PATR IMO N IA LE AC TUA LIT E I T

Interessante aanpassingen inzake
schenkings- en/of successierechten
in Vlaanderen

Drie nieuwe Vlaamse decreten (1)
passen de regelgeving aan
voor de schenkings- en
successierechten in Vlaanderen.
De wetgever beoogt meer
eenvoud en transparantie
maar wenst tegelijk een aantal
bepaalde discriminaties van
nieuwe gezinsvormen weg te
werken.
Stephaan De Cock
estate planner

1. Gelijkschakeling tarieven
goede doelen.

Een eerste decreet schakelt
het tarief van de successie- en schenkingsrechten voor
goede doelen gelijk. Het betreft de legaten aan welbepaalde
privé-instellingen zoals VZW's of publieke instellingen zoals
gemeentes of provincies.
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De decreten over de punten 1 en 2 van deze Patrimoniale Actualiteit hebben
6 december 2013 als datum en werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
14 januari 2014. Het decreet voor punt 3 heeft eveneens 6 december 2013 als datum

Vroegere tarieven
tot en met
23/01/2014

Successierechten (2) Schenkingsrechten (3)

Privé instellingen

8,8%

7%

Publieke instellingen

6,6%

5,5%

Tarieven vanaf
24/01/2014

Successierechten (2) Schenkingsrechten (3)

Privé en publieke
instellingen

8,5%

5,5%

2. Vrijstelling successierechten bij wettelijke terugkeer
Het tweede decreet voert een vrijstelling van successierechten in bij
een wettelijke terugkeer.

en werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2014 (ed 2).
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art 59 wetboek successierechten

3

art 140 wetboek registratierechten
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Bij een wettelijke terugkeer erven de bloedverwanten in de opgaande
lijn de zaken die ze schonken aan hun kinderen of afstammelingen
die zonder nakomelingschap gestorven zijn, uiteraard voor zover de
geschonken zaken nog in de nalatenschap aanwezig zijn. Zijn ze al
vervreemd, dan krijgen de bloedverwanten in de opgaande lijn de
prijs die daarvoor nog verschuldigd zou zijn.
Een voorbeeld: Moeder Lucie schonk Hilde, haar ongehuwde dochter,
een stuk grond. Hilde, die geen kinderen nalaat, overlijdt eerder dan
Lucie. De grond die nog in het bezit was van Hilde, keert terug naar
Lucie, de schenker. Probleem is evenwel dat de grond deel uitmaakt van
de nalatenschap van Hilde, waardoor moeder Lucie successierechten
verschuldigd is/was bij zo'n wettelijke terugkeer.
Vanaf 24 januari 2014, zo stelt het nieuwe Vlaamse decreet, is zo’n
wettelijke terugkeer niet langer onderworpen aan successierechten.
Die wettelijke terugkeer kan er één zijn volgens de bepalingen van ons
Burgerlijk wetboek maar ook volgens een gelijkluidende bepaling die van
kracht is in een andere staat binnen de Europese Economische Ruimte.
Let wel: zo een wettelijke terugkeer mag u niet verwarren met een
‘conventioneel beding van terugkeer’ in een schenkingsakte. Had
moeder Lucie in haar schenkingsakte een dergelijk conventioneel
beding van terugkeer opgenomen, dan waren er helemaal geen
successierechten verschuldigd geweest op wat terugkeert.
Een conventioneel beding van terugkeer is een uitdrukkelijk
ontbindende voorwaarde van de schenking in geval van vooroverlijden:
• van de begiftigde alleen (zoals het geval van Hilde); of
• van de begiftigde en zijn nakomelingen.
Treedt de ontbindende voorwaarde in werking, dan wordt de schenking
geacht zelfs nooit plaats gehad te hebben. Vandaar dat het voorwerp
van de schenking ook geen deel meer uitmaakt van de nalatenschap
van de vooroverleden begunstigde.
De Vlaamse decreetaanpassing zal dus vooral van belang zijn bij
schenkingsaktes waarin de ascendent - in ons geval Lucie - geen
conventioneel beding van terugkeer voorzag.

a) In de volgende situaties wordt de schenking gelijkgesteld met
een schenking in rechte lijn:
• een schenking tussen een stiefouder en een stiefkind.
Voorbeeld: Inez, echtgenote van Jan doet een schenking aan
dochter Els die Jan had met zijn ex Lucia.
• een schenking tussen een kind van een persoon die met de
schenker samenwoont (of samenwoonde op het ogenblik van
overlijden van die persoon) en de schenker. Voorbeeld: een
schenking van Mieke, de samenwonende partner van Daan, aan
dochter Veerle die Daan had met zijn ex Mia.
• een schenking tussen een persoon die met een ouder van
de schenker samenwoont (of samenwoonde op het ogenblik
van overlijden van die ouder) en de schenker. Voorbeeld: een
schenking van dochter Veerle aan Mieke, de samenwonende
partner van Daan.
• een schenking aan personen die een relatie van zorgouder en
zorgkind met elkaar hebben of op een bepaald ogenblik hadden.
Het decreet stipuleert zo’n relatie als een persoon, vóór de leeftijd
van 21 jaar, gedurende 3 opeenvolgende jaren bij een andere
persoon heeft ingewoond. Bovendien heeft hij of zij gedurende
die tijd hoofdzakelijk vanwege die andere persoon en eventueel
diens levenspartner samen de hulp en verzorging gekregen
die kinderen normaal van hun ouders krijgen. De inschrijving
in het bevolkingsregister van het zorgkind op het adres van de
zorgouder geldt als weerlegbaar vermoeden van inwoning bij de
zorgouder.
b) In een nogal uitzonderlijk geval komt er een gelijkstelling met
een schenking tussen echtgenoten of tussen samenwonenden
indien er gemeenschappelijke afstammelingen zijn.
Het gaat meer bepaald om een schenking:
• tussen uit de echt gescheiden of van tafel en bed gescheiden
personen en;
• tussen ex-samenwonenden.

3. Wegwerken van discriminaties inzake schenkingsrechten

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.

Het derde decreet betreft enkele aanpassingen aan de
schenkingsrechten. Bedoeling is de hoogste tarieven, die nu gelden
tussen derden, in een aantal gevallen te vermijden. Die aanpassingen
treden in werking vanaf 17 januari 2014.

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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