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Bij het overlijden van een Belgi-
sche inwoner is zijn vermogen 
onderworpen aan successierech-
ten. Deze rechten zijn progres-
sief. Ze kunnen oplopen tot 30% 
wanneer de kinderen, de echt-
genoot en, in sommige gevallen, 
de samenwonende erven. En in 
andere gevallen zelfs tot 80%. 
Om deze belasting te vermijden, 
schenken veel Belgen tijdens hun 
leven hun financiële activa. Laten 
we eens kijken naar de belang-
rijkste voordelen van deze schen-
kingen.

Hervorming van het eigendomsrecht: be-

scherming van de schenker…

In tegenstelling tot wat vaak wordt ge-

dacht, betekent schenken niet noodzake-

lijkerwijs jezelf uitkleden! 

Er kan inderdaad een schenking van fi-

nanciële activa worden gedaan om de 

schenker het recht te garanderen om de 

geschonken activa vrij te blijven beheren, 

om de inkomsten die ze genereren (rente 

en dividenden) te innen, evenals de meer-

waarden die op de portefeuille worden 

gerealiseerd. Het is zelfs mogelijk om ge-

bruik te maken van de nieuwigheden die 

voortvloeien uit de hervorming van het 

eigendomsrecht van 1 september 2021 om 

de schenker, onder bepaalde voorwaar-

den, in staat te stellen het geschonken 

vermogen verder op te nemen en voor 

eigen voordeel te gebruiken. Dit veronder-

stelt een zorgvuldig beheer van de schen-

king om elk risico op vragen van de fiscus 

te vermijden.

Een andere mogelijkheid voor de schen-

ker is dat de schenker van de begunstigde 

verlangt dat hij hem een beheersmandaat 

verleent, hem een lijfrente betaalt en/of 

zijn medische of andere kosten dekt (kos-

ten van verblijf in een rusthuis, enz.).

…en van de langstlevende echtgenoot  

Het is niet ongebruikelijk dat de schenker 

profiteert van een schenking ten gunste 

van zijn kinderen of een derde om, na zijn 

overlijden, de levensstijl van zijn langstle-

vende echtgenoot veilig te stellen. 

Indien de schenker een recht van vrucht-

gebruik op de geschonken activa heeft 

behouden, kan de schenking zo worden 
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georganiseerd dat de langstlevende echt-

genoot bij het overlijden van de schenker 

vruchtgebruiker van deze activa wordt. De 

hervorming van het eigendomsrecht biedt 

hiervoor nieuwe mogelijkheden: belasting-

vrijstelling, uitstel van specifieke regelin-

gen voor het vruchtgebruik aan de langst-

levende echtgenoot, enz. 

Een alternatief voor het vruchtgebruik is 

het verstrekken van een lijfrente aan de 

langstlevende echtgenoot. De uitbetaling 

hiervan kan, behoudens bepaalde aanpas-

singen, gebeuren tegen gunstige fiscale 

voorwaarden.

Fiscaal nieuws in 2022

Een schenking van financiële activa kan, 

naar keuze van de partijen, al dan niet wor-

den geregistreerd bij de Belastingdienst. 

Het tarief van de registratierechten ligt 

tussen de 3% en 7% (afhankelijk van het be-

voegde gewest en de relatie tussen de par-

tijen). Deze registratie is verplicht wanneer 

de schenkingsakte bij een (Belgische of 

buitenlandse) notaris wordt verleden. Veel 

schenkingen kunnen echter zonder tus-

senkomst van een notaris worden gedaan: 

gift van hand tot hand, bankoverschrijving, 

inbreng van kapitaal in een vennootschap 

zonder tegenprestatie, enz. Dit maakt het 

mogelijk om belasting te ontwijken als de 

schenking niet wordt geregistreerd en als 

de schenker niet binnen 3 jaar overlijdt. Bij 

overlijden van de schenker binnen deze 

periode is de begunstigde erfbelasting 

verschuldigd over het ontvangen vermo-

gen. Het fiscale risico van het overlijden 

van de schenker in deze periode kan op 

verschillende manieren worden afgedekt. 

Dit kan onder andere door het afsluiten van 

een bepaalde verzekering.

In Wallonië is deze periode opgetrokken 

van 3 naar 5 jaar. Deze nieuwe termijn 

geldt uitsluitend voor niet-geregistreerde 

schenkingen vanaf 1 januari 2022.

Hoe zit het met de andere gewesten?  

Vlaanderen noemde al de mogelijkheid om 

deze fiscale nalevingstermijn te verlengen 

tot 4 jaar. Voor zover ons bekend is hier-

over in Brussel (nog?) geen discussie op 

gang gebracht. 

Aangezien de korte geschiedenis van het 

Belgische belastingrecht vol staat met 

voorbeelden van afstemmingen tussen de 

Gewesten (o.a. de vrijstelling van het le-

gaat van de echtelijke woning ten gunste 

van de langstlevende echtgenoot), kan het 

verstandig zijn voor kandidaat-schenkers 

die in Brussel of Vlaanderen wonen om 

hun schenkingen snel te doen om te pro-

fiteren van de huidige fiscale nalevingspe-

riode van 3 jaar.

 

Overlijden van de begunstigde  

Het fiscale belang van een schenking ver-

valt als de begunstigde eerder overlijdt 

dan de schenker. In dit geval vallen de ge-

schonken activa in de nalatenschap van de 

vooroverleden begunstigde. Zijn erfgena-

men (mogelijk de schenker) zijn zelf erfbe-

lasting verschuldigd over het geschonken 

vermogen. Deze valkuil kan worden verme-

den door van meet af aan de juiste moda-

liteiten in de schenking te voorzien, zodat 

de schenker het geschonken goed belas-

tingvrij kan recupereren als de begunstig-

de eerder overlijdt. De hervorming van 

het eigendomsrecht bevestigt het feit dat 

deze aanpassingen van toepassing blijven, 

zelfs als het oorspronkelijk geschonken 

goed is vervangen door andere goederen 

in het patrimonium van de begunstigde 

die voortijdig is overleden.

Uiteindelijk is voorzichtigheid geboden en 

is het best om, gezien de constante evo-

lutie van de materie, om, als de financiële 

inzet groot is, als de situatie complex is 

en/of als de doelstellingen van de schen-

ker uiteenlopen, een specialist in te scha-

kelen om de documentatie rond de schen-

king op te stellen. 

Een goed georganiseerde schenking 

zorgt er immers voor dat de schenker 

en, in voorkomend geval, zijn langstle-

vende echtgenoot tijdens hun leven de 

gewenste rechten en waarborgen op het 

geschonken erfgoed behouden. De be-

gunstigden zullen de financiële activa 

ontvangen tegen lage belastingkosten, of 

zelfs met totale belastingvrijstelling. 

De schenking blijkt vaak een win-win-for-

mule te zijn als onderdeel van erfgoed-

planning. •

www.dekeyser-associes.com 
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het vruchtgebruik is 
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gebeuren tegen gunstige 
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