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Nieuwe maatregelen
in de successierechten

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en in het Waalse Gewest

Naar alle waarschijnlijkheid stemt
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
binnenkort over een vrijstelling
van successierechten voor de
gezinswoning. Nu al voorziet
een nieuw Waals decreet een
verminderd tarief voor roerende
schenkingen met voorbehoud van
vruchtgebruik.

Vincent Verleysen
Head of estate planning competence center

1. Brussels Hoofdstedelijk Gewest: vrijstelling van
successierechten op de gezinswoning tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden
In onze Patrimoniale Actualiteit ’De gezinswoning erven: binnenkort
ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen successierechten meer
voor de langstlevende echtgenoot?’ (14/2/2013), kondigden wij al het
mogelijke einde aan van de successierechten op de gezinswoning
tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden.

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft onlangs
een voorstel in die zin aangenomen. De Raad van State moet evenwel
nog zijn advies uitbrengen aan de Brussels Hoofdstedelijke Raad die
dan moet bekrachtigen vóór het einde van het jaar of uiterlijk begin
volgend jaar.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent welisdwaar al een
voordeeltarief in de successierechten voor de gezinswoning1. Dat bleek
evenwel onvoldoende voor veel families. Vaak moet een langstlevende
echtgenoot of wettelijk samenwonende partner met een klein pensioen
of slechts weinig liquide middelen, de gezinswoning alsnog verkopen
om de successierechten te kunnen betalen.
Neem bijvoorbeeld een gepensioneerd echtpaar zonder kinderen
en gehuwd onder het wettelijk stelsel (geen huwelijkscontract). Zij
bezitten een gezinswoning met een venale waarde van 1.000.000 EUR.
De langstlevende echtgeno(o)t(e) erft de helft van de gezinswoning
voor een waarde van 500.000 EUR.
Momenteel geldt nog een voorkeurstarief van 2% (gedeelte tot
50.000 EUR) tot maximaal 30% (gedeelte boven 500.000 EUR) voor de
successierechten op de gezinswoning die als laatste verblijfplaats van

1 Art. 60 ter, Wetboek der successierechten (Brussels Hoofdstedelijk Gewest),
ingevoerd door de ordonnantie van 20 december 2002, B.S. 31/december 2002.
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de overledene diende. De verschuldigde successierechten bedragen
ondanks toepassing van deze voordeeltarieven momenteel nog steeds
77.000 EUR.
Stemt de Brussels Hoofdstedelijke Raad in met de afschaffing van de
successierechten op de gezinswoning ten gunste van de langstlevende
echtgeno(o)t(e) of van wettelijk samenwonende partner, dan zijn er in
ons voorbeeld niet langer successierechten verschuldigd.

2. Roerende schenkingen in het Waalse Gewest
Onze Patrimoniale Actualiteit van 12 september 2013 signaleerde
reeds een ontwerp van decreet van het Waalse Gewest dat het aantal
roerende waarden zou uitbreiden die de verlaagde schenkingsrechten
genieten als ze het voorwerp uitmaken van een schenking met
voorbehoud van vruchtgebruik.

Let wel: alleen de langstlevende echtgeno(o)t(e)/wettelijk
samenwonende partner genieten deze vrijstelling. Ze geldt niet voor
de andere erfgenamen zoals bijvoorbeeld de kinderen.

Kwamen reeds eveneens in aanmerking voor de verlaagde
schenkingsrechten: de schenking van financiële instrumenten met
voorbehoud van vruchtgebruik. Dat gold dus voor bijvoorbeeld
beursgenoteerde aandelen en obligaties, met uitzondering van de
aandelen van de familiale onderneming.

Met deze maatregel beoogt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
een verdere uittocht van 65-plussers naar het Vlaamse Gewest
te vermijden. Daar bestaat de vrijstelling ten voordele van de
langstlevende al sinds 2007. De maatregel zal zeker bijdragen aan de
populariteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat zal op zijn
beurt wel moeten zoeken naar inkomsten om de gederfde inkomsten
als gevolg van deze maatregel op te vangen.

Uitgesloten was evenwel de schenking met voorbehoud van
vruchtgebruik van een som geld of een kunstwerk. Daarvoor bleven de
progressieve schenkingsrechten van toepassing. Het nieuwe decreet2
maakt komaf met deze uitsluiting. Het wordt van kracht op 1 januari
2014.

V.U.: Ann Moenaert, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 - 1000 Brussel - 20620

2 Waals decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen, 19 september 2013;
B.S. 11 oktober 2013

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 die
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 consumentenbescherming 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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