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Quand je paie une dette, c’est un devoir que je remplis

Quand je fais un don, c’est un plaisir que je me donne

J. J. Rousseau

(Frans schrijver en politiek theoreticus, 1712 – 1778)



Ter Inleiding

- “Erfenissen komen te laat  …”

- Onderzoek toont aan: er is schenkingsbereidheid

- Fiscaal niet aarzelen
krijgen uit de “warme hand” is fiscaal beterkoop dan uit de “koude hand”

-



Welke erfenisfactuur komt er op mijn 

kinderen af als ik “niets doe” ?



= zeker nodig

= leuk om hebben

= eigenlijk nooit nodig



Wat is een schenking ?



De bouwstenen

Wat zijn de essentialia van iedere schenking?

1.  materieel element (dadelijke (!) verarming / verrijking)

2.  intentioneel element (“animus donandi”)

3.  onherroepelijke afstand

4.  = contract (noodzaak van aanvaarding door begiftigde)



Uitzonderingen op principe van de onherroepelijkheid

(1) Schenkingen tussen echtgenoten (art. 1096 oud BW), tenzij in huwelijkscontract

(2) Herroeping wegens ondankbaarheid (art. 953 en 955-958 oud BW)

(3) Herroeping wegens niet vervulling van voorwaarden (art. 953 oud B.W.)

(4) Schenking met conventioneel beding van terugkeer bij vóór-overlijden begiftigde – zie verder

(5) Schenking onder ontbindende voorwaarde



TARIEF 
VAN  DE  ERFBELASTING



Vlaamse Erfbelasting

Erfbelasting
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TABEL I

verkrijging in rechte lijn en tussen partners

A

schijf in euro

tarief, toepasselijk op het

overeenstemmende gedeelte in kolom A, in

%

totaalbedrag van de belasting over de

voorgaande gedeelten, in euro

Vanaf tot en met

0,01 50.000 3 -

50.000,01 250.000 9 1.500

Boven 250.000,01 27 19.500



Vlaamse Erfbelasting

Erfbelasting
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TABEL I

verkrijging tussen broers en zussen

A

schijf in euro

tarief, toepasselijk op het

overeenstemmende gedeelte in kolom A, in

%

totaalbedrag van de belasting over de

voorgaande gedeelten, in euro

Vanaf tot en met

0,01 35.000 25 -

35.000,01 75.000 30 8.750

Boven 75.000,01 55 20.750



Vlaamse Erfbelasting

Erfbelasting
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TABEL I

verkrijging tussen anderen

A

schijf in euro

tarief, toepasselijk op het

overeenstemmende gedeelte in kolom A, in

%

totaalbedrag van de belasting over de

voorgaande gedeelten, in euro

Vanaf tot en met

0,01 35.000 25 -

35.000,01 75.000 45 8.750

Boven 75.000,01 55 26.750



TARIEF 
VAN  DE  S C H E N K I N G S R E C H T E N



Vlaamse Schenkbelasting / Brusselse schenkingsrechten

Tarieven ONROERENDE schenking
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TABEL I

verkrijging in rechte lijn en tussen partners
gedeelte van de schenking

A

schijf in euro

tarief, toepasselijk op het

overeenstemmende gedeelte in kolom A, in

%

totaalbedrag van de belasting over de

voorgaande gedeelten, in euro

Vanaf tot en met

0,01 150.000 3 -

150.000,01 250.000 9 4.500

250.000,01 450.000 18 13.500

450.000,01 27 49.500



Concrete berekening schenkbelasting  voor onroerend goed !

= per schenker

=> indien gehuwde schenker + schenking uit gemeenschap = 2 schenkers

=> idem indien schenkers in onverdeeldheidheid eigenaar zijn van het onroerend 

goed  en ieder schenkt zijn helft = 2 schenkers

=> indien gehuwde schenker + schenking uit eigen vermogen = 1 schenker

= per begiftigde

=> op wat hij/zij individueel krijgt



Een voorbeeld

A is onder gemeenschap gehuwd met B en samen schenken ze een woning (uit de 

huwgemeenschap) van 600.000 € aan hun beide kinderen C en D in onverdeeldheid

Berekening:

* Schenking door A van 300.000 € aan C en D en dus schenking door A van 150.000 € aan C en 

schenking door A aan D van 150.000 eur

* Idem wat de schenking door B betreft

* Dus berekening alsof 4 schenkingen van telkens 150.000 eur

* En dus: 150.000 € x 3 % = 4.500 € x 4 = 18.000 eur schenkbelasting



Een ander voorbeeld

A is gehuwd met B onder scheiding van goederen en A schenkt een woning (uit zijn eigen 

vermogen) van 600.000 € aan zijn beide kinderen C en D in onverdeeldheid

Berekening:

* Schenking door A van 300.000 € aan C

* Schenking door A van 300.000 € aan D

* Dus berekening alsof 2 schenkingen van telkens 300.000 eur

* En dus schenkbelasting op schenking aan C:

- 150.000 x 3 % = 4.500 eur

- 100.000 x 9% = 9.000 eur

- Saldo: 50.000 x 18% = 9.000 eur

- Totaal: 22.500 eur

* Schenkbelasting op schenking aan D: idem

* Totaal verschuldigde schenkbelasting: 22.500 eur x 2 = 45.000 eur



Kan ik schenkbelasting uitsparen door voorafgaand aan de schenking “eigen 
“ onroerend” in de huwelijksgemeenschap in te brengen en dan pas te 

schenken ?

In theorie wel .. Cfr. berekeningsmethode 

maar fiscus ligt dwars : fiscaal misbruik !

http://www.geuzennest.nl/images/spaarvarken.jpg


Vlaamse Schenkbelasting / Brusselse schenkingsrechten

Tarieven ONROERENDE schenking
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TABEL II

Tarief tussen alle anderen personen

gedeelte van de schenking

A

schijf in euro

tarief, toepasselijk op het

overeenstemmende gedeelte in kolom

A, in %

totaalbedrag van de belasting over de

voorgaande gedeelten, in euro

Vanaf tot en met

0,01 150.000 10 -

150.000,01 250.000 20 15.000

250.000,01 450.000 30 35.000

450.000,01 40 95.000



Vlaamse Schenkbelasting & Successieplanning

Schenking onroerend goed nu beterkoop dan erven

Voorbeeld 1 – In de relatie suikertante en neef

Suikertante X bezit een woning met een waarde van 300.000 €. Ze heeft een neef Y.

Laat ze de woning via testament aan neef Y na, dan zal deze 175.000 € Vlaamse erfbelasting betalen.

Schenkt tante X bij leven de woning aan neef Y, dan zal deze 50.000 € Vlaamse schenkbelasting betalen.

De schenking levert dus een belastingvoordeel van 125.000 € op ! 
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Vlaamse Schenkbelasting & Successieplanning 

Schenking  Erfbelasting (vervolg)

Voorbeeld 2 – In de relatie broers/zusters

A is ongehuwd en kinderloos en zijn beide ouders zijn vooroverleden. A heeft twee zussen, B en C. Met zus B is 

het contact niet zo goed; met zijn zus C is A beste maatjes. A (die woonachtig is in het Vlaams Gewest) wil via 

testament zijn appartement in Kontich nalaten aan zijn zus C. Het appartement heeft een waarde van 250.000 €.  

Doet A er (fiscaal) beter aan zijn appartement (met voorbehoud van vruchtgebruik) bij leven te schenken aan zijn 

zus C ?

Het laatste zal veel beterkoop uitvallen. 

Als zus C van A het appartement via testament verwerft, betaalt ze hierop 131.250 € erfbelasting.

Als A zijn zus C bij leven reeds het appartement schenkt, dient er 35.000 € schenkbelasting betaald te worden.

De schenking levert dus een belastingvoordeel van 96.250 € op !
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Vlaamse Schenkbelasting & Successieplanning

Schenking  Erfbelasting (vervolg)

Voorbeeld 3 – In rechte lijn tussen ouder en kind (geheelheid van een woning)

Mevr. X, weduwe, is voor de geheelheid in volle eigendom eigenaar van een woning met een waarde van 300.000 

€. Ze heeft één dochter Y.

Als dochter Y de woning erft van moeder, betaalt ze 33.000 € erfbelasting

Als moeder bij leven de woning schenkt aan dochter Y, dient er 22.500 € schenkbelasting betaald te worden.

De schenking levert dus een belastingvoordeel van 10.500 € op !
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Vlaamse Schenkbelasting & Successieplanning

“Striptease”-schenking onroerend goed nog steeds interessant      

* Hypothese: meerdere onroerende goederen in privé-bezit

* Probleem = regel van progressievoorbehoud in schenkbelasting 

 “opduweffect” bij opeenvolgende onroerende schenkingen tussen zelfde personen binnen de drie jaar

* Door verlaging algemeen tarief striptease-schenking nog aantrekkelijker dan voorheen

 Minder lang en minder vaak

 Het is geen fiscaal misbruik (zie Vlaamse “witte” lijst)
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Vlaamse Schenkbelasting & Successieplanning

SLOGAN ! Schenking van onroerend goed bij leven is goedkoper dan erven !

Is het zinvol mijn enige woning weg te schenken ?

Fiscaal => ja !

Financieel => aandachtspunten !

- hoe groot is Uw inkomen / pensioen ?

- hoeveel staat er op je spaarboek ?

- steeds met voorbehoud vruchtgebruik

- besef dat je kapitaal weg is 
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Vlaamse Schenkbelasting & Successieplanning

SLOGAN ! Schenking van onroerend goed bij leven is goedkoper dan 

erven !

Ik heb mijn woning met voorbehoud van 

vruchtgebruik weggeschonken: wat bij latere 

verkoop ?

- medewerking van blote eigenaar nodig !

- je strijkt slechts een fractie van de verkoopprijs op !

=> enkel nog wat je vruchtgebruik waard is

=> hoe ouder, hoe minder !
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Vlaamse Schenkbelasting & Successieplanning

SLOGAN ! Schenking van onroerend goed bij leven is goedkoper dan 

erven !

Ik heb mijn woning met voorbehoud van vruchtgebruik weggeschonken: wat bij 

latere verkoop ?

Een concreet cijfervoorbeeld

- vader en moeder schonken woning aan dochter in blote eigendom

- later: verkoop aan prijs van 300.000 €

- moeder is de jongste => leeftijdstabellen Wet 2014    

1/ verkoop als moeder 67 jaar oud is:

- waarde VGB = 18,78 % = 56.340 € van de prijs

- dochter BE = 243.660 € van de prijs

2/ verkoop als moeder 79 jaar oud is

- waarde VGB = 10,05 % = 30.150 € van de prijs

- dochter BE = 269.850 € van de prijs 
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Het Vlaams en Brussels schenkingsrecht 

ROERENDE GOEDEREN

– Twee “vlakke tarieven” (flat rate), dus ongeacht hoegrootheid van het 

geschonkene

– Art. 2.8.4.1.1., §2 VCF   / Art. 131, §2 Br.W.Reg.

– 3 %: in rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwoners

– 7%: anderen (= belangrijk fiscaal cadeau !!!)



29

Cijfervoorbeeld 1

Roerend vermogen = € 400.000                                  (1 kind)

Schenking € 200.000 aan KIND      schenkingsrechten = € 6.000

Nalatenschap saldo : € 200.000       successierechten = € 15.000

Totaal belastingen II + III = € 21.000

Belastingbesparing t.o.v. I = 60.000 – 21.000 = € 39.000

27 %

9 %

3 %

€ 50.000

€ 250.000

successierechten = € 60.000



Cijfervoorbeeld 2

Jan Jos(+) & Mia (+)

Dirk Els

€ 500.000 CASH

successierechten

(45% - 55% - 65%)

schenkingsrechten

7 %

testament € 305.000 0

schenking 0 € 35.000

belastingbesparing = € 270.000 !



Vaststellingen

(1) Flat-rates 3% / 7% = interessante “in extremis” –formule !

“Sterfbed”-schenkingen : quid fiscaal misbruik ?

= non-issue

= gebruik maken van een door de wetgever zelf in het leven geroepen fiscale optimalisatiemogelijkheid

Cfr ook de historische Voorbereidende Werken nav totstandkoming art. 7 W.Succ.

 Exposé des Motifs:  … “c’est votre droit”

(2) Flat-rates 3% / 7% = geven fiscale gemoedsrust !

 belastingvrije roerende gift via bankgift of handgift (of – vroeger – via buitenlandse notaris)

(3-jaarstermijn / art. 2.7.1.0.5, §1 VCF - art. 7 W.Succ.)



WELKE SCHENKINGSTECHNIEK KIEZEN ?



De mogelijkheden op een rijtje …

1. de (rechtstreekse) schenking via Belgisch notaris
2. de (rechtstreekse) schenking via buitenlands notaris

3. de onrechtstreekse schenking
4. de handgift
5. de bankgift



De regel = via Belgisch notaris



De rechtstreekse schenking via Belgisch notaris

… de – in principe – verplichte weg voor alle schenkingen
(roerend & onroerend)

– art. 931 oud BW 

– vereiste van authentieke akte

“ Alle akten houdende schenking onder de levenden worden verleden voor notaris, in 
de gewone contractvorm; en daarvan wordt, op strafffe van nietigheid, een minuut 
gehouden”

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.notarisvanbrummelen.nl/assets/images/Headers/notaris-van-brummelen.jpg&imgrefurl=http://www.notarisvanbrummelen.nl/&usg=__ze7fAKhWUazNmgBkTxWaSXQw8S0=&h=213&w=372&sz=31&hl=nl&start=18&zoom=1&itbs=1&tbnid=to18NtNICKMQUM:&tbnh=70&tbnw=122&prev=/search%3Fq%3Dnotaris%26hl%3Dnl%26biw%3D1659%26bih%3D874%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=5sz7TZyzOsHpOZnWxa8E


Schenking via Belgisch notaris
(vervolg)

notariële vorm is dus geldigheidsvereiste 

“forma dat esse rei”

historische verklaring => Code Napoleon “Un bon citoyen ne fait pas cela …”

– niet langer “plechtig” (geen getuigen)

– roerende goederen - art. 948 oud BW

=> vereiste van een begrotende staat (staat van schatting)



Schenking via Belgisch notaris
(vervolg)

Precieze betekenis “op straffe van nietigheid” 

- geen nietigheid van rechtswege

- slechts “vernietigbaar”

- iemand moet een nietigheidsvorderingen instellen bij de rechtbank

- zolang dat niet gebeurd en de rechter de nietigheid niet heeft uitgesproken blijft de 

schenking overeind !

= basisbeginsel van ons verbintenissenrecht



Schenking via Belgisch notaris
(vervolg)

Omtrent de nietigheidsvordering

art. 1339 oud BW – tijdens het leven van de schenker

- Vernietigbaarheid is “absoluut”

- Elke belanghebbende kan ze instellen 

- ook schenker zelf (cfr. feiten aan basis van Cass. 12 september 2014)

- een 3de (bv. fiscus) , de rechter ambtshalve

- verjaringstermijn 10 jaar (vanaf schenking)



Schenking via Belgisch notaris
(vervolg)

Omtrent de nietigheidsvordering

art. 1340 oud BW – na de dood van de schenker

- Vernietigbaarheid wordt “relatief”

- Enkel erfgenamen en rechtverkrijgende van de schenker kunnen ze instellen

- 3de dus niet, ook fiscus niet (cfr. Gent, 15 december 2020) 

- verjaringstermijn 10 jaar (eveneens vanaf schenking !)



Troeven van schenking via Belgisch notaris ?

– juridische bijstand in gespecialiseerde materie

– weinig gecontesteerd in rechtspraak (vgl. handgift/bankgift/andere 

technieken)

– mogelijkheid tot inlassing en nauwkeurige uitbouw diverse 
schenkingsmodaliteiten (zie verder – schenken “met toeters en bellen”)

– Fiscale gemoedsrust tegen laag tarief (schenking van roerend goed)



De zoektocht naar belastingvriendelijke 
schenkingstechnieken (“vluchtroutes”)

=> Belgische notariële schenkingsakte = verplicht registreerbaar 

cfr. art. 19, 1° W.Reg.

=> Dus = sowieso schenkingsrecht indien via Belgisch notaris wordt geschonken

 Voor in België gelegen onroerend goed

geen ontkomen aan, wel voor roerend goed



Vluchtroute 1

De (rechtstreekse) schenking 
via buitenlands notaris



Schenking via buitenlands notaris (vervolg)

–Vluchtroute definitief afgesloten sinds 15/12/2020 !

– Wet 3 december 2020, B.S. 11 december 2020

– Wet 13 december 2020, B.S. 15 december 2020

– Aanpak => invoering registratieplicht voor buitenlandse 

schenkingsakten van roerende goederen

– Cfr. nieuw art. 19, 1ste lid 6° W.Reg.



Vluchtroute 2

De onrechtstreekse schenking



de onrechtstreekse schenking

– = schenken via omweg

– = openlijk

– = via rechtshandeling met neutraal en autonoom karakter

– geen registratieplicht, dus vrij van schenkingsrecht (tenzij tot uiting gebracht in Belgische notariële 

akte)

– Toepassingsvoorbeelden:

a) kwijtschelding van schuld (na verkoop aandelen)

in praktijk soms in kader van KMO-opvolgingsscenario

b) afstand van recht (bv. vruchtgebruik) in favorem

c) beding ten behoeve van 3de (bv. levensverzekering)

d) betaling voor rekening van 3de (bv. ouders betalen factuur bij verbouwing door kind)

e) bankgift (zie verder)



Vluchtroute 3

de handgift



de handgift

– Algemeen

geen wettelijke regeling

als geldig erkend door rechtspraak (Cass 1863) en rechtsleer

fiscaal ? => geen misbruik (cfr “witte lijst”)

vormvrije schenking

geen registratieplicht en dus vrij van schenkingsrecht

– Drie essentiële voorwaarden

(1) “traditio” (daadwerkelijke overhandiging + buitenbezitstelling)

(2) animus donandi

(3) aanvaarding



Voorwerp van de handgift

– = Beperkt ! 

– Uitsluitend lichamelijk roerende goederen

(cash, kasbons, juwelen, kunstverzameling, auto, meubels, …)

– Schenking aandelen op naam => kan NIET via handgift

gevolg:  steeds aangewezen op notariële schenkingsakte (tenzij indien uitgifte van “gedematerialiseerde effecten” dan 

bankgift mogelijk, 

Zie verder: debat over geldigheid van schenking van aandelen op naam via register van aandelen



Het bewijs van de handgift

– geschrift niet essentieel, enkel als bewijs

– reden: “Bezit geldt als titel”

– nut van een geschrift (zgn. “pacte adjoint” of “bij-akte”)

(1) geschilvoorkomend (beveiliging positie begiftigde)

(2) bewijs van modaliteiten (beveiliging positie schenker)

- Best via bilateraal document, opgesteld na verwezenlijking van de handgift en 

getekend door schenker en begiftigde



Vluchtroute 4

de bankgift



de bankgift

– Hoe ? Via bancaire overschrijving van rekening naar rekening

– = rechtsgeldige schenking

– Geen fiscaal misbruik (cfr. “witte” lijst)

– geen registratieplicht en dus vrij van schenkingsrecht

– Sommigen stellen:  best geen vermelding “schenking” als refertemeding !

– intussen wel reeds rechtspraak die er geen probleem van maakt



Bewijs van bankgift

* Idem als bankgift

* Bij voorkeur opmaak van “pacte adjoint”  

* Best via bilateraal document, opgesteld na verwezenlijking van de bankgift en getekend door 

schenker en begiftigde



De schenkingstechnieken

- Besluit -



Handgift / bankgift

zinvol in vergelijking tot schenking via Belgisch 

notaris?

- voordeel = geen schenkingsrecht

–nadeel : plots overlijden binnen 3 jaar => toch successierecht te betalen 

door begiftigden die als legatarissen worden beschouwd 

(art. 7 W.Succ. / art. 2.7.1.0.5 VCF)

– “pijnstillers” :

– ziekte binnen 3 jaar => fiscale regularisatie “in extremis” (“gokschenkingen”)

– plotse dood binnen 3 jaar => tijdelijke successieverzekering

http://www.legalworld.be/legalworld/uploadedImages/Juristen_in_de_media/Weegschaal.jpg


Omtrent sterven binnen 3-jaarstermijn 

… enkele filosofische bedenkingen …..

Fato prudentia minor

(Het noodlot is sterker dan de wijsheid)

Vergilius 

(Romeins dichter 70 – 19 V.Chr.)

De blindheid van het lot is in werkelijkheid de kortzichtigheid van de mens
William Faulkner

(Amerikaans schrijver, 1897 – 1962)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Publius_Vergilius_Maro1.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:William_Faulkner_1949.jpg


SCHENKEN MET “TOETERS & BELLEN” 
(of .. schenken met modaliteiten)



De kopzorgen van de controlefreaks

het Ferrari – syndroom

het Naaktheids – syndroom

het Baron - syndroom

het Heksen of Frankenstein - syndroom

http://www.randersgolf.dk/images/heks_2.jpg


Voorbehoud van vruchtgebruik

remedie tegen naaktheidssyndroom



VOORBEHOUD VAN VRUCHTGEBRUIK 
& TYPE VAN SCHENKING

– Schenking via Belgische notariële akte = OK (mogelijk)

(cfr. uitdrukkelijke wettelijke regeling => art. 949 B.W.)

– Schenking via handgift = niet mogelijk => traditio-vereiste is obstakel

– Schenking via bankgift = fel gecontesteerd en af te raden



ALTERNATIEVE OPLOSSING
= Schenking van de VOLLE eigendom onder LAST tot 

PERIODISCHE UITKERING van een som geld aan de schenker

 “Win for Life”-formule

 Aandachtspunten:

– Positie schenker meer precair  (slechts persoonlijk 

vorderingsrecht)

- Beter:

- toch schenking met voorbehoud VGB doch clausule van minimaal 

rendement 



– Essentiële kenmerken

Latijn: “usus fructus”  / Frans: “usufruit”

– Genotsrecht  (burgerlijke en natuurlijke vruchten)

– Intresten, dividenden, huurinkomsten

– Gebruiksrecht (bv. gratis wonen)

– Beheersbevoegdheid (o.a. verhuur)

– Stemrecht op aandelen van bedrijf 

– Voorwerp: onroerende èn roerende goederen

– Tijdelijk recht

=> teniet door overlijden (natuurlijke personen)

=> nieuw erfrecht: automatische overgang naar langstlevende echtgenoot .. 

Maar erfbelasting in Vlaanderen => beter vervangen door clausule van 

aanwas of terugval in schenkingsakte



VOORBEHOUD VAN VRUCHTGEBRUIK 
Impact op schenk- en erfbelasting ?

(1) Op ogenblik van de schenking (van de blote eigendom) => toch heffing 

dadelijk van schenkbelasting op waarde volle eigendom !

(2) Latere vereniging van VGB met BE

- ofwel tijdens leven VGB’er (bv. door verzaking aan VGB) => beperkt tot 

heffing algemeen vast recht 50 €, mits op schenking BE rechten zijn 

geheven op VE  (geen registratierecht bij verzaking VGB op roerend goed)

- ofwel door de dood van de VGB’er => geen erfbelasting 



Schenking onder LAST van VERVREEMDINGSVERBOD

– = remedie tegen kopzorg “ferrari-syndroom”

– Geen fiscale impact

– Quid principe vrij handelsverkeer ?

1. Tollerantie in Belgisch recht onder dubbele voorwaarde:

2. beperkt in de tijd

3. rechtmatig belang : (voorbehoud VGB – controle over persoon blote eigenaar)

Alternatief:

- schenking geld onder last / ontbindende voorwaarde

bepaalde bestemming te geven  

(herroeping / ontbinding van schenking als begiftigde andere bestemming geeft)

Pro Memorie:  aanwezigheid ontbindende voorwaarde belet dadelijk heffing schenkbelasting niet  

(Besliss. 22.02.1853)



Schenking onder LAST van UITSLUITINGSCLAUSULE
(verbod van inbreng in huwelijksgemeenschap)

– Geen fiscale impact

– Oplossing voor “Heksen- & Frankenstein”-syndroom

– Problematiek van de zgn. “koude kant”

– In principe valt het geschonkene in het eigen vermogen

– Begiftigde kan echter beslissen tot inbreng in gemeenschap => bij 

echtscheiding discussie over het lot van het goed => = reden van verbod

– Tip: maak een afgezwakt verbod !

http://www.randersgolf.dk/images/heks_2.jpg


Schenking onder LAST van CONVENTIONEEL BEDING VAN 
TERUGKEER

– = probleem van begiftigde die vóór-overlijdt (met of zonder afstammelingen)

– Wettelijk vangnet indien overlijden zonder afstammelingen (art. 747 oud BW)

– Nadeel van wettelijke oplossing:

=> geen terugkeer indien begiftigde wel afstammelingen nalaat

=> geen verhaal tegen verworven rechten van derde-verkrijgers

– Oplossing = conventioneel beding van terugkeer (art. 951 B.W.)



Schenking onder LAST van CONVENTIONEEL BEDING VAN 
TERUGKEER

– Voordelen van het conventioneel beding van terugkeer:

1. terugkeer “zuiver en vrij”

2. schenker betaalt geen successierechten op de terugkeer

3. fiscaal interessant (uitholling erfvermogen overleden kind)

4. uitsluiting “koude kant” indien afstammelingen minderjarig

– Tip: conventioneel beding van terugkeer facultatief bedingen => opgelet 

VLABEL: bij schenking van onroerend goed => verkooprecht bij uitoefening optie

– Vlabel-standpunt nr. 16030 dd. 4 april 2016

– Fel bekritiseerd in de doctrine  



Schenking met fiscale « erfenis » -sprong



Schenking met fiscale erfenissprong

Wat ?

- Geërfde goederen belastingvrij (0%) doorschenken

- Beter dan erfenis verwerpen (is “alles of niets” / cherry picking niet mogelijk)



Schenking met fiscale erfenissprong

Voorwaarden ?

- Binnen 1 jaar na zelf geërfd te hebben

- Via notariële akte

- Erfenis : fiscale localisatie in Vlaams Gewest

- Erfenis: erfbelasting betaald aan tarief rechte lijn of tussen partners

- Erfenis: erfbelasting effectief betaald op moment van de schenking

- Schenker: fiscale localisatie in Vlaams Gewest

- Begiftigde: “afstammeling” van de schenker

- Zuivere schenking: geen opschortende voorwaarde of termijn

- Voorwerp van de schenking:

Onroerend goed: identiteitsvoorwaarde  (zelfde als wat uit erfenis verkregen)

Roerend goed: geen identiteitsvoorwaarde (gelijke waarde is voldoende)



Schenking met fiscale erfenissprong

Opgelet !

- er zijn beperkingen !

- zeer complexe materie



Dank voor Uw aandacht

spruyteric@telenet.be

mailto:spruyteric@telenet.be

