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Verlaagde tarieven voor roerende schenkingen en
nieuwe vrijstelling van successierechten voor de
gezinswoning in Waals gewest bieden diffuus beeld

Een ontwerp van Waals decreet
blaast warm en koud over
de
roerende
schenkingen.
Tegelijk voert dit ontwerp
ook een vrijstelling in van
de successierechten voor de
gezinswoning in hoofde van de
langstlevende
echtgenoot
of
wettelijk samenwonende partner.
Een kort overzicht van beide
nieuwigheden.
Gaëtane Dewandre
estate planner

Roerende schenkingen: veralgemening van de
verlaagde tarieven…
Enkele maanden geleden pakte het Waals gewest uit met goed
nieuws door de uitbreiding van de roerende schenkingen tegen de
tarieven van 3,3%, 5,5% of 7,7% tot de schenkingen met voorbehoud
van vruchtgebruik (zie Patrimoniale Actualiteit van 12 september
2013). Er golden evenwel beperkingen, zeker voor wat betreft de
aard van de geschonken effecten. Een nieuw ontwerp van decreet
voorziet voortaan in de toepassing van de verlaagde tarieven voor
alle roerende goederen en dus ook voor:

• effecten van instellingen voor collectieve belegging in roerende
waarden (ICBE) naar buitenlands recht;
• effecten van patrimoniumvennootschappen.
Met deze maatregel beoogt het Waals gewest de registratie van alle
roerende schenkingen aan te moedigen.

… maar uitgesloten blijven alle roerende schenkingen
onderworpen aan bepaalde opschortende
voorwaarden
Dit nieuwe ontwerp van decreet blijft evenwel uitsluiten van de
verlaagde tarieven: alle roerende schenkingen die onderworpen
zijn aan een opschortende voorwaarde die tot stand komt door het
overlijden van de schenker. Het ontwerp doet zelfs meer dan die
uitsluiting bevestigen. Het schaft bovendien de vier uitzonderingen
op deze uitsluiting af. Volgende schenkingen die onderworpen zijn
aan een opschortende voorwaarde, kunnen bijgevolg niet meer
geregistreerd worden tegen de verlaagde tarieven:
- De schenking waarvan de opschortende voorwaarde vervuld is
op het ogenblik van de aanbieding ter registratie: vader schenkt
via notariële akte aan zijn dochter onder de opschortende
voorwaarde van zijn vooroverlijden als schenker. Maar stel dat
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vader overlijdt tussen het verlijden van de notariële akte en
de aanbieding van de akte ter registratie. Deze registratie kan
niet langer tegen het verlaagd tarief voor roerende goederen; de
progressieve schenkingsrechten zijn van toepassing.
- De
schenking
van
de
begunstiging
van
een
levensverzekeringscontract: vader is nemer van een
verzekeringscontract en tevens verzekerd hoofd. De begunstigde
is zijn dochter die de begunstiging van het contract aanvaardt.
De registratie van de begunstiging van het contract is een
schenking onder opschortende voorwaarde, meer bepaald
het vooroverlijden van de schenker, het verzekerd hoofd dus,
waardoor de progressieve schenkingsrechten van toepassing
zijn.
- De rechtstreekse schenking van een recht van vruchtgebruik
of van elk ander tijdelijk of levenslang recht, onder de
voorwaarde van voor overlijden van de schenker (‘toekomstig
vruchtgebruik’): vader schenkt de blote eigendom van roerende
waarden aan zijn dochter maar behoudt het vruchtgebruik. Het
toekomstig vruchtgebruik van deze roerende waarden schenkt
hij aan zijn echtgenote.
o	De schenking van de blote eigendom aan de dochter kan
gebeuren tegen het verlaagd tarief van 3,3%.
o	
De schenking van het toekomstig vruchtgebruik
kan evenwel enkel geregistreerd worden tegen de
progressieve tarieven. De administratie beschouwt deze
schenking immers als gebeurd onder de opschortende
voorwaarde van het vooroverlijden van de schenker
(circ. nr. 3/2005, nr. 27).
- De schenking van ‘de aanwas of terugval van een recht van
vruchtgebruik of van elk ander tijdelijk of levenslang recht, die
voortkomt uit een clausule van voorbehoud van dat recht’. De
clausule van aanwas die op basis van haar formulering onder
de progressieve schenkingsrechten kan vallen, luidt als volgt:
‘vader en moeder schenken de blote eigendom van roerende
waarden aan hun dochter met voorbehoud van vruchtgebruik en
stipuleren dat hun onverdeeld deel in vruchtgebruik geschonken
wordt aan de langstlevende echtgenoot onder de opschortende
voorwaarde van het vooroverlijden van de eerststervende van
de schenkers’.
We spreken van een clausule van terugval als er maar één
schenker is die schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik en
die stipuleert dat bij zijn overlijden, het vruchtgebruik overgaat
naar een derde die geen deel had van het vruchtgebruik.
Een voorbeeld: vader, gehuwd met scheiding van goederen,
schenkt aan zijn dochter een eigen (roerend) goed. Hij behoudt
het vruchtgebruik en stipuleert dat het bij zijn overlijden
overgaat naar zijn echtgenote. Door de terugval wordt de
echtgenote begunstigde van een schenking van vruchtgebruik
onder de opschortende voorwaarde van het vooroverlijden van

haar schenkende man. Ook deze schenking kan niet langer tegen
de verlaagde tarieven voor schenkingen van roerende goederen.

Echtgenoot/wettelijk samenwonende partner kan
gezinswoning erven zonder successierechten
De vrijstelling bestond al in het Vlaams gewest sinds 2007 en in
het Brussels Hoofdstedelijk gewest sinds 1 januari 2014 maar nu
stelt ook het Waals gewest het erfdeel in de gezinswoning van de
langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, vrij
van successierechten. De maatregel gaat in voor nalatenschappen die
openvallen vanaf de eerste dag van de maand na publicatie van het
decreet in het Belgisch Staatsblad.
Het Waals gewest is evenwel niet zo gul als de andere gewesten. De
vrijstelling van successierechten is enkel totaal als het netto erfdeel
in de gezinswoning voor de langstlevende echtgenoot/samenwonende
niet hoger is dan 160.000 EUR. Verder geldt dat de woning in het
Waals gewest ligt en dat de overledene er zijn hoofdverblijfplaats had
sinds minstens vijf jaar op de datum van overlijden.
Het Waals gewest hanteert voor woningen dus voortaan deze tabel
voor gunsttarieven.
Tabel met gunsttarieven voor de netto erfdelen in woningen
Schijf netto erfdeel

Echtgenoot of wettelijk
samenwonende
partner

Erfgenaam, begiftigde,
legataris in rechte lijn

van

tot en met

a

b

a

b

EUR

EUR

pct.

EUR

pct.

EUR

0,01

21 000,00

0

-

1

-

25 000,01

50 000,00

0

-

2

250

50 000,01

160 000,00

0

-

5

750

160 000,01

175 000,00

5

-

5

6 250

175 000,01

250 000,00

12

750

12

7 000

250 000,01

500 000,00

24

9 750

24

16 000

30

69 750

30

76 000

Boven de 500 000
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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 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

V.U.: Ann Moenaert, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 - 1000 Brussel - XXXX • Photo header : © Jason Hosking/GO Vision/GraphicObsession

Op basis van de familiale situatie (bijvoorbeeld de aanwezigheid van
kinderen), op basis van het huwelijkscontract of specifieke clausules in
dat huwelijkscontract of een samenlevingscontract, kan het aandeel
van de overlevende echtgenoot groter of integendeel minder groot
zijn.
Wij gaan bij wijze van voorbeeld uit volgende situatie:
• gemeenschappelijke woning is 320.000 EUR waard op het
ogenblik van het overlijden van de eerststervende,
• de langstlevende echtgenoot die ouder is dan 80 jaar en die
samen opkomt met kinderen, ontvangt in principe slechts 8%
van de waarde van het erfgoed. In dit geval: 160.000 EUR x 8%
= 12.800 EUR
• Het saldo van het erfdeel, 147.200 EUR, stemt overeen met de
waarde van de blote eigendom die toekomt aan de kinderen.
Dit deel is niet vrij van successierechten: de vrijstelling in het
decreet geldt enkel voor het deel van de gezinswoning dat
toekomt aan de echtgenoot/wettelijk samenwonende partner.
• Conclusie: u rekent bij een successieplanning beter niet
uitsluitend op de nieuwe vrijstelling. Andere maatregelen
kunnen, weliswaar in combinatie met de vrijstelling, de
successieplanning verder optimaliseren.

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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