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Roerende schenkingen met voorbehoud van
vruchtgebruik voor Nederlandse notaris:
ongegronde geruchten i.v.m. belastbaarheid

Jan Desmet
estate planner

Verontrustende berichten circuleerden
een tijd geleden naar aanleiding
van een advies dat door de fiscale
administratie gegeven zou zijn bij het
onderzoek van een specifiek dossier.
Dat advies zou zich uitgesproken
hebben over roerende schenkingen
met voorbehoud van vruchtgebruik
verleden voor buitenlandse notaris
(vaak een Nederlandse notaris) zonder
betaling van schenkingsrechten. Wat is
er van aan?

Het gebeurt vrij vaak dat vermogende klanten zich voor schenkingen
van roerende waarden (bv. een effectenportefeuille), en zeker voor
schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik, tot een buitenlandse
notaris wenden om de akte te verlijden. In tegenstelling tot
schenkingen verleden voor een Belgische notaris, zijn schenkingen
verleden voor een Nederlandse of Zwitserse notaris, niet onderworpen
aan schenkingsrechten in het land waar de akte werd verleden. Ze
zijn evenmin onderworpen aan schenkingsrechten in België omdat
deze akten die betrekking hebben op roerende waarden, niet verplicht

registreerbaar zijn in België. Maar zulke schenkingsakten verleden
voor een buitenlandse notaris kunnen wel aanleiding geven tot de
betaling van successierechten als de schenker, een fiscaal Belgisch
ingezetene, overlijdt binnen de drie jaar na de schenking die geen
aanleiding heeft gegeven tot betaling van schenkingsrechten. Net
zoals dit ook geldt voor handgiften of bankgiften (door overschrijving)
die niet werden geregistreerd in België.
Volgens de geruchten zouden schenkingen van roerende waarden
met voorbehoud van vruchtgebruik voor een buitenlandse notaris,
voortaan belastbaar zijn met successierechten, met toepassing van
artikel 9 van het wetboek successierechten. Krachtens dit artikel
zijn successierechten verschuldigd op het ogenblik van het overlijden
van de vruchtgebruiker (bv. de vader en/of de moeder), zelfs na het
verstrijken van de termijn van drie jaar volgend op de schenking,
als er effecten op een bankrekening werden ingeschreven op naam
van de overledene voor het vruchtgebruik en op naam van een derde
(een kind bv.) voor de blote eigendom. Volgens diezelfde geruchten,
zouden de successierechten alleen vermeden kunnen worden als
de buitenlandse notariële akte ter registratie werd aangeboden
in België, en als de (verlaagde) schenkingsrechten voor roerende
waarden werden betaald. Zo zou de administratie op schenkingen,
met voorbehoud van vruchtgebruik, voor een Nederlandse notaris
hetzelfde toepassen als wat ze reeds besliste toe te passen op
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De fiscale administratie ontkent deze geruchten
Volgens de inlichtingen die we hebben kunnen inwinnen, ontkent
de fiscale administratie gelukkig deze geruchten. Een roerende
schenking voor een buitenlandse notaris zal niet noodzakelijk in
België geregistreerd moeten worden om successierechten op basis
van artikel 9 W.Succ. te vermijden. We vallen zo terug op de klassieke
regel: bij gebrek aan registratie met betaling van schenkingsrechten
in België, zullen er alleen successierechten verschuldigd zijn als, zoals
hoger werd gezegd, de schenker overlijdt binnen de drie jaar na de

schenking. Overlijdt de schenker drie jaar na deze schenking die niet
werd geregistreerd in België, dan zullen er geen successierechten
verschuldigd zijn. Als die erfgenamen, bij het overlijden, kunnen
bewijzen dat het wel degelijk de (notariële) schenking voorafgaand aan
de inschrijving op een bankrekening in vruchtgebruik/blote eigendom
is, die deze overdracht ten kosteloze titel heeft gerealiseerd. Met
andere woorden, het is niet de inschrijving zelf die deze overdracht
realiseert, maar de schenking – geregistreerd of niet – die de
inschrijving voorafgaat.
De administratie heeft ook bevestigd dat ze een roerende schenking
verleden voor een buitenlandse notaris nooit als een verrichting die
valt onder de nieuwe antimisbruikbepaling zal beschouwen, voor
zover ze geen deel uitmaakt van een constructie die bestaat uit
meerdere verrichtingen (zie circulaire 5/2013).
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verwervingen ten bezwarende titel van goederen in vruchtgebruik/
blote eigendom wanneer deze verwervingen zijn voorafgegaan door
een schenking van de toekomstige vruchtgebruiker aan de toekomstige
blote eigenaar waarmee deze laatste de verwerving van de blote
eigendom van het goed kan financieren.

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? Schrijf 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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