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Huwelijk en successierecht:
de sterfhuisclausule

Wanneer wordt van deze
clausule gebruik gemaakt?

Jean-Jacques Debacker
head of wealth structuring
knowledge center

Echtgenoten gehuwd onder een
gemeenschapsstelsel kunnen, in
het geval één van hen terminaal
ziek is, een beding opnemen in
hun huwelijkscontract dat het
gemeenschappelijk
vermogen
onvoorwaardelijk aan de gezonde
partner toewijst. Door gebruik te
maken van deze clausule kan het
gemeenschappelijk vermogen vrij
van successierechten overgaan
naar de langstlevende (nominatief
benoemde) echtgenoot.

In de praktijk bestaan hoofdzakelijk twee types van deze clausule:
- ‘toebedeling van het gehele gemeenschappelijke vermogen
aan X, wat ook de oorzaak van de ontbinding van het
huwelijksvermogensstelsel is’;
- ‘toebedeling van het gehele gemeenschappelijke vermogen
in geval van ontbinding door overlijden, aan die bepaalde
echtgenoot of aan zijn/haar erfgenamen’.

Welk standpunt nam de fiscus in?
De belastingadministratie nam i.v.m. deze clausule, in een
beslissing uit 2007, een standpunt in dat gunstig was voor
de belastingplichtige, maar aanvaardde het gebruik van de
‘uitgebreide’ sterfhuisclausule echter niet. Het gaat hier om een
planningsmethode waarbij in twee fasen wordt gewerkt: met
een eerste wijziging van het huwelijkscontract brengt de zieke
echtgenoot zijn eigen goederen in de huwelijksgemeenschap; in
een tweede wijziging van de huwelijksovereenkomst wordt een
sterfhuisclausule opgenomen die het gemeenschappelijk vermogen
aan de gezonde echtgenoot toewijst.
Vanuit die hypothese is de belastingadministratie van oordeel
dat deze clausule van ongelijke verdeling: “… als een schenking”
moet “worden aangemerkt”. Omdat de clausule, volgens de
administratie, bijdraagt aan de toewijzing van de hele gemeenschap
aan de overlevende resulteert dit de facto in de toepassing van
het successierecht op de helft van de waarde van de ingebrachte
goederen.
Is het Hof van Cassatie de fiscus gevolgd?
Het Hof van Cassatie heeft in haar mijlpaalarrest van 10 december
2010 de fiscus ongelijk gegeven met betrekking tot deze ‘uitgebreide’
sterfhuisclausule.
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De reactie van de fiscus (besluit 15 juli 2011, nr. E.E./130.490)

Conclusie

Ondanks de uitspraak van het Hof van Cassatie, blijft de fiscale
administratie niet alleen bij haar standpunt over de ‘uitgebreide’
sterfhuisclausule, maar paste ze ook toe op de nooit in vraag
gestelde ‘eenvoudige’ clausule. Als gevolg daarvan schrapte
de belastingadministratie haar vroegere beslissingen en
oordeelde dat het (uitgebreide) sterfhuisbeding wel degelijk
een schenking vormt, waarop dus het successierecht van
toepassing is. De belastingadministratie bevestigde mondeling
dat deze administratieve verandering alleen van toepassing is op
sterfgevallen vanaf 27 juli 2011.

Gelet op het niet-juridisch onderbouwde betoog van de fiscale
administratie en de huidige regelgeving, versterkt door het
mijlpaalarrest van het Hof van Cassatie, lijkt het ons dat
belastingplichtigen hun gelijk voor een rechter kunnen halen.
Voorzichtigheid is echter geboden. Het valt immers te vrezen dat
de wetgever het wetboek over de successierechten zal aanpassen.
Hierdoor zou een sterfhuisbeding in de toekomst wel eens volledig
belastbaar kunnen worden. Tot op heden is er echter nog geen
initiatief in die zin genomen.

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale,
juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.
Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief.
Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen Fortis Bank NV (kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg
3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenberscherming
van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr. 25879 A, hierna “de Bank”) en haar klanten.
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Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod
komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en
zijn medewerkers op het vlak van Wealth Structuring Private
Banking zijn u graag van dienst.

