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Een schenking is zo ongeveer een “must” als je bezig bent met je successieplanning. De angst om na 

een schenking in geldnood te raken, vormt hierop wel een rem. Er bestaan echter manieren om ervoor 

te zorgen dat de schenker niet te veel of zelfs helemaal geen controle over zijn vermogen moet 

inboeten.  

Gegeven is gegeven … en terugnemen is in de werkelijkheid niet (altijd) stelen. Zeg dat niet aan uw 

kleinzoon van vijf, maar houd het wel in het achterhoofd als u in het kader van uw successieplanning 

nadenkt over een onroerende of roerende schenking onder levenden… en als u bovendien in paniek 

raakt bij de gedachte dat u volledig berooid zal achterblijven en geen controle meer zal hebben over 

de geschonken goederen, terwijl uw kinderen er grote sier mee maken. 

Er zijn inderdaad methodes om ervoor te zorgen dat de schenking alle fiscale voordelen op het vlak 

van successieplanning oplevert terwijl de schenker toch zijn rechten op en waarborgen voor de door 

hem geschonken goederen behoudt. 

Ter herinnering: bij een overlijden is een erfbelasting verschuldigd op het vermogen van de 

overledene. Die erfbelasting is progressief en kan tot 30% oplopen in rechte lijn en tussen 

samenwonenden, en zelfs tot 80% in de andere gevallen. Met een schenking onder levenden kan u 

die kosten beperken. Bij een roerende schenking kan u zelfs elke belasting vermijden indien u 

opteert voor een niet-geregistreerde schenking en indien de schenker niet overlijdt in de eerste drie 

jaar na de schenking. Voor een schenking die bij een Belgische notaris geregistreerd wordt, moet een 

registratierecht betaald worden dat varieert van 3% tot 7,7% afhankelijk van de verwantschapsband 

en het gewest waarin de schenker woont. 

Voor onroerende schenkingen is de progressieve aanslagvoet voor de schenkingsrechten aanzienlijk 

gedaald in 2016. Dat bevordert het aantal schenkingen, vooral omdat schenkingen ook in de tijd 

gespreid kunnen worden om de aanslagvoet zo nog verder te verkleinen. Als u nu schenkt, vermijdt u 

ook de erfbelasting op de meerwaarde die het gebouw opbouwt tussen het ogenblik van de 

schenking en de dag van het overlijden van de schenker”, aldus Meester Gregory Homans, advocaat 

gespecialiseerd in fiscaal recht en vennoot bij het advocatenkantoor Dekeyser & Associés. 

Heel wat mensen zijn overtuigd van het fiscale voordeel van een schenking, maar staan er toch 

afkerig tegenover omdat ze afgeschrikt worden door de gedachte dat ze beroofd zullen worden van 

hun eigendom (logisch als je denkt in termen van het normale semantische veld van “schenken”…) 

Controle en waarborgen houden 

Meester Homans legt uit dat die angst ongegrond is. Er bestaat immers een hele reeks restricties 

waarmee de schenker controle kan houden over het vermogen dat hij heeft geschonken. 

Hij preciseert het als volgt: “Bij een onroerende schenking kan men bepalen dat de schenker het 

recht behoudt om te blijven wonen in het geschonken pand of dat hij het pand mag verhuren en dan 

ook de huur mag opstrijken. De schenker kan tevens het recht behouden om het gebouw te 

verkopen aan voorwaarden die hij zelf onderhandelt, zonder dat de begiftigden tussenbeide kunnen 

komen bij die verkoop. Onder sommige omstandigheden kan de schenker zelfs het recht behouden 

om de verkoopprijs op te strijken zonder dat de begiftigden zich hiertegen kunnen verzetten.” 

Bij het financiële vermogen geldt het volgende: “de schenking kan zo geregeld worden dat de 

schenker het vermogen kan blijven beheren zoals hij dit wenst en de opbrengsten (rente, dividenden 



en zelfs meerwaarde) kan blijven opstrijken. Er kan ook een regeling uitgewerkt worden waarbij de 

schenker in bepaalde mate voor zijn eigen voordeel over het geschonken kapitaal blijft beschikken 

zonder dat de begiftigde zich hiertegen kan verzetten.” 

Deze regelingen (o.a. voorbehoud van vruchtgebruik, feitelijke universaliteit, specifieke lasten, …) 

kunnen verankerd worden met een verbod ten overstaan van de begiftigde (zoals een verbod om het 

ontvangen goed af te staan, als borg te gebruiken, in te brengen in een onverdeeldheid of 

gemeenschap, enz.) 

Schenken zonder te schenken 

Dit soort schenking dat extreem beveiligd is voor de schenker, zal in feite niets veranderen in het 

leven van de kinderen aangezien zij op het ogenblik van de schenking en tot het tijdstip van 

overlijden van de schenker concreet gezien heel weinig of zelfs helemaal niets krijgen. Dit lijkt noch 

voor de ouders noch voor de kinderen een schenking. Meester Homans concludeert: “Dit soort 

schenking geeft aan een kind alleen de zekerheid dat het bij het overlijden van zijn ouders hun 

vermogen kan overnemen zonder erfbelasting te betalen.” Hij preciseert nog: “Het fiscale voordeel 

van een schenking verdwijnt als de begiftigde overlijdt vóór de schenker. Het geschonken goed komt 

dan in de nalatenschap van de begiftigde terecht. Dit kan men vermijden door in de schenking te 

voorzien dat de schenker de schenking in dergelijk geval kan annuleren. Zo kan de schenker het goed 

belastingvrij terugkrijgen en het aan een andere persoon schenken zonder dat er belasting 

verschuldigd is.” 

Gregory Homans 
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