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Nieuw in de techniek van de
zgn. 'generatiesprong'

Anne-Catherine Wauthoz
estate planner

Een van de technieken voor successieplanning is ‘generation skipping’,
ook wel de ‘generatiesprong’
genoemd. Deze techniek bestaat
erin om de nalatenschap door
middel van een testament rechtstreeks toe te kennen aan de
kleinkinderen. Het kan gaan om de
gehele nalatenschap of een deel
daarvan. Een nieuwe wettelijke
bepaling van 10 december 2012
maakt deze generatiesprong voortaan ook mogelijk zonder testament.
Deze wet is van toepassing sinds
21 januari 2013.

Voordelen en beperkingen van de generatiesprong
De generatiesprong heeft het voordeel dat grootouders een deel van
hun vermogen rechtstreeks kunnen overdragen aan hun kleinkinderen.
Op die manier worden de verschuldigde successierechten verminderd.
Kleinkinderen erven in de regel immers niet rechtstreeks van hun
grootouders.

Ze staan namelijk een graad verderaf dan de eigen kinderen van die
grootouders. Enige uitzondering is het vooroverleden kind.
Concreet gevolg is wel dat de successierechten twee keer verschuldigd
zijn vooraleer een vermogen van de grootouders toevalt aan hun
kleinkinderen:
• een eerste keer als de kinderen erven;
• een tweede keer bij het overlijden van de kinderen waarna de
kleinkinderen erven.
Door een generatie over te slaan - direct dus van grootouders naar
kleinkinderen - zijn de successierechten op éénzelfde nalatenschap
slechts één keer verschuldigd. Dit resulteert in een belangrijk fiscaal
voordeel.
Hoe meer kleinkinderen, hoe hoger de besparing wordt. Dat is meteen
een tweede fiscaal voordeel van de generatiesprong. De tarieven van
de successierechten zijn immers progressief waardoor ze hoger zijn
naarmate het erfdeel groter is. Hoe meer de nalatenschap opgedeeld
wordt tussen de verschillende erfgenamen, hoe uitgesprokener het
fiscaal voordeel wordt.
De enige beperking aan deze techniek wordt gesteld door de wettelijke
reserve van de kinderen. Een legaat ten voordele van de kleinkinderen
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mag de wettelijke reserve van de kinderen immers niet aantasten.
Zoals bekend is dit reservatair erfdeel dat deel van de nalatenschap
dat de kinderen niet ontnomen kan worden. Een legaat, of ruimer een
vrijgevigheid, moet dus beperkt blijven tot het ‘beschikbaar deel’. Zo
een legaat kan niet groter zijn dat het deel van de nalatenschap van
de overledene waarover deze laatste vrij kan beschikken.1

Wijzigingen in de wettelijke generatiesprong
Doordat de bevolking steeds langer leeft, erven momenteel veel
mensen pas op een moment dat ze zelf al van een zekere leeftijd
zijn. Misschien zijn ze zelfs al gepensioneerd of hebben ze alvast
veel lagere financiële behoeften dan voorheen. Anderzijds wordt
net de jongere generatie geconfronteerd met belangrijke financiële
lasten: een woning kopen of bouwen, renoveren, de opvoeding van de
kinderen enz. Een consensus binnen de familie om de kleinkinderen
te laten erven van grootvader en grootmoeder, zou tegemoet komen
aan deze problematiek.
Dankzij de nieuwe wetgeving kunnen kleinkinderen voortaan
rechtstreeks erven van hun grootouders, en zonder dat daartoe een
testament vereist is. Daartoe is het voldoende dat de vader of moeder
de erfenis verwerpt bij het overlijden van de grootouder.
Een nalatenschap verwerpen is niet nieuw. Die mogelijkheid bestond
al langer. Ze komt erop neer dat de verwerpende erfgenaam geacht
wordt nooit bestaan te hebben. Als gevolg van een verwerping wordt
de nalatenschap dan verdeeld tussen de andere erfgenamen. De
kinderen van de verwerpende erfgenaam - de kleinkinderen dus van
de overledene - konden enkel het erfdeel van hun moeder of vader
verkrijgen in het geval hun moeder of vader enig kind waren. Dit is het
enige geval waarin de nalatenschap van de grootouders rechtstreeks
naar de kleinkinderen ging. Zodra de verwerpende erfgenaam broers
of zussen had, erfden die het deel van hun verwerpende broer of
zus. Zij hebben immers een dichtere graad dan de kinderen van de
verwerpende erfgenaam.
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Het reservatair erfdeel van de afstammelingen en het beschikbare gedeelte is
afhankelijk van het aantal afstammelingen:
•

Één afstammeling: de wettelijke reserve enerzijds en het beschikbare gedeelte

anderzijds bedragen elk de helft ;
•

Twee afstammelingen: de wettelijke reserve van elke afstammeling is één derde,
terwijl het beschikbare gedeelte eveneens één derde bedraagt

•

Drie of meer afstammelingen: het beschikbare gedeelte bedraagt één vierde.
De wettelijke reserve van de afstammelingen samen bedraagt 3/4.

Een voorbeeld
Stel: de grootmoeder sterft en laat een dochter, een zoon en
diens kinderen na. De kinderen van de zoon zijn uiteraard de
kleinkinderen van de overleden grootmoeder. Zou de zoon zijn
erfenis verwerpen, dan ging zijn deel niet naar zijn kinderen
maar naar zijn zus.
In de toekomst wordt dat anders. Ongeacht de aanwezigheid
van andere erfgenamen in dezelfde graad als de verwerpende
erfgenaam, ontvangen de kinderen het erfdeel van hun vader
of moeder. In ons voorbeeld gaat het deel van de verwerpende
zoon dus niet meer naar zijn zus, maar bij voorrang naar zijn
kinderen.

De beperkingen van de generatiesprong
Let wel: de verwerping is een vrijwillige handeling van het kind.
Zonder zijn uitdrukkelijk akkoord kunnen de kleinkinderen niet in zijn
plaats genieten van het erfdeel dat hem toekwam. Anders gezegd: de
grootouder kan zijn kind niet onterven zonder diens akkoord.
Bovendien kan de verwerping pas plaatsvinden ná het overlijden van
de grootouder. Er bestaat dus geen enkele zekerheid in hoofde van
de grootouders dat hun kinderen wel degelijk zullen verwerpen ten
voordele van de kleinkinderen.

Praktisch
Een volgende stap in onze wetgeving zou kunnen bestaan in
mogelijkheden voor een generatiesprong waarmee de grootouders
zelf hun nalatenschap kunnen regelen. Een wetsvoorstel in die zin
wordt op heden voorbereid.
In afwachting zal het opstellen van een testament nog steeds
nuttig zijn. Op die manier hebben de grootouders de zekerheid
dat hun kleinkinderen iets zullen ontvangen bij hun overlijden.
Wel geldt hier de reeds aangehaalde beperking dat het legaat tot
het beschikbare gedeelte van de nalatenschap moet behoren. Is
het beschikbare gedeelte overschreden in het voordeel van een
kleinkind, dan kan de ouder zijn reservatair erfdeel alsnog opeisen.
Let wel: de ouder heeft die mogelijkheid maar hij moet daar geen
gebruik van maken.
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We signaleerden reeds dat de generatiesprong kan resulteren in een
dubbel fiscaal voordeel:
• vooreerst wordt zo vermeden dat de successierechten twee
keer betaald moeten worden en;
• bovendien wordt de nalatenschap verdeeld over meer
erfgenamen waardoor de successiedruk wordt verlaagd.

Tot slot nog een belangrijke reserve: een verwerping geldt steeds voor
het geheel. Er bestaat niet zoiets als een gedeeltelijke generatiesprong.
Het is dus een kwestie van ‘alles’ of ‘niets’. Er zijn immers maar twee
mogelijkheden:
• ofwel verwerpt het kind de nalatenschap waardoor zijn eigen
kinderen het volledige erfdeel genieten;
• ofwel verwerpt het kind zijn/haar erfdeel niet.
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Dit tweede fiscale voordeel geldt evenwel niet bij een generatiesprong
via de techniek van de verwerping. De fiscale wetgeving vereist
immers dat de verwerping door de eerste generatie geen aanleiding
mag geven tot een lagere successiedruk. Even terug naar ons
voorbeeld: de kinderen van de verwerpende vader zullen evenveel
successierechten betalen als hun vader betaald zou hebben ingeval
van niet-verwerping. Blijft evenwel dat die kinderen dan toch maar
één keer successierechten zullen betalen waardoor en alsnog een
fiscaal voordeel blijft bestaan.

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod
komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker
en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u
graag van dienst.
Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale
wijzigingen? Schijf u nu gratis in op onze Private Banking
Alerts via www.bnpparibasfortis.be/alerts

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 BNP Paribas Fortis 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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