecalculeerd worden via een successierechtenverzekering

● tijdelijke overlijdensverzekering met een looptijd van 3 jaar
○ optie 1: A-A-B constructie

■ A (schenker) = verzekeringnemer en verzekerde
B (begiftigde) = begunstigde bij overlijden 

■ looptijd contract: 3 jaar
■ overlijdenskapitaal: bedrag van de verschuldigde erfbelasting
■ nadeel: overlijdensverzekering is een kosteloos beding ten behoeve van een derde

● erfbelasting verschuldigd op het overlijdenskapitaal
● deze kost mee verzekeren 

4. Levensverzekering als alternatief

successierechtenverzekering? 

● tijdelijke overlijdensverzekering met een looptijd van 3 jaar
○ optie 2: B-A-B constructie

■ A (schenker) = verzekerde
B (begiftigde) = verzekeringnemer en begunstigde bij overlijden 

■ looptijd contract: 3 jaar
■ overlijdenskapitaal: bedrag van de verschuldigde erfbelasting
■ geen erfbelasting verschuldigd op het overlijdenskapitaal (beding ten behoeve van 

zichzelf)
■ desgevallend kunnen de premies gefinancierd worden met een deel van de 

geschonken goederen
■ keuze uit eenmalige premie of periodieke premies

● best periodiek (maandelijks)
● reden: bij overlijden van de verzekeringnemer (begiftigde) voor de verzekerde 

(schenker) kan de verzekering stopgezet worden aangezien deze 
geen nut meer heeft
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4. Levensverzekering als alternatief

successierechtenverzekering? 

● problemen

○ bepalen van te verzekeren kapitaal
■ te verzekeren kapitaal kan wijzigen doorheen de looptijd

○ premie is afhankelijk van de gezondheidstoestand van de verzekerde (schenker) en het 
overlijdenskapitaal

○ premie afwegen ten opzichte van de geregistreerde schenking (aan 3% of 7%)

553

4. Levensverzekering als alternatief

generatiesprong? 

● redenen om kleinkinderen te betrekken in nalatenschap
○ kleinkinderen financieel op weg helpen
○ eigen kinderen al oud genoeg en een voldoende groot vermogen
○ kleinkinderen bevoordelen omwille van onenigheid in de familie of spilzucht van eigen 

kinderen 
○ financieel evenwicht binnen de familie
○ besparen op successierechten 

● voordelen om kleinkinderen te betrekken in nalatenschap 
○ vermijden van dubbele erfbelasting (eerst bij kinderen, later bij kleinkinderen)
○ verdeling over meer erfgenamen (progressievoordeel)
○ vermindering en vrijstelling (per erfgenaam)

554
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4. Levensverzekering als alternatief

generatiesprong? 

● via levensverzekering
○ kinderspaarcontract: A-A-B constructie

■ A (opa - 65 jaar) = verzekeringnemer en verzekerde
B (kleinkind - 3 jaar) = begunstigde

■ looptijd contract: 15 jaar (kind 18 jaar)
■ opa stort jaarlijks een premie van € 900
■ waarborg overlijden: 100% van de reserve 

● indien opa nog in leven op einddatum
○ reserve op einddatum = € 18.327,46 (globaal rendement van bv. 4% en 

geen risicopremies verschuldigd)
○ kapitaal wordt uitgekeerd aan kleinkind
○ vrij van erfbelasting

● indien opa overleden is voor einddatum
○ samengestelde reserve op moment van overlijden wordt 

uitgekeerd
○ erfbelasting verschuldigd op uitgekeerd kapitaal

■ zolang < € 12.500 → vrijstelling 
555

4. Levensverzekering als alternatief

generatiesprong? 

● vermindering voor kleine nalatenschappen (art. 2.7.5.0.1 VCF)
○ nettoverkrijging (roerend en onroerend samen) < 50.000 → vermindering
○ formule: 500 x ( 1 - (nettoverkrijging / 50.000))
○ erfbelasting verschuldigd op 12.500: € 375
○ vermindering: 500 x (1 - 12.500/50.000) = 500 x (1 - 0,25) = 375

● voordelen
○ vrijstelling van erfbelasting tot € 12.500 per kleinkind

■ zorg dat het eindkapitaal € 12.500 benadert (rekening houdend met gegarandeerde 
rentevoet en eventuele winstdeling)

■ indien het kapitaal € 12.500 overschrijdt
● vrijstelling blijft gelden
● bv. bij kapitaal van 15.000 aan kleinkind: erfbelasting bedraagt € 100

○ erfbelasting (zonder vermindering): € 450
○ vermindering: € 350 

○ grootouder blijft zolang hij leeft alle rechten op het contract behouden 
(bv. wijzigen begunstiging, opvragingen doen, …) 556
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4. Levensverzekering als alternatief

generatiesprong? 

● voorbeeld: oma heeft € 150.000 
(€50.000 wenst ze te beleggen)

○ geen planning
■ zoon ontvangt € 75.000

en betaalt € 3.750
■ dochter ontvangt € 75.000

en betaalt € 3.750 (= (50.000 x 3%)                                                                                          
+ (25.000 x 9%))

■ totaal verschuldigde erfbelasting: € 7.500

○ 10.000 aan elk kleinkind (bv. via tak 21)
■ zoon en dochter ontvangen elk € 55.000 en betalen elk € 1.950
■ Jan, Piet, An en Bas ontvangen elk € 10.000 en betalen niets
■ totaal verschuldigde erfbelasting: € 3.900

→ besparing: € 3.600
557

oma

zoon dochter

Jan Piet An Bas

5. Levensverzekering & 
voorafgaande schenking
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5. Levensverzekering & voorafgaandelijke schenking

Samenvatting: schematisch stappenplan

● Stap 1: check huwelijksvermogensstelsel schenkers: eigen of gemeenschappelijk vermogen?

● Stap 2: Voorafgaande schenking
○ Modaliteiten schenking bespreken
○ Opmaak en aangetekende verzending intentiebrief
○ Overschrijving gelden
○ Opmaak en ondertekening pacte adjoint

● Stap 3: Onderschrijven levensverzekeringscontract: opgelet elementen die aangetoond moeten 
worden: zie tabel 

● Stap 4: Aanvaarding begunstiging

559

5. Levensverzekering & voorafgaandelijke schenking

Stap 1: Check huwelijksvermogensstelsel

● Een ouder die een deel van zijn vermogen wil overdragen aan zijn kind(eren) en er toch de 
controle over wil behouden, kan het vermogen schenken aan zijn kind(eren), onder de last dat 
de kind(eren) het geld zal/zullen beleggen in een levensverzekering.

● In een eerste stap moet steeds nagegaan worden onder welk huwelijksvermogensstelsel de 
ouders zijn gehuwd. De drie meest voorkomende stelsels zijn:
○ het wettelijk stelsel;
○ het stelsel van scheiding van goederen;
○ het stelsel van de algehele gemeenschap.

560
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5. Levensverzekering & voorafgaandelijke schenking

Stap 2: Voorafgaande schenking

● Voorafgaand aan het onderschrijven van een levensverzekeringscontract doen de ouders aldus 
een schenking van gelden aan de kinderen.
○ De door de ouders gewenste modaliteiten van een schenking moeten steeds vooraf 

bepaald worden.
● Wat indien één van de kinderen nog minderjarig is?

○ artikel 4.163 BW: schenking aanvaarden door bloedverwanten in de opgaande lijn (zoals 
ouders, maar ook grootouders) 

○ in principe geen machtiging vereist van de vrederechter: meerderheid van de rechtsleer 
aanvaardt dat op dit principe twee uitzonderingen bestaan:
■ de last overstijgt de schenking (bv. schenking van 100.000,00 euro met last tot betaling van 

10.000,00 euro per jaar, waarbij de schenker een levensverwachting heeft van 25 jaar);
■ de last gekoppeld aan de schenking is op zichzelf een machtigingsbehoevende handeling in de zin 

van artikel 410 oud BW (bv. aan de schenking van een geldsom wordt de last gekoppeld tot 
aankoop van onroerend goed of de last tot aangaan van een lening).

○ Is er geen ascendent (niet-schenker) meer in leven, dan dient men machtiging 
te vragen bij de vrederechter (overeenkomstig artikel 410, §1, 6° oud BW).

561

5. Levensverzekering & voorafgaandelijke schenking

Stap 2: Voorafgaande schenking

● Schenking: een contract waarbij de schenker dadelijk, onherroepelijk en met begiftigingsinzicht 
de eigendom van een goed overdraagt aan de begiftigde, die dit aanvaardt

○ schenking tussen echtgenoten = herroepelijk (m.u.v. schenkingen bij huwelijkscontract)

● Vormvereiste?

○ Principe: notariële akte:

■ Belgische notaris:

● rechte lijn en tussen partners: 3% Vlaams en Brussels Gewest, 3,3% Waals 
Gewest 

● anderen: 7% Vlaams en Brussels Gewest, 5,5% Waals Gewest

■ Buitenlandse notaris: ! sluiting kaasroute

○ ! uitzonderingen: vermomde schenking, onrechtstreekse schenking, handgift

562
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5. Levensverzekering & voorafgaandelijke schenking

Stap 2: Voorafgaande schenking

● Uitzondering: zoals bankgift → geen geschrift vereist voor geldigheid, maar aanbevolen om volgende 
documenten op te maken

○ intentiebrief tot schenking (voor de overschrijving)

■ aan een schenking mogen achteraf geen bijkomende modaliteiten worden gekoppeld

■ via intentiebrief kan aangetoond worden dat deze reeds vanaf begin gekoppeld waren aan 
de schenking

○ pacte adjoint (na schenking)

■ wederzijds document

■ omvat modaliteiten

■ kan dienen voor registratie in extremis

● daarom vaak nuttig om een apart document op te maken per begiftigde

■ formulering: verleden tijd (zo blijkt uit document dat schenking voorafgaand is 
gebeurd en dat dit een loutere bevestiging vormt van de feiten)

563

5. Levensverzekering & voorafgaandelijke schenking

Stap 2: Voorafgaande schenking

● Modaliteiten? 

○ voorschot op erfdeel / buiten erfdeel 

○ uitsluitingsclausule

○ beding van conventionele terugkeer

○ lijfrente
■ Opgelet: last mag niet dermate hoog oplopen dat het in feite geen schenking meer 

is en een herkwalificatie naar een contract onder bezwarende titel zich zou 
opdringen
● aangewezen om te begrenzen tot een % van het geschonken goed
● idem indien schenker mogelijkheid wordt gegeven om af te kopen

○ onderschrijving levensverzekeringscontract

○ ontbindende voorwaarden

○ zaakvervanging

○ etc. 564
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5. Levensverzekering & voorafgaandelijke schenking

Stap 3: onderschrijven levensverzekeringscontract

● De begiftigden kunnen met de geschonken gelden een levensverzekeringscontract afsluiten:
○ Verzekeringnemer: kind-begiftigde (diegene die de gelden geschonken krijgt)
○ Verzekerde: kind - begiftigde
○ Begunstigde bij overlijden: ouders - schenker(s)  (diegene die de gelden schenkt)
○ Begunstigde bij leven: kind - begiftigde

Opgelet: het is essentieel dat er kan worden aangetoond dat de verzekeringspolis werd 
onderschreven met als doel de bedongen terugkeer te verzekeren (zie verder: tabel).

565

5. Levensverzekering & voorafgaandelijke schenking

● Fiscale behandeling schenking geldsom: overlijden ouder(s) - schenker(s)

○ schenking geregistreerd → schenkbelasting

■ wanneer registratie? notariële akten worden altijd geregistreerd

■ vrijwillige registratie pacte adjoint

■ erfbelasting? nihil

○ schenking werd niet geregistreerd:

■ bij overlijden binnen risicoperiode van 3 jaar en schenking werd niet geregistreerd: 
erfbelasting

● Opgelet: verlenging naar 4 jaar (1/7/2021)!?

566
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5. Levensverzekering & voorafgaandelijke schenking

● Fiscale behandeling levensverzekeringscontract

○ overlijden kind-begunstigde

■ na overlijden ouders

● kind = verzekerd hoofd → uitkering aan secundaire begunstigden 
(bv. echtgenoot/kinderen)

● art. 2.7.1.0.6 VCF: erfbelasting 

■ voor overlijden ouders

● kind = verzekerd hoofd → uitkering aan ouders 

● maar: conventioneel beding van terugkeer

○ goed nog aanwezig of zaakvervanging dus in principe geen erfbelasting 
indien volgende elementen kunnen worden aangetoond (tabel)

567

5. Levensverzekering & voorafgaandelijke schenking

568

Schenkers in Vlaanderen

1.de datum en het voorwerp van de schenking;
2.het feit dat er een beding van terugkeer was 
overeengekomen;
3.het feit dat de verzekeringspolis werd onderschreven met 
als doel de bedongen terugkeer te verzekeren.
In de aangifte van nalatenschap van de begiftigde moeten de 
hiertoe nodige verklaringen worden opgenomen, met 
toevoeging van afdoende bewijsstukken.
Voor het bewijzen van element 3) worden de volgende 
bewijsstukken aanvaard:

- het voorleggen van de polis of een bijlage bij de polis, 
waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat de polis werd 
afgesloten met als doel de bedongen terugkeer van de 
schenking te waarborgen;

OF
- het voorleggen van de schenkingsakte waarin 

uitdrukkelijk wordt vermeld dat het afsluiten van de 
polis als last was opgelegd door de schenker aan de 
begiftigde.

Schenkers in Brussel/Wallonië

1. de schenking;
2. de datum van schenking;
3. de clausule van conventionele terugkeer (eventueel een 
aanvullend beding);
4. de afwezigheid van verzaking door de
schenker aan de clausule van conventionele terugkeer en aan 
alle of een deel van de gevolgen ervan;
5. de uitdrukkelijke vermelding in het
levensverzekeringscontract dat het contract werd afgesloten 
als gevolg van de schenking bedoeld onder 1) met de 
bedoeling de betaling van de sommen te dekken die aan de 
schenker zouden verschuldigd zijn bij het vooroverlijden van 
de begiftigde in uitvoering van realisatie van onder 3) 
bedongen terugkeer.

Mocht het bewijs van één van voormelde elementen niet 
kunnen worden geleverd, zal het beding door de administratie 
als kosteloos worden beschouwd ten voordele van de
schenker

567
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5. Levensverzekering & voorafgaandelijke schenking

Stap 4: Aanvaarding van de begunstiging

● Wanneer de ouders nog controle willen uitoefenen op de gedane schenking, is het
aangewezen dat de schenker(s) de begunstiging van het levensverzekeringscontract bij
overlijden formeel aanvaarden (via de ondertekening van een bijlage bij de
verzekeringsovereenkomst).

● Hierdoor kan de verzekeringnemer/begiftigde niet afkopen, niets opnemen, het contract niet in
pand geven, de begunstigingsclausule niet wijzigen en aldus geen rechten overdragen zonder
het akkoord van de schenker/aanvaardende begunstigde.

569

3.9
Controlestructuren
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Inhoudstafel controlestructuren

1. Inleiding
2. Maatschap
3. Certificering
4. Private stichting als doelvermogen
5.. Holdingstructuren
6. Conclusie

571

1. Inleiding

Controlestructuren

● Wat?

○ Controlestructuur in het kader van de overdracht van vermogen 

● Waarom?

○ de wens om eigendom en zeggenschap te splitsen 

○ geleidelijke overdracht van controle 

● Doel?

○ controlestructuren zijn geen doel op zich 

○ middel om de vermogensplanning te bewerkstelligen 
572
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1. Inleiding

Controlestructuren

● Welke?

○ Maatschap, 

○ Private stichting

○ Certificering van aandelen (bv. Nederlandse Stichting Administratiekantoor)

○ Holdingvennootschap,

● Onderscheid

○ Fiscaal transparante structuren: maatschap en certificeringsvehikel 

○ Fiscaal niet-transparante structuren: NV, BV(BA), CV(BA), … 
573

1. Inleiding
Controlestructuren

● Schematisch 

574

Niveau: Eigendom

Niveau: Zeggenschap

Niveau: Vermogen

V M K1 ...

Controlevehikel

Fam.B. Cash Kunst ...
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1. Inleiding

Combinatie controlestructuur en schenking 

● Veel gebruikte techniek in vermogensplanning 

○ Controlestructuur: touwtjes in handen houden 

○ Schenking controlestructuur: besparing van erfbelasting

575

2. Maatschap

● Algemeen

○ Inbreng in een maatschap: 
■ roerend vermogen: aandelen, vordering, effectenportefeuille, kunst, … (familiaal 

vermogen) 
■ onroerend vermogen: specifieke regels

○ In ruil bekomt men deelbewijzen van de maatschap

○ Organisatie van zeggenschap over het ingebrachte vermogen via de statuten van de 
maatschap 

○ controle behouden tijdens leven (ook na overdracht/schenking)

○ controle regelen na overlijden (vermijden dat kinderen op (te) vroege leeftijd over te groot 
vermogen vrij kunnen beschikken)

○ Maatschap op zich: geen successiebesparing !
■ enkel controle 

576
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2. Maatschap

● Overdracht vermogen

○ verkoop van deelbewijzen
■ roerend: niet belast (maar er komt roerend vermogen in de plaats)
■ onroerend: verkooprecht (10%)

○ schenking van deelbewijzen: schenkbelasting indien geregistreerd in België
■ onroerend: verplichte registratie
■ roerend: geen verplichte registratie indien geen schenkingsakte voor Belgische 

notaris 
● opgelet: risicoperiode van 3 (Waals Gewest: 5 jaar) of 7 jaar

○ vererving van deelbewijzen: erfbelasting 

577

2. Maatschap

● Waarom kiezen voor een maatschap? 

○ Fiscale transparantie: er wordt geen afzonderlijk fiscaal niveau gecreëerd 

○ Weinig formaliteiten en jaarlijkse kosten   
■ oprichting en inbreng kan via onderhandse akte 
■ hervorming ondernemingsrecht: vereenvoudigde/dubbele boekhouding 

○ Statuten op maat (voornamelijk aanvullend recht)

○ Creëert duidelijkheid omtrent de opvolging
■ wie behoudt/verkrijgt het zeggenschap over het vermogen?
■ de ouders willen nog controle behouden, ook na overdracht
■ de ouders regelen het zeggenschap na hun overlijden

○ Quasi-Discreet: Opgelet: KBO-registratie en UBO-register!

578
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2. Maatschap

● Geldigheidsvereisten?

○ Contract → algemene geldigheidsvereisten verbintenissenrecht  (toestemming, 
bekwaamheid, geoorloofd voorwerp en geldige oorzaak)

○ Inbrengvereiste

○ Winstoogmerk 

○ Winstverdelingsoogmerk

○ Affectio societatis

○ Meerhoofdigheid 

○ Burgerlijk doel (opgelet: hervorming ondernemingsrecht: geen onderscheid meer 
handelsdoel/burgerlijk doel) 
■ duurzaam beheer van het familievermogen
■ verhindert dat de maatschap zelf commerciële activiteiten uitoefent 

(participatie in een vennootschap met commercieel doel vormt geen 
probleem)

579

2. Maatschap

● Kenmerken

○ Zuivere personenvennootschap
■ intuitu personae
■ gevolg: in principe zijn deelbewijzen niet overdraagbaar en eindigt de maatschap bij het 

overlijden, het kennelijk onvermogen of de onbekwaamverklaring van een vennoot

○ Onverdeeldheid
■ geen rechtspersoonlijkheid
■ vrijwillige, duurzame en georganiseerde vorm van onverdeeldheid 

○ Grote statutaire vrijheid (beperkte wettelijke regeling)

○ Fiscale transparantie

○ Beperkte kostenstructuur (geen minimumkapitaal, beperkte administratieve kosten, geen 
fiscale meerkost - uitzondering: onroerende goederen)

580
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2. Maatschap

● Statuten op maat - aandachtspunten

○ Oprichters
■ bekwaamheid
■ meerhoofdigheid

○ Inbreng
■ waardering (vermoeden artikel 3.69 BW)

○ Bepaalde duur
■ bv. tot kinderen een bepaalde leeftijd hebben bereikt

581

2. Maatschap

● Statuten op maat - aandachtspunten

○ Bestuur door zaakvoerder of college van zaakvoerders
■ quasi onafzetbare statutaire zaakvoerder(s) mogelijk

→ zo hebben de ouders nog actief (en exclusief) beslissingsrecht
■ aanduiding opvolgende zaakvoerder(s)

○ Algemene vergadering
■ aan wie komt het stemrecht toe
■ vereiste meerderheden
■ verduidelijking bij gesplitst eigendomsrecht VG/BE

○ Vruchten (ruime definitie)
■ winstopname: beslissing algemene vergadering met vereiste meerderheid

○ Uittreding: principe goedkeuring door de zaakvoerder

582
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2. Maatschap

● Fiscale aspecten

○ Algemeen: fiscale transparantie

○ Bij oprichting
■ inbreng roerende goederen
■ inbreng onroerende goederen

○ Tijdens de werking
■ inkomstenbelasting
■ erf- en schenkbelasting

○ Bij ontbinding
■ toebedeling roerende goederen
■ toebedeling onroerende goederen

583

2. Maatschap

● Het Vlaams gunstregime voor familiebedrijven inzake schenk- en erfbelasting: wat met 
aandelen ondergebracht in een maatschap?

○ Omzendbrief VLABEL 2015/2 

■ ≠ tussenniveau

■ voorwaarden worden getoetst aan onderliggende vennootschap(pen)
– participatievoorwaarde moet worden getoetst aan de deelbewijzen
– overige voorwaarden moeten worden getoetst aan de onderliggende 

vennootschap(pen)

584
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2. Maatschap

● Gent 5 september 2018

○ zaakvoerder van een maatschap heeft beslissingsbevoegdheid en oefent vorm van 
controle uit over activa in maatschap

○ zaakvoerder van maatschap moet het mandaat uitoefenen in het belang van de 
maatschap en niet louter in eigen belang

○ kinderen-maten vragen de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder om het bestuur 
en beheer van de maatschap waar te nemen (i.p.v. de statutaire zaakvoerder)

○ hof van beroep Gent: indien er zich omstandigheden voordoen in de maatschap die haar 
werking op ernstige wijze verstoren, kan een voorlopige bewindvoerder worden 
aangesteld (als tijdelijke maatregel) om de belangen van de maatschap en haar maten te 
vrijwaren

○ schenker-zaakvoerder heeft dus niet langer zonder voorbehoud de volledige controle 
over het maatschapsvermogen

585

2. Maatschap

● Artikel 2.7.1.0.7. VCF

○ gesplitste inschrijving: effecten aan toonder of op naam en geldbeleggingen die voor het 
vruchtgebruik ingeschreven zijn op naam van de erflater en voor de blote eigendom op 
naam van een derde worden, voor de heffing van de erfbelasting, geacht in volle 
eigendom in zijn nalatenschap aanwezig te zijn en als legaat door die derde te zijn 
verkregen.

○ tegenbewijs: geen bedekte bevoordeling
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2. Maatschap

● VLABEL SP nr. 15004 

○ tegenbewijs kan worden geleverd op dezelfde manier als bij gesplitste aankoop

■ schenking onderworpen aan schenkbelasting, of 

■ gebrek aan causaal verband
● gebrek aan causaal verband kan niet worden geleverd, want gesplitste inschrijving is gevolg 

van schenking 

○ toepassing standpunt op gesplitste inschrijving van deelbewijzen van een maatschap

■ fiscaal transparant
● overdracht deelbewijzen = overdracht achterliggende goederen van maatschap

■ VLABEL SP nr. 15004 toegepast op maatschap waarin onderliggende activa effecten 
en/of geldbeleggingen zijn

■ vruchtgebruiker die met opbrengsten uit maatschap nieuwe effecten 
koopt die gesplitst worden ingeschreven en opbrengsten die niet 
worden uitgekeerd 
● nieuwe gesplitste inschrijving 587

2. Maatschap

● Raad van State d.d. 12 juni 2018

○ Vernietigt VLABEL SP br. 15004 volledig

○ Een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik van geldbeleggingen, effecten of 
deelbewijzen van een maatschap (waarin geldbeleggingen of effecten zijn ingebracht), 
kunnen opnieuw worden gedaan voor een buitenlandse notaris zonder dat vereist is dat 
hierop schenkbelasting wordt betaald (onverminderd art. 2.7.1.0.5 VCF).
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2. Maatschap

● VLABEL VB nr. 16046 d.d. 14 november 2016
Schenking deelbewijzen maatschap onder last tot betaling rente aan schenkers

○ feiten

■ maatschap

● patrimoniumvennootschap en effectenrekening  worden ingebracht in maatschap

● duur van maatschap; het overlijden van de langstlevende van de ouders

● ouders worden aangeduid als zaakvoerder

● een aantal belangrijke beslissing op algemene vergadering worden genomen met 
goedkeuring van de zaakvoerder

■ schenking

● van deelbewijzen van maatschap aan kinderen (voor een Nederlandse notaris)

● in volle eigendom

● last jaarlijkse rente aan schenkers (aanwas bij langstlevende)

589

2. Maatschap

● VLABEL

○ art. 2.7.1.0.7. VCF: niet van toepassing, aangezien het gaat om een vaste rente en het 
bedrag niet zo geformuleerd wordt dat het gelijkstaat met vruchtgebruik

○ art. 2.7.1.0.9. VCF: indien de last zo hoog oploopt dat het in feite geen schenking meer is, 
maar een contract ten bezwarende titel
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2. Maatschap

● art. 2.7.1.0.3, 3° en art. 3.17.0.0.2 VCF

○ de gecombineerde constructie (oprichting maatschap en schenking), 

○ duur maatschap tot overlijden van de langstlevende ouder,

○ de bedoeling dat de ouders de volledige controle over het vermogen van de maatschap 
behouden (zaakvoerderschap),

○ begiftigden handelingsonbekwaam m.b.t. de aanvaarding van de aan de schenking 
opgelegde voorwaarden

● = schenking onder opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt ingevolge het 
overlijden van de schenker

○ aangehaalde niet-fiscale motieven (behoud controle over de goederen, 
beheer vermogen en behoud inkomstenstroom) bevestigen net de 
toepassing van fictiebepaling → geen tegenbewijs

○ bij overlijden van elke ouder zal de helft van de schenking belast worden in de 
erfbelasting (per kind ¼ volle eigendom)

591

2. Maatschap

● kritiek: 

○ de inbreng in de maatschap heeft tot gevolg dat de goederen zelf uit het persoonlijk 
vermogen van de schenkers verdwijnen 

○ de zaakvoerders beslissen in het belang van de burgerlijke maatschap en binnen de 
grenzen opgelegd door de statuten   

○ het behoud van beheer en/of beschikking in hoedanigheid van zaakvoerder druist niet in 
tegen het principe van de onherroepelijkheid van de schenking

○ veel voorkomend niet-fiscaal motief: behoud van controle over de goederen, beheer over 
het vermogen en behoud van een inkomstenstroom 

○ geen gelijkaardige gevolgen: onvoorwaardelijke, onmiddellijke en onherroepelijke 
eigendomsoverdracht

○ VLABEL grijpt de algemene antimisbruikbepaling aan om het 
toepassingsgebied van een bijzondere antimisbruikbepaling 
onbeperkt uit te breiden
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2. Maatschap

● Hof van beroep Gent 1 december 2020: vernietiging van VB nr. 16046 d.d. 14 november 2016 

○ VLABEL heeft ten onrechte art. 2.7.1.0.9 VCF toegepast → onwettigheid

■ als een schenking geherkwalificeerd moet worden als een verkoop, betekent dit dat 
er gelijkwaardige prestaties voorliggen en is er dus géén bedekte bevoordeling

○ systeem van bewijs en tegenbewijs wordt door VLABEL niet correct toegepast →
onwettigheid

■ VLABEL moet bewijzen 

● dat de belastingplichtige een rechtshandeling heeft gekozen die in strijd is met 
de doelstellingen van een specifieke fiscale bepaling 

● die hoofdzakelijk bedoeld is om belasting te ontwijken

○ VLABEL heeft dit bewijs niet geleverd: het louter aantonen van een 
fiscaal voordeel voor de belastingplichtige is niet voldoende

■ belastingplichtige moet vervolgens niet-fiscale motieven aantonen voor 
zijn keuze van rechtshandeling

593

2. Maatschap

● VLABEL VB nr. 17054 d.d. 19 februari 2018
Inbreng bestaande aandelen in op te richten burgerlijke maatschap, gevolgd door schenking blote 
eigendom deelbewijzen
○ feiten

■ ouders richten samen met kinderen 2 maatschappen op 

● kinderen stemmen dus mee in met modaliteiten maatschap

● duur: tot 3 jaar na het overlijden van de langstlevende ouder en minstens 
totdat het jongste kind 35 jaar wordt

● zaakvoerder: ouders + kinderen (zonder stemrecht)

● algemene vergadering 

○ beslist met gewone meerderheid, belangrijke beslissingen met 
goedkeuring van het college van zaakvoerders

○ vruchtgebruiker oefent stemrecht uit, belangrijke beslissingen samen
met blote eigenaar

● Gedeeltelijke uittreding (zonder goedkeuring zaakvoerders) vanaf 
30 jaar 594
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2. Maatschap

● feiten

○ schenking

■ 25% van deelbewijzen worden geschonken 

■ in blote eigendom (met voorbehoud van vruchtgebruik)

■ voor een Belgische notaris → schenkbelasting 3%

595

2. Maatschap

● VLABEL

○ art. 2.7.1.0.7. VCF

■ maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid en is fiscaal transparant → overdracht 
van deelbewijzen = overdracht van achterliggende activa 

■ slechts toepassing van art. 2.7.1.0.7. VCF als de achterliggende activa effecten of 
geldbeleggingen zijn 

■ indien de zakenrechtelijke situatie uit een schenking is ontstaan, moet er bewezen 
worden dat deze schenking onderworpen werd aan schenkbelasting 

● ! VB dateert van voor vernietiging SP 15004 
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2. Maatschap

● VLABEL VB nr. 17054 d.d. 19 februari 2018
Inbreng bestaande aandelen in op te richten maatschap, gevolgd door schenking blote eigendom 
deelbewijzen

○ VLABEL

■ art. 2.7.1.0.9. VCF: niet aan de orde, want er werden geen lasten opgelegd die de 
verrichting zou herkwalificeren als ten bezwarende titel

■ art. 2.7.1.0.3, 3° VCF: schenkers behouden zich niet exclusief de 
beschikkingsbevoegdheid voor op de geschonken goederen, dus fictiebepaling is 
niet van toepassing (ook niet onrechtstreeks via algemene anti-misbruikbepaling)

597

2. Maatschap  

● VLABEL VB nr. 18046 d.d. 10 december 2018
Inbreng bestaande aandelen in op te richten maatschap, gevolgd door schenking blote eigendom 
deelbewijzen

○ feiten: parallel , maar schenking van blote eigendom van deelbewijzen zal gebeuren voor 
een Nederlandse notaris (zonder registratie in België)

○ VLABEL

■ art. 2.7.1.0.7. VCF
● slechts toepassing van art. 2.7.1.0.7. VCF als de achterliggende activa effecten of 

geldbeleggingen zijn 

● voor zover de schenking voorafgaat aan de gesplitste inschrijving, kan deze als tegenbewijs 
gelden 

○ VB dateert van na vernietiging SP 15004 

■ art. 2.7.1.0.9. VCF: geen last die schenking herkwalificeert als overdracht 
onder bezwarende titel

■ art. 2.7.1.0.3, 3° VCF: schenkers behouden niet exclusief de beschikkings-
bevoegdheid
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2. Maatschap
● VLABEL VB nr. 19055 dd. 15 november 2019

Oprichting maatschap en schenking deelbewijzen

○ Feiten:

1) Maatschap 

● Oprichters?  ouders X en Y 
○ Ouder X brengt aandelen van familiale vennootschap  in → 6.998 

deelbewijzen   
○ Ouder Y brengt liquiditeiten tbv €2.000  in → 2 deelbewijzen 

● Duurtijd? 10 jaar vanaf ondertekening, met stilzwijgende verlenging telkens 
voor 5 jaar 

● Doel? een familiaal vermogen minstens in stand te houden, bij voorkeur in 
waarde te doen toenemen door een passend beleggingsbeheer ‘als een 
goede huisvader’

599

2. Maatschap
● VLABEL VB nr. 19055 dd. 15 november 2019

Oprichting maatschap en schenking deelbewijzen

● Zaakvoerder? Ouder X → daden van beheer en daden van beschikking 
○ Bij defungeren van Ouder X?  College van zaakvoerders→ alleen daden 

van beheer met een gewone meerderheid 
■ Ouder Y 
■ Kind A 
■ kind B 

● Algemene vergadering
○ Gewone algemene vergadering: beslissingen met gewone meerderheid 

(bij splitsing BE/VG→ VG’er oefent stemrecht uit)
○ Buitengewone algemene vergadering: beslissingen met gewone 

meerderheid 
(bij splitsing BE/VG→ BE en VG’er oefenen samen stemrecht 
uit)

600
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2. Maatschap
● VLABEL VB nr. 19055 dd. 15 november 2019

Oprichting maatschap en schenking deelbewijzen

● Overdraagbaarheid deelbewijzen?  
○ Niet vrij overdraagbaar, tenzij toestemming alle vennoten: 

■ noch onder bezwarende titel, noch om niet, 
■ noch kunnen zij hun deelbewijzen bezwaren met andere zakelijke 

of persoonlijke rechten of zakelijke of persoonlijke zekerheden.
○ Na overlijden van de ouders, kunnen de kinderen hun deelbewijzen wel 

overdragen aan erfgenamen in rechte lijn.

601

2. Maatschap
● VLABEL VB nr. 19055 dd. 15 november 2019

Oprichting maatschap en schenking deelbewijzen

2) Schenking voor een BE notaris 

■ Ouder X→ Ouder Y 
● 6.990 deelbewijzen in blote eigendom (met voorbehoud VG) 
● 2 deelbewijzen in volle eigendom

■ Ouder Y → Kinderen A en B 
● 6.990 deelbewijzen in blote eigendom (met voorbehoud eventueel VG)
● 2 deelbewijzen in volle eigendom
● modaliteiten

- inbreng-en uitsluiting verbod;  
- optioneel beding van terugkeer;  
- fideï-commis de residuo;
- specifiek ontbindende voorwaarden:

● schenking voor een BE notaris 
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2. Maatschap
● VLABEL VB nr. 19055 dd. 15 november 2019

Oprichting maatschap en schenking deelbewijzen

○ VLABEL: Artikel 2.7.1.0.3,3° VCF   “de ratio legis van deze bepaling is dat de schenker niet 
de volledige beschikkingsbevoegdheid mag behouden over de geschonken goederen” 

■ In combinatie met artikel artikel 3.17.0.0.2 VCF

■ Schenker X behoudt grote mate van controle over het vermogen 

● (1) zaakvoerder kan alle daden van beheer- en beschikking stellen 

● (2) opvolgend college zaakvoerders kan slechts daden van beheer stellen

● (3) zaakvoerder heeft meerderheid stemmen AV

● (4) herroepbaarheid van de planning (schenking aan echtgenote)

603

2. Maatschap

● VLABEL VB nr. 19055 dd. 15 november 2019
Oprichting maatschap en schenking deelbewijzen

■ VLABEL: De rechtsgevolgen van de gecombineerde constructie (schenking in combinatie 
met de Maatschap)
○ = Schenking onder opschortende voorwaarde of termijn van die vervuld wordt 

ingevolge overlijden van de schenker 
○ de niet-fiscale motieven (rentabiliteit van het opgebouwde vermogen optimaliseren, 

behoud van controle over de goederen, behoud van inkomstenstroom)  wegen niet op 
tegen de fiscale motieven.
⇒ Bij het overlijden van ouder X zal de verrichting belast worden in de erfbelasting 
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2. Maatschap

● VLABEL VB nr. 19055 dd. 15 november 2019
Oprichting maatschap en schenking deelbewijzen

○ Kritiek

■ De inbreng in de maatschap heeft tot gevolg dat de goederen zelf uit het persoonlijk 
vermogen van de schenker verdwijnen

■ De zaakvoerder beslist in het belang van de maatschap en binnen de grenzen 
opgelegd door de statuten

■ VLABEL grijpt de algemene antimisbruikbepaling aan om het toepassingsgebied van 
een bijzondere antimisbruikbepaling onbeperkt uit te breiden

■ Veel voorkomend niet-fiscaal motief: behoud van controle over de 
goederen en behoud van een inkomstenstroom

605

2. Maatschap

● VLABEL VB nr. 20007 dd. 27 april 2020
Inbreng beleggingsportefeuille in maatschap gevolgd door een schenking BE van deelbewijzen

○ Feiten
1) Oprichting maatschap

■ ouders (X en Y) met dochters (A en B) 
■ inbreng: 

● X: beleggingsportefeuille
● Y, A en B: geldsom → elk 1 deelbewijs 

■ duur: 20 jaar
■ zaakvoerder: X → Y → A en B
■ algemene vergadering

● principe: gewone meerderheid, bij splitsing BE/VG→ VG’er oefent stemrecht uit
● belangrijke beslissingen (statutenwijziging, vroegtijdige ontbinding, omzetting van de 

Maatschap, overdracht van activa, …): bijzondere meerderheid,
bij splitsing BE/VG→ BE en VG’er oefenen samen stemrecht uit

■ overdracht deelbewijzen? beslissing AV met bijzondere meerderheid 
(behalve voor deze van X) 
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2. Maatschap

● VLABEL VB nr. 20007 dd. 27 april 2020
Inbreng beleggingsportefeuille in maatschap gevolgd door een schenking BE van deelbewijzen

○ Feiten

2) Schenking BE deelbewijzen: X → A en B

■ m.u.v. 1 deelbewijs dat X in volle eigendom behoudt
■ schenking voor een NL notaris
■ terugval VG t.v.v. Y

607

2. Maatschap

● VLABEL VB nr. 20007 dd. 27 april 2020
Inbreng beleggingsportefeuille in maatschap gevolgd door een schenking BE van deelbewijzen

○ VLABEL
■ art. 2.7.1.0.7 VCF

● een maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid en is fiscaal transparant →
overdracht van deelbewijzen is een overdracht van de achterliggende 
goederen → de aard van die goederen de belastbaarheid bepaalt.

● toepassing van art. 2.7.1.0.7 VCF als:
○ achterliggende activa effecten of geldbeleggingen zijn
○ effecten en geldbeleggingen gesplitst zijn ingeschreven 

● tegenbewijs? 
○ RvS 12 juni 2018: VLABEL SP 15004 vernietigd → wordt niet meer 

toegepast
○ schenking van BE van deelbewijzen van de maatschap gaat 

aan de gesplitste inschrijving vooraf en kan gelden als 
tegenbewijs 

608

607

608



16/09/2022

305

2. Maatschap

● VLABEL VB nr. 20007 dd. 27 april 2020
Inbreng beleggingsportefeuille in maatschap gevolgd door een schenking BE van deelbewijzen

○ VLABEL
■ art. 2.7.1.0.9 VCF: n.v.t. aangezien er aan de begiftigden geen lasten werden 

opgelegd die de verrichting zouden kunnen laten kwalificeren als een overdracht 
onder bezwarende titel

■ art. 2.7.1.0.3, 3° VCF: n.v.t. aangezien de schenker zich niet exclusief de 
beschikkingsbevoegdheid over de geschonken goederen voorbehoudt

■ art. 3.17.0.0.2 VCF: ook geen onrechtstreekse toepassing van bovenstaande 
fictiebepalingen via de anti-misbruikbepaling

609

2. Maatschap

● VLABEL SP nr. 20067 aanvulling van 21 juni 2021
○ gesplitste inschrijving van effecten en/of geldbeleggingen

■ gesplitste inschrijving: vruchtgebruik op naam van de erflater en blote eigendom op
naam van derde

■ weerlegbaar vermoeden van bedekte bevoordeling:
● bij het overlijden van de vruchtgebruiker wordt vermoed dat de effecten en/of

geldbeleggingen waarop het vruchtgebruik rust nog in volle eigendom
aanwezig zijn in diens nalatenschap → erfgenamen zijn erfbelasting
verschuldigd op de volle eigendom (art. 2.7.1.0.7 VCF)

● weerlegbaar: voorafgaande schenking van de effecten en/of geldbelegging
met voorbehoud van vruchtgebruik aan de blote eigenaars
○ schenking vereist notariële akte → moet verplicht geregistreerd worden
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2. Maatschap

● VLABEL SP nr. 20067 aanvulling van 21 juni 2021
○ wat met vruchten van de gesplitste inschrijving van effecten en/of geldbeleggingen?

■ ongeacht inbreng in maatschap: bij uitkering vruchten aan vruchtgebruiker gevolgd
door gesplitste inschrijving vruchten
● VLABEL: nieuwe gesplitste inschrijving met bedekte bevoordeling
● bedekte bevoordeling beperkt zich tot de vruchten
● erfbelasting verschuldigd op vruchten (art. 2.7.1.0.7 VCF)

611

2. Maatschap

● VLABEL SP nr. 20067 aanvulling van 21 juni 2021
○ wat met vruchten van de gesplitste inschrijving van effecten en/of geldbeleggingen?

■ inbreng in een maatschap: bij incorporatie vruchten in het gesplitst ingeschreven
kapitaal
● vruchten worden door een beslissing van de algemene vergadering

geïncorporeerd
● VLABEL: geen nieuwe gesplitste inschrijving met bedekte bevoordeling
● geen bedekte bevoordeling
● wel onrechtstreekse schenking → erfbelasting verschuldigd op de niet-

uitgekeerde vruchten indien incorporatie heeft plaatsgevonden binnen drie
jaar voor overlijden vruchtgebruiker (art. 2.7.1.0.5 VCF)

■ wat met louter reserven van de vruchten?
● VLABEL: geen nieuwe inschrijving met bedekte bevoordeling
● onrechtstreekse schenking? VLABEL spreekt zich enkel uitdrukkelijk uit over

de incorporatie van vruchten.
612
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3. Certificering

● Algemeen

○ Certificering van de aandelen van werkvennootschap(pen) / holdingvennootschap door 
overdracht van aandelen aan een administratiekantoor

○ In context van familiebedrijf: organisatie van zeggenschap over het familiebedrijf via de 
administratievoorwaarden van de stichting

613

3. Certificering

● Schematisch

614
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3. Certificering

● Waarom kiezen voor de certificering van aandelen? 

○ Fiscale transparantie: er wordt geen afzonderlijk fiscaal niveau gecreëerd 
→ indien de doorstortingsplicht wordt nageleefd 

○ Concreet:

■ wenst opvolging in de tijd zeer ver te regelen 

■ wenst het dividendbeleid te bepalen 

■ wenst een interne markt voor de overdracht van certificaten uit te werken

615

3. Certificering

● Kenmerken

○ Overdracht van aandelen aan een administratiekantoor

○ In ruil waarvoor de overdragende aandeelhouder certificaten ontvangt
→ geen aandeelhouders, maar certificaathouders 

○ Rechtspersoonlijkheid 
■ Afgescheiden vermogen
■ Eigen aansprakelijkheid 

○ Bestemming van het vermogen voor het doel van de stichting 

○ Geen leden, noch vennoten
■ bestuursorgaan oefent het stemrecht uit
■ zwevend vermogen

○ Grote statutaire vrijheid
→ beperkte wettelijke regeling 

○ Onbepaalde duur
616
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3. Certificering

● Kenmerken

○ het administratiekantoor wordt juridisch eigenaar van de overgedragen aandelen
■ een aandeel heeft een economische en juridische waarde

● economisch = recht op alle economische rechten verbonden aan de 
certificaten, zoals uitkeringen van dividenden, gelden uitgekeerd bij 
kapitaalvermindering, …

● juridisch = stemrecht

■ de uitgifte van certificaten scheidt het juridische en economische aspect
● juridisch = administratiekantoor is eigenaar van de aandelen en oefent de 

daaraan verbonden zeggenschap uit
● economisch = certificaathouder ontvangt dividenden

617

3. Certificering

● Kenmerken

○ administratievoorwaarden bepalen onder andere de regels inzake de 
beheersbevoegdheid van de gecertificeerde activa, alsook de overdracht van de 
certificaten zelf, en de royeerbaarheid ervan (i.e. wederomwisseling van de certificaten 
tegen de oorspronkelijke activa)

○ de combinatie van maatschap en administratiekantoor geeft een ijzersterke 
controlestructuur
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3. Certificering

● Administratievoorwaarden

○ overname bepalingen in aandeelhoudersovereenkomst in de administratievoorwaarden 
van de stichting 

○ voordelen: 

■ duur
● aandeelhoudersovereenkomst is van bepaalde duur

→ na deze periode: nieuwe onderhandelingen  
● administratievoorwaarden zijn van onbepaalde duur 

■ uitbreiding van het aantal certificaathouders: gebonden door de 
administratievoorwaarden

619

3. Certificering

● Belgische private stichting vs. Nederlandse stichting administratiekantoor

620

Belgische Private Stichting (als 
administratiekantoor) 

Nederlandse Stichting Administratiekantoor  

Oprichting ● Notariële akte 
● Publicatie BS 

● Notariële akte 
● Nederlandse Kamer van Koophandel

Bestuur → hervorming vennootschapsrecht 
eenhoofdig bestuur mogelijk 

Eenhoofdig bestuur mogelijk

Boekhouding ● Vereenvoudigde boekhouding
● Deponeringsplicht

Vereenvoudigde boekhouding

Ontbinding Gerechtelijke ontbinding Beslissing door het bestuur (en eventueel certificaathouders)

619
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3. Certificering

● Fiscale aspecten

○ algemeen: fiscale transparantie onder voorwaarden
■ doorstortingsplicht: dus niet geschikt om opbrengsten centraal te houden
■ oplossing: combinatie met maatschap

○ bij de oprichting
■ inbreng roerende goederen
■ inbreng onroerende goederen

○ tijdens de werking
■ inkomstenbelasting
■ erf- en schenkbelasting

○ bij ontbinding
■ toebedeling roerende goederen
■ toebedeling onroerende goederen

621

4. Private stichting als doelvermogen

● Waarom kiezen voor de private stichting als doelvermogen? 

○ Rechtspersoonlijkheid 

○ Afgezonderd vermogen: de goederen hoeven niet per se aan de kinderen te worden 

overgedragen om ten definitieve titel uit de nalatenschap van de ‘pater familias’ te 

verdwijnen 

○ Het bestuur kan op flexibele en stabiele wijze worden georganiseerd 

■ het bestuur vindt in België plaats, zodat men eigen vertrouwenspersonen kan 

benoemen

■ aandachtspunt: hervorming vennootschapsrecht kiest voor statutaire zetelleer 

○ het vermogen vrijwaren van allerlei risico’s en aansprakelijkheden 

○ Opgelet: patrimoniumtaks (0,17%)
622
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4. Private stichting als doelvermogen

● Kenmerken

○ oprichting door één of meer natuurlijke personen of rechtspersonen
■ tijdens het leven of bij testament (notarieel testament)

○ symbolisch kapitaal

○ geen leden, noch vennoten

○ aanduiding van begunstigde(n)

○ belangeloos doel
■ mag privé zijn

○ inbreng vermogen in de private stichting
■ schenking

– ministeriële machtiging boven € 100.000 (geïndexeerd)
– niet vereist voor bank- en handgiften

■ legaat
– ministeriële machtiging afgeschaft bij wet van 16 juli 2017

623

4. Private stichting als doelvermogen

● Fiscale aspecten

○ inbreng
■ hand-, bankgift of buitenlandse notariële schenking (niet vrijwillig ter registratie 

aangeboden)  
– geen schenkbelasting
– driejarige (Waals Gewest: vijfjarige) risicotermijn → 8,5% erfbelasting 
– zevenjarige risicotermijn gunstregime familiebedrijven → 3% of 7% erfbelasting

■ Belgische notariële schenking (of vrijwillige registratie) 
– 5,5% schenkbelasting - 0% schenkbelasting gunstregime familiebedrijven
– zowel roerend als onroerend vermogen

○ de private stichting zelf
– in principe rechtspersonenbelasting 

→ risico: vennootschapsbelasting - aandacht bij doelomschrijving 
– jaarlijkse tax 0,17% 
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4. Private stichting als doelvermogen

● Uitkeringen door de private stichting 

○ Federale rulingdienst: geen registratie- of successierechten verschuldigd bij uitkeringen 
uit Belgische private stichtingen (idem Liechtensteinse stiftung en Curaçao stichting)

○ VLABEL VB nr. 16025 - Lichtensteinse stiftung

■ Situatie: uitkering van geldsommen uit een Liechtensteinse stiftung ten voordele van 
de begunstigden (aangeduid in het huishoudelijk reglement)

■ In motivering verwijzen aanvragers naar federale ruling nr. 2014.543 - federale 
rulingdienst besluit dat de uitkeringen noch via de algemene regel (artikel 1 W. 
Succ.), noch via de fictiebepalingen (artikelen 4,3°, 7 en 8 W. Succ), noch via de 
antimisbruikbepaling kunnen worden belast

625

4. Private stichting als doelvermogen

○ VLABEL VB nr. 16025 - Lichtensteinse stiftung

■ VLABEL volgt de federale rulingdienst op volgende punten: 

● de stiftung is een eigen zelfstandige juridische persoon met 
rechtspersoonlijkheid
→ de overgedragen goederen maken geen deel meer uit van het 

patrimonium van vader

● de overdracht aan de stiftung is een kosteloze verrichting, die niet belast wordt 
omdat vader het vermogen meer dan drie jaar voor zij overlijden heeft 
overgedragen

● de overdracht door de stiftung aan de begunstigden wordt niet gekwalificeerd 
als een schenking door vader onder de opschortende termijn/voorwaarde van 
zijn overlijden
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4. Private stichting als doelvermogen

○ VLABEL VB nr. 16025 - Lichtensteinse stiftung

■ VLABEL wijkt af van de federale rulingdienst met betrekking tot de toepassing van 
artikel 2.7.1.0.6 VCF

● De uitkering is een kosteloze overdracht van sommen aan een 
persoon na het overlijden van de erflater ingevolge een contract dat 
door de erflater in het voordeel van die persoon gemaakt beding bevat 

● Verantwoording:

○ de stiftung beslist discretionair welke sommen, op welk tijdstip en in 
welke verhouding worden uitgekeerd 

○ maar de ‘economische’ oprichter, zijnde vader, heeft de begunstigden 
aangeduid

○ huishoudelijk reglement stelt ‘op basis van de bij de oprichting van de 
stichting door de economische oprichter gegeven instructies’

○ ontegensprekelijk en overeenkomst
627

4. Private stichting als doelvermogen

○ VLABEL VB nr. 16025 - Lichtensteinse stiftung

■ Bedenkingen

● Contract?

○ VLABEL ziet een contractuele band tussen ‘economische’ oprichter en de 
gemandateerde om de stichting om te richten

○ de gemandateerde persoon handelt enkel in zijn naam en voor zijn 
rekening

○ geen contractuele band

○ eenzijdige rechtshandeling 

● Vergelijk met VLABEL SP 15033 en 15076 over trusts

○ steeds sprake van een derdenbeding, belast in de erfbelasting 

○ moment van belasting is afhankelijk van discretionaire of niet-
discretionaire trust

628
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4. Private stichting als doelvermogen

○ VLABEL VB nr. 16049 - Oprichting Belgische Private stichting

■ Situatie: 

● de oprichting van een Belgische private stichting door een VZW, waarna een 
effectenportefeuille door een VzR wordt ingebracht 

● de vijf leden van VzR maken deel uit van een religieuze zustergemeenschap

● doel: realisatie van het religieus doel van de VzR en het bekostigen van het 
materieel, medisch en religieus onderhoud van de zustergemeenschap

629

4. Private stichting als doelvermogen

○ VLABEL VB nr. 16049 - Oprichting Belgische Private stichting

■ Beslissing: indien de stoffelijke voordelen bij het overlijden van één van de leden van 
de VzR worden uitgekeerd ter verwezenlijking van de belangeloze doelen van de 
stichting, dan:

● zijn dit uitkeringen op beslissing van de raad van bestuur van de stichting 

● is er geen beding ten behoeve van een derde

● is er geen erfbelasting verschuldigd 

■ Hier beslist VLABEL wel in lijn met de federale rulingdienst

630
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4. Private stichting als doelvermogen

○ VLABEL VB nr. 17040 - Oprichting Belgische Private stichting

■ Situatie:

● vader wil een Belgische private stichting oprichten met als doel het beheer van 
het vermogen en de verzorging en de bescherming van zijn dochter voor de 
tijd dat hij er niet meer zal zijn of zelf onbekwaam wordt

● dochter (die zelf twee kinderen heeft) is niet in staat om haar vermogen zelf te 
beheren en is hiervoor aangewezen op enerzijds haar vader en anderzijds haar 
bewindvoerster

● vader vreest dat de dochter na zijn overlijden (en na overlijden van zijn 
echtgenote) het geërfde vermogen niet gepast zal kunnen beheren. 

● doel: bescherming en verzorging van de dochter en na haar overlijden, van de 
kleinkinderen

631

4. Private stichting als doelvermogen

○ VLABEL VB nr. 17040 - Oprichting Belgische Private stichting

■ Motivering: binnen de verwezenlijking van het (belangeloos) doel is de private 
stichting vrij om discretionair te bepalen hoe deze bescherming en verzorging zal 
gebeuren (geldelijke uitkeringen, onrechtstreekse geldelijke steun, steun in natura) 

■ Beslissing

● “het doel van de stichting kan niet bestaan uit de zuivere overdracht van een 
vermogen naar een volgende generatie”

● geen animus donandi 

● geen belasting op grond van artikel 2.7.1.0.6 VCF: “Enkel die uitkeringen die 
door de private stichting tijdens de duur van stichting gedaan worden, die strikt 
kaderen binnen de verwezenlijking van het belangeloos doel en dus bestaan 
uit geldelijke uitkeringen of andere vormen van steun, zullen niet onderworpen 
worden aan erf- of schenkbelasting”.

632
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4. Private stichting als doelvermogen

○ VLABEL VB nr. 17040 - Oprichting Belgische Private stichting

■ Bedenkingen

● VLABEL stelt niet waarom art. 2.7.1.0.6 VCF niet van toepassing is en doet geen 
uitspraak over eventueel fiscaal misbruik 

● enerzijds belastbaarheid van uitkeringen door buitenlandse stichtingen 
(Liechtensteinse “stiftung en Antilliaanse stichting) en onbelastbaarheid van 
uitkeringen door een Belgische private stichting. 
→ onderscheid objectief verantwoord? 

633

5. Holdingstructuren

● Algemeen

○ Inbreng aandelen werkvennootschap(pen) in een holdingvennootschap

○ In context van familiebedrijf: organisatie van zeggenschap over het familiebedrijf via de 
statuten van de holdingvenootschap en/of aandeelhoudersovereenkomst op niveau 
holdingvennootschap

● Waarom kiezen voor een holdingvennootschap? 

○ Rechtspersoonlijkheid 

○ Groep van vennootschappen, waarvan men de controle en de financiën wil centraliseren 

○ Step up? 

● De ideale vennootschapsvorm voor een holding bestaat niet 
→ afhankelijk van feiten, wensen, doelstellingen, … 

634
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5. Holdingstructuren

Hervorming van het vennootschapsrecht 

● Uitgangspunt 

○ BV: de basis vennootschapsvorm met flexibiliteit als uitgangspunt

○ NV: complexere regeling, bedoeld voor de echt grote ondernemingen 

○ CV: voor ondernemingen die het coöperatief gedachtegoed nastreven

635

5. Holdingstructuren

Hervorming van het vennootschapsrecht 

● Een flexibele BV en de CV krijgt haar eigenheid terug

● Oneigenlijk gebruik van de CVBA

○ CVBA: coöperatieve gedachtegoed

○ oneigenlijk gebruik omwille van de soepelheid

■ voorbeeld: meervoudig stemrecht, differentiatie in vermogensrechten, mogelijkheid 
uittreding/uitsluiting van aandeelhouders

■ CVBA dikwijls gebruik in het kader van vermogens- en successieplanning

636
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5. Holdingstructuren

Hervorming van het vennootschapsrecht 

● Soepelheid van de CVBA nu ook voorzien in de BV

○ ongelijke stem- en vermogensrechten
→ voorbeeld: mogelijkheid om alle aandeelhouders evenveel stemrechten (zeggenschap) 
toe te kennen, onafhankelijk van hun aandelenbezit; mogelijkheid toekenning 
preferentieel dividend

○ uittreding/uitsluiting van aandeelhouders mogelijk 

○ overdracht van aandelen kan op maat worden geregeld
→ mogelijkheid vrije overdracht van aandelen BV

637

5. Holdingstructuren

Het bestuur

638

NV BV CV

● Drie mogelijke bestuursvormen:
○ monistisch: 

■ collegiaal
■ minstens drie leden

→ twee indien twee 
aandeelhouders

■ coöptatie
○ één bestuurder: al dan niet 

statutair 
○ dualistisch: 

■ raad van toezicht 
→ cf monistisch bestuur 

■ directieraad 
→ benoeming en ontslag 
door raad van toezicht 

■ met elk minstens drie 
leden

● Drie mogelijke bestuursvormen 
(zaakvoerder):

○ eén bestuurder
○ meerdere bestuurders 

(concurrentieel)
○ collegiaal bestuurder

→ coöptatie, tenzij statutair 
uitgesloten

● Al dan niet statutair

● Drie mogelijke bestuursvormen:
○ eén bestuurder
○ meerdere bestuurders 

(concurrentieel)
○ collegiaal bestuurder

→ coöptatie, tenzij statutair 
uitgesloten

● Al dan niet statutair

● Duur: 
○ maximaal zes jaar, onbeperkt 

verlengbaar
○ één bestuurder: geen maximale 

duurtijd

● Bepaalde/onbepaalde duur ● Bepaalde/onbepaalde duur
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5. Holdingstructuren

Het bestuur

639

NV BV CV

● Ontslag: 
○ monistisch: ad nutum afzetbaar 

suppletief
○ dualistisch: 

■ raad van toezicht: ad 
nutum afzetbaar 
suppletief

■ directieraad: raad van 
toezicht 

○ één bestuurder: 
■ statutair bestuurder: 

statutenwijziging
→ geen vetorecht 
wettige reden

■ niet-statutair 
bestuurder: ad nutum 
suppletief

● Ontslag: 
○ statutair bestuurder: 

statutenwijziging
○ niet-statutair bestuurder: ad 

nutum suppletief
○ wettige reden (algemene 

vergadering - gewone 
meerderheid)

● Ontslag: 
○ statutair bestuurder: 

statutenwijziging
○ niet-statutair bestuurder: ad 

nutum suppletief
○ wettige reden (algemene 

vergadering - gewone 
meerderheid)

● Dagelijks bestuur mogelijk ● Dagelijks bestuur mogelijk ● Dagelijks bestuur mogelijk

5. Holdingstructuren

Uitgifte van effecten

● Nagenoeg onbeperkte vrijheid om nieuwe varianten (= categorieën) van effecten te creëren 

○ enkel beperkt door haar creativiteit
→ o.a. volgende categorieën van effecten: aandelen, obligaties, inschrijvingsrechten 
(warrants worden voortaan inschrijvingsrechten genoemd), converteerbare obligaties, 
certificaten, winstbewijzen…

○ uitzondering CV: enkel uitgifte van aandelen op naam met stemrecht en obligaties, en 
geen mogelijkheid tot certificering

● Binnen iedere categorie kunnen verschillende rechten (= soorten) worden gekoppeld aan 
effecten 
→ o.a. volgende soorten van aandelen van een bepaalde categorie: meervoudig           
stemrecht, geen stemrecht, bijzondere rechten bij de aanstelling van bestuurders,     
meervoudig winstrecht, ...

640
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5. Holdingstructuren

Uitgifte van effecten

● Uitgangspunt blijft: 

○ elke aandeel geeft recht op één stem 

○ elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo 

→ Maar statutaire afwijkingen mogelijk

● Voorbeeld: NV X heeft volgende aandelen uitgegeven:
- 5 aandelen zonder stemrecht
- 5 aandelen met enkelvoudig stemrecht;
- 5 aandelen met dubbel stemrecht,
- 5 aandelen met drievoudig stemrecht, voordrachtrecht bestuurders en een vetorecht 

tegen investeringen boven een bedrag van €25.000

641

5. Holdingstructuren

Leonijnsbeding 

● Beperking leonijns beding

○ het is niet mogelijk om één aandeelhouder geheel uit te sluiten van de winst of alle winst 
toe te kennen 

○ een aandeelhouder kan wel worden uitgesloten van deelname in verlies 
= versoepeling
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5. Holdingstructuren

● Fiscale aspecten

○ Geen fiscaal transparante structuur

○ Wel holding met als doel:
■ centraliseren beslissingen
■ centraliseren financiën

643

6. Conclusie

Welke controlestructuur rond het familiebedrijf? 

● Waarom kiezen voor een maatschap?
○ fiscale transparantie: er wordt geen afzonderlijk fiscaal niveau gecreëerd 
○ discreet
○ weinig formaliteiten en jaarlijkse kosten 
○ één familiale vennootschap, duidelijkheid omtrent de opvolging, maar de ouders willen nog 

controle behouden

● Waarom kiezen voor de certificering van aandelen?
○ fiscale transparantie: er wordt geen afzonderlijk fiscaal niveau gecreëerd, indien de 

doorstortingsplicht wordt nageleefd 
○ rechtspersoonlijkheid 
○ groep van vennootschappen of een vennootschap waarbij de ouders de opvolging zeer ver in de 

tijd wensen te regelen, het dividendbeleid wensen te bepalen, een interne markt voor                   de 
verkoop van de certificaten wensen uit te werken, … 
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6. Conclusie

Welke controlestructuur rond het familiebedrijf? 

● Waarom kiezen voor een holdingstructuur?  
○ rechtspersoonlijkheid
○ groep van vennootschappen, waarbij men de controle en de financiën wenst te centraliseren

● Combinatie holding en maatschap of certificeringsvehikel 

● Combinatie certificeringsvehikel en maatschap 
○ voordeel: desondanks de doorstortingsplicht in de stichting, blijven de opbrengsten centraal 

gehouden in de maatschap

645

Vragen?
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Bijlagen

647

Inhoud bijlagen

Deel I. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deel II. Waals Gewest
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Deel 1
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

649

1.1
Basisprincipes successierechten Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest
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Inhoudstafel basisprincipes successierechten (BHG)

1) Belastbaar voorwerp
2) Tarieven

651

1. Belastbaar voorwerp

Recht van successie: nalatenschap rijksinwoner

Recht van overgang: Belgische onroerende goederen van een niet-rijksinwoner

Rechten zijn verschuldigd op erfgoederen ongeacht of zij ingevolge wettelijke devolutie, uiterste 
wilsbeschikking of contractuele erfstelling worden overgemaakt

Fictiebepalingen: art. 4-11, 64-65 Br.W.Succ.
○ Schuldbekentenis bij testament

○ Bevoordeling vermomd als schuld

○ Schenking roerende goederen onder opschortende voorwaarde van overlijden schenker

○ Ongelijke verdeling huwgemeenschap

○ Niet-geregistreerde schenking binnen 3 jaar voor het overlijden

○ Beding ten behoeve van een derde

○ Gesplitste verkrijging van het vruchtgebruik en de blote eigendom 

○ Verdeling onder voorbehoud van een levenslang recht

○ Afstand ten bezwarende titel onder voorbehoud van een levenslang recht

○ Legaat met lasten in het voordeel van een derde 652

651
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2. Tarieven

● In rechte lijn en tussen partners
○ partners: geen feitelijk samenwonende partner (art. 48 Br.W.Succ.)
○ geen gesplitste taxatie (roerend/onroerend)
○ individuele taxatie

653

Gedeelte van het netto-aandeel in euro Percentage per schijf

van tot

0,01 50.000 3 %

50.000,01 100.000 8 %

100.000,01 175.000 9 %

175.000,01 250.000 18 %

250.000,01 500.000 24 %

boven de 500.000 30 %

2. Tarieven

● In rechte lijn en tussen partners
○ worden gelijkgesteld met nakomelingen (art. 50 Br.W.Succ.)

■ kind van partner
■ kind van een vooroverleden partner mits de partnerrelatie nog bestond op het 

ogenblik van overlijden
■ persoon die niet van de erflater afstamt maar die, op het ogenblik van overlijden, 

gedurende minimum één ononderbroken jaar bij de erflater heeft ingewoond en 
gedurende die tijd hoofdzakelijk van de erflater/partner van de erflater/erflater en 
partner/erflater en andere personen/partner van de erflater en andere personen de 
hulp en verzorging heeft gekregen die kinderen normaal van hun ouders krijgen

○ tarief tussen partners wordt niet toegepast na echtscheiding, scheiding van tafel en bed of 
beëindiging van wettelijke samenwoning, tenzij de partners gemeenschappelijke kinderen 
of nakomelingen hebben

654
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2. Tarieven

● In rechte lijn en tussen partners
○ er wordt geen rekening gehouden met de verwantschapsband ingevolge gewone adoptie 

(art. 52 Br.W.Succ.), tenzij: 
■ het adoptief kind een kind is van de echtgenoot van de adoptant
■ het adoptief kind, op het ogenblik van de adoptie, onder voogdij was van de openbare 

onderstand, een OCMW of een vergelijkbare instelling in de EER, of een wees van een 
voor België gestorven vader of moeder

■ het adoptief kind gedurende drie jaar zonder onderbreking van de adoptant (ev. met 
diens echtgenoot/persoon met wie deze samenwoont) de hulp en verzorging heeft 
gekregen die kinderen normalerwijze van hun ouders krijgen

■ de adoptie werd gedaan door een persoon van wie al de afstammelingen voor België 
gestorven zijn

655

2. Tarieven

Tarieven Brussels Hoofdstedelijk Gewest broers/zussen
● individuele taxatie
● Indien nalatenschap minder dan 1.250 euro: vrijgesteld

656

Gedeelte van het netto-aandeel in euro Percentage per schijf

van tot

0,01 12.500 20 %

12.500,01 25.000 25 %

25.000,01 50.000 30 %

50.000,01 100.000 40 %

100.000,01 175.000 55 %

175.000,01 250.000 60 %

boven de 250.000 65 %
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2. Tarieven

Tarieven Brussels Hoofdstedelijk Gewest ooms/tantes/neven en nichten
● gezamenlijke taxatie
● Indien nalatenschap minder dan 1.250 euro: vrijgesteld

657

Gedeelte van het aandeel in euro Percentage per schijf

van tot

0,01 50.000 35 %

50.000,01 100.000 50 %

100.000,01 175.000 60 %

boven de 175.000 70 %

2. Tarieven

Tarieven Brussels Hoofdstedelijk Gewest alle anderen
● gezamenlijke taxatie
● Indien nalatenschap minder dan 1.250 euro: vrijgesteld

658

Gedeelte van het aandeel in euro Percentage per schijf

van tot

0,01 50.000 40 %

50.000,01 75.000 55 %

75.000,01 175.000 65 %

boven de 175.000 80 %
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2. Tarieven

Vrijstellingen tarieven Brussels Hoofdstedelijk Gewest in rechte lijn

● geen successierecht betalen op de eerste schijf van 15.000 euro.
● kinderen van de overledene die nog geen 21 jaar zijn, krijgen een extra vrijstelling van 2.500 euro 

per volledig jaar dat zij de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben. 

Voorbeeld

Anna Peeters sterft en laat als erfgenaam haar dochter Els na. Els is 17 jaar en 6 maand.

Na aftrek van de begrafeniskosten en de schulden van Anna bedraagt het nagelaten actief 30.000 euro.

Els heeft recht op de volgende vrijstellingen:
● een belastingvrij gedeelte van 15.000 euro
● een bijkomend belastingvrij gedeelte van 2.500 euro x 3 (= volledige jaren tot 21) 7.500 euro

Het successierecht dat Els verschuldigd is, wordt berekend op 30.000 euro – 22.500 euro (= vrijgesteld 
bedrag) = 7.500 euro

Zij moet het volgende bedrag aan successierecht betalen: 7.500 euro x 3% = 225 euro

659

2. Tarieven

Vermindering tarieven Brussels Hoofdstedelijk Gewest LLE/LLWSP

- geen successierecht op de eerste schijf van 15.000 euro van zijn of haar erfdeel (art. 54 
Br.W.Succ.)

- bovendien wordt de helft van de extra vrijstellingen die de gemeenschappelijke kinderen samen 
krijgen, toegekend aan de echtgenoot of samenwonende partner

660
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2. Tarieven

Tarieven Brussels Hoofdstedelijk Gewest LLE/LLWSP
- geen successierecht op netto-aandeel gezinswoning (art. 55bis Br.W.Succ.)

● LLE  + LLWSP
● vrijstelling geldt niet indien de wettelijk samenwonende partner 

○ een bloedverwant is in de rechte lijn van de erflater 
○ een rechtverkrijgende is die wordt gelijkgesteld met bloedverwanten in rechte 

lijn
○ een broer of zus van de erflater
○ een neef of nicht van de erflater
○ een oom of tante van de erflater

● geen minimumduur

661

2. Tarieven

Verminderingen tarieven Brussels Hoofdstedelijk Gewest in rechte lijn/ LLE/LLWSP
● Op vraag van de erfgenaam in rechte lijn of LLWSP kan van de tarieven in de tabel afgeweken 

worden, wanneer de nalatenschap
○ een deel in volle eigendom van het gebouw omvat
○ waarin de overledene ten minste 5 jaar zijn hoofdverblijfplaats had

● In dat geval zijn op dat gedeelte van de nalatenschap (hoofdverblijfplaats) de volgende tarieven 
van toepassing tot 250.000 euro (hoger: gewone tarieven):

662

Belastingschijven in euro Percentage per 
schijf

van tot

0,01 50.000 2 %

50.000,01 100.000 5,3 %

100.000,01 175.000 6 %

175.000,01 250.000 12 %
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1.2.
Gunstmaatregel familiebedrijven Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest

663

1.2 Gunstmaatregel familiebedrijven Br. Gewest

● Gunstregime Brussels Hoofdstedelijk Gewest (art. 60bis e.v. Br.W.Succ. en art. 140/1 e.v. Br.W.Reg.)
○ met ingang van 1 januari 2017 dezelfde tarieven als in Vlaams Gewest: : 

■ Vrijstelling (0%) in schenkbelasting
● geen verlenging risicoperiode

■ Verlaagd vlak tarief (3/7%) in erfbelasting 
● 3%: tarief in rechte lijn en tussen partners (let op: niet FSP!)
● 7%: tarief tussen andere personen 

■ Mits naleving bepaalde voorwaarden op ogenblik van schenking/overlijden en 
gedurende drie jaar na schenking/overlijden
● voormalige termijn van vijf jaar herleid tot drie jaar 

■ Voorwaarden om in aanmerking te komen voor gunstregime
● 1) voorwerp en definitie (familiale onderneming / vennootschap)
● 2) participatievoorwaarde
● 3) activiteitsvoorwaarde

■ Specifieke antimisbruikmaatregel voor recente inbrengen 
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1.2 Gunstmaatregel familiebedrijven Br. Gewest

● Gunstmaatregel familiebedrijven
○ Voorwaarden om in aanmerking te komen voor gunstregime:

■ 1) voorwerp en definitie (familiale onderneming / vennootschap)
● familiale onderneming 

○ voorwerp (cf. Vlaams Gewest): 
■ activa door erflater (of partner) beroepsmatig geïnvesteerd in familiale 

onderneming (bv. machines, cliënteel, bedrijfsgebouw)
■ VE / BE / VG
■ uitgezonderd: overdracht onroerend goed hoofdzakelijk voor bewoning 

bestemd (inrichting) of aangewend (effectief gebruik)
● normale successierechten: maar alleen op onroerend goed in kwestie

○ definitie (cf. Vlaams Gewest): 
■ nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit of een vrij beroep
■ door erflater of partner persoonlijk geëxploiteerd en uitgeoefend
■ al dan niet samen met anderen

665

1.2 Gunstmaatregel familiebedrijven Br. Gewest

● Gunstmaatregel familiebedrijven
○ Voorwaarden om in aanmerking te komen voor gunstregime:

■ 1) voorwerp en definitie (familiale onderneming / vennootschap)
● familiale vennootschap 

○ voorwerp (cf. Vlaams Gewest): 
■ aandelen/certificaten van een familiale vennootschap
■ VE / BE / VG

○ definitie (cf. Vlaams Gewest): 
■ elke vennootschap die de uitoefening van een nijverheids-, 

handels-, ambachts-, of landbouwactiviteit of een vrij beroep tot 
doel heeft en uitoefent 

■ zetel van  werkelijke leiding in EER 
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1.2 Gunstmaatregel familiebedrijven Br. Gewest

● Gunstmaatregel familiebedrijven
○ Voorwaarden om in aanmerking te komen voor gunstregime:

■ 1) voorwerp en definitie (familiale onderneming / vennootschap)
● familiale vennootschap 

○ holdingstructuren
■ actieve holding: de holdingvennootschap heeft zelf een nijverheids-

, handels-, ambachts-, of landbouwactiviteit of een vrij beroep tot 
doel en oefent deze activiteit zelf uit 

■ passieve holding: kwalificeert toch als familiale vennootschap 
indien de holdingvennootschap minstens 30% van de aandelen 
houdt van minstens één directe dochtervennootschap die wel 
actief
is en deze actieve dochtervennootschap heeft haar zetel van 
werkelijke leiding in EER

667

1.2 Gunstmaatregel familiebedrijven Br. Gewest

● Gunstmaatregel familiebedrijven
○ Voorwaarden om in aanmerking te komen voor gunstregime:

■ 2) Participatievoorwaarde sedert 2016 overeenkomstig Vlaamse 
participatievoorwaarden: 
● Erflater en/of familie bezit 50% van de aandelen in volle eigendom van de 

vennootschap
● Erflater en/of familie bezit 30% én deze familie bezit samen met 1 andere 

familie 70% van de aandelen in volle eigendom van de vennootschap
● Erflater en/of familie bezit 30% én deze familie bezit samen met 2 andere 

families 90% van de aandelen in volle eigendom van de vennootschap
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1.2 Gunstmaatregel familiebedrijven Br. Gewest

● Gunstmaatregel familiebedrijven
○ Voorwaarden om in aanmerking te komen voor gunstregime:

■ 3) activiteitsvoorwaarde
● Uitgesloten van het gunstregime: vennootschappen die geen reële 

economische activiteit hebben 
○ circulaire: twee elementen mbt “reële economische activiteit”

■ 1) de aard van de exploitatie
■ 2) het leveren van een bijdrage aan de economie 

● Een vennootschap wordt geacht geen reële economische activiteit te hebben 
indien uit de goedgekeurde jaarrekening van minstens één van de drie 
boekjaren voorafgaand aan het overlijden cumulatief aan twee voorwaarden is 
voldaan:
○ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (post 62 resultatenrekening) 

gelijk of lager is dan 1,5% van totale activa (balanspost 20/58)
○ Terreinen en gebouwen (post 22 jaarrekening) meer dan 50% 

van totale activa (balanspost 20/58)

669

1.2 Gunstmaatregel familiebedrijven Br. Gewest

● Gunstmaatregel familiebedrijven
○ Behoud vermindering: het verlaagd tarief in erfbelasting kan maar behouden blijven indien 

gedurende drie jaar vanaf het overlijden cumulatief aan een aantal voorwaarden wordt 
voldaan
■ familiale onderneming

● ononderbroken voortzetten van dezelfde activiteit (i.t.t. Vlaams Gewest) 
gedurende 3 jaar na datum overlijden met dien verstande dat de familiale 
onderneming wel kan overgedragen worden

● indien en in de mate dat de onroerende goederen (die met verlaging van 
erfbelasting werden overgedragen) gedurende periode van 3 jaar niet 
hoofdzakelijk tot bewoning worden aangewend/bestemd
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1.2 Gunstmaatregel familiebedrijven Br. Gewest

● Gunstmaatregel familiebedrijven
○ Behoud vermindering: het verlaagd tarief in erfbelasting kan maar behouden blijven indien 

gedurende drie jaar vanaf het overlijden cumulatief aan een aantal voorwaarden wordt 
voldaan
■ familiale vennootschap

● blijven kwalificeren als familiale vennootschap
● ononderbroken een activiteit van de familiale vennootschap voortzetten
● jaarlijks een (geconsolideerde) jaarrekening opmaken en publiceren
● zetel van werkelijke leiding van de vennootschap mag evenmin buiten de EER 

worden verplaatst 
● kapitaal mag niet dalen door uitkeringen of terugbetalingen

671

1.2 Gunstmaatregel familiebedrijven Br. Gewest

● Gunstmaatregel familiebedrijven: 
○ attesten?

■ aanvraag vermindering: 
● vererving: attest zenden bij aangifte van nalatenschap (Dienst Inkohiering van 

de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit)
● schenking: attest wordt voorgelegd op moment van registratie van schenking 

■ behoud van vermindering: twee latere attesten (ter controle): aanvragers moeten elk 
jaar bevestigen dat ze nog steeds voldoen aan de voorwaarden 
● eerste attest: wordt overgemaakt voor de 500e dag volgend op het 

overlijden/datum schenkingsakte en moet bevestigen dat de vereiste 
voorwaarden tijdens het eerste jaar vervuld waren 

● tweede attest: wordt overgemaakt voor de 865e dag volgend op het 
overlijden/datum schenkingsakte, en moet bevestigen dat de vereiste 
voorwaarden tijdens het tweede jaar vervuld waren 

● na 3 jaar controle door bevoegde ambtenaar
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1.2 Gunstmaatregel familiebedrijven Br. Gewest

● Gunstmaatregel familiebedrijven
○ specifieke antimisbruikmaatregel voor recente inbrengen 

■ uitdrukkelijke antimisbruikbepaling voor de inbreng van activa in de familiale 
vennootschap of de beroepsmatige aanwending van activa in de familiale 
onderneming 
● inbreng situeert zich één jaar voorafgaand aan het overlijden/schenking, dan 

wordt deze inbreng of aanwending vermoed een niet-tegenstelbare handeling 
te zijn waarvoor het verlaagd tarief niet kan worden toegepast 
○ weerlegbaar vermoeden: belastingplichtige kan aantonen dat inbreng 

van activa was ingegeven door andere redenen dan het niet betalen van 
successierechten/schenkingsrechten 
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Deel 2
Waals Gewest
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2.1.
Basisprincipes successierechten Waals Gewest

675

Inhoudstafel basisprincipes successierechten (WG)

1) Belastbaar voorwerp
2) Tarieven
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1. Belastbaar voorwerp

Recht van successie: nalatenschap rijksinwoner

Recht van overgang: Belgische onroerende goederen van een niet-rijksinwoner

Rechten zijn verschuldigd op erfgoederen ongeacht of zij ingevolge wettelijke devolutie, uiterste 
wilsbeschikking of contractuele erfstelling worden overgemaakt

Fictiebepalingen: art. 4-11 en 64-65 W.W.Succ.
○ Schuldbekentenis bij testament

○ Bevoordeling vermomd als schuld

○ Schenking roerende goederen onder opschortende voorwaarde van overlijden schenker

○ Ongelijke verdeling huwgemeenschap

○ Niet-geregistreerde schenking binnen 3 jaar voor het overlijden

○ Beding ten behoeve van een derde

○ Gesplitste verkrijging van het vruchtgebruik en de blote eigendom 

○ Verdeling onder voorbehoud van een levenslang recht

○ Afstand ten bezwarende titel onder voorbehoud van een levenslang recht

○ Legaat met lasten in het voordeel van een derde 677

1. Belastbaar voorwerp

● Wijzigingen n.a.v. Waals decreet “portant diverses dispositions pour un impôt plus juste” 
(inwerkingtreding 1 januari 2022):
○ verlenging risicotermijn van drie jaar naar vijf jaar

■ risicotermijn van vijf jaar geldt voor niet-geregistreerde schenkingen gedaan vanaf 1 
januari 2022
● termijn van drie jaar blijft van toepassing op schenkingen gedaan voor 1 januari 

2022
○ risicoperiode van 3 of 5 jaar wordt beoordeeld door het gewest dat 

heffingsbevoegd is om erfbelasting/successierechten te heffen over de 
nalatenschap van de schenker-erflater
■ voorbeeld (volgende slide)
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1. Belastbaar voorwerp

● voorbeeld verlenging risicotermijn in Waals Gewest van drie jaar naar vijf jaar

○ Jan doet op 5 februari 2022 een niet-geregistreerde bankgift aan zijn zoon Piet. Jan woont ten tijde van 
de bankgift in het Vlaams Gewest, maar verhuist op 1 februari 2023 naar het Waalse Gewest. Op 1 
maart 2026 overlijdt Jan.

○ In de laatste vijf jaar voor zijn overlijden heeft Jan het langst gewoond in het Waalse Gewest (met 
name drie jaar en één maand), zodanig dat het Waalse Gewest heffingsbevoegd is. In het Waalse 
Gewest zal rekening worden gehouden met niet-geregistreerde schenkingen die hebben 
plaatsgevonden in een periode van vijf jaar voor het overlijden, doch ten vroegste vanaf 1 januari 2022. 
De niet-geregistreerde bankgift zal in hoofde van Piet worden onderworpen aan successierechten.

○ Stel dat Jan niet was verhuisd naar het Waalse Gewest, dan zou de niet-geregistreerde bankgift van 5 
februari 2022 in hoofde van Piet niet meer worden belast met erfbelasting vermits de risicoperiode van 
drie jaar ten tijde van het overlijden (op 1 maart 2026) reeds zou zijn verstreken.

679

1. Belastbaar voorwerp

● Wijzigingen n.a.v. Waals decreet “portant diverses dispositions pour un impôt plus juste” 
(inwerkingtreding 1 januari 2022):
○ schenkingen onder de opschortende termijn van het overlijden van de schenker, zijn 

voortaan fictieve legaten → erfbelasting op verschuldigd
○ verzekeringsgift: uitkeringen ontvangen door een begiftigde na het overlijden van de 

schenker op grond van een verzekeringsgift, geven voortaan aanleiding geven tot 
erfbelasting (zie infra)
■ vermindering belastbare basis met bedrag waarop reeds schenkbelasting werd 

betaald
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2. Tarieven

Algemeen tarief Waals Gewest in rechte lijn, tussen partners (niet FSP!) - geen opsplitsing 
roerend/onroerend - individuele taxatie

681

Gedeelte van het netto-aandeel in euro Percentage per schijf

van tot en met

0.01 12.500 3 %

12.500,01 25.000 4 %

25.000,01 50.000 5 %

50.000,01 100.000 7 %

100.000,01 150.000 10 % 

150.000,01 200.000 14 %

200.000,01 250.000 18 %

250.000,01 500.000 24 % 

boven de 500.000 30 %

2. Tarieven
Tarief Waals Gewest: broers/zussen

682

Gedeelte van het nettoaandeel in euro Percentage per schijf

van tot

0.01 12.500 20 %

12.500,01 25.000 25 %

25.000,01 75.000 35 %

75.000,01 175.000 50 %

boven de 175.000 65 %
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2. Tarieven
Tarief Waals Gewest oom/tante/neef/nicht

683

Gedeelte van het nettoaandeel in euro Percentage per schijf

van tot

0.01 12.500 25 %

12.500,01 25.000 30 %

25.000,01 75.000 40 %

75.000,01 175.000 55 %

boven de 175.000 70 %

2. Tarieven

Tarief Waals Gewest anderen

684

Gedeelte van het nettoaandeel in euro Percentage per schijf

van tot

0.01 12.500 30 %

12.500,01 25.000 35 %

25.000,01 75.000 60 %

75.000,01 175.000 80 %

boven de 175.000 80 %
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2. Tarieven

Verminderingen tarieven Waals Gewest in rechte lijn

- rechte lijn: kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders) die wettelijk tot de nalatenschap 
geroepen worden, moeten in het Waalse Gewest geen belasting betalen op de eerste schijf van 
12.500 euro van het netto-erfdeel.

- Als het netto-erfdeel niet meer dan 125.000 euro bedraagt, krijgen zij een bijkomende vrijstelling 
van 12.500 euro in de tweede schijf, dus een totale vrijstelling van 25.000 euro.

- De kinderen van de overledene die nog geen 21 jaar zijn, krijgen een extra vrijstelling van 2.500 
euro per volledig jaar dat zij de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben.

685

2. Tarieven
Voorbeeld Waals Gewest in rechte lijn
Dirk De Smet sterft en laat als erfgenaam zijn dochter Hilde na. Hilde is 17 jaar en 6 maanden. 

Na aftrek van de begrafeniskosten en de schulden van Dirk bedraagt het nagelaten actief 150.000 euro.

Hilde heeft recht op de volgende vrijstellingen:

● een belastingvrij gedeelte van 12.500 euro
● een bijkomend belastingvrij gedeelte van 2.500 euro x 3 (= volledige jaren tot 21) = 7.500 euro

Het successierecht dat Hilde verschuldigd is, wordt als volgt berekend:

686

12.500 vrijgesteld 
bedrag

7.500 vrijgesteld 
bedrag

5.000 aan 4 % = 200 euro

25.000 aan 5 % = 1.250 euro

50.000 aan 7 % = 3.500 euro

50.000 aan 10 % = 5.000 euro

Totaal = 9.950 euro

685
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2. Tarieven
Verminderingen tarieven Waals Gewest gehuwden/ WSP

● eerste schijf van 12.500 euro van netto-erfdeel EG/WSP vrijgesteld.

● Als het netto-erfdeel niet meer dan 125.000 euro bedraagt, krijgt hij of zij een bijkomende 
vrijstelling van 12.500 euro in de tweede schijf, dus een totale vrijstelling van 25.000 euro.

● De echtgenoot of wettelijk samenwonende krijgt bovendien de helft van de aanvullende 
vrijstellingen die de gemeenschappelijke kinderen samen krijgen.

● Sinds 1 januari 2018 geniet de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende een 
volledige vrijstelling op het nettoaandeel in het onroerend goed dat diende tot 
hoofdverblijfplaats van de overledene sinds minstens vijf jaar voor de datum van het overlijden. 
Dat nettoaandeel is dus uitgesloten van de belastbare grondslag.
○ automatisch toegekend, maar toepassing moet uitdrukkelijk gevraagd worden in de 

aangifte als de samenwoning geëindigd is door overmacht of om een 
dwingende reden en, in voorkomend geval, moet de overmacht of de 
dwingende reden bewezen worden

687

2. Tarieven
Tarief Waals Gewest in rechte lijn

Voorkeurtarief van toepassing op het nettoaandeel in de gezinswoning dat de erfgenamen in rechte 
lijn erven. Het algemene tarief is van toepassing op de rest van hun deel

688

Gedeelte van het nettoaandeel in euro Percentage per schijf

van tot

0.01 25.000 1 %

25.000,01 50.000 2 %

50.000,01 175.000 5 %

175.000,01 250.000 12 %

250.000,01 500.000 24 % 

boven de 500.000 30 %
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2.2.
Gunstmaatregel familiebedrijven Waals Gewest

689

2.2 Gunstmaatregel familiebedrijven W. Gewest

● Gunstmaatregel familiebedrijven (art. 60bis e.v. W.W.Succ. en art. 140bis e.v. W.W.Reg.)
○ Voorwaarden verschillend per regio:

■ Gunstregime Waals Gewest:
● Vrijstelling (0%) in schenkbelasting

○ geen verlenging risicoperiode
● Vrijstelling (0%) in de erfbelasting 

○ ongeacht de graad van verwantschap 
■ Mits naleving bepaalde voorwaarden op ogenblik van schenking/overlijden en 

gedurende vijf jaar na schenking/overlijden
● Voorwaarden bij schenking en vererving gelijkgeschakeld

■ Voorwaarden om in aanmerking te komen voor gunstregime:
● 1) voorwerp en definitie (familiale onderneming / vennootschap)
● 2) participatievoorwaarde
● 3) activiteitsvoorwaarde
● 4) tewerkstellingsvoorwaarde 
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2.2 Gunstmaatregel familiebedrijven W. Gewest

● Gunstmaatregel familiebedrijven
○ Voorwaarden om in aanmerking te komen voor gunstregime:

■ 1) voorwerp en definitie (familiale onderneming / vennootschap)
● familiale onderneming 

○ eenmanszaak
○ universaliteit van goederen, een bedrijfstak of een handelszaak 

● familiale vennootschap 
○ voorwerp: 

■ effecten van een familiale vennootschap (VE / BE / VG)
■ schuldvorderingen op de vennootschap

○ definitie: 
■ elke vennootschap die de uitoefening van een industriële, handels-, ambachts-, 

of landbouw- of bosbouwonderneming of een vrij beroep, een ambt of een 
post uitoefent

■ zetel van werkelijke leiding in EER
○ holdingstructuren

691

2.2 Gunstmaatregel familiebedrijven W. Gewest

● Gunstmaatregel familiebedrijven
○ Voorwaarden om in aanmerking te komen voor gunstregime:

■ 2) participatievoorwaarde
● Minimum 10% stemrechten in AV
● Indien overdracht minder dan 50 % van de stemrechten in de algemene 

vergadering bedraagt, moet er een aandeelhoudersovereenkomst worden 
gesloten voor een minimumperiode van 5 jaar en m.b.t. minstens 50% van de 
stemrechten in de algemene vergadering
○ Uitzondering: aandeelhoudersovereenkomst moet niet worden gesloten 

indien het geheel van de stemrechten van de algemene vergadering in 
het bezit zijn van de familie van de schenker/overledene

692

691

692



16/09/2022

347

2.2 Gunstmaatregel familiebedrijven W. Gewest

● Gunstregime
○ Voorwaarden om in aanmerking te komen voor gunstregime:

■ 3) activiteitsvoorwaarde
● Uitgesloten van het gunstregime: vennootschappen die geen reële 

economische activiteit hebben 
● Geen vermoeden van geen reële economische activiteit

693

2.2 Gunstmaatregel familiebedrijven W. Gewest

● Gunstmaatregel familiebedrijven
○ Voorwaarden om in aanmerking te komen voor gunstregime:

■ 4) Tewerkstellingsvereiste 
● Ofwel moet de onderneming personeel in de Europese Economische Ruimte 

tewerkstellen op grond van een arbeidscontract,
● Ofwel zijn de uitbater eventueel samen met zijn echtgenoot, de persoon met 

wie hij wettelijk samenwoont, of zijn bloed- of aanverwanten in de eerste graad 
de enige in de Europese Economische Ruimte tewerkgestelde werknemers 
van de onderneming. 
○ In dit geval wordt vereist dat die werknemers aangesloten zijn bij een 

Belgische Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen (art. 140bis §2, 1°
W.Reg.)
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2.2 Gunstmaatregel familiebedrijven W. Gewest

● Gunstmaatregel familiebedrijven: 
○ Behoud vermindering: het verlaagd tarief in erfbelasting kan maar behouden blijven indien 

gedurende vijf jaar vanaf het overlijden cumulatief aan een aantal voorwaarden wordt 
voldaan
■ Behoud van activiteit gedurende vijf jaren 
■ Behoud tewerkstelling voor minimum 75% gedurende vijf jaren 
■ Behoud van werkingsmiddelen/ maatschappelijk kapitaal van het bedrijf gedurende 

5 jaar na de schenking 
■ Zetel mag gedurende 5 jaar na de schenking niet verplaatst worden naar een staat 

buiten EER
■ Onroerende goederen mogen niet tot bewoning aangewend of bestemd worden 

gedurende 5 jaar na schenking

○ Verplicht attest
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