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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.

2

1

2



7/02/2022

2

Inhoudstafel

I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

II. Aanleiding tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht

III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

IV. Betere wettelijke omkadering van het stelsel van scheiding van goederen

V. Inwerkingtreding en overgangsrecht

VI. Erfrecht in functie van samenlevingsvorm

VII. Kopen in functie van samenlevingsvorm

VIII. Lenen in functie van samenlevingsvorm

IX. Levensverzekeringen in functie van samenlevingsvorm

X. Fiscaliteit

3

Deel I
Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

4

3

4



7/02/2022

3

I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Soorten samenlevingsvormen

● Samenwoning
○ feitelijk samenwonen
○ wettelijk samenwonen

● Huwelijk

● Impact samenlevingsvorm op erven, erfbelasting, kopen, lenen, levensverzekeringen?

● Bestaat er een beste keuze van samenlevingsvorm?

5

I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Primair vs. secundair stelsel

● Primair stelsel: rechten en plichten tussen samenwonenden en gehuwden

● Secundair stelsel: vermogensrechtelijke gevolgen tussen samenwonenden en 
gehuwden

6
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I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Feitelijk samenwonen

● = samenleven van twee personen onder één dak, die een gezamenlijke huishouding voeren en 
een duurzame levensgemeenschap hebben opgebouwd
○ feitenkwestie: feitelijke huishouding op hetzelfde adres
○ weerlegbaar vermoeden: inschrijving in het bevolkingsregister

● primair stelsel? 
○ bestaat niet  → gemeen recht
○ natuurlijke verbintenis om bij te dragen in de lasten van het samenwonen 

■ niet in rechte afdwingbaar
■ gewetensplicht

○ hoofdelijkheid voor schulden aangegaan ten behoeve van het samenleven en van de 
kinderen die door hen worden opgevoed 
■ grondslag: vertrouwensleer

○ geen bescherming gezinswoning 

7

I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Feitelijk samenwonen

● secundair  stelsel? 
○ eigendom bewijzen

■ elk behoudt de goederen waarvan men eigendom kan bewijzen, de inkomsten van 
deze goederen en de opbrengsten uit arbeid

■ idem schulden
■ gemeenrechtelijke bewijsregeling

○ indien bewijs niet kan worden geleverd: geen wettelijk vermoeden van onverdeeldheid
■ vermoeden van onverdeeldheid uit gezamenlijk bezit (bv. gezamenlijk aangekocht 

goed) - art. 2279 oud BW
■ uit onverdeeldheid treden steeds mogelijk - art. 815 oud BW
■ niet tegenwerpelijk aan derden

8
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I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Feitelijk samenwonen

● secundair  stelsel? 
○ samenlevingsovereenkomst

■ vorm? geen vormvereisten, kan onderhands (≠ wettelijk samenwonenden)
■ inhoud? contractuele vrijheid, beperkt door openbare orde en 

goede zeden (= wettelijk samenwonenden)
● bv. geen minimumduur van samenwoning opleggen, geen clausules die de 

beëindiging van de samenwoning bemoeilijken, enzoverder
■ wijzigbaarheid? kan te allen tijde worden gewijzigd

9

I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Feitelijk samenwonen

● beëindiging? 
○ kan te allen tijde worden beëindigd

■ zonder rechterlijke tussenkomst
■ zonder motivering
■ zonder opzeggingstermijn

○ geen wettelijke regeling
■ elke partner kan eigen goederen terugnemen, tenzij exclusief eigendomsrecht niet 

kan worden bewezen
■ vordering tot afgifte roerende goederen

● bewijs van eigendomsrecht afleveren 
● bewijs dat goederen in bezit zijn van degene van wie afgifte wordt gevorderd

10
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I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Wettelijk samenwonen

● = samenleven van twee personen die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben 
afgelegd en deze overhandigen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand 
○ voorwaarden: niet gehuwd, niet wettelijk samenwonend, bekwaam
○ geen plechtige overeenkomst 
○ verplichte vermeldingen in verklaring 

● primair stelsel? 
○ art. 1477 oud BW
○ bescherming gezinswoning
○ bijdrage in de lasten van het samenwonen in verhouding tot de mogelijkheden
○ hoofdelijkheid voor schulden aangegaan ten behoeve van het samenleven en van de 

kinderen die door hen worden opgevoed
■ niet voor buitensporige uitgaven 

○ onderhoudsplicht t.a.v. kinderen vooroverleden wettelijk samenwonende, binnen grenzen 
van het uit de nalatenschap/ door schenking/ testament / samenlevingsovereenkomst    
verkregen goederen (tenzij onwaardig) 11

I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Wettelijk samenwonen

● secundair stelsel? 
○ art. 1478 oud BW
○ wettelijke regeling (geen overeenkomst)

■ zoals gehuwden onder stelsel van scheiding van goederen
■ eigendom bewijzen

● elk behoudt de goederen waarvan hij/zij de eigendom kan bewijzen, de 
inkomsten van deze goederen en de opbrengsten uit arbeid (idem schulden)

● gemeenrechtelijke bewijsregeling 
■ indien bewijs niet kan worden geleverd: vermoeden van onverdeeldheid

● vermoeden geldt ook tegenover derden (bv. SE)
● niet bestemmingsgebonden → uitonverdeeldheidtreding mogelijk (art. 815 oud 

BW)
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I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Wettelijk samenwonen

● secundair stelsel? 
○ samenlevingsovereenkomst

■ vorm? moet notarieel (≠ feitelijk samenwonenden)
■ inhoud? contractuele vrijheid, beperkt door openbare orde en 

goede zeden (= feitelijk samenwonenden)
● bv. geen minimumduur van samenwoning opleggen, geen clausules die de 

beëindiging van de samenwoning bemoeilijken, enzoverder
■ wijzigbaarheid? kan te allen tijde worden gewijzigd

13

I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Wettelijk samenwonen

● beëindiging? 
○ gronden tot beëindiging 

■ overlijden
■ huwen van één van de partners (al dan niet met elkaar)
■ verklaring overhandigen aan ambtenaar van de burgerlijke stand

● verklaring in onderlinge overeenstemming
● eenzijdige verklaring

○ kan te allen tijde
○ zonder rechterlijke tussenkomst
○ zonder motivering
○ zonder opzeggingstermijn

● vermeldingen?
datum, identificatie (naam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats), handtekeningen, 
woonplaats beide partijen, de wil om de wettelijke samenwoning te beëindigen

● welke ABS? 
○ gemeente woonplaats beide partijen
○ geen woonplaats in dezelfde gemeente

■ eenzijdige verklaring: woonplaats van degene die verklaring aflegt
■ gemeenschappelijke verklaring: woonplaats van één

14
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I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Wettelijk samenwonen

● beëindiging? 
○ gevolgen 

■ bij gebrek aan andersluidende overeenkomst: 
● eigen goederen blijven eigen
● onverdeeldheid wordt vereffend en verdeeld volgens regels 

gemeen recht (mede-eigendom)

15

I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Wettelijk samenwonen

● beëindiging? 
○ mogelijke knelpunten

■ afwezigheid van verrekening van besparingen
■ onevenredige betaling van de prijs bij aankoop van de gezinswoning door beide 

partners
■ uitvoering van werken door een partner aan een woning in exclusieve eigendom van 

de andere partner
■ vorderingen m.b.t. roerende goederen
■ vermenging van gelden van beide partners op een bankrekening op naam van één 

van hen
■ ongelijke bijdrage in de lasten van het samenleven
■ vorderingen tot het bekomen van een persoonlijk onderhoudsgeld

16
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I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Wettelijk samenwonen

● beëindiging? 
○ mogelijke knelpunten

■ oplossing: vergoedingsregeling
● via verbintenisrechtelijke technieken
● in onderling overleg
● vordering tot verrekening uitgaande van één van de partners

○ juridische grondslag nodig
○ veel discussie over in de praktijk

17

I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Wettelijk samenwonen

● beëindiging?
○ mogelijke knelpunten

■ werken uitgevoerd door de ene partner aan de woning die exclusief eigendom is 
van de andere partner
● ene partner wenst gemaakte kosten te recuperen van ex-partner
● juridische grondslagen waarop men zich ev. kan beroepen: 

○ verrijking zonder oorzaak
■ 4 cumulatieve voorwaarden

● verarming eiser
● verrijking verweerder
● verband tussen verarming en verrijking
● gebrek aan geldige juridische oorzaak (! vaak voorhanden bij WS)

■ veelal afgewezen

○ natrekking
○ kostenleer

18
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I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Wettelijk samenwonen

● beëindiging? 
○ mogelijke knelpunten

■ werken uitgevoerd door de ene partner aan de woning die exclusief eigendom is 
van de andere partner
● ene partner wenst gemaakte kosten te recuperen van ex-partner
● juridische grondslagen waarop men zich ev. kan beroepen: 

○ verrijking zonder oorzaak
○ natrekking

■ art. 555 oud BW
■ partner niet-eigenaar: aantonen eigenaar te zijn van goederen/materialen die zijn 

opgegaan in de woning en de werken op diens kosten zijn verwezenlijkt
■ partner eigenaar heeft keuze:

● werken behouden, mits vergoeding aan partner
● partner verplichting op eigen kosten weg te nemen

■ werken moeten voldoende individualiseerbaar zijn om te kunnen worden 
weggenomen (zoniet: kostenleer)

■ RS eerder weigerachtig

○ kostenleer 19

I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Wettelijk samenwonen

● beëindiging? 
○ mogelijke knelpunten

■ werken uitgevoerd door de ene partner aan de woning die exclusief eigendom is 
van de andere partner
● ene partner wenst gemaakte kosten te recuperen van ex-partner
● juridische grondslagen waarop men zich ev. kan beroepen: 

○ verrijking zonder oorzaak
○ natrekking
○ kostenleer

■ verbeteringen/herstellingen aan goed van partner
● geïncorporeerd in het gebouw (onvoldoende individualiseerbaar)
● noodzakelijke kosten: volledig terugbetaling
● nuttige kosten: meerwaarde wordt vergoed
● luxekosten: geen terugbetaling

■ RS eerder weigerachtig

20
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I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Wettelijk samenwonen

● beëindiging? 
○ mogelijke knelpunten

■ gebruikelijk verweer bij vordering tot verrekening
● bijdrage in de lasten van het samenleven

○ bewijzen dat uitgaven de normale lasten van het samenwonen 
overschrijden (enkel overschrijding wordt vergoed)

○ wordt in concreto door feitenrechter beoordeeld
● op voorhand regelen in samenlevingsovereenkomst om discussie te vermijden

21

I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Wettelijk samenwonen

● beëindiging? 
○ mogelijke knelpunten

■ geen verrekening besparingen
● gevolg: onbillijke situaties indien de ene partner voor het inkomen zorgt en de 

andere voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen
● maatwerk nodig in de praktijk, regeling in samenlevingsovereenkomst

○ bv. verrekenbeding

22
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I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Huwen

● = samenleven van twee personen die gehuwd zijn voor de ambtenaar van de burgerlijke
stand
○ materiële voorwaarden (bv. huwelijksbeletselen)
○ procedurele voorwaarden

23

I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Huwen

● 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

24
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I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Huwen

● secundair  stelsel?
○ 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 stelsel en 
openbare orde

25

I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Huwen - secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels

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

26

💑
Gemeenschappelijk vermogen

👱
Eigen 

vermogen 

man 

👩
Eigen 

vermogen 

vrouw

25
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I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Huwen - secundair stelsel: 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

27

👱
Eigen vermogen man 

💑
Onverdeeldheid 

👩
Eigen vermogen vrouw

I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Huwen - secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels

● wettelijk stelsel
○ wanneer?

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

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

○ drie vermogens

28

💑
Gemeenschappelijk 

vermogen

👩
Eigen vermogen 

vrouw

👱
Eigen vermogen 

man 

27
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I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Huwen - secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels

● wettelijk stelsel
○ drie vermogens

■ eigen vermogen
● eigen omwille van oorsprong: voorhuwelijkse goederen, schenking of erfenis
● eigen omwille van aard: strikt persoonlijke goederen en accessoria

■ gemeenschappelijk vermogen
● alles wat men verwerft binnen het huwelijk (incl. inkomsten EV)
● restcategorie (vermoeden van gemeenschap)

○ bestuursregels
■ eigen goederen

● principe: exclusief bestuur (elke echtgenoot bestuurt eigen vermogen)
● rekening houden met het primair stelsel

■ gemeenschappelijke goederen
● principe: concurrentieel bestuur
● uitzonderingen: 

○ gezamenlijk bestuur (belangrijke handelingen) en
○ alleenbestuur (beroep)

29

I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Huwen - secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels

● wettelijk stelsel
○ valkuilen

■ problematiek rekening-courant vennootschappen
● debetsaldo

○ afhalingen bijdragen tot gezinsuitgaven?  
■ ja: rekening-courant op gemeenschappelijke naam
■ nee: rekening-courant op persoonlijke naam 

● creditsaldo?  
○ wederbelegging eigen vermogen 

■ persoonlijke naam 
■ maar interesten gemeenschappelijke naam

○ uit gemeenschappelijk vermogen: gemeenschappelijke naam 
● veel foutieve boekingen wegens gebrek aan informatie 

30
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I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Huwen - secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels

● wettelijk stelsel
○ valkuilen

■ gelden op rekening
● criterium: herkomst/oorsprong van gelden

○ wettelijk vermoeden van gemeenschap 
○ titularis bankrekening is niet doorslaggevend 

→ regelt enkel de relatie met de bank 
● problematiek: vermenging = onvermijdelijk 

○ door andere stortingen of door interesten 
○ vermijden: 

■ bewijsregels huwelijkscontract
■ overeenkomst met bank dat interesten op gemeenschappelijk 

rekening worden doorgestort
■ geschrift tussen echtgenoten omtrent individualisering 

● problematiek voor vermogensplanning 
→ voorbeeld: schenking tussen echtgenoten eigen goederen 31

I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Huwen - secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels

● wettelijk stelsel
○ valkuilen

■ prijzengeld
● winnend lot (nationale loterij = steeds gemeenschappelijk) 

→ ongeacht met welk geld lotje werd gekocht 
● Win for life 

○ recht op lijfrente: eigen  
○ uitkeringen zelf: gemeenschappelijk 

32
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I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Huwen - secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels

● wettelijk stelsel
○ valkuilen

■ wederbelegging eigen gelden
● wederbelegging = uitzondering op basisregel: aanwinsten tijdens huwelijk zijn 

gemeenschappelijk 
● kan zonder toestemming van de andere echtgenoot 

→ uitzondering: vervroegde wederbelegging 
● onroerende wederbelegging

○ aankoopakte vermeldt wederbelegging 
○ meer dan de helft met eigen gelden betaald (ook kosten) 
○ bij voorkeur in akte oorsprong van geld vermelden
○ bij voorkeur andere echtgenoot mee laten tekenen (kennisname) 
○ mogelijkheid vervroegde wederbelegging

● roerende wederbelegging (gewijzigd door nieuw HVR)
○ geen formaliteiten
○ alles of niet
○ geen vervroegde wederbelegging

33

I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Huwen - secundair stelsel: huwelijksvermogensstelsels

● wettelijk stelsel
○ valkuilen

■ wederbelegging eigen gelden
● roerende wederbelegging

○ nieuw huwelijksvermogensrecht:

Art. 1404 oud BW. “Wederbelegging wordt geacht te zijn gedaan ten
aanzien van een echtgenoot, wanneer komt vast te staan dat de verkrijging
van roerende goederen voor meer dan de helft betaald is uit gelden of uit
de opbrengst van de vervreemding van andere goederen waarvan het
karakter van eigen goed is aangetoond overeenkomstig de bepalingen van
de voorgaande artikelen.”

34

33

34



7/02/2022

18

I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Huwen 

● huwelijksvoordelen
○ ten bezwarende titel, geen schenking
○ bijgevolg geen inbreng/inkorting (erfrecht)
○ bijgevolg ‘reserveproof’

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

● gemeenschapsstelsel: art. 1458 oud BW, art. 1464 oud BW en art. 1465 oud BW
○ art. 1464 oud BW - gemeenschappelijke kinderen: 

inbreng door LLE en niet gelijke verdeling GV
○ art. 1465 oud BW - niet gemeenschappelijke kinderen: 

LLE krijgt meer dan helft van aanwinsten 
○ aanrekenen op beschikbaar deel: vatbaar voor inkorting

○ nieuw art. 1469 oud BW: huwelijksvoordelen (o.a. beding van verrekening, inbreng in TIGV) 
bij scheiding van goederen mogelijk
■ art. 1458 oud BW, art. 1464 oud BW en art. 1465 oud BW van toepassing

35

I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Huwen 

● huwelijksvoordelen
○ maximalisatie LLE
○ toebedeling van het gemeenschappelijk vermogen aan LLE

■ varianten:
● volledig via verblijvingsbeding (“langst-leeft-al-heeft”)
● gedeeltelijk via beding van vooruitmaking of beding van ongelijke verdeling 

(keuzebeding) 
● na de verdeling: via beding van preferentiële toewijzing 

■ inbreng in het gemeenschappelijk vermogen
● combinaties 
● opgelet: niet eenzijdig herroepbaar (in tegenstelling tot schenking tussen 

echtgenoten)

36

35
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I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Huwen 

● huwelijksvoordelen
○ toebedeling van het gemeenschappelijk vermogen aan LLE

■ fiscaal?
● toepassing art. 2.7.1.0.4 VCF: aandeel boven de helft wordt belast in 

erfbelasting
● vermijden?

○ vroeger via techniek van verblijvings- of keuzebeding 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

○ GwH 10 juli 2019: geen discriminatie 
37

I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Huwen 

● huwelijksvoordelen
○ scheiding van goederen

■ toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen (TIGV)

→ laat toe om technieken van toebedeling van de gemeenschap ook deels bij 
scheiding van goederen toe te passen

■ finaal verrekenbeding

→ creëert solidariteit tussen de echtgenoten, maar behoudt autonomie

■ verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde goederen

→ VLABEL? 

38
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I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Huwen 

● huwelijksvoordelen
○ scheiding van goederen

■ 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

39

I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Huwen 

● huwelijksvoordelen
○ scheiding van goederen

■ 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

○ 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
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I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Huwen 

● huwelijksvoordelen
○ scheiding van goederen

■ VLABEL VB nr. 19053 d.d. 21 oktober 2019 
Wijziging huwelijkscontract (verblijvingsbeding onverdeelde goederen)
● VLABEL

○ 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

○ 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 41

I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Huwen 

● huwelijksvoordelen
○ scheiding van goederen

■ 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
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I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Huwen 

● huwelijksvoordelen
○ scheiding van goederen

■ VLABEL VB nr. 20009 d.d. 11 mei 2020 
Wijziging huwstelsel - Toevoeging TIGV en huwelijksvoordelen
● VLABEL

○ toevoeging TIGV door inbreng gezinswoning
■ TIGV = GV in de interne verhouding en  = onverdeeldheid t.a.v. derden
■ voor de heffing van 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

43

I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Huwen 

● huwelijksvoordelen
○ scheiding van goederen

■ 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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I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Huwen 

● huwelijksvoordelen
○ scheiding van goederen

■ VLABEL VB nr. 20026 d.d. 8 juni 2020
Wijziging huwstelsel met toevoeging verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde goederen
● Feiten

○ aanvragers zijn gehuwd onder stelsel van scheiding van goederen
○ wensen (optioneel) verblijvingsbeding voor onverdeelde goederen toe te voegen

■ OG in onverdeeldheid (50-50) ontstaan door aankoop
■ gezamenlijke rekening waarop X gelden wil storten die hij uit een tak21-

verzekering heeft ontvangen (inbreng in onverdeeldheid)
● VLABEL

○ inbreng door X van roerend goed in onverdeeldheid: geen Vlaamse 
registratiebelasting (gelet op roerend karakter)

○ verblijvingsbeding is een verkrijging op grond van een overeenkomst onder levenden
■ toebedeling RG: geen erf- of registratiebelasting
■ toebedeling OG: verdeelrecht indien echtgenoten dezelfde titel 

hebben in onverdeeldheid, verkooprecht indien derde-verkrijger
45

I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

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)
46
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I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

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 

47

I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

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)

47
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I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

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 TGIV 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

I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Voorafgaande beslissingen van VLABEL (5)
●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) 

●VB 21018 - Verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde goederen
○Gehuwd onder SvG

+ keuzebeding mbt onverdeelde goederen
○geen fiscaal misbruik (gelet op feiten en niet-fiscale motieven) 

●VB 21031 - Verblijvingsbeding m.b.t. onverdeelde goederen
○Gehuwd onder SvG 

+ keuzebeding mbt onverdeelde goederen
○geen fiscaal misbruik (gelet op feiten en niet-fiscale motieven) 
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I. Inleiding tot het huwelijksvermogensrecht

Huwen 

● beëindiging?
○ gronden tot beëindiging

■ overlijden
■ echtscheiding

○ gevolgen
■ ontbinding en vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel
■ ! huwelijksvermogensrecht komt voor erfrecht
■ vereffening: rechten van elke echtgenoot op GV vaststellen en ieders aandeel 

bepalen
■ verdeling: van de netto-baten van GV
■ elke echtgenoot behoudt zijn eigen vermogen

51

Deel II
Aanleiding tot hervorming van het 

huwelijksvermogensrecht
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II. Aanleiding tot hervorming huwelijksvermogensrecht

● Laatste grote hervorming dateert van de wet van 14 juli 1976

● Basisprincipes hebben hun deugdelijkheid bewezen

● Nieuw evenwicht tussen de belangen van de LLE, kinderen en andere familieleden

● Toenmalig huwelijksvermogensrecht bood onvoldoende oplossing voor enkele complexe 
maatschappelijke en juridisch-technische problemen
○ het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van verschillende goederen en rechten in het 

wettelijk stelsel
○ de wettelijke omkadering van het stelsel van scheiding van goederen mist nuance en biedt 

geen aanknopingspunt tot conventionele mildering
→ adequaat wettelijk kader om een einde te maken aan de bestaande 
rechtsonzekerheid

53

II. Aanleiding tot hervorming huwelijksvermogensrecht

Wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het 
huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter 
zake, BS 27 juli 2018

De hervorming is gebaseerd op 3 kernthema’s

● Een verfijning van de regels van het wettelijk stelsel
● Een betere wettelijke omkadering van het stelsel van scheiding van goederen en de 

bedingen die de echtgenoten daaraan kunnen toevoegen
● Nieuwe evenwichten inzake de positie van de langstlevende echtgenoot in het 

huwelijksvermogensrecht en het erfrecht
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Deel III
Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

55

III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Doel: oplossing bieden voor knelpunten zonder over te gaan tot een globale hervorming van het 
wettelijk stelsel

Verfijning op 3 vlakken

● kwalificatie goederen
○ opdeling titre en finance
○ huwelijksvermogensrechtelijk statuut van individuele levensverzekeringen

● huwelijksvermogensrechtelijke neutraliteit van de beroepsuitoefening via een vennootschap

● correcte beroepsinkomstenallocatie

56
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III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Opdeling titre en finance

● onderscheid tussen de hoedanigheid en de 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

57

III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Opdeling titre en finance

● 1) Schade- en arbeidsongevallen

○ vóór hervorming huwelijksvermogensrecht

■ art. 1401, 3 oud BW: eigen goed, zonder vergoeding aan het gemeenschappelijk 
vermogen 

■ Cass. d.d. 8 april 1994 en 14 november 2000: gehele schadevergoeding behoort tot 
het eigen vermogen, ook wanneer deze (gedeeltelijk) inkomensverlies dekt
→ bekritiseerd in de rechtsleer

■ rechtsleer (quasi-unaniem)
● recht op schadevergoeding: eigen
● statuut van schadevergoeding: onderscheid afhankelijk van soort schade

○ morele schade: eigen
○ fysieke schade: eigen, maar vergoeding voor inkomensverlies, 

medische kosten en hospitalisatie, rehabilitatie en 
huishoudelijke hulp is gemeenschappelijk 58
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III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Opdeling titre en finance

● 1) Schade- en arbeidsongevallen

○ Wet 22 juli 2018: opdeling tussen titre en finance

■ 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

59

III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Opdeling titre en finance

● 2) Beroepsgoederen

○ vóór hervorming huwelijksvermogensrecht

■ art. 1400, 6 oud BW: gereedschappen en werktuigen die dienen tot het uitoefenen 
van het beroep zijn eigen, mits vergoeding 

■ problematisch:
● begrip “gereedschappen en werktuigen” onvoldoende ruim
● beroepsactieve echtgenoot is bij vereffening-verdeling vergoeding 

verschuldigd voor beroepsgoederen verworven met gemeenschapsgelden
● alleenbestuur beperkt tot noodzakelijke bestuurshandelingen
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III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Opdeling titre en finance

● 2) Beroepsgoederen

○ Wet 22 juli 2018: opdeling tussen titre en finance

■ nieuw art. 1401, §1, 6 oud BW: beroepsactieve echtgenoot kan ten volle over de 
“beroepsgoederen” beschikken
→ begrip ruimer dan “werktuigen en gereedschappen”

■ nieuw art. 1405, §1, 6 oud BW: 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

61

III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Opdeling titre en finance

● 3) Aandelen

○ vóór hervorming huwelijksvermogensrecht

■ art. 1401, 5 oud BW: lidmaatschapsrechten van gemeenschappelijke aandelen in 
vennootschappen, waarin alle aandelen op naam zijn ingeschreven op naam van 
één, zijn eigen aan die echtgenoot
● gemeenschappelijke aandelen
● alle aandelen op naam van één echtgenoot
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III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Opdeling titre en finance

● 3) Aandelen

○ vóór hervorming huwelijksvermogensrecht

■ problematisch
● bedoeld voor besloten (personen)vennootschappen
● keuze om alle aandelen op naam te zetten, wees op de wil om de 

aandeelhouders met naam te kennen → MAAR: afschaffing aandelen aan 
toonder

● eenpersoonsvennootschap bestond nog niet → echtgenoten samen een 
vennootschap oprichting met gemeenschapsgelden

● wat met gedematerialiseerde effecten?
● onduidelijkheid over exacte draagwijdte van art. 1401, 5° oud BW
● onduidelijkheid over verhaal van gemeenschappelijke SE’s op 

gemeenschappelijke aandelen waarvan lidmaatschapsrechten 
eigen zijn 63

III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Opdeling titre en finance

● 3) Aandelen

○ Wet 22 juli 2018: algemene regels

■ eigen:
● voorhuwelijks of om niet verkregen door één tijdens het huwelijk
● toebedeling van aandelen waarvan men reeds mede-eigenaar was
● aandelen verkregen ingevolge zaakvervanging van eigen goederen
● aandelen verkregen door (weder)belegging van eigen goederen (voor meer 

dan de helft betaald met eigen gelden)
■ gemeenschappelijk

● vermoeden van gemeenschap
● aandelen betaald (voor minstens de helft) met gemeenschappelijke gelden

64

63

64



7/02/2022

33

III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Opdeling titre en finance

● 3) Aandelen

○ Wet 22 juli 2018: opdeling tussen titre en finance

■ nieuw art. 1401, §1, 5 oud 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” 

■ nieuw art. 1405, §1, 5 oud BW: “Gemeenschappelijk zijn: (...) de vermogens-
waarde van de vennootschapsaandelen bedoeld in artikel 1401, § 1, 5”

65

III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Opdeling titre en finance

● 3) Aandelen

○ Wet 22 juli 2018: opdeling tussen titre en finance

■ 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
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III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Opdeling titre en finance

● 3) Aandelen

○ Wet 22 juli 2018: opdeling tussen titre en finance

■ 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
● ...

67

III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Opdeling titre en finance

● 3) Aandelen

○ Wet 22 juli 2018: opdeling tussen titre en finance

■ Vermogensrechten zijn gemeenschappelijk: 
● dividenden
● liquidatiesaldo
● verkoopprijs
● uitgiftepremies
● kapitaaluitkering bij kapitaalvermindering
● ...
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III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Opdeling titre en finance

● 3) Aandelen

Voorbeeld 1. 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: Guido en Patricia zijn gehuwd onder een 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

69

III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Opdeling titre en finance

● 3) Aandelen

Hypothese 2: Guido en Patricia zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel

→ Guido had zijn tandarts-vennootschap reeds opgericht voor het huwelijk: 
aandelen eigen van Guido

→ Guido had zijn tandarts-vennootschap opgericht tijdens het huwelijk: 

● vermoeden van gemeenschappelijkheid: aandelen zijn gemeenschappelijk
● roerende wederbelegging van eigen goederen: aandelen zijn eigen
● vennootschapsaandelen verkregen met gemeenschapsgelden, ingeschreven 

op naam van één echtgenoot en het betreft een besloten vennootschap: 
opdeling “titre” en “finance” → lidmaatschapsrechten zijn eigen aan 
Guido, vermogenswaarde is gemeenschappelijk
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III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Opdeling titre en finance

● 3) Aandelen

Voorbeeld 2. Guido en Patricia zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel en hebben tijdens hun 
huwelijk samen met een derde een tandartspraktijk uitgebouwd (opnieuw onder de vorm van een 
BV). De aandelen staan op naam van Guido. Ze zijn beiden zaakvoerder. Zijn de aandelen eigen of 
gemeenschappelijk?

→ vermoeden van gemeenschappelijkheid: aandelen zijn gemeenschappelijk 
→ roerende wederbelegging van eigen goederen: aandelen zijn eigen
→ nieuw art. 1401, §1, 5 oud BW van toepassing? 

● de lidmaatschapsrechten zijn eigen van Guido aangezien het een besloten vennootschap betreft
● stel: de tandartspraktijk werd uitgebouwd onder de vorm van een NV

○ neen,  het betreft geen vennootschap waarin enkel die echtgenoot op 
wiens naam de aandelen zijn ingeschreven zijn professionele activiteit 
als zaakvoerder of beheerder uitoefent

○ algemene regel is van toepassing 71

III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Opdeling titre en finance

● 3) Aandelen

Voorbeeld 3. Guido en Patricia zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel en hebben tijdens hun 
huwelijk samen met een derde een tandartspraktijk uitgebouwd (opnieuw onder de vorm van een 
BV). De aandelen staan op naam van Guido en Patricia. Zijn de aandelen eigen of 
gemeenschappelijk?

→ vermoeden van gemeenschappelijkheid: aandelen zijn gemeenschappelijk 
→ nieuw art. 1401, §1, 5 oud BW van toepassing? 

● neen, niet toepasselijk op aandelen aangekocht op naam van beide echtgenoten 
→ geen opdeling tussen “titre” en “finance”

● concurrentieel bestuur over aandelen (art. 1416 oud BW), maar medewerking
beide echtgenoten voor bestuurshandelingen (m.u.v. beheer) indien beide 
echtgenoten samen eenzelfde beroep uitoefenen (art. 1417, lid 2 oud BW)
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III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Opdeling titre en finance

● 3) Aandelen

Voorbeeld 4. Guido en Patricia zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel en hebben tijdens hun 
huwelijk samen een tandartspraktijk uitgebouwd (opnieuw onder de vorm van een BV). 600 
aandelen staan op naam van Guido en 400 aandelen op naam van Patricia. Zijn de aandelen 
eigen of gemeenschappelijk?

→ vermoeden van gemeenschappelijkheid: aandelen zijn gemeenschappelijk 
→ roerende wederbelegging van eigen goederen: aandelen zijn eigen
→ nieuw art. 1401, §1, 5 oud  BW van toepassing? ja

● lidmaatschapsrechten van 600 aandelen zijn eigen aan Guido
● lidmaatschapsrechten van 400 aandelen zijn eigen aan Patricia
● vermogenswaarde van alle aandelen zijn gemeenschappelijk

73

III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Opdeling titre en finance

● 4) Cliënteel

○ vóór hervorming huwelijksvermogensrecht

■ wetgever in 1976 heeft geen aandacht besteed aan cliënteel
■ rechtsleer en rechtspraak

● aanvaarden dat cliënteel een economische waarde heeft
● hanteren m.b.t. huwelijksvermogensrechtelijke kwalificatie het onderscheid 

tussen “titre” en “finance”
● nood aan bevestiging in wet
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III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Opdeling titre en finance

● 4) Cliënteel

○ Wet 22 juli 2018: opdeling tussen titre en finance

■ nieuw art. 1401, §1, 7 oud BW: recht op cliënteel is eigen
■ nieuw art. 1405, §1, 7 oud BW: 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

75

III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensrechtelijk statuut van individuele levensverzekeringen

● vóór hervorming huwelijksvermogensrecht: rechtsonzekerheid

○ art. 127 en 128 WLVO regelen statuut van verzekeringsaanspraken bij echtgenoten 
gehuwd onder wettelijk stelsel
→ verzekeringsaanspraken zijn een eigen goed van de begunstigde echtgenoot
→ voor premies betaald met gemeenschapsgelden is geen vergoeding verschuldigd aan 
het gemeenschappelijk vermogen, tenzij de betaalde premies kennelijk overdreven zijn 
(rekening houdend met de mogelijkheden van het gemeenschappelijk vermogen)

○ art. 1400, 7 oud BW wordt impliciet opgeheven

○ Arbitragehof d.d. 26 mei 1999: “artikelen 127 en 128 WLVO schenden artikelen 10 en 11 Gw.”
→ onduidelijk gevolg: eigen met vergoedingsplicht of gemeenschappelijk?
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III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensrechtelijk statuut van individuele levensverzekeringen

● Wet 22 juli 2018: huwelijksvermogensrechtelijk statuut van individuele levensverzekeringen
→ einde aan rechtsonzekerheid

○ ↔ niet: groepsverzekeringen
■ Grondwettelijk Hof d.d. 27 juli 2011 verklaart art. 127 en 128 WLVO ongrondwettelijk 

voor groepsverzekeringen 
■ huwelijksvermogensrechtelijk statuut van groepsverzekeringen (= tweede pijler 

pensioenen) kadert in pensioenhervorming

○ 3 hypothesen
■ hypothese 1: verzekerde prestatie niet opeisbaar bij ontbinding van het huwelijk
■ hypothese 2: verzekerde prestatie wordt opeisbaar bij de ontbinding van het 

huwelijk
■ hypothese 3: verzekerde prestatie tijdens het huwelijk
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III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensrechtelijk statuut van individuele levensverzekeringen

● Wet 22 juli 2018: 3 hypothesen

○ hypothese 1: verzekerde prestatie niet opeisbaar bij ontbinding van het huwelijk 
→ eigen mits vergoeding (nieuw art. 1400, 6 oud 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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III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensrechtelijk statuut van individuele levensverzekeringen

● Wet 22 juli 2018: 3 hypothesen

○ hypothese 2: verzekerde prestatie wordt opeisbaar bij de ontbinding van het huwelijk 
→ eigen (nieuw art. 1400, 7 en 1401, §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
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III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensrechtelijk statuut van individuele levensverzekeringen

● Wet 22 juli 2018: 3 hypothesen

○ 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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III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

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 

81

III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensrechtelijke neutraliteit van de beroepsuitoefening via een vennootschap

● Nieuw art. 1432, lid 2 oud 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
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III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Huwelijksvermogensrechtelijke neutraliteit van de beroepsuitoefening via een vennootschap

● Indien art. 1401, §1, 5 oud 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

83

III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

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
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III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

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

85

III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

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
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III. Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Correcte beroepsinkomstenallocatie

● Vanaf het tijdstip van ontbinding van de gemeenschap herwint elke echtgenoot het exclusief 
recht op zijn beroepsinkomsten

● Art. 1430 oud BW
○ algemene regel (§1): het te verdelen ontbonden huwelijksvermogen wordt gewaardeerd 

op het ogenblik van verdeling
○ uitzondering (§2): waardering op het tijdstip van ontbinding

■ vennootschapsaandelen bedoeld in art. 1401, §1, 5 oud BW
■ beroepsgoederen bedoeld in art. 1401, §1, 6 oud BW
■ cliënteel bedoeld in art. 1401, §1, 7 oud 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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Deel IV
Betere wettelijke omkadering van het stelsel van 

scheiding van goederen
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IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Achtergrond

● Stelsel van scheiding van goederen regelt de vermogensrechtelijke verhoudingen tussen 
echtgenoten miniem

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

● Conventioneel kunnen echtgenoten vermogensrechtelijke solidariteit inbouwen
→ BW biedt geen aanknopingspunten → rechtsonzekerheid

89

IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Vier krachtlijnen

● De toepassing van bepaalde maatregelen uit een gemeenschapsstelsel in stelsels van 
scheiding van goederen

● Een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen, in het 
bijzonder wat betreft het beding van verrekening van aanwinsten

● Een rechterlijke billijkheidscorrectie 

● Een versterkte informatieplicht van de notaris
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IV. Betere omkadering scheiding van goederen

De toepassing van maatregelen uit een gemeenschapsstelsel

● Theorie van de huwelijksvoordelen wordt wettelijk verankerd voor stelsel van scheiding van 
goederen
○ art. 1469 oud BW: “De artikelen 1429bis, 1458, 1464 en 1465 zijn van overeenkomstige 

toepassing.”
○ letterlijke verwijzing naar deze artikelen in het hoofdstuk “bedongen scheiding van 

goederen”

● Bepaalde maatregelen worden verplaatst van hoofdstuk “wettelijk stelsel” naar hoofdstuk 
“algemene bepalingen”
○ enkele regels m.b.t. de vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel
○ geen verantwoord onderscheid voor niet-toepassing van deze regels in scheidingsstelsels

■ preferentiële toewijzing gezinswoning en beroepsgoederen
→ art. 1446 en 1447 oud BW verplaatst naar art. 1389/1 en 1389/2 oud BW

■ heling van gemeenschapsgoederen
→ art. 1448 oud BW verplaatst naar art. 1389/3 oud BW
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IV. Betere omkadering scheiding van goederen

De toepassing van maatregelen uit een gemeenschapsstelsel

○ preferentiële toewijzing gezinswoning en beroepsgoederen
■ preferentiële toewijzing art. 1389/1 oud BW (overlijden)

● voor zover preferentiële goederen behoren tot het gemeenschappelijk vermogen of 
het vermogen dat exclusief tussen echtgenoten in onverdeeldheid is

● preferentiële toewijzing van de gezinswoning en/of de huisraad
● preferentiële toewijzing beroepsgoederen: 

○ wisselwerking art. 1401, §1, 6 oud BW 
○ geen uitbreiding naar aandelen en cliënteel

■ preferentiële toewijzing art. 1389/2 oud BW (echtscheiding)
● enkel bij EOO
● criteria “maatschappelijke en gezinsbelangen” en “vergoedings- of 

vorderingsrechten” vervangen door bredere criteria “de belangen van ieder van de 
echtgenoten” en “de financiële mogelijkheden van degene die de opleg 
desgevallend zal moeten betalen”

● omschrijving strafbare feiten in overeenstemming gebracht met 
wet van 10 december 2012 over de erfonwaardigheid en plaatsvervulling
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IV. Betere omkadering scheiding van goederen

De toepassing van maatregelen uit een gemeenschapsstelsel

○ heling van gemeenschapsgoederen en erfgoederen (art. 1389/3 en 792 oud BW)
■ aanpassing erfrechtelijke heling

● “goederen van de nalatenschap wegmaken of verborgen houden” wordt gewijzigd 
door “te kwader trouw informatie verzwijgen of valse verklaringen afleggen met 
betrekking tot de samenstelling of de omvang van de nalatenschap”

● “om hieruit voor zichzelf, ten nadele van zijn mede-erfgenamen of van schuldeisers 
van de nalatenschap, een voordeel te verkrijgen”

● begrip berouw wordt expliciet in de wet bevestigd
■ aanpassing heling gemeenschapsgoederen

● veralgemening naar alle huwelijksvermogensstelsels
→ gemeenschap, onverdeeldheid of verrekenmassa

● bewoordingen heling in lijn gebracht met gewijzigd artikel 792 oud  BW
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IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen 

● Wetgever geeft modellen van stelsels

○ echtgenoten kunnen daarvan afwijken

○ voor stelsels van scheiding van goederen voorzag het 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”

94

93

94



7/02/2022

48

IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen 

● Art. 1469 oud 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. 1469/1 - 1469/13 oud 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 95

IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen 

● Art. 1469/1 oud 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 
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IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen 

● Art. 1469/2 oud 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. 1401, §1, 1° en 2° oud 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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IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen 

● Art. 1469/3 oud 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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IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen 

● Art. 1469/4 oud BW: eindvermogen

= vermogen dat de echtgenoot bezit bij ontbinding van het stelsel (of op datum van uitwerking 
bepaald in artikel 1469/7 oud 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. 1469/5 oud BW: waardering eindvermogen
○ waardering op datum van ontbinding 
○ fictieve toevoegingen: waardering op datum van de handeling 

(schenking, bedrieglijke vervreemding, verkwisting) + indexering
99

IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen 

● Art. 1469/6 oud 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. 1469/7 oud BW: referentiedatum van verrekenvordering bij echtscheiding
○ datum van indiening vordering in rechte

● Art. 1469/8 oud BW: beperkte omvang verrekenvordering
○ beperkt tot ½ vermogen van de echtgenoot-schuldenaar
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IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen 

● Art. 1469/9 oud BW: verjaringstermijn
○ verrekenvordering verjaart na 3 jaar vanaf kennisneming door echtgenoot van ontbinding 

van stelsel, maximum 10 jaar na ontbinding van stelsel

● Art. 1469/10 oud 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. 1469/11 oud 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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IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen 

● Art. 1469/12 oud 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. 1469/13 oud BW: beschrijving 
○ kan notarieel of onderhands
○ notariële beschrijving kan op grond van verklaringen (akkoord beide echtgenoten vereist)
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IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen 

Voorbeeld 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

103

IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen 

Voorbeeld 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
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IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen 

● Fiscale benadering van het verrekenbeding?

○ Cass. 24 maart 2017
■ aanvaardt het finaal verrekenbeding en de aftrekbaarheid van de verrekenschuld als 

passief van de nalatenschap
■ gevolg: geen erfbelasting op verrekenbeding

○ Vlaams Decreet van 8 december 2017 (BS 14 december 2017)
■ verrekenschuld is niet aftrekbaar als passief van de nalatenschap
■ gevolg: verrekenbeding niet langer fiscaal voordelig

○ GwH 10 juli 2019: geen discriminatie 
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IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen 

● Fiscale benadering van het verrekenbeding?

○ Voorbeeld. Guido en Patricia 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 € 100.000 en heeft Patricia geen vermogen.

■ Verrekenmassa: € 100.000
■ Verrekenvordering: € 50.000
■ Vordering is niet aftrekbaar als passief van nalatenschap
■ Erfbelasting verschuldigd op € 100.000
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IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen 

● Fiscale benadering van het verrekenbeding?

○ Voorbeeld. Guido en Patricia zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel en hebben geen keuze-
of verblijvingsbeding voorzien. Bij overlijden van Guido heeft Guido een vermogen van € 
100.000 en heeft Patricia geen vermogen.

■ Gemeenschappelijk vermogen: € 100.000
■ Verdeling bij helften: 

● Nalatenschap Guido: € 50.000
● Patricia: € 50.000

■ Erfbelasting verschuldigd op € 50.000
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IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen 

● Fiscale benadering van het verrekenbeding?

○ 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. 

■ 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: € 3.442.500 108
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IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen 

● Fiscale benadering van het verrekenbeding?

○ 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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IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen 

● Fiscale benadering van het verrekenbeding?

■ 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
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IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen 

● Fiscale benadering van het verrekenbeding?

○ 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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IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen 

● Fiscale benadering van het verrekenbeding?

■ 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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IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen 

● Fiscale benadering van het verrekenbeding?

○ 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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IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen 

● Fiscale benadering van het verrekenbeding?

■ 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: € 487.500 114
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IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen 

● Fiscale benadering van het verrekenbeding?

○ 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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IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Een wettelijke omkadering van de correcties op de zuivere scheiding van goederen 

● Fiscale benadering van het verrekenbeding?

■ 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
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IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Een rechterlijke billijkheidscorrectie

● Probleem:
○ de vermogensverdeling bij een stelsel van zuivere scheiding van goederen heeft soms 

zeer onbillijke gevolgen
■ voorbeeld: echtgenoten bouwen in ongelijke mate een vermogen op omdat één van de 

echtgenoten zijn beroepsactiviteiten heeft teruggeschroefd voor huishoudelijk werk
■ na echtscheiding: economisch zwakkere blijft met lege handen achter, de economisch sterkere 

heeft zich verrijkt
○ ↔ huwelijkse solidariteit
○ bij gebrek aan passende rechtsgrond doet men beroep op het gemeen recht (verrijking 

zonder oorzaak)

● Oplossing: rechterlijke billijkheidscorrectie
○ de benadeelde echtgenoot kan bij manifeste onbillijkheid vergoeding vorderen 
○ strikte voorwaarden
○ onderscheid naargelang soort scheiding van goederen 
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IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Een rechterlijke billijkheidscorrectie

● Voorwaarden:

○ wanneer de omstandigheden sedert het sluiten van de huwelijksovereenkomst 
onvoorzien en ongunstig gewijzigd zijn

○ rekening houdend met de vermogensrechtelijke situatie van beide echtgenoten moet 
deze wijziging leiden tot een manifeste onbillijkheid ten nadele van de verzoekende 
echtgenoot

○ bovengrens: ⅓ van de aanwinsten 
■ samengevoegde aanwinsten echtgenoten (op datum ontbinding) - nettowaarde 

persoonlijke aanwinsten van verzoekende echtgenoot
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IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Een rechterlijke billijkheidscorrectie

● Bedongen scheiding van goederen
○ facultatief mechanisme
○ keuze moet uitdrukkelijk worden opgenomen in huwelijkscontract (al dan niet met 

afwijkende modaliteiten)
○ verregaande informatie- en adviesplicht van de notaris

→ keuze moet worden opgenomen in huwelijksovereenkomst, anders 
beroepsaansprakelijkheid

● Gerechtelijke scheiding van goederen
○ automatisch mechanisme
○ benadeelde echtgenoot heeft altijd de mogelijkheid om een billijkheidscorrectie te 

vorderen
○ benadeelde echtgenoot = echtgenoot die de gerechtelijke scheiding van goederen heeft 

gevorderd
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IV. Betere omkadering scheiding van goederen

Een versterkte informatieplicht van de notaris

● bewuste en geïnformeerde keuze door echtgenoten voor een “zuiver” of een “gecorrigeerd” 
stelsel van scheiding van goederen
○ voor- en nadelen begrijpen
○ rol van notaris cruciaal

● bijzondere informatieplicht voor notaris ingevolge hervormde huwelijksvermogensrecht
○ beding van verrekening van aanwinsten
○ rechterlijke billijkheidscorrectie
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Deel V
Inwerkingtreding en overgangsrecht

121

V. Inwerkingtreding en overgangsrecht

Inwerkingtreding

● art. 80 Wet 22 juli 2018: op de datum van inwerkingtreding hervorming erfrecht 
● 1 september 2018

Overgangsrecht: art. 78 Wet 22 juli 2018

● volledige toepassing van het hervormde huwelijksvermogensrecht
○ echtgenoten gehuwd vanaf 1 september 2018
○ echtgenoten gehuwd voor 1 september 2018 die vanaf 1 september 2018 overgaan tot 

een wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel met ontbinding van hun vorig stelsel tot 
gevolg

● geen toepassing van het hervormde huwelijksvermogensrecht
○ echtgenoten wiens huwelijksvermogensstelsel wordt ontbonden na 

1 september 2018, maar ontbinding gaat terug tot ervoor
122
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V. Inwerkingtreding en overgangsrecht

Overgangsrecht: art. 78 Wet 22 juli 2018

● hoofdzakelijke toepassing van het hervormde huwelijksvermogensrecht: echtgenoten gehuwd 
voor 1 september 2018 die hun huwelijksvermogensstelsel niet (in die mate) wijzigen met 
ontbinding van hun stelsel tot gevolg
○ principe: hervormde huwelijksvermogensrecht is van toepassing
○ 3 beperkingen: 

■ facultatieve rechterlijke billijkheidscorrectie 
→ hiervoor kiezen in huwelijkscontract

■ regels inzake kwalificatie van goederen
→ van toepassing op goederen verworven vanaf 1/9/2018

■ waarderingstijdstip 
→ van toepassing op goederen verworven vanaf 1/9/2018

■ bestuurshandelingen 
→ van toepassing op bestuurshandelingen verricht vanaf 1/9/2018
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V. Inwerkingtreding en overgangsrecht

Overgangsrecht: art. 76, 77 en 79 Wet 22 juli 2018: afwijkend overgangsrecht

● nieuw art. 299 oud BW (verval van overlevingsrechten, geen verval van reeds gedane 
schenkingen tussen echtgenoten)
→ verzoek tot echtscheiding ingesteld vanaf 1 september 2018

● erfrecht LLE
→ nalatenschap opengevallen vanaf 1 september 2018

● heling bij vereffening-verdeling nalatenschap
→ nalatenschap opengevallen vanaf 1 september 2018

● opheffing koop-verkoopverbod tussen echtgenoten
→ datum contract 
(vanaf 1 september 2018 kunnen echtgenoten aan en van elkaar (ver)kopen)
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Deel VI
Erfrecht in functie van samenlevingsvorm

125

VI. Erfrecht in functie van samenlevingsvorm

Erfrecht van de langstlevende echtgenoot 

● wettelijk erfrecht

● hervorming huwelijksvermogensrecht wijzigt erfrecht LLE op 3 vlakken
○ afschaffing van het onderscheid in erfrecht naargelang het gekozen 

huwelijksvermogensstelsel
○ erfgerechtigden in vierde orde verliezen hun erfrechtelijke roeping in samenloop met 

LLE
○ mogelijkheid om LLE te onterven in nieuw samengestelde gezinnen wordt verruimd 

(Valkeniersclausule anno 2018)

● wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik

● reservatair erfrecht
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VI. Erfrecht in functie van samenlevingsvorm

Wettelijk 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
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VI. Erfrecht in functie van samenlevingsvorm

Huwelijksvermogensrechtelijk neutraal erfrecht voor LLE

● vroeger probleem: niet te verantwoorden onderscheid tussen:
○ gehuwd onder gemeenschapsstelsel: aandeel erflater in gemeenschappelijk vermogen in 

volle eigendom + eigen vermogen erflater in vruchtgebruik
○ gehuwd onder stelsel van scheiding van goederen: eigen vermogen erflater in 

vruchtgebruik
(hypothese zonder afstammelingen)

● Wet 22 juli 2018: inconsistentie wegwerken → LLE, ongeacht het gekozen 
huwelijksvermogensstelsel, de volle eigendom te laten erven van het vermogen dat men 
samen heeft opgebouwd

● LLE erft de volle eigendom van het aandeel van de eerststervende dat exclusief tussen de 
echtgenoten in onverdeeldheid is
→ ! niet beperkt tot stelsel van scheiding van goederen

128

127

128



7/02/2022

65

VI. Erfrecht in functie van samenlevingsvorm

Huwelijksvermogensrechtelijk neutraal erfrecht voor LLE

Voorbeeld. Woning in onverdeeldheid aangekocht tijdens het huwelijk, 
Guido en Patricia kochten elk de onverdeelde helft 

● Vroeger:
○ Patricia erft vruchtgebruik (geldsom en woning)
○ Ouders erven blote eigendom (geldsom en woning)

● Nu:
○ Patricia erft 

■ geldsom in vruchtgebruik 
■ woning in volle eigendom

○ Ouders erven geldsom in blote eigendom

129

Guido† Patricia

SvG

Vader Moeder

VI. Erfrecht in functie van samenlevingsvorm

Erfgerechtigden in vierde orde verliezen hun erfrechtelijke roeping in samenloop met LLE

● nieuw artikel 754/1 oud BW: “Bloedverwanten in de zijlijn, andere dan broeders of zusters van de 
overledene of hun afstammelingen, erven niet wanneer de overledene een langstlevende 
echtgenoot nalaat. De verdeling van de nalatenschap bij helften, bedoeld in artikel 753 vindt niet 
plaats wanneer de overledene een langstlevende echtgenoot nalaat”

● LLE erft gehele nalatenschap in volle eigendom indien deze in samenloop komt met 
erfgerechtigden uit de vierde orde

● geen kloving
○ vermijden dat via een omweg het intestaatserfrecht van bloedverwanten in vierde orde 

wordt bestendigd
○ LLE in samenloop met bloedverwanten van derde orde in ene lijn en van vierde orde in 

andere lijn 
→ bloedverwanten van derde orde erven de gehele blote eigendom van het 
eigen vermogen van de overledene
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VI. Erfrecht in functie van samenlevingsvorm

Erfgerechtigden in vierde orde verliezen hun erfrechtelijke roeping in samenloop met LLE

Voorbeeld. Patricia komt in samenloop met de oom van Guido tot de 
nalatenschap. Wie erft wat?

● Vroeger:
○ Patricia erft gehele nalatenschap in vruchtgebruik
○ Oom erft gehele nalatenschap in blote eigendom

● Nu:
○ Patricia erft gehele nalatenschap in volle eigendom
○ Oom wordt uitgesloten
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Guido † Patricia

SvG

Opa

†

Oom
Pa

†
Ma

†

VI. Erfrecht in functie van samenlevingsvorm

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik LLE

● inbrengverplichting t.a.v. langstlevende echtgenoot wordt afgeschaft
○ wel nog van toepassing op schenkingen gedaan voor 1 september 2018

● kan het vruchtgebruik nog terecht komen bij langstlevende echtgenoot bij schenking na 1 
september 2018 (art. 858bis, §3 oud BW)
○ via techniek van het wettelijk toegekend opvolgend  vruchtgebruik 
○ erflater moet geschonken hebben onder voorbehoud van vruchtgebruik (ten voordele 

van zichzelf)
○ ten tijde van de schenking moet langstlevende hoedanigheid hebben van echtgenoot van 

de schenker
○ vruchtgebruik moet nog bestaan op ogenblik van overlijden 
○ langstlevende echtgenoot mag bij leven van de erflater daar zelf niet aan verzaken 

(punctuele erfovereenkomst)
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VI. Erfrecht in functie van samenlevingsvorm

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik LLE

● langstlevende wettelijk samenwonende partner? 
○ kan het vruchtgebruik op gezinswoning (en huisraad) voortzetten wanneer deze met 

voorbehoud van vruchtgebruik werd geschonken
○ langstlevende echtgenoot krijgt het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik op 

schenkingen van preferentiële goederen wanneer deze ten tijde van de schenking de 
hoedanigheid had van wettelijk samenwonende partner

● schenker kan het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik ontnemen via testament: maakt 
geen deel uit van het reservatair erfrecht van de langstlevende echtgenoot

● overgangsrecht: geen wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik wanneer voor 
inwerkingtreding hervorming erfrecht werd geschonken met vrijstelling van inbreng t.o.v. de 
langstlevende echtgenoot 

133

VI. Erfrecht in functie van samenlevingsvorm

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik LLE: belast in de erfbelasting? 

● Art. 2.7.1.0.2. VCF: erfbelasting is verschuldigd op een verkrijging van vruchtgebruik met 
toepassing van artikel 858bis, §3 en §4 BW, tenzij langstlevende echtgenoot of langstlevende 
wettelijk samenwonende partner heeft verzaakt aan voormeld vruchtgebruik

● Vrijstelling gezinswoning blijft van toepassing
○ gezinswoning op dag van overlijden
○ geen aanleiding tot bijkomende taxatie

● Kritiek
○ inbrengverplichting t.a.v. langstlevende echtgenoot: fiscaal neutraal 
○ wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik beoogt langstlevende echtgenoot zijn 

levensstandaard te behouden, maar hiervoor moet erfbelasting worden betaald 
○ het nieuwe verruimde erfrecht wordt op dit vlak fiscaal afgestraft
○ wat bij schenking met voorbehoud van vruchtgebruik aan echtgenote?
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VI. Erfrecht in functie van samenlevingsvorm

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik LLE: belast in de erfbelasting? 

● Terugval bedongen bij overeenkomst

○ voor 1 september 2018: art. 2.7.1.0.3, 3° VCF - fictiebepaling: schenkingen van roerende 
goederen onder opschortende modaliteit van overlijden van schenker worden belast in 
erfbelasting
■ terugval van vruchtgebruik werd belast in erfbelasting

○ sedert 1 september 2018: nieuwe toevoeging: “Het eerste lid, 3°, is niet van toepassing bij de 
realisatie van een beding van terugval die de erflater heeft bedongen in het voordeel van een 
derde voor een vruchtgebruik dat de erflater zich heeft voorbehouden”
■ desgevallend schenkbelasting
■ oplossing: schenking voor een buitenlandse notaris en risicoperiode overleven

135

VI. Erfrecht in functie van samenlevingsvorm

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik LLE: belast in de erfbelasting? 

● Aanwas bedongen bij overeenkomst

○ niet belastbaar, want elke schenker wordt geacht ten behoeve van zichzelf te hebben 
bedongen (VLABEL SP 16092 d.d. 14 november 2016)
■ geen erfbelasting
■ geen schenkbelasting

● Conventionele terugval en conventionele aanwas: voorrang op wettelijk toegekend opvolgend 
vruchtgebruik? 

○ aangewezen: WTOV ontnemen via testament of punctuele erfovereenkomst
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VI. Erfrecht in functie van samenlevingsvorm

Reservatair erfrecht van de langstlevende echtgenoot

● In principe kunnen echtgenoten elkaar niet volledig onterven: LLE is reservataire erfgenaam
○ abstracte reserve: ½ fictieve massa in vruchtgebruik
○ concrete reserve: vruchtgebruik op gezinswoning en huisraad of recht op voortzetting 

huur
○ niet op voorhuwelijkse schenkingen (nieuw art. 915bis, §2/1 oud BW)

■ zelfs niet op preferentiële goederen
■ → belang Valkeniersclausule neemt af

● Volledige onterving van LLE is mogelijk in 2 gevallen
○ art. 915bis, §3 BW
○ Valkeniersclausule 

137

VI. Erfrecht in functie van samenlevingsvorm

Mogelijkheid om LLE te onterven in nieuw samengestelde gezinnen wordt verruimd 
→ Valkeniersclausule

● In principe kunnen echtgenoten niet bedingen dat ze niet van elkaar zullen erven 
→ uitzondering: hersamengestelde gezinnen (art. 1388, lid 2 oud BW)

● Valkeniersclausule anno 2003

○ Personele beperking: minstens één van de echtgenoten heeft een afstammeling (ev. via 
adoptie) uit een relatie voor het huwelijk

○ Materiële beperking: geen afbreuk aan concrete reserve van LLE
○ Formalisme: huwelijkscontract of wijzigingsakte + registratie in CRT
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VI. Erfrecht in functie van samenlevingsvorm

Mogelijkheid om LLE te onterven in nieuw samengestelde gezinnen wordt verruimd 
→ Valkeniersclausule

● Valkeniersclausule anno 2018

○ Personele beperking: ongewijzigd
○ Materiële beperking: afgeschaft

■ mogen regeling treffen over volledig erfrecht (incl. concrete reserve)
■ overgangsperiode voor LLE: recht van gebruik en bewoning gezinswoning 

gedurende eerste 6 maanden na het overlijden van de eerststervende 
→ eens LLE andere woning heeft gevonden, is doel bereikt. LLE kan niet meer 
genieten van vruchten van de woning en huisraad
→ LLE kan na het overlijden van eerststervende verzaken aan dit recht

○ Formalisme: verwijzing naar art. 1100/2 - 1100/6 oud BW
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VI. Erfrecht in functie van samenlevingsvorm

Mogelijkheid om LLE te onterven in nieuw samengestelde gezinnen wordt verruimd 
→ Valkeniersclausule

● Valkeniersclausule anno 2018

○ Formalisme: verwijzing naar art. 1100/2 - 1100/6 oud 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
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VI. Erfrecht in functie van samenlevingsvorm

Mogelijkheid om LLE te onterven in nieuw samengestelde gezinnen wordt verruimd 
→ Valkeniersclausule

○ art. 1388, tweede lid oud BW: “echtgenoten kunnen (...) geheel of ten dele, zelfs zonder 
wederkerigheid, een regeling treffen over de rechten die de ene in de nalatenschap van de 
andere kan uitoefenen.”

○ vergoeding onder de vorm van lijfrente aan de LLE lastens de nalatenschap? 
■ Vraag aan het consultatiecentrum (30 december 2020)
■ Cass. 22 oktober 2020: 

● art. 1388, tweede lid oud BW is afwijking op verbod op erfovereenkomsten
● strikte interpretatie (geschil heeft betrekking op oud art. 1388 oud BW) 

● “de overeenkomst die in het artikel wordt toegestaan kan slechts betrekking hebben op de 
rechten die de ene echtgenoot in de nalatenschap van de andere kan uitoefenen, hetgeen 
derhalve uitsluit dat de verzaking door een van de echtgenoten aan zijn erfrechten wordt 
bewilligd middels een vergoeding die los staat van dergelijke rechten”

→ geen mogelijkheid tot vergoeding in ruil voor afstand van het erfrecht 141

VI. Erfrecht in functie van samenlevingsvorm

Bijkomend bevoordelen van LLE?

● civiel
○ huwelijkscontract

■ contractuele erfstelling (onherroepelijke schenking tussen echtgenoten)
■ keuze-/verblijvingsbeding

○ schenking bij leven
■ essentieel ad nutum herroepelijk

○ beding van aanwas
■ enkel m.b.t. eigen vermogen van de echtgenoten (onverdeeld/niet-onverdeeld)

○ testament
■ mogelijk om meer toe te kennen aan LLE dan haar wettelijk erfrecht
■ binnen perken van beschikbaar deel, anders risico op inkorting

● fiscaal (infra)
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VI. Erfrecht in functie van samenlevingsvorm

Erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner

● Wettelijk erfrecht: erfrechtelijk vruchtgebruik op de gezinswoning en het daarin aanwezige 
huisraad / recht op huur (art. 745octies oud  BW)
○ ongeacht met wie LLWSP in samenloop komt
○ LLWSP mag geen afstammelingen zijn van de erflater
○ omzetting vruchtgebruik (= LLE)

● Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik: schenking van gezinswoning/huisraad met 
voorbehoud van vruchtgebruik

● Optimaliseren kan nodig zijn (samenlevingsovereenkomst, schenking, testament, beding van 
aanwas)

● Geen reservatair erfrecht → volledige onterving is mogelijk

143

VI. Erfrecht in functie van samenlevingsvorm

Erfrecht van de langstlevende feitelijk samenwonende partner

● Geen wettelijk erfrecht
● Geen wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik
● Optimaliseren is nodig (samenlevingscontract, schenking, testament, beding van aanwas)

144

143

144



7/02/2022

73

Deel VII
Kopen in functie van samenlevingsvorm

145

VII. Kopen in functie van samenlevingsvorm

Verkoop tussen echtgenoten

● Oud art. 1595 oud BW: verbood de verkoop tussen echtgenoten, behalve in 4 gevallen:
○ overdracht van goederen tussen echtgenoten in kader van gerechtelijke scheiding van 

goederen;
○ overdracht van goederen tussen echtgenoten met wettige oorzaak (bv. wederbelegging 

van vervreemde onroerende goederen); 
○ overdracht van goederen tussen echtgenoten tot betaling van een geldsom beloofd als 

huwelijksgoed;
○ inkoop aandeel van de andere in onverdeeldheid op openbare verkoop of met machtiging 

van familierechtbank.

→ er bestond geen dergelijk verbod voor feitelijk en wettelijk samenwonende partners

● Wet 22 juli 2018: heeft het algemeen verbod van verkoop tussen echtgenoten afgeschaft
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VII. Kopen in functie van samenlevingsvorm

Aankoop onroerend goed als gehuwden

● In functie van huwelijksvermogensstelsel
○ aankoop in onverdeeldheid (wanneer aankoop gebeurt met eigen gelden van elk van 

beide echtgenoten);
○ aankoop voor huwgemeenschap of TIGV

Voorhuwelijks eigen onroerend goed

● Inbreng in huwgemeenschap
○ art. 1452, §1 oud  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) 147

VII. Kopen in functie van samenlevingsvorm

Anticipatieve inbreng

● 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

● Wet 22 juli 2018: mogelijkheid tot 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
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VII. Kopen in functie van samenlevingsvorm

Anticipatieve inbreng

● Wet 22 juli 2018: 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

149

VII. Kopen in functie van samenlevingsvorm

Anticipatieve inbreng

● Wet 22 juli 2018: anticipatieve inbreng - 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
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VII. Kopen in functie van samenlevingsvorm

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)

151

VII. Kopen in functie van samenlevingsvorm

Aanwas: 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

■ initieel: zowel voor roerende als onroerende goederen (idee: erfovereenkomst)
■ gewijzigd SP: enkel voor onroerende goederen 

○ 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

■ volgens VLABEL is er sprake van een contract ten bezwarende titel wanneer de kansen 
evenwichtig zijn : gelijkwaardige inleg en gelijkaardige leeftijd

■ een ongelijkheid op vlak van levensverwachting kan volgens VLABEL niet gecompenseerd 
worden door een ongelijke inleg → gevolg: koppels met een groot  leeftijdsverschil 
kunnen geen beding van aanwas meer afsluiten

152

151

152



7/02/2022

77

VII. Kopen in functie van samenlevingsvorm

Aanwas: VLABEL SP nr. 17044 d.d. 19 september 2018

○ 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

153

VII. Kopen in functie van samenlevingsvorm

Aanwas: 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
○ 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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VII. Kopen in functie van samenlevingsvorm

Aanwas: 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)

155

VII. Kopen in functie van samenlevingsvorm

Aanwas: VLABEL VB nr. 19013 d.d. 19 augustus 2019

● 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

156

155

156



7/02/2022

79

VII. Kopen in functie van samenlevingsvorm

Aanwas: VLABEL VB nr. 19013 d.d. 19 augustus 2019

● 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

157

VII. Kopen in functie van samenlevingsvorm

Aanwas: VLABEL VB nr. 19014 d.d. 27 mei 2019

● situatie
○ beding van aanwas (onverdeelde goederen: rekeningen) en kanscontract (voor niet-

onverdeelde goederen: rekening-couranten) gesloten tussen echtgenoten in 2019
○ bevestiging bekomen dat het kanscontracten betreffen ten bezwarende titel
○ bevestiging bekomen dat het kanscontract tevens betrekking heeft op de goederen die 

automatisch tot het kanscontract behoren ingevolge de clausule van zaakvervanging 
(zoals vruchten en meerwaarden)

○ aanvraag VB is mogelijk omdat het onderhandse kanscontracten betreffen die nog niet 
geregistreerd werden 
■ hebben nog geen fiscale uitwerking gekregen in België op ogenblik van aanvraag
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VII. Kopen in functie van samenlevingsvorm

Aanwas: VLABEL VB nr. 19014 d.d. 27 mei 2019

● VLABEL

○ notariële akte is enkel vereist indien het kanscontract betrekking heeft op onroerende 
goederen

○ kanscontract onder bijzondere titel? Ja, want heeft betrekking op specifieke rekeningen / 
rekening-couranten

○ kanscontract onder bezwarende titel? Ja, leeftijdsverschil van 1 jaar en een gelijkwaardige 
inbreng

○ zaakvervanging is mogelijk en het vervanggoed volgt deze bestemming (hetzelfde geldt 
voor meerwaarden), onder volgende voorwaarden:
■ de akte moet in conventionele zaakvervanging voorzien;
■ op moment van verwerving moet zaakvervanging bevestigd worden;
■ dit geldt ook voor de uitbreiding van het beding naar vruchten en meerwaarden

○ fiscaal misbruik? Neen,
■ niet-fiscale motieven liggen ten grondslag: voor zichzelf de nodige 

maatregelen nemen als LLE dezelfde levenskwaliteit te behouden en 
intussen een maximale flexibiliteit te behouden
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Aanwas: VLABEL VB nr. 19020 d.d. 27 mei 2019

● situatie

○ leeftijdsverschil van bijna 8 jaar (°1939 en °1947, op ogenblik aanvraag zijn aanvragers 79 
en 72 jaar oud), beiden verkeren in goede gezondheid (attest geneesheer)

○ inbreng: onverdeelde eigenaars van verschillende onroerende goederen

● VLABEL
○ kanscontract onder bijzondere titel? Ja, specifieke onroerende goederen
○ kanscontract onder bezwarende titel? Neen, 

■ gelijkaardige levensverwachting? 
“Uit de gegevens vermeld in de aanvraag blijkt dat de heer 79 jaar is terwijl de levensverwachting in België voor 
mannen 79 jaar is. Deze vaststelling samen met het feit dat de heer 7 jaar verschilt met mevrouw doet het 
besluitvormingsorgaan besluiten dat er geen sprake is van een gelijkaardige levensverwachting.”

● foutieve redenering van VLABEL: statistisch gezien is man dood, dus
kan de levensverwachting onmogelijk gelijk zijn

● ! opgelet met het sluiten van kanscontracten op latere leeftijd
■ gelijkwaardige inleg, gelet op onverdeelde onroerende goederen
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VII. Kopen in functie van samenlevingsvorm

Aanwas: overige voorafgaande beslissingen van VLABEL 

● 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 geboortejaar
○ VB 19063 (echtgenoten): hetzelfde geboortejaar
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Aanwas: overige voorafgaande beslissingen van VLABEL 
● VLABEL bevestigt de gelijkaardige levensverwachting (2020)

○ VB 20000 (echtgenoten): 2 jaar; 
○ VB 20003 (echtgenoten): 2 jaar; 
○ VB 20006 (echtgenoten): hetzelfde geboortejaar; 
○ VB 200012 (echtgenoten): 2 jaar; 
○ VB 20014 (echtgenoten): 7 jaar; 
○ VB 20015 (echtgenoten): hetzelfde geboortejaar; 
○ VB 20017 (echtgenoten): 4 jaar; 
○ VB 20022 (feitelijk samenwonenden): hetzelfde geboortejaar; 
○ VB 20024 (echtgenoten): 5 jaar; 
○ VB 20025 (echtgenoten): hetzelfde geboortejaar; 
○ 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. 
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VII. Kopen in functie van samenlevingsvorm

Aanwas: overige voorafgaande beslissingen van VLABEL 
● VLABEL bevestigt de gelijkaardige levensverwachting (2021)

○ VB 20000 (echtgenoten): 2 jaar; 
○ VB 21010 (echtgenoten): 5 jaar; 
○ VB 21016 (echtgenoten): 2 jaar;
○ VB 21027 (broer en zus): 2 jaar;
○ VB 21042 (echtgenoten): 4 jaar.
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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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Deel VIII
Lenen in functie van samenlevingsvorm

165

VIII. Lenen in functie van samenlevingsvorm

Lenen

Onderscheid tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden enerzijds en feitelijk samenwonenden 
anderzijds in aangifte PB:

● Gehuwden en wettelijk samenwonenden die een gezamenlijke aangifte indienen en die 
samen een lening zijn aangegaan waarvoor beiden recht hebben op de geïntegreerde 
woonbonus, mogen het totale bedrag van de door hen beiden betaalde interesten en 
kapitaalaflossingen in aanmerking nemen. Die uitgaven moeten per belastingplichtige beperkt 
worden in functie van de maximale bedragen (basisbedrag, eventueel verhoogd). Zij kunnen, 
binnen bepaalde grenzen, de lasten vrij verdelen voor zover zij samen eigenaar zijn van de 
woning en dit ongeacht ieders eigendomsaandeel.

● Feitelijk samenwonenden: kunnen hun uitgaven voor de belastingvermindering in aanmerking 
nemen ten belope van het eigendomsaandeel dat elke feitelijk samenwonende heeft in de 
woning.

● Herfinanciering? 
166
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Deel IX
Levensverzekeringen in functie van 

samenlevingsvorm

167

Levensverzekering

● verzekeringnemer: sluit het levensverzekeringscontract af (heeft de rechten en betaalt de 
premies)

● verzekerd hoofd: op wiens hoofd het risico rust, hetgeen aanleiding geeft tot uitkering
● begunstigde: ontvangt uitkering

Civiel? 

● nieuwe kwalificatieregels voor levensverzekeringen gesloten door gehuwden onder het 
wettelijk stelsel (supra)

● ongehuwden/gehuwden niet gehuwd onder het wettelijk stelsel: 
○ tijdens looptijd: verzekeringspolis is een eigen goed van de verzekeringnemer;
○ na uitkering: uitkering is een eigen goed van begunstigde
○ ! overdracht rechten als verzekeringnemer (infra)
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Fiscaal? 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

169
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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 
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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.

171
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● Situatie 1.1. polis komt tot uitkering bij het overlijden van de erflater en 
verzekeringnemer = erflater

○ toepassing art. 2.7.1.0.6 VCF in nalatenschap van erflater

○ belastbare grondslag?

■ begunstigde = LLE gehuwd onder gemeenschapsstelsel → vermoeden belasting op de 
helft van de uitkering (tegenbewijs mogelijk)

● art. 2.7.3.2.8, §1 VCF 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 bedraagt de helft
○ gefinancierd met eigen gelden van erflater: belastbare grondslag bedraagt de geheelheid 
○ gefinancierd met gelden van de langstlevende: belastbare grondslag bedraagt nul

■ begunstigde = iemand anders → totaliteit van de uitkering
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● Situatie 1.1. polis komt tot uitkering bij het overlijden van de erflater en 
verzekeringnemer = erflater

○ Vader sluit een levensverzekering met zichzelf als verzekerd hoofd en duidt zijn kinderen aan als 
begunstigden. Vader overlijdt.

● AAB-polis, A 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 op de totale uitkering

○ Man sluit een levensverzekering met zichzelf als verzekerd hoofd en duidt zijn echtgenote 
(gehuwd onder WS) aan als begunstigde. Man overlijdt.

● AAB-polis, A 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, maar de belastbare grondslag 

verschilt naar gelang de wijze waarop premies werden betaald: (weerlegbaar) vermoeden 
betaald met gemeenschapsgelden
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● Situatie 1.2. polis komt tot uitkering bij het overlijden van de erflater en 
verzekeringnemer = LLE gehuwd onder gemeenschapsstelsel

○ begunstigde = LLE gehuwd onder gemeenschapsstelsel 
■ toepassing art. 2.7.1.0.6 VCF in nalatenschap van erflater
■ belastbare grondslag: (weerlegbaar) vermoeden belasting op de helft van de uitkering 

○ begunstigde = iemand anders 

■ begiftigingsinzicht gaat uit van LLE (VN)
● geen toepassing van art. 2.7.1.0.6 VCF in nalatenschap van erflater
● indien LLE (VN) sterft binnen 3 jaar na uitkering → toepassing art. 2.7.1.0.6 VCF in nalatenschap 

verzekeringnemer: “de sommen, renten of waarden die kosteloos aan een persoon zijn 
toegekomen, binnen drie jaar vóór het overlijden van de erflater, ingevolge een contract dat een 
door de erflater in het voordeel van die persoon gemaakt beding bevat, worden geacht als legaat 
te zijn verkregen door die persoon”

■ begiftigingsinzicht gaat niet uit van LLE (VN)  → toepassing art. 2.7.1.0.6 VCF in 
nalatenschap erflater (eerder uitzonderlijk)
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● Situatie 1.2. polis komt tot uitkering bij het overlijden van de erflater en 
verzekeringnemer = LLE gehuwd onder gemeenschapsstelsel

○ Vrouw sluit een levensverzekering af met haar man als verzekerd hoofd en zichzelf als 
begunstigde. Man overlijdt.
■ ABA-polis, B 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, maar de belastbare grondslag verschilt 

naar gelang de wijze waarop premies werden betaald: (weerlegbaar) vermoeden betaald met 
gemeenschapsgelden

○ Moeder sluit een levensverzekering met haar man als verzekerd hoofd en duidt haar kinderen aan 
als begunstigde. Man overlijdt.
■ ABC-polis, B overlijdt
■ verzekeringnemer = echtgenote (WS) van de erflater
■ overlijden vader: uitkering, 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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● Situatie 1.2. polis komt tot uitkering bij het overlijden van de erflater en 
verzekeringnemer = LLE gehuwd onder gemeenschapsstelsel

○ Zijsprong: 
■ Vrouw sluit een levensverzekering af met haar feitelijk/wettelijk samenwonende partner als 

verzekerd hoofd en zichzelf als begunstigde. Man overlijdt.
● ABA-polis, B overlijdt
● man is verzekerd hoofd → bij overlijden: uitkering aan LLE
● beding ten behoeve van zichzelf, dus geen toepassing art. 2.7.1.0.6 VCF!

■ Vrouw sluit een levensverzekering af met haar man (gehuwd onder scheiding van goederen) 
als verzekerd hoofd en zichzelf als begunstigde. Man overlijdt.
● ABA-polis, B overlijdt
● man is verzekerd hoofd → bij overlijden: uitkering aan LLE
● beding ten behoeve van zichzelf, dus geen toepassing art. 2.7.1.0.6 VCF!
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● Situatie 1.3. polis komt tot uitkering bij het overlijden van de erflater en 
verzekeringnemer = iemand anders 

○ Indien verzekeringnemer = begunstigde → alarmbel VLABEL
■ huidige VN = initiële VN of verzekeringsgift
■ verzekeringsgift (infra) belet toepassing van art. 2.7.1.0.6 VCF niet

○ Van wie gaat het begiftigingsinzicht uit?
■ begiftigingsinzicht gaat uit van VN

● geen toepassing van art. 2.7.1.0.6 VCF in nalatenschap erflater
● indien VN sterft binnen 3 jaar na uitkering → toepassing art. 2.7.1.0.6 VCF in 

nalatenschap VN 
■ 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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● Situatie 1.3. polis komt tot uitkering bij het overlijden van de erflater en 
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?
■ ABC-polis, B overlijdt
■ Overlijden schoonzoon: 

● uitkering bij overlijden erflater, maar ingevolge een levensverzekering afgesloten door iemand 
anders met begiftigingsinzicht, schoonzoon is louter 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

→ om erfbelasting te vermijden moet verzekeringnemer de erflater minstens 3 jaar overleven.
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● Situatie 1.3. polis komt tot uitkering bij het overlijden van de erflater en 
verzekeringnemer = iemand anders 

○ BV sluit een polis af op het hoofd van haar zaakvoerder met als begunstigde de partner van de 
zaakvoerder. Zaakvoerder overlijdt en partner van de zaakvoerder ontvangt een uitkering. 
■ ABC-polis, B overlijdt
■ 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 (zaakvoerder) zelf verzekeringnemer was
● BV kan zelf geen begiftigingsinzicht hebben
● art. 2.7.1.0.6 VCF wordt toegepast in nalatenschap van zaakvoerder

○ volledige uitkering wordt belast
○ gehuwd onder gemeenschapsstelsel: financiering met gemeenschappelijke gelden →

uitkering voor de helft belastbaar
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● Situatie 2. polis komt niet tot uitkering bij het overlijden van de erflater 

○ Geen onmiddellijke taxatie → taxatie wordt uitgesteld naar een latere “nieuwe gebeurtenis”

○ “Nieuwe gebeurtenis”
■ afkoop na het overlijden van de erflater
■ uitkering na het overlijden van de erflater

○ Nieuwe aangifte moet worden ingediend in het geval van artikel 2.7.1.0.6, § 1, derde lid, het 
levensverzekeringscontract wordt afgekocht of er op grond van het contract een uitkering 
gebeurt (art. 3.3.1.0.6, lid 1, 6° VCF)

○ Belastbare waarde: de waarde van de goederen op de dag van de gebeurtenis moet als 
belastbare waarde worden aangegeven (art. 2.7.3.3.7 VCF) → aldus niet afkoopwaarde op 
moment overlijden, maar wel afkoopsom op datum afkoop of uitkering
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● Situatie 2. polis komt niet tot uitkering bij het overlijden van de erflater 

○ Gedeeltelijke afkoop van een levensverzekeringscontract na het overlijden van de erflater

■ VLABEL 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
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● Situatie 2. polis komt niet tot uitkering bij het overlijden van de erflater 

○ 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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● Situatie 2.1. polis komt niet tot uitkering bij het overlijden van de erflater en 
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

183
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● Situatie 2.1. polis komt niet tot uitkering bij het overlijden van de erflater en 
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.
■ ABC-polis, A overlijdt
■ 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
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● Situatie 2.1. polis komt niet tot uitkering bij het overlijden van de erflater en 
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.
■ ABC-polis, A overlijdt
■ 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 niet 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 = LLE (WS): (weerlegbaar vermoeden) dan men wordt belast op de helft van de 
uitkering

185
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● Situatie 2.2. polis komt niet tot uitkering bij het overlijden van de erflater en
verzekeringnemer = LLE gehuwd onder gemeenschapsstelsel

○ begunstigde = LLE
■ uitkering/afkoop is nieuwe gebeurtenis in nalatenschap erflater → toepassing art. 2.7.1.0.6 VCF, 

belastbare grondslag: de helft indien premies met gemeenschapsgelden werden betaald

○ begunstigde = iemand anders
■ uitkering is nieuwe gebeurtenis in nalatenschap erflater → toepassing art. 2.7.1.0.6 VCF
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● Situatie 2.2. polis komt niet tot uitkering bij het overlijden van de erflater en
verzekeringnemer = LLE gehuwd onder gemeenschapsstelsel

○ Vrouw (LLE gehuwd onder WS) sluit verzekeringscontract af op hoofd van de kinderen
(verzekerde) en met zichzelf als begunstigde. Man overlijdt. Later koopt de vrouw de polis af
■ ABA-polis, C overlijdt
■ 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: ½ afkoopsom belastbaar in de mate dat het verkregen voordeel is opgebouwd 

met gemeenschapsgelden
■ Polis wordt niet afgekocht en komt tot uitkering

● idem (op voorwaarde dat premies betaald werden met gemeenschapsgelden - weerlegbaar 
vermoeden)

187
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● Situatie 2.3. polis komt niet tot uitkering bij het overlijden van de erflater en
verzekeringnemer = erflater + iemand anders

○ levensverzekering met 2 verzekeringnemers en meestal met 2 verzekerde hoofden

■ = A/B - 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 VN (erflater)

■ bij overlijden eerste verzekeringnemer: geen uitkering → geen erfbelasting

■ bij overlijden tweede verzekeringnemer: uitkering → erfbelasting, maar 2 aangiften indienen
● nieuwe aangifte in nalatenschap eerststervende VN (nieuwe gebeurtenis) voor de helft
● aangifte in nalatenschap van laatst gestorven VN voor andere helft van uitkering
● indien bijstortingen: uitsplitsing stortingen (verzekeringsmaatschappij)
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● Situatie 2.3. polis komt niet tot uitkering bij het overlijden van de erflater en
verzekeringnemer = erflater + iemand anders

○ 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.
■ A/B-A/B-C-polis, A overlijdt
■ Geen uitkering bij overlijden van de eerste verzekeringnemer (A) → geen onmiddellijke 

taxatie
■ Tweede verzekeringnemer (B) 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
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● Situatie 2.3. polis komt niet tot uitkering bij het overlijden van de erflater en
verzekeringnemer = erflater + iemand anders

○ Levensverzekeringscontract met 2 verzekeringnemers en als verzekerd hoofd de langstlevende
van de verzekeringnemers. Na het overlijden van de eerste verzekeringnemer duidt de
langstlevende verzekeringnemer een nieuwe begunstigde aan. Bij het overlijden van de
langstlevende verzekeringnemer komt de polis tot uitkering.
■ Band met eerste verzekeringnemer wordt doorgeknipt
■ Art. 2.7.1.0.6 moet worden toegepast in nalatenschap van de langstlevende VN 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
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● Situatie 2.3. polis komt niet tot uitkering bij het overlijden van de erflater en
verzekeringnemer = erflater + iemand anders

○ 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 
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● Situatie 2.3. polis komt niet tot uitkering bij het overlijden van de erflater en
verzekeringnemer = erflater + iemand anders

○ Aftrekregeling verzekeringsgift
■ 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 
“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.”

192

IX. Levensverzekeringen ifv samenlevingsvorm

191

192



7/02/2022

97

● Situatie 2.3. polis komt niet tot uitkering bij het overlijden van de erflater en
verzekeringnemer = erflater + iemand anders

○ 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)?

193

IX. Levensverzekeringen ifv samenlevingsvorm

● Situatie 2.3. polis komt niet tot uitkering bij het overlijden van de erflater en
verzekeringnemer = erflater + iemand anders

○ 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
194
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● Situatie 2.3. polis komt niet tot uitkering bij het overlijden van de erflater en
verzekeringnemer = erflater + iemand anders

○ overlijden eerste verzekeringnemer: post mortem overdracht aan de LL 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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● Situatie 2.3. polis komt niet tot uitkering bij het overlijden van de erflater en
verzekeringnemer = erflater + iemand anders

○ 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 196
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● Situatie 2.3. polis komt niet tot uitkering bij het overlijden van de erflater en
verzekeringnemer = erflater + iemand anders

○ Heffing erfbelasting vermijden bij overlijden LL verzekeringnemer? 

■ polis wordt niet afgekocht → erfbelasting verschuldigd door de begunstigde van de uitkering 
(indien niet gewijzigd) op totaliteit van de uitkering (per helft in nalatenschap van elke 
verzekeringnemer) 

■ polis wordt afgekocht 
● afkoop door LL verzekeringnemer + schenking afkoopsom

○ afkoop: erfbelasting op de helft
○ schenking afkoopsom (3%/7% of risicoperiode)

● voor overlijden LL verzekeringnemer: verzekeringsgift
○ geen afkoop of uitkering in nalatenschap eerststervende verzekeringnemer; geen 

belastbaar feit
○ notarieel (3% of 7%)
○ aftrekregeling in erfbelasting (supra)

197
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Kanscontract met als voorwerp een levensverzekeringscontract

● 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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IX. Levensverzekeringen ifv samenlevingsvorm

Kanscontract met als voorwerp een levensverzekeringscontract

● 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?

199
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Kanscontract met als voorwerp een levensverzekeringscontract

● 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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IX. Levensverzekeringen ifv samenlevingsvorm

Kanscontract met als voorwerp een levensverzekeringscontract

● 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.

201

Art. 2.7.1.0.6. VCF vs. 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: uitkering aan ‘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).

● Voorbeeld: uitkering aan ‘echtgenote en zoon’
○ 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 202
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IX. Levensverzekeringen ifv samenlevingsvorm

Schematisch overzicht: hypothese B vooroverlijdt en A en B zijn niet gehuwd onder WS

203

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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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
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IX. Levensverzekeringen ifv samenlevingsvorm

205

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

Deel X
Fiscaliteit

206
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Deel X.1
Fiscaliteit: erfbelasting

207

X.1 Fiscaliteit: erfbelasting

Geregionaliseerd belasting → welk gewest bevoegd? (art. 5, §2, 4° Bijzondere Financieringswet)

● successierecht (overlijden rijksinwoner)
○ principe: fiscale woonplaats op datum overlijden
○ uitzondering: woonplaats in laatste 5 jaar voor overlijden in verschillende gewesten: 

gewest waar overledene het langste zijn woonplaats heeft gehad in die 5 jaar

● recht van overgang (overlijden niet-rijksinwoner):
○ principe: ligging onroerend goed
○ uitzondering: 

■ onroerende goederen in ≠ gewesten aan dezelfde erfopvolger: gewest bevoegd 
waar goederen met hoogste KI zijn gelegen 

■ verschillende onroerende goederen aan verschillende erfopvolgers: 
gewest waar elk onroerend goed is gelegen

208
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X.1 Fiscaliteit: erfbelasting

Vlaamse erfbelasting → Vlaamse Codex Fiscaliteit (gewijzigd ingevolge decreet d.d. 6 juli 2018, BS
20 juli 2018)

● hervorming erfbelasting
○ modernisering
○ aanpassen aan hervormde erfrecht
○ inwerkingtreding: 1 september 2018

= hervorming erfrecht
= hervorming huwelijksvermogensrecht

● voorontwerp van decreet tot wijziging van de VCF wat betreft (1) de verlenging van de 
verdachte periode, (2) de tariefverlaging voor non-profitlegaten en non-profitschenkingen, en 
(3) de invoering van de vriendenerfenis

● Ministerraad 18 december 2020: voorstel tot verlenging van de verdachte periode werd 
geschrapt → gevolg afschaffing van “de kaasroute” 209

X.1 Fiscaliteit: erfbelasting

Belastbaar voorwerp? 

● art. 2.7.1.0.2 VCF: erfbelasting verschuldigd op iedere verkrijging ingevolge de wettelijke
devolutie, uiterste wilsbeschikking of contractuele erfstelling + wettelijk toegekend opvolgend
vruchtgebruik

● art. 2.7.1.0.3 VCF: schuldbekentenis bij testament, bevoordeling vermomd als schuld, schenking
onder opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt door overlijden van de schenker

● art. 2.7.1.0.4 VCF: ongelijke verdeling huwgemeenschap
● art. 2.7.1.0.5 VCF: risicoperiode niet-geregistreerde schenkingen
● art. 2.7.1.0.6 VCF: beding ten behoeve van een derde
● art. 2.7.1.0.7 VCF: gesplitste verkrijging vruchtgebruik-blote eigendom
● art. 2.7.1.0.8 VCF: verdeling onder voorbehoud van een levenslang recht
● art. 2.7.1.0.9 VCF: afstand ten bezwarende titel onder voorbehoud van een levenslang recht
● art. 2.7.1.0.10 VCF: legaat met lasten in het voordeel van een derde
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X.1 Fiscaliteit: erfbelasting

Tarieven erfbelasting

● progressief tarief in functie van verwantschap met erflater en omvang netto-actief

● categorieën
○ categorie I: rechte lijn en partners
○ categorie II: anderen

■ tussen broers en zussen 
■ tussen anderen 

● hervorming erfbelasting
○ tarieven categorie I blijven behouden
○ verlaging tarieven voor verkrijgingen categorie II

211

X.1 Fiscaliteit: erfbelasting

Tarieven erfbelasting

● categorie I: rechte lijn* en partners*

○ gesplitste taxatie: afzonderlijke berekening op
■ netto-actief onroerende goederen 
■ netto-actief roerende goederen 

→ progressievoordeel: verlaging erfbelasting 212

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
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X.1 Fiscaliteit: erfbelasting

Tarieven erfbelasting

● * rechte lijn:
○ kinderen, (achter)kleinkinderen, ouders, (over)grootouders
○ adoptiekinderen

■ volle adoptie: volledige gelijkschakeling met afstammelingen
■ gewone adoptie: tarief anderen, tenzij aan bepaalde voorwaarden voldaan 

○ stiefkind (niet: stiefkleinkinderen (voorstel tot gelijkschakeling heeft het niet gehaald))
○ zorgkinderen (onder bepaalde voorwaarden)

● * partners
○ echtgenoten = wettelijk samenwonenden = feitelijk samenwonenden
○ voorwaarden feitelijk samenwonenden

■ op dag an 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

○ gelijkschakeling: verkrijging tussen ex-partners met gemeenschappelijke kinderen

213

X.1 Fiscaliteit: erfbelasting

Tarieven erfbelasting

● vrijstelling partners

○ vrijstelling gezinswoning
■ aandeel dat partner verwerft 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

■ geldt ook voor aanhorigheden (Reparatiedecreet)
■ moet expliciet aangevraagd worden in de aangifte
■ feitelijk samenwonende partner: drie jaar feitelijke samenwoning

○ bijkomende vrijstelling voor langstlevende partner
■ nieuw 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
214
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X.1 Fiscaliteit: erfbelasting

Tarieven erfbelasting

● categorie II: anderen

215

Broers en 
zussen

Anderen

> 125.000 65% 65%

75.000,01 - 125.000 55% 55%

0,01 - 75.000 30% 45%

Broers en 
zussen

Anderen

> 75.000 55% 55%

35.000,01 - 75.000 30% 45%

0,01 - 35.000 25% 25%

Voor 1 september 2018 Na 1 september 2018

X.1 Fiscaliteit: erfbelasting

Tarieven erfbelasting

● categorie II: anderen → voorbeeld: legaat aan beste vriend

216

Legaat van 25.000 
EUR

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

Voor 
1/09/2018

Vanaf 
1/09/2018

25.000 x 45% 
= 11.250

25.000 x 
25% = 6.250

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

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

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

35.000 x 25% 
= 8.750
40.000 x 45% 
= 18.000
725.000 x 55% 
= 398.750
= 425.500

215
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X.1 Fiscaliteit: erfbelasting

Andere wijzigingen hervorming erfbelasting?

● modernisering erfbelasting
○ wijziging vermindering kleine nalatenschappen voor verkrijgingen tussen anderen
○ nieuwe vrijstelling voor jonge wezen 
○ flexibele en gedeeltelijke erfenissprong wordt mogelijk

● ondersteuning bij het nieuwe federale erfrecht
○ erfovereenkomsten
○ wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik
○ verruimde onderhoudsvordering voor ascendenten
○ wijziging kwalificatie van schenking

→ ook via SP VLABEL: inbreng van levensverzekeringen, generatiesprong, 
buitengerechtelijke omzetting VG LLE, opgedrongen inbreng in natura, 
verklaring van behoud 217

X.1 Fiscaliteit: erfbelasting

Decreet 19 maart 2021 tot wijziging van de VCF, wat betreft de verlenging van de verdachte 
periode, de tariefverlaging voor non-profitlegaten en non-profitschenkingen, en de invoering van 
de vriendenerfenis

● begunstiging van non-profitorganisaties
○ artikel 2.7.3.2.15 VCF (nieuw) - (omgekeerde) duo-legaten

■ 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, legatarissen of begiftigden

■ IWT: nalatenschappen opengevallen vanaf 1 juli 2021
■ probleem: bestaande testamenten → risico: goede doelen zullen legaat verwerpen

○ tariefverlaging goede doelen
■ 0% in erf- en schenkbelasting voor goede doelen, behalve beroepsverenigingen en private 

stichtingen 
■ behoud van tarieven (8,5% erfbelasting en 5,5% schenkbelasting) voor beroepsverenigingen en 

private stichtingen 
■ IWT: overlijdens en schenkingen vanaf 1 juli 2021

218
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X.1 Fiscaliteit: erfbelasting

Decreet 19 maart 2021 tot wijziging van de VCF, wat betreft de verlenging van de verdachte 
periode, de tariefverlaging voor non-profitlegaten en non-profitschenkingen, en de invoering van 
de vriendenerfenis

● invoering vriendenerfenis (art. 2.7.5.0.6 VCF)

○ erfbelasting verschuldigd door natuurlijke personen van wie verkrijging onderworpen is 
aan tabel II van artikel 2.7.4.1.1 VCF (broers/zussen/anderen) wordt verminderd 

○ vermindering = a x (b-c) → belastingvermindering bedraagt max. 3.300 EUR
■ a: de som van de nettoverkrijgingen (max € 15.000 )
■ b: het laagste toegepaste tarief, vermeld in tabel II (25%)
■ c: het laagste toegepaste tarief, vermeld in tabel I (3%)

○ toepassing nadat alle gunstmaatregelen zijn toegekend + geen recht op teruggave

○ voorwaarden 
■ natuurlijke persoon aangeduid door erflater in een niet-herroepen testament  (pro rata indien meerdere! )
■ uitdrukkelijke aanduiding vriendenerfenis 

○ IWT: nalatenschappen opengevallen vanaf 1 juli 2021
219

Deel X.2
Fiscaliteit: schenkbelasting

220

219

220



7/02/2022

111

X.2 Fiscaliteit: schenkbelasting

Geregionaliseerd belasting → welk gewest bevoegd? (art. 5, §2, 8° Bijzondere Financieringswet)

● registratierecht op schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende goederen door 
een rijksinwoner
○ principe: fiscale woonplaats op datum schenking
○ uitzondering: woonplaats in laatste 5 jaar voor schenking in verschillende gewesten: 

gewest waar schenker het langste zijn woonplaats heeft gehad in die 5 jaar

● registratierecht op schenking onder de levenden van in België gelegen onroerende goederen 
door een niet-rijksinwoner: ligging onroerend goed

221

X.1 Fiscaliteit: schenkbelasting

Tarieven schenkbelasting

● roerend:
○ 3%: verkrijging in rechte lijn/tussen partners
○ 7%: verkrijging door anderen

● onroerend: 

● definitie partners dezelfde als in erfbelasting
222

Schijf in euro Rechte lijn / partners Anderen

0,01 - 150.000,00 3% 10%

150.000,01 - 250.000,00 9% 20%

250.000,01 - 450.000,00 18% 30%

> 450.000,00 27% 40%
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Deel X.3
Fiscaliteit: verdeelrecht

223

X.3 Fiscaliteit: verdeelrecht

Geregionaliseerd belasting → welk gewest bevoegd? (art. 5, §2, 7° Bijzondere Financieringswet)

● registratierecht op de gedeeltelijke of gehele verdelingen van in België gelegen onroerende 
goederen, de afstanden onder bezwarende titel, onder medeëigenaars, van onverdeelde delen 
in soortgelijke goederen, en de omzetting bedoeld in de artikelen 745quater en 745quinquies 
van het Burgerlijk Wetboek, zelfs indien er geen onverdeeldheid is: ligging onroerend goed

Tarieven

● principe: 2,5%
● miserie-taks: 1%

○ tussen ex-echtgenoten na echtscheiding
○ tussen ex-wettelijk samenwonenden (binnen een termijn van 3 jaar die volgt op de 

beëindiging van de wettelijke samenwoning en op voorwaarde dat de personen 
op de dag van beëindiging minstens een jaar ononderbroken met elkaar 
wettelijk hebben samengewoond)

224

223

224



7/02/2022

113

Deel X.4
Fiscaliteit: Standpunt VLABEL inzake nieuw 

huwelijksvermogensrecht

225

X.4. Fiscaliteit: SP VLABEL nieuw HVR

VLABEL SP nr. 18067 d.d. 8 oktober 2018 
nieuw huwelijksvermogensrecht: toepassing (gewijzigd) art. 27.3.2.7 VCF

● art. 2.7.3.2.7 VCF: 
“Voor de inning van het successierecht in rechte nederdalende lijn of tussen echtgenoten met 
gemeenschappelijke kinderen of afstammelingen worden de terugnemingen en vergoedingen die 
verbonden zijn hetzij aan de gemeenschap die heeft bestaan tussen de erflater en een echtgenoot, 
met wie de erflater bij het overlijden levende kinderen of afstammelingen heeft, hetzij aan de 
gemeenschap die tussen de verwanten in de opgaande lijn van de erflater heeft bestaan, niet in 
aanmerking genomen.”
○ vergoedingsrekeningen (op burgerrechtelijk vlak) worden verwaarloosd voor de 

berekening van de erfbelasting voor zover de nalatenschap wordt verkregen door 
erfgenamen in de rechte nederdalende lijn of door een echtgenoot die minstens 
één gemeenschappelijk kind heeft met de overledene

226
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X.4. Fiscaliteit: SP VLABEL nieuw HVR

VLABEL SP nr. 18067 d.d. 8 oktober 2018 
nieuw huwelijksvermogensrecht: toepassing (gewijzigd) art. 27.3.2.7 VCF

● VLABEL:
“Als, bij toepassing van het principe “titre et finance” uit het nieuw huwelijksvermogensrecht, het titularisschap van 
bepaalde goederen eigen is maar de vermogenswaarde ervan gemeenschappelijk, behoort de vermogenswaarde
van de betrokken goederen wel degelijk tot het gemeenschappelijk vermogen voor de heffing van de 
erfbelasting.

Voor die goederen waarvan, op grond van het huwelijksvermogensrecht, zowel het titularisschap als de 
vermogenswaarde eigen zijn, op last van vergoeding aan het gemeenschappelijk vermogen, zal met deze 
vergoeding wel degelijk rekening worden gehouden voor de heffing van de erfbelasting, overeenkomstig de 
gewone fiscale regels die gelden voor vergoedingen.

Met de gewone fiscale regels wordt bedoeld dat men met de vergoeding geen rekening houdt als art 
2.7.3.2.7 toepasselijk is. Is art 2.7.3.2.7 niet toepasselijk en kan dus met de vergoeding rekening worden 
gehouden, dan is bovendien vereist dat de vergoedingsrekening ook daadwerkelijk wordt opgemaakt.”

227

X.4. Fiscaliteit: SP VLABEL nieuw HVR

VLABEL SP nr. 18073 d.d. 15 oktober 2018 
nieuw huwelijksvermogensrecht: toepassing art. 27.1.0.6 VCF

● art. 2.7.1.0.6  en art. 2.7.3.2.8, § 1 VCF
○ polis komt tot uitkering bij overlijden van de erflater OF polis komt niet tot uitkering bij 

overlijden van de erflater, maar later volgt een nieuwe gebeurtenis (afkoop/uitkering) 
EN de begunstigde is de langstlevende echtgenoot gehuwd onder gemeenschapsstelsel 
■ erfbelasting verschuldigd op basis van art. 2.7.1.0.6 VCF in nalatenschap van erflater
■ art. 2.7.3.2.8, §1 VCF: 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 werd 
gefinancierd
● met gemeenschappelijke gelden: de belastbare grondslag bedraagt de helft;
● met eigen gelden van erflater: de belastbare grondslag bedraagt geheelheid;
● met eigen gelden van LLE: de belastbare grondslag bedraagt nul.
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X.4. Fiscaliteit: SP VLABEL nieuw HVR

VLABEL SP nr. 18073 d.d. 15 oktober 2018 
nieuw huwelijksvermogensrecht: toepassing art. 27.1.0.6 VCF

● VLABEL:
“Als de langstlevende echtgenoot (gehuwd met de erflater onder een stelsel van gemeenschap) het voordeel van
een levensverzekering verkrijgt dat door de bepalingen van het huwelijksvermogensrecht wordt gekwalificeerd als
een eigen goed, terwijl de polis werd gefinancierd met gemeenschappelijke gelden, en hiervoor effectief een
vergoeding moet betalen aan het gemeenschappelijk vermogen, die moet worden aangegeven in het actief van het
gemeenschappelijk vermogen omdat het gaat om een nalatenschap waarop artikel 2.7.3.2.7 VCF niet van
toepassing is, is er mogelijks sprake van een dubbele belasting op hetzelfde bedrag. Immers, enerzijds zal de
uitkering voor de helft belastbaar zijn bij toepassing van de artikelen 2.7.1.0.6 en 2.7.3.2.8, §1 VCF, en anderzijds zal
de helft van de vergoeding belastbaar zijn.

In dit geval zal echter voor de toepassing van de artikelen 2.7.1.0.6 en 2.7.3.2.8, §1 VCF worden gehandeld alsof het
voordeel van de levensverzekering, achteraf bekeken, gefinancierd is geweest met eigen gelden van de
langstlevende, zodat er op de uitkering geen erfbelasting verschuldigd is.”

229

X.4. Fiscaliteit: SP VLABEL nieuw HVR

VLABEL SP nr. 18073 d.d. 15 oktober 2018 
nieuw huwelijksvermogensrecht: toepassing art. 27.1.0.6 VCF

● VLABEL:
○ situatie: 

■ burgerrechtelijk: kwalificatie van voordeel van levensverzekeringsprestatie als eigen; met 
vergoeding aan GV (voor financiering premies met gemeenschapsgelden)

■ fiscaal: dubbele belasting
● art. 2.7.1.0.6 en 2.7.3.2.8, §1 VCF: LLE is erfbelasting verschuldigd in nalatenschap van 

eerststervende op de helft
● art. 2.7.3.2.7 VCF n.v.t., dus vergoeding wordt aangegeven in het actief van het 

gemeenschappelijk vermogen → erfbelasting

○ SP: voor de toepassing van art. 2.7.1.0.6 en 2.7.3.2.8, §1 VCF wordt gehandeld alsof het 
voordeel van de levensverzekering gefinancierd is geweest met eigen gelden 
van de langstlevende → belastbare grondslag = nul
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