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Aftrek premie als beroepskost

(1) Premie betaald door werkgever of vennootschap: 

� premie gestort ter uitvoering van een collectieve of individuele 

toezegging die moet worden beschouwd als een aanvulling van de 

wettelijke uitkeringen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid door 

arbeidsongeval of ongeval ofwel beroepsziekte of ziekte (art.52,3°, b, 4e

streepje WIB)

(2) Premie ‘individueel’ contract (verzekeringnemer = verzekerde) : 

� premie gestort ter verkrijging van een vergoeding bij 

arbeidsongeschiktheid wegens ziekte en invaliditeit (art.52, 10° WIB)

� Opmerking: enkel indien werkelijke beroepskosten worden 

afgetrokken, is premie in de praktijk aftrekbaar !

Verzekering - Gewaarborgd Inkomenp. 599
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Taxatie uitkering verzekering ‘Gewaarborgd inkomen’ - wetgeving

(1) Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

� (1) vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke 

derving van bezoldigingen of winst of baten, én (2) vergoedingen die zijn 

gevormd door middel van werkgevers- of vennootschapsbijdragen en -premies 
(art.25, 6°, b - art.27,2e lid, 4°, b - art.31,2e lid, 4° - art.32, 2e lid, 4° WIB)

→ bij ‘individueel contract’ (verzekeringnemer = verzekerde), verdedigbaar dat,

indien geen inkomstenverlies, uitkering = niet belastbaar (administratie niet 

akkoord: ‘tot’ = ‘tot doel heeft’, zodat werkelijk inkomstenverlies niet relevant is 

- zie volgende slide)! 

(2) Blijvende arbeidsongeschiktheid

� Als pensioen belastbaar, o.m. :  uitkeringen die rechtstreeks of onrechtstreeks 

betrekking hebben op een beroepswerkzaamheid, of die het gehele of 

gedeeltelijke herstel van een bestendige derving van winst, bezoldigingen of 

baten uitmaken (art.34, § 1, 1° en 1°bis WIB)

Verzekering - Gewaarborgd Inkomenp. 599
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Administratief standpunt inzake aftrek premie en taxatie uitkering

(= circulaires ci.RH.332/577.284 - AOIF 14/2006, d.d. 14/4/2006 - ci.RH.332/583.327 - AOIF 42/2010, d.d. 

20/5/2010 en Parl.Vr. Klaps, nr.10637, CRIV 54 - COM 404, d.d. 27/4/2016)

� Enkel indien uit de polisvoorwaarden blijkt dat het specifiek ‘tot doel heeft’ een 

mogelijks inkomstenverlies te compenseren, is de premie aftrekbaar.  In dat geval 

is een latere uitkering steeds belastbaar (ook al zou er in de praktijk ingevolge de 

arbeidsongeschiktheid geen inkomstenverlies zijn) (= type ‘1’).

� A contrario: indien in het contract niet expliciet is opgenomen dat het tot doel 

heeft mogelijks inkomstenverlies te compenseren, en dat enkel is vermeld dat het 

contract economische en/of fysiologische invaliditeit verzekert, dan is de premie

niet aftrekbaar, maar dan zijn de eventuele latere uitkeringen ook niet belastbaar

(zelfs als er ingevolge de tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid een werkelijk 

inkomstenverlies zou worden geleden) (= type ‘2’)

� → indien geen werkelijke beroepskosten worden afgetrokken, best een contract 

‘type 2’  

Verzekering - Gewaarborgd Inkomenp. 599
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Successierecht (Erfbelasting)

vanaf blz.693

Bedingen die bij de ontbinding van het huwelijk aan één 

echtgenoot meer toekennen dan de helft

(o.m. ‘langst leeft al heeft’, of ‘ongeacht de oorzaak van de ontbinding, 

alles voor één aangeduide echtgenoot’ = voorheen ‘sterfhuisbeding’)

Ieder beding dat bij, het overlijden van een echtgenoot, aan de 

langstlevende meer toekent dan de helft van de huwgemeenschap, 

heeft tot gevolg dat hoe dan ook op het “meerdere” erfbelasting 

verschuldigd is (art.5 WS of 2.7.1.0.4 VCF)

p. 732
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Wat ?

‘Uitbreng uit huwelijksgemeenschap’ = wijziging van het huwelijksstelsel, 

waarbij goederen van de huwelijksgemeenschap worden toebedeeld aan 

het eigen vermogen van een of beide echtgenoten. 

Wanneer zinvol ? O.m. als één van de echtgenoten terminaal ziek is.  

Aan ‘langstlevende’ echtgenoot ‘bij leven’ toebedeelde goederen ≠ 

nalatenschap overleden echtgenoot (vermits door ‘uitbreng’ =  ‘eigen’ 

vermogen van langstlevende)

Standpunt Vlabel = fiscaal misbruik (‘zwarte lijst’), vermits bedoeling 

omzeiling art.2.7.1.0.4 VCF (zie vorige slide)

Rechtspraak Hof van Beroep – Gent (16/6/2020) : art.2.7.1.0.4 VCF gaat 

enkel over toebedeling ‘n.a.v. overlijden’, gaat niet over toebedeling ‘bij 

leven’ → ‘uitbreng uit huwelijksgemeenschap’ ≠ fiscaal misbruik

Uitbreng uit huwelijksgemeenschap = 

alternatief voor Sterfhuisbeding

p. 707 en

733
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Erfbelasting op netto nalatenschap 

- rijksinwoner

Netto verschuldigde Belgische erfbelasting (= VL of BR of W) =  

bruto erfbelasting – (evt.) buitenlandse erfbelasting (*)

(*) Verrekening ‘buitenlandse erfbelasting’ (art.2.7.5.0.4 VCF / art.17 WS): 

ingevolge rechtspraak Grondwettelijk Hof en wetswijziging, voortaan zowel  

verrekening buitenlandse erfbelasting op buiten België gelegen ‘onroerende’ 

als ‘roerende’  goederen.  Voorheen: enkel m.b.t. in het buitenland gelegen 

‘onroerende’ goederen.

netto nalatenschap = (wereld)vermogen – schulden en lasten

p. 693

8

� Overlijden binnen België: aangifte ≤ 4 maanden na 

overlijden

� Overlijden buiten België, maar binnen Europa = 5 maanden

� Rest van de wereld = 6 maanden

� Laattijdig of niet indienen aangifte � boete/aanslag 

ambtswege

Termijn aangifte nalatenschapp. 696
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� Aangifte moest tot hiertoe steeds ‘op papier’ worden 

ingevuld, en voor VL ingediend bij de ‘Vlaamse 

Belastingdienst - Erfbelasting’, Vaartstraat 16, 9300 Aalst 

(of als PDF opgeladen in ‘Mijn dossier’) (= formulier van 28 blz.).

� Voortaan ook (eenvoudige) digitale aangifte mogelijk via: 

‘vlaanderen.be/erfonline’.

� 1 scherm met 9 gerichte vragen over het vermogen van de 

overledene → digitaal aangiNeformulier ‘op maat’ (met nog 

enkel de relevante rubrieken)

� Identificatie van zowel overledene als aangever in te geven 

(andere erfgenamen hebben geen zicht op die gegevens)

VL: aangifte nalatenschap voortaan ook digitaal 

via ERFonline

p. 696
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� te vermelden op aangifte o.m.: vruchtgebruik dat overledene op 

bepaalde goederen had, en aan wie volle eigendom ingevolge zijn 

overlijden toekomt 

� Nieuw: ‘Wettelijke aanwas bij onverdeeld of gemeenschappelijk 

vruchtgebruik’

Ingevolge nieuw goederenrecht, bij onverdeeld of gemeenschappelijk 

vruchtgebruik (ook bij niet-gehuwden) voortaan wettelijke (= automatische) 

aanwas in hoofde van langstlevende vruchtgebruiker(s), behoudens 

andersluidend beding.

Op die ‘aanwas’, noch erfbelasting, noch schenkbelasting verschuldigd (en 

evenmin indien aanwas ‘conventioneel’ afgesproken)! 

� Let op: bij “opvolgend” vruchtgebruik (bij echtgenoten en wettelijk 

samenwonenden) wel schenk- of erfbelasting verschuldigd !

Vorm en inhoud van de aangifte nalatenschapp. 698
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Nieuwe (of bijvoeglijke) aangifte nalatenschap

Gevallen (o.a.):

� Vlaanderen en nu ook Wallonië, en wellicht vanaf eind mei ook Brussel :

indien pas na het overlijden van de verzekeringnemer (of van zijn 

echtgenoot, indien gehuwd in gemeenschap) een LV kan of wordt 

afgekocht of uitgekeerd, dan bijvoeglijke aangifte n.a.v. de afkoop of 

uitkering, en ook pas dan erfbelasting verschuldigd, maar dan wel op 

werkelijk uitgekeerde bedrag (en niet op eventueel lagere bedrag van de 

afkoopwaarde op de dag van overlijden) (opmerking: bij echtgenoten 

gehuwd in gemeenschap, veelal slechts successierecht op helft van de 

uitkering of afkoopwaarde)

� Van het bestaan van dergelijke LV moet melding worden gemaakt op 

oorspronkelijke aangifte (VL = blz.17 bovenaan)

� Wallonië, tot eind 2021, en Brussel, wellicht tot eind mei: meestal waren 

reeds successierechten verschuldigd n.a.v. overlijden verzekeringnemer, 

ook al is of was er nog geen uitkering (zie later) 

p. 700
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� Niet-geregistreerde hand- of bankgift (of andere onrechtstreekse 

schenking) < 3 jaar, vóór overlijden schenker = legaat → 

successierecht verschuldigd!

� Nieuw: Wallonië, en schenkingen vanaf 1/1/2022: < 5 jaar !

� Vlaanderen en niet-geregistreerde schenkingen van goederen van 

familiale onderneming of vennootschap die notarieel konden worden 

geschonken tegen 0 %: < 7 jaar

� Geregistreerde schenking roerend goed (= 3 % of 7 %; Wallonië: 3,3 % 

of 5,5 %) = schenkingsrecht is bevrijdend

� Schenking ‘onroerend’ goed < 3 jaar, vóór overlijden schenker: 

� VL en WALL : aan te geven (vrijgesteld met progressievoorbehoud)

� BR : schenkingsrecht is bevrijdend

Schenkingen < 3 jaar of 

Wallonië voortaan: < 5 jaar voor het overlijden

p. 713
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� Indien echtgenoot overlijdt: weduw(naar) erft vruchtgebruik, 

kind(eren) = naakte eigendom

� Wat indien financiële tegoeden van nalatenschap (= o.m. helft van de 

gemeenschappelijke rekeningen) gedeponeerd blijven op naam van 

langstlevende ?

� Tot 7/6/2021: bij overlijden langstlevende opnieuw successierechten 

op die helft, tenzij overeenkomst van bewaargeving in hoofde van 

langstlevende, ten voordele van afstammelingen.

Niet langer 2 x erfbelasting op financiële tegoeden 

overleden echtgenoot

p. 732
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� Wat indien financiële tegoeden van nalatenschap (= o.m. helft van de 

gemeenschappelijke rekeningen) gedeponeerd blijven op naam van 

langstlevende ?

� Sinds 7/6/2021 – Vlabel-standpunt  nr. 212039 (ingevolge arrest Hof 

van Beroep Gent): indien kan worden aangetoond dat er geen 

verdeling (vereffening) is geweest, mag actief nalatenschap 

langstlevende worden verminderd met bedrag waarop reeds eerder 

successierechten werden betaald  (geldt ook voor eerdere 

overlijdens!), tenzij er nog onvoldoende financiële tegoeden zijn, in 

dat geval: verhoging van het passief (= schuld t.a.v. erfgenamen eerst 

overleden echtgenoot).

Niet langer 2 x erfbelasting op financiële tegoeden 

overleden echtgenoot

p. 732
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Tarief erfbelasting Vlaanderen

Rechte lijn, echtgenoten en samenwonenden

Schijven (*) Tarief (*)

0 - € 50.000 3 %

€ 50.000 - € 250.000 9 %

> € 250.000 27 %

(*) Afzonderlijk op roerend en op onroerend erfdeel

p. 737

Schijven Tarief

Niet samenwonende
broers en zusters

Anderen (*)

0 - € 35.000 25 % 25 %

€ 35.000 - € 75.000 30 % 45 %

> € 75.000 55 % 55 %

(*) Berekend op som van de erfdelen

16

Vlaanderen (nieuw): Vriendentestament
(bij overlijden vanaf 1/7/2021)

p. 737

� Theorie: slechts 3 % op  1 x eerste schijf legaat (of legaten) 

= max. € 15.000

� Praktijk: ‘normaal’ tarief – ‘vermindering = max. € 3.300’

� Vermindering = a x (b – c)  /  a = som van de netto 

verkrijgingen ≤ € 15.000, bekomen door de in het  

testament aangeduide legataris(sen) / b = 25 % / c = 3 %

� Indien slechts 1 legataris én met recht op de vermindering 

→ neWo-erfbelasting op 15.000 =  [15.000 x 25 % = 3.750] -

[15.000 x (25 – 3 = 22) % = 3.300] = netto 450 (= 3 % van 

15.000)
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Vlaanderen (nieuw): Vriendentestament
(bij overlijden vanaf 1/7/2021) - vervolg

p. 737

� Indien ‘meerdere’ legatarissen in tarief ‘anderen’ → 

‘feitelijk’ % op 15.000 = hoger tot veel hoger dan 3 % !!

� Voorbeeld indien meerdere legatarissen in tarief ‘andere’ 

én 1 met recht op ‘vermindering’: 

• Nalatenschap = legaat 15.000 voor ‘beste vriend’ +  

legaten 75.000, te verdelen onder neven en nichten. 

• Erfbelasting wordt berekend op som legaten = 90.000 

→ er[elas\ng =  35.000.  Aandeel ‘beste vriend’ = 

1/6e = 5.833,33, te verminderen met 

‘vriendenkorting’ = 3.300 = netto 2.533,33 = 16,88 %

op 15.000 (en geen 3 %)

18

� De facto afschaffing regeling ‘duo-legaten’

� Regeling bij overlijden t.e.m. 30/6/2021 = legaat in het voordeel van 

het ‘goede doel’ (met 8,5 % successierecht), op voorwaarde dat 

‘goede doel’ successierechten betaalt, verschuldigd door in het 

legaat vermelde personen (zie voorbeeld blz.740)

� Nieuwe regeling bij overlijden vanaf 1/7/2021 (in de praktijk) =  

(1) ‘duo-legaten’ zullen niet meer worden aanvaard door ‘goede 

doel’, omdat successierechten verschuldigd zijn op het 

‘nettolegaat’, verhoogd met de gebruteerde successierechten op 

dat nettolegaat, waardoor in de praktijk het legaat voor het 

‘goede doel’ verwaarloosbaar wordt en zelfs deficitair 

(2) 0 % successierecht voor het ‘goede doel’ bij onvoorwaardelijk 

legaat  

Vlaanderen:  nieuwe wetgeving inzake duo-legaat
(bij overlijden vanaf 1/7/2021)

p. 739
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Art. 8 Wetboek successierechten (Vlaanderen: art.2.7.1.0.6 VCF):

Uitgekeerde som = (fictief) “legaat” → er[elas\ng verschuldigd, 

indien (cumulatief): 

� Begunstigde ten kosteloze titel (= “gratis” ontvangen)

én

� beding ten behoeve van een derde  (= AAB of ABC)

� indien niet gratis ontvangen, of geen beding t.b.v. een derde 

(ABA of BAB) → Geen erfbelasting verschuldigd !!

Uitzondering : echtgenoot, gehuwd met gemeenschap, die voor zichzelf 

bedingt (ABA) (art. 8, 4e lid WS – art.2.7.1.0.6 § 1, 3e lid VCF), eventueel toch 

erfbelasting (zie verder) !

Successierechten en levensverzekeringen

Algemeenp. 757
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� Ook erfbelasting op uitkeringen < 3 jaar (*)  vóór het overlijden van de 
verzekeringnemer, of na zijn overlijden

� uitkeringen n.a.v. zijn overlijden (VN = VZ) 

� uitkeringen (bij leven of overlijden) < 3 jaar (*) voor zijn overlijden 

(VN ≠ VZ, of indien uitkering bij leven, VN ≠ Beguns\gde)

� uitkeringen ontvangen na zijn overlijden (vb. Vaste 

termijnverzekering)

� Geen erfbelasting op uitkeringen > 3 jaar (*)  voor het overlijden van de 

verzekeringnemer

(*) Wallonië: sinds 1/1/2022 = “< of > 5 jaar”.  Opmerking: momenteel 

onduidelijk of nieuwe termijn enkel geldt voor uitkeringen vanaf 1/1/2022, 

of ook voor eerdere uitkeringen, indien termijn van 3 jaar nog niet was 

verstreken op 1/1/2022.

Art. 8 Wetboek successierechten (Vlaanderen: art.2.7.1.0.6 VCF)
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Overlijden

VN

> 3 (5*) jaar voor 

Overlijden VN

Zowel voor uitkeringen bij leven als bij overlijden 

(zowel voor contracten VN = VZ als VN ≠ VZ) :

(a) > 3 (5*) jaar vóór overlijden VN → geen successierecht 

(b) < 3 (5*) jaar vóór overlijden VN, of na overlijden VN → 

wel successierecht

Geen erfbelasting Wel erfbelasting

5*: Wallonië, sinds 1/1/2022: 5 jaar i.p.v. 3 jaar

22

� Verzekeringnemer overlijdt, maar verzekerde nog in leven → 

uitkering na overlijden verzekeringnemer → successierechten 

verschuldigd

� Vlaanderen en sinds 1/1/2022 nu ook Wallonië, en wellicht vanaf 

eind mei, ook Brussel: maar enkel n.a.v. de werkelijke afkoop of 

uitkering in hoofde van werkelijke begunstigde

� Brussel (tot wellicht eind mei) en Wallonië (bij overlijden tot 

31/12/2021): onmiddellijk successierechten verschuldigd door 

aangeduide begunstigde (ook al krijgt hij ‘nog’ niets); indien 

beguns\gde overlijdt vóór uitkering → terugvordering betaalde 

rechten, en rechten verschuldigd door uiteindelijke begunstigde

� Verzekerde overlijdt en verzekeringnemer nog in leven, én 

contract uit vrijgevigheid t.v.v. begunstigde → geen 

successierechten, tenzij verzekeringnemer alsnog overlijdt binnen 

de 3 jaar (Wallonië: sinds 1/1/2022, 5 jaar) na het overlijden van 

de verzekerde

ABC- contract  - A = VN / B = VZ / C = Beg. p. 757 en 772



23

� Vlaanderen, en sinds 1/1/2022 ook Wallonië, en wellicht 

vanaf eind mei ook Brussel : slechts erfbelasting n.a.v. de latere 

werkelijke afkoop of uitkering, en dan in hoofde van de werkelijke 

begunstigde

� Brussel (tot wellicht eind mei) en Wallonië (bij overlijden tot 

31/12/2021) : onmiddellijk successierechten in hoofde van de 

persoon aan wie is overgedragen (tenzij begunstiging formeel was 

aanvaard, dan in hoofde van deze begunstigde)

ABC- contract, en overdracht van de rechten van 

de verzekeringnemer, ingevolge zijn overlijden

p. 757 en 772
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Begunstigde ten bezwarende titel = vrijstelling !

Voorbeeld: LV met 2 verzekeringnemers

A + B = verzekeringnemer

A of B = verzekerden

B of A = Begunstigde

� Indien contract “ten bezwarende titel” (cfr. beding van aanwas) 

→ geen erfbelasting verschuldigd !!!

� Indien “ten kosteloze titel” (= onevenwicht, ingevolge leeftijdsverschil 

én geen aangepaste premie i.f.v. leeftijd) = niet vrijgesteld; 

� Opmerking: volgens Vlabel enkel contract ten bezwarende titel mogelijk 

indien gelijkaardige levensverwachting en gelijkwaardige inleg (zie voorheen)

� Rulingdienst: blijkbaar steeds vrijgesteld ?!

p. 759
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Begunstigde ten bezwarende titel = vrijstelling

Voorbeeld: LV met 2 verzekeringnemers

A + B = verzekeringnemer

A + B = verzekerden

C = Begunstigde bij overlijden (van A én B)

(1) Federaal standpunt (BR + WALL): indien ingevolge 

overlijden 1 verzekeringnemer, overdracht rechten aan 

langstlevende → geen successierechten, indien bewijs 

van beding “ten bezwarende titel” (uitzondering: 

echtgenoten gehuwd in gemeenschap); wel n.a.v. 

uiteindelijke uitkering aan C. 

(2) Vlaanderen: enkel erfbelasting n.a.v. werkelijke afkoop of 

uitkering, maar in hoofde van A of B, enkel indien “niet

ten bezwarende titel”. Voor ‘C’: op helft uitkering, tarief 

in relatie met A, op andere helft, tarief in relatie met B.

26

Echtgenoot als begunstigde 

(én gemeenschapsstelsel)

= bijzondere regeling

� Geen belang beding “t.b.v. 3e” (AAB of ABC) of  beding “t.b.v. 

zichzelf” (ABA of BAB), of “wederkerig beding” (A + B =  

verzekeringnemer / A of B = verzekerde / A of B = begunstigde)

� Zowel uitkeringen contracten afgesloten door overleden

echtgenoot als door weduwe(naar) (of samen afgesloten) !!

� Enkel belangrijk te weten: begunstigde “ten kosteloze” of “ten

bezwarende” titel, m.a.w. met welk geld werden premies betaald? 

Wettekst: art.8, 4e lid – art.2.7.3.2.8 VCF 

p. 762
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= bijzondere regeling

� Premies = eigen goed v.d. overledene � begunstigde 

echtgenoot  ontvangt volledig gratis � erfbelasting op volledige 

uitkering

� Premies = eigen goed v.d. begunstigde echtgenoot �

begunstigde echtgenoot ontvangt “ten bezwarende titel” �

geen erfbelasting

� Premies = (meestal) gemeenschappelijk goed � begunstigde 

echtgenoot ontvangt voor de helft gratis � slechts erfbelasting 

op helft uitkering

Echtgenoot als begunstigde 

(en gemeenschapsstelsel)

28

= bijzondere regeling

� In de praktijk:  regeling wordt zowel toegepast op uitkering n.a.v. 

overlijden van de echtgenoot, als op de afkoopwaarde of uitkering van 

het contract van de weduw(naar), gefinancierd met premies afkomstig 

uit het gemeenschappelijk vermogen (= art.8,4e lid WS) !..... maar, met 

die belangrijke nuance:

� Vlaanderen, en sinds 1/1/2022 ook Wallonië, en wellicht vanaf eind mei 

ook Brussel : erfbelasting verschuldigd, maar slechts n.a.v. (latere) 

werkelijke afkoop of uitkering

� Brussel (tot wellicht eind mei) en Wallonië (bij overlijden tot 31/12/2021)

ingevolge circulaire van 7/1/2021, onmiddellijk successierechten 

verschuldigd op de helft van de afkoopwaarde (n.a.v. het overlijden van 

de echtgenoot), met eventuele teruggave, indien contract later wordt 

uitgekeerd aan (andere) begunstigde (bij overlijden)

Echtgenoot als begunstigde 

(en gemeenschapsstelsel)
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� Echtgenoot A = verzekeringnemer en verzekerde

� Echtgenoot B = begunstigde bij overlijden

� Echtgenoot B overlijdt

� Echtgenoot A koopt contract niet af

� Echtgenoot A draagt zijn rechten als verzekeringnemer bij wijze van schenking

over aan de kinderen.  Deze betalen n.a.v. de schenking 3 % schenkbelasting

� Echtgenoot A overlijdt en verzekering wordt uitgekeerd

� Kinderen betalen nog slechts erfbelasting op verschil tussen uitkering en

grondslag schenkbelasting

� Opmerking: betalen eventueel geen erfbelasting, indien zij niet waren 

aangeduid als (subs.) begunstigde, en zij na de overdracht zichzelf hebben 

aangeduid als begunstigde (= AAB, en overdracht aan C, die zichzelf aanduidt als 

begunstigde – zie hierna)

Vlaanderen en (wellicht ook) Wallonië: Erfbelasting op 

Levensverzekering langstlevende vermijden

p. 768

30

Indien ‘verzekerde’ = werknemer → geen successierechten indien 

begunstigde =

a. echtgenoot overledene

b. kinderen beneden 21 jaar

→ indien begunstigde = samenwonende partner → wel erfbelasting !

Let op:

� geen vrijstelling indien “individuele pensioentoezegging” 

(IPT-verzekering)

� evenmin vrijstelling voor groepsverzekering bij bedrijfsleider met

zelfstandig statuut (maar indien gehuwd met gemeenschap, dan

slechts successie op de helft)

(Vrijstelling) successierecht op 

groepsverzekering of pensioenfonds

p. 769
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� Uitkering bij leven (tijdens het huwelijk) = ‘gemeenschappelijk’

� ‘Reserve’ t.g.v. ‘echtscheiding’ =  eveneens ‘gemeenschappelijk’  

(maar hoe echtgenoot vergoeden, vermits niet afkoopbaar ??)

� Vermogensrechtelijk karakter ‘reserve’ t.g.v. ‘overlijden’ andere

echtgenoot  ?  Hierover geen uitspraak door het Hof !!

� Inzake successierechten bij overlijden ‘andere’ echtgenoot: 

� tot hiertoe geen successierecht op aanvullende pensioencontracten op 

naam van weduw(naar) (noch n.a.v. overlijden van de echtgenoot, noch 

n.a.v. de latere afkoop of uitkering bij leven)

� Vlaanderen: nu expliciete vermelding dat voor een werknemer, 

groepsverzekering en pensioenfonds op naam van weduwnaar (ook indien 

gehuwd in gemeenschap) is vrijgesteld indien begunstigde is echtgenoot of 

kinderen jonger dan 21 jaar.  A contrario: wat dan voor andere aanvullende 

pensioencontracten én gehuwd in gemeenschap ??  Nu wel 

successierechten ??

Echtgenoten gehuwd in gemeenschap

Arrest Grondwettelijk Hof d.d. 27/7/2011:

‘reserve’ Groeps- of IPT-verzekering en VAPZ = gemeenschappelijk

p. 768
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(in toepassing van de art.183 en 184 Verzekeringswet)

Federaal standpunt (was nog steeds geldig, tot eind december 2021 

voor Wallonië, en tot eind mei 2022, voor Brussel) :

→  enkel bij overlijden < 3j. na overdracht, erfbelasting verschuldigd  

op de geschonken reserve (niet op het werkelijk uitgekeerde bedrag, 

vermits AAB werd BAB)(a contrario: bij overdracht > 3j. vóór 

overlijden, noch schenk- noch erfbelasting verschuldigd = vrijstelling

voor onrechtstreekse schenking > 3 j. vóór het overlijden van de 

schenker)

of 

→ eventuele overdracht via geregistreerde akte = 3 % of 7 % 

(Wallonië: 3,3 % of 5,5 %) bevrijdende schenkbelasting 

(of schenkingsverzekering)

Schenking van de levensverzekering via 

‘overdracht van de rechten van de verzekering-

nemer’ (verzekeringsgift)

p. 775
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(art.183 en 184 Verzekeringswet = overdracht via bijvoegsel op de polis)

Vlaamse wetgeving en standpunt Vlabel, en nu sinds 1/1/2022 in 

de praktijk overgenomen door Wallonië (en wellicht tegen eind 

mei ook door Brussel):

Ongeacht of schenking (overdracht) plaats had > of < dan 3 jaar 

(Wallonië: 5 jaar) vóór overlijden:

� indien n.a.v. ‘overdracht’ schenkbelasting is betaald, successierecht 

verschuldigd op verschil ‘grondslag’ schenkbelasting en latere 

uitkering.

� indien niets betaald: successierecht op de volledige uitkering

Schenking van de levensverzekering via  

“overdracht van de rechten van de 

verzekeringnemer”

34

Vlaamse wetgeving en standpunt Vlabel

Let op :  VLABEL-standpunt geldt enkel indien “overdracht” 

(= schenking) aan door de overdrager (= schenker én oorspronkelijk 

verzekeringnemer) aangeduide “begunstigde”

Dus : AAB én overdracht aan B (*)

Niet:

(1) indien overdracht aan begiPigde ≠ begunsQgde

=  AAB én overdracht aan C (opmerking: indien toch “C” = begunstigde, dan 

vóór de overdracht “C” schrappen en  “B” aanduiden!)

C schrapt na overdracht B en duidt vervolgens zichzelf aan als begunstigde

of nog : (2) indien vóór de overdracht iedere begunstiging geschrapt 

� enkel art.2.7.1.0.5 VCF = enkel successierecht indien overlijden < 3 j. na

overdracht én geen schenkbelasting betaald

(*) Volgens Hof van Beroep Gent, zou Vlabel-standpunt enkel gelden bij overdrachten die dateren vanaf

1/7/2017)


