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Nieuwe wetten roepen vragen op
over vermogensplanning
Optimale vermogensplanning
vereist een goede kennis van
het wetgevend kader. Daarom
lieten notaris Christoph
Castelein, advocaat Mark
Delboo en professor Hélène
Casman hun licht schijnen
over enkele belangrijke
hervormingen tijdens de
Estate Planning Day 2014,
georganiseerd door BNP
Paribas Fortis Private Banking
afgelopen dinsdag 13 mei in
Brussel.
Wat als iemand niet langer in staat is om
zijn vermogen te beheren en zelf nog de
impact van een beslissing in te schatten?
‘Door de vergrijzing en het toenemend aantal
mensen met dementie zullen steeds meer mensen met dat probleem worden geconfronteerd’,
waarschuwt notaris Christoph Castelein. Om die
problemen op te vangen, bestonden vroeger verschillende beschermingsstatuten. Maar sinds
vorig jaar zijn die vervangen door het uniforme
statuut van de bewindvoering. Dit houdt in dat
een bewindvoerder wordt aangesteld door een
vrederechter om het vermogen te beheren van
de persoon die daarvoor niet langer de mentale
capaciteit heeft. ‘De nieuwe wet zorgt niet alleen
voor een grondige vereenvoudiging, ze wil
mensen ook sensibiliseren om tijdig te bepalen
wie hun vermogen moet beheren als ze daar zelf
niet meer toe in staat zijn’, zegt Castelein.
Want als er niets is geregeld, zal de vrederechter
zelf een bewindvoerder aanduiden die – onder
controle van die vrederechter weliswaar – het
vermogen beheert. ‘Maar wie daar tijdig over
nadenkt, kan zelf aangeven wie zijn voorkeur
draagt als bewindvoerder. Of wie de procedure
van het bewind liever vermijdt, kan een volmacht
geven aan een persoon die hij vertrouwt. Zo blijft
het beheer van het vermogen in private sfeer en
is niet voor elke belangrijke beslissing de
toestemming van een vrederechter nodig’, zegt
Castelein.
Overdracht familiale onderneming
Stof tot nadenken is er ook voor de eigenaars van
een familiale onderneming. Want als ze aan de
juiste criteria voldoen, kunnen ze hun onderneming tegen een gunstiger tarief overdragen aan
een nieuwe eigenaar. ‘Het is een hele belangrijke
problematiek, want voor een bedrijfsleider maakt
de onderneming een aanzienlijk deel uit van het
vermogen’, zegt Mark Delboo, advocaat-vennoot
van Delboo Deknudt.
In Vlaanderen kan onder bepaalde voorwaarden
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de onderneming worden geschonken zonder de
betaling van schenkingsrechten. En als de onderneming wordt overgedragen in het kader van een
erfenis, kunnen de successierechten afhankelijk
van de graad van verwantschap beperkt blijven
tot 3 of 7 procent. ‘Twee jaar geleden werd daarvoor een nieuw wetgevend kader voorzien, maar
dat is niet altijd even duidelijk. Daardoor moet de
fiscale administratie vaak zelf een interpretatie
geven aan de wetteksten, wat niet altijd even consequent gebeurt’, merkt Delboo. Hij ziet heel wat
pijnpunten waardoor het niet altijd duidelijk is of
een onderneming in aanmerking komt voor het
gunstregime. Vooral bij ondernemingen die enkel
onroerend goed verhuren, management- en holdingvennootschappen, ontstaat er vaak grote
onduidelijkheid. ‘Dat zorgt voor veel rechtsonzekerheid’, zegt Delboo.
Modernisering erfrecht
Sommige hervormingen komen in ons land dan

Absolute gelijkheid is
bijna een dogma: het
is vandaag onmogelijk
om het bedrijf na te
laten aan het ene kind
en het huis aan het
andere kind.
Hélène Casman, Prof. VUB en ULB

weer heel moeilijk van de grond. De laatste grondige hervorming van het erfrecht in ons land
dateert al van 1981. Sindsdien zijn zowel de
gezinsstructuren als de vermogensopbouw veranderd en vooral gediversifieerd. Minister van
Justitie Annemie Turtelboom wilde het familiaal
vermogensrecht hervormen. Maar noch het voorontwerp van de wet noch het wetsvoorstel in de
senaat raakten goedgekeurd. ‘Het zijn natuurlijk
heel gevoelige onderwerpen’, zegt Hélène
Casman, professor familiaal en notarieel recht
aan de ULB en de VUB, die samen met Annemie
Turtelboom rond het onderwerp heeft gewerkt.
De teksten bevatten goede oplossingen voor vaak
weerkerende problemen. Er was onvoldoende
tijd om het debat hierover grondig te voeren en
om de teksten goedgekeurd te krijgen. Twee
belangrijke aandachtspunten waren bijvoorbeeld: een aangepaste regeling voor kinderen
met een mentale handicap en de mogelijkheid
om via familiale overeenkomsten zaken duidelijk
en transparant te regelen, zodat er na het overlijden van de ouders minder conflicten rijzen.’
En Casman ziet nog pijnpunten in de huidige wetgeving. Want die houdt te weinig rekening met
nieuwsamengestelde gezinnen. ‘Bovendien is
absolute gelijkheid bijna een dogma, want iedereen zou hetzelfde percentage van elk onderdeel
van de erfenis moeten krijgen. Daardoor is het
niet mogelijk om het bedrijf na te laten aan het
ene kind en het huis aan het andere kind’, zegt
Casman. I
Meer informatie over vermogensplanning:
www.tijd.be/estateplanningday

Gezinnen en vermogens
worden almaar
internationaler
De globalisering heeft ook een invloed op de
gezinnen. Almaar meer Belgen bezitten een
woning in het buitenland, verblijven er permanent en/of hebben kinderen die buiten onze
landsgrenzen wonen. Daardoor krijgen de
nalatenschappen een meer internationale
dimensie. ‘De estate planner moet in de eerste
plaats al die factoren grondig analyseren’, vindt
Benoît Frin, Director Estate Planning & Lending
bij BNP Paribas Fortis Private Banking. ‘Vervolgens moet hij nagaan welke in het buitenland gelegen goederen zijn cliënt wenst te behouden. En op basis daarvan schat hij de
vermogensrechtelijke en fiscale gevolgen in.’
Als er geen verdrag ter voorkoming van dubbele successierechten werd afgesloten tussen
het land in kwestie en België, kan de belastingplichtige twee keer belast worden. Dat is
bijvoorbeeld zo in Spanje indien een van de
erfgenamen daar woont. Niet onbelangrijk om
te weten wanneer u naar het zonnige Spanje
wenst te verhuizen, is dat het reservatair deel
echter veel soepeler is dan bij ons. Spanje is
samen met Frankrijk een van de landen waar
de Belgen het meeste vermogen bezitten. Het

zijn ook de populairste emigratiebestemmingen van de Belgen.
Weet ook dat in Frankrijk roerende schenkingen een pak minder voordelig zijn dan bij ons
(zowel op het vlak van bedragen, frequentie
als belasting). En zodra een schenker of een
begiftigde in Frankrijk woont of een van de
geschonken goederen in Frankrijk ligt, is het
Franse systeem van toepassing. U wacht dus best
tot na het overlijden. Overweegt u
toch om een woning in het buitenland te kopen of er
te gaan wonen,
denk dan vooraf
goed na over de vermogensrechtelijke en
erfrechtelijke gevolgen van die beslissing.

‘Vermogensplanning vergt verschillende experts’
‘In een wereld die razendsnel evolueert, vergt een strategische planning
en bestuur van een vermogen steeds
meer expertise van specialisten in uiteenlopende domeinen. De wereld
wordt complexer, de evoluties versnellen, zo ook onze dienstverlening. In
deze wereld waar het besturen van vermogens meer en meer gedreven
wordt door een combinatie van
internationalisering, digitalisering en een superieure kwaliteit van mensen zijn dit dan ook
onze strategische vectoren
waarin we blijven investeren.
We beschikken over een
kwaliteit van mensen en een
internationale aanwezigheid die
ongeëvenaard is en constant

wordt ondersteund. In de consolidatie
waarin diverse spelers onder druk komen door een gebrek aan breedte en
diepte moeten wij de vruchten plukken
van deze investeringen.’ Dat zei Peter
Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder en lid van het directiecomité van
BNP Paribas Fortis, tijdens de Estate
Planning Day.
Wat onderscheidt de goede
vermogensplanning van de
excellente?
Peter Vandekerckhove: ‘Alles begint
met een grondige analyse van patrimonium, persoonlijke behoeften en
plannen voor de toekomst. Voor ondernemers zijn hun professionele aspecten en ambities net zo belangrijk.

Het is een proces dat voortdurend
nieuwe aanpassingen en bijsturing
vraagt. Dat komt door de snelle evolutie van de wetgeving, de fiscaliteit, wijzigingen in de persoonlijke situatie en
de professionele activiteiten.’
Welke evoluties en trends
maakte private banking de
laatste jaren door?
Peter Vandekerckhove: ‘Door de globalisering worden de vraagstukken van
onze cliënten steeds ingewikkelder. Familiale relaties krijgen meer en meer
een internationale dimensie, onze ondernemers zetten een buitenlandse
dochteronderneming op poten of doen
geregeld overnames. Onze cliënten kopen ook vaker vastgoed in het buiten-

land. Goed onderbouwde vermogensplanning steunt daarom op het advies
van experts, in financieel en onroerend
vermogen, wetgeving, fiscaliteit, investeringen, kredieten, kunst of filantropie.
Ook het aanbod aan informatie stijgt
in snelheid en complexiteit. Dit bedoelen we met de meest complete private
bank, met een sterk uitgebouwd nationaal en internationaal netwerk zowel
van interne als externe experts en
contacten onder één dak – en dat vind
je bij ons.’
En hoe gaat dat concreet?
Peter Vandekerckhove: ‘Die experts
moeten een nauwe vertrouwensband
creëren met hun cliënten. Dat doen ze
door dagelijks contact, bij cliënten thuis

of in een lokaal kantoor. Daarbij wordt
de technologie steeds belangrijker.
Want met de nieuwste generatie iPad’s
is alle belangrijke informatie in realtime
beschikbaar voor onze private bankers
en 200 experts. En meer dan vroeger
worden videoconferenties georganiseerd. Ongeacht waar de cliënt zich
bevindt, kunnen we interactief, efficiënt
en kwaliteitsvol advies verlenen. Deze
maand lanceren we bovendien onze
private bank op afstand, een unicum
op de markt. Ideaal voor ondernemers
of expats die moeilijk bereikbaar zijn
en die een zeer drukke agenda hebben.
En dit met behoud van het persoonlijk
contact met de private banker en de
toegang tot al onze expertises.’
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