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1	/ Inleiding
eel koppels hebben de wens om het	vermogen dat ze samen hebben opgebouwd bij een over-
lijden van een van de partners na te laten aan de langstlevende, in alle vrijheid en vertrouwen. 

Zo kan die daarmee de vertrouwde levensstandaard aanhouden en zal dat vermogen in principe later 
toekomen aan de kinderen of andere erfgenamen.

Vaak krijgen wij van u de vraag op welke manier u dit kunt organiseren, en dan nog het liefst met een 
lage druk op het vlak van successierechten.

Voor de	gezinswoning	van	het	koppel is het relatief eenvoudig: die kan	men	op	allerlei	manieren	
nalaten	aan	de	langstlevende, die daarop geen successierechten betaalt in het Vlaams Gewest en in 
het Brussels Gewest. In het Waals Gewest is er een gunstregeling voorzien.

Bij ander vastgoed en bij roerende goederen, liggen de zaken vaak wat moeilijker. In deze DB Planning 
Insights blijven we even stilstaan bij de overdracht	van	het	roerende	vermogen.

V
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2 	/  Een klein woordje over het erfrecht  
van ongehuwde partners
en hoort soms dat ongehuwde partners en gehuwde partners ‘gelijkgesteld’ zijn. Deze  
uitspraak zorgt vaak voor een verkeerde opvatting. 

Het is immers zo dat gehuwde partners inderdaad een wettelijk erfrecht hebben op elkaars  
nalatenschap, maar bij ongehuwden is dat helemaal anders. Wettelijk samenwonende partners 
erven van elkaar uitsluitend het vruchtgebruik op de gezinswoning en de inboedel, terwijl feitelijk 
samenwonende partners helemaal niets van elkaar erven. Ongehuwde partners die elkaar willen 
beschermen door bijvoorbeeld de spaartegoeden na te laten aan de andere, moeten daartoe zelf de 
nodige stappen zetten, bijvoorbeeld via een testament. 

Als de wettelijk samenwonende partners iets aan elkaar nalaten, zijn zij op vlak van de te betalen suc-
cessierechten ‘gelijkgesteld’ met gehuwden. In Vlaanderen is dit ook zo voor feitelijk samenwonen-
den die minimaal één jaar samenwoonden voor het overlijden (drie jaar voor de vrijstelling van de 
gezinswoning). In Brussel en Wallonië zijn voor de feitelijk samenwonende partners geen specifieke 
regels, zij betalen de hoge tarieven als ‘vreemden’ indien zij van elkaar erven.

M
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3 	/  Wat met de 
huwgemeenschap?

anneer een koppel geen huwelijkscontract heeft 
gesloten, zijn zij automatisch gehuwd volgens het 

wettelijk stelsel der gemeenschap. Ook koppels die ervoor 
kiezen om te huwen met een  huwelijkscontract kunnen 
opteren voor een stelsel met een huwgemeenschap. 
Het wettelijke stelsel omvat drie	 vermogens: elke 
partner heeft zijn eigen vermogen, en daarnaast staat 
de huwgemeenschap. Die gemeenschap werkt als een 
spons: al wat het koppel verwerft na het huwelijk, wordt in 
principe door de huwgemeenschap opgezogen, behalve 
schenkingen en legaten (= verkrijging via erfenis), die 
eigen blijven. De beroepsinkomsten en de inkomsten van 
eigen goederen zijn gemeenschappelijk. 

Veel koppels met een gemeenschapsstelsel komen 
op hun vijftigste of zestigste tot de vaststelling dat die 
huwgemeenschap goed gevuld is, dat er flink gespaard 
en belegd werd en dat ze nu schikkingen willen doen ten 
voordele van de (latere) langstlevende.

W

Huwgemeenschap
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3.1  /  Het klassieke 
verblijvingsbeding:  
langst leeft (al heeft)

en zekere manier om de langstlevende te 
beschermen is het verblijvingsbeding. Dit 

is een clausule die in het huwelijkscontract wordt 
opgenomen en die bepaalt dat de langstlevende de 
volledige huwgemeenschap krijgt in volle eigendom. 
Helaas is deze oplossing op fiscaal vlak erg duur: 
de fiscale kostprijs van het verblijvingsbeding is 
gelegen in een specifieke fictiebepaling in het 
Wetboek van successierechten, of voor Vlaanderen 
in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Deze bepaling 
heeft uitsluitend betrekking op de toebedeling van 
gemeenschapsgoederen. De langstlevende betaalt 
successierechten op alles wat deze verkrijgt boven 
de helft van de waarde van de huwgemeenschap. 
Bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot 
zullen de kinderen op hun beurt successierechten 
betalen op de volledige nalatenschap.

E
In de huwgemeenschap van het echtpaar 
bevinden zich de gezinswoning met een waarde 
van 650.000 euro (onroerend goed) en een 
beleggingsportefeuille (roerend goed), eveneens 
met een waarde van 650.000 euro. Met het 
verblijvingsbeding dat opgenomen is in het 
huwelijkscontract zal de langstlevende echtgenoot 
alles in volle eigendom vererven. 

De fiscale gevolgen van dit beding hangen af 
van het gewest waar het echtpaar gedurende de 
laatste vijf jaar voor het overlijden het langst heeft 
gewoond.

Een klein cijfervoorbeeld
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Wat zijn de gevolgen op vlak van de successierechten ?

We geven nog graag mee dat de langstlevende echtgenoot die begunstigde is van een verblijvingsbeding hier niet 
eenzijdig afstand van kan doen. Wanneer de volledige huwgemeenschap door de toepassing van het verblijvings-
beding toekomt aan de langstlevende echtgenoot, zullen de rechten van de gemeenschappelijke kinderen worden 
uitgesteld tot op het ogenblik dat de langstlevende overlijdt. Zij kunnen zich hier in principe niet tegen verzetten. 

Vlaanderen	
Wanneer mijnheer overlijdt, zal mevrouw geen successie-
rechten betalen op de gezinswoning. Maar op de beleg-
gingsportefeuille betaalt ze wel degelijk, 
en dit volgens de Vlaamse heffings-
regels. Mevrouw zou ongeveer 
40.000 euro aan successierechten 
moeten betalen. Dit bedrag blijft in 
Vlaanderen redelijk beperkt, dank-
zij de vrijstelling van de gezinswoning.

Brussel	
In Brussel is de vererving van de gezinswoning 
tussen echtgenoten eveneens vrijgesteld van 
successierechten. In totaal zou de factuur voor 
mevrouw oplopen tot ongeveer 42.000 euro. 

Wallonië		
In Wallonië is er een 
gunstregeling voor de 
gezinswoning, waarbij 
er een vrijstelling is tot 

een bedrag van 160.000 
euro. De toepassing van de 

heffingsregels maakt dat hier 
een successierecht van onge-
veer 115.000 euro verschul-
digd is. 
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3.2  /  Het keuzebeding
unnen we onze partner nog op een 
andere manier beschermen? Jazeker! 

Een oplossing is het opmaken van een 
huwelijkscontract waarin de huwgemeenschap 
zal worden verdeeld volgens de keuze van 
de langstlevende. We spreken dan van een 
keuzebeding. Bij een dergelijke clausule is 
de langstlevende niet verplicht de gehele 
huwgemeenschap te nemen, maar kan hij 
keuzes maken zoals hij die bij het overlijden 
van de echtgenoot het meest geschikt acht, 
rekening houdend met zijn eigen financiële 
behoeften en de relatie met de kinderen. Dat 
laat een meer evenwichtige benadering toe, 
waar het mogelijk is de kinderen al iets toe te 
kennen indien gewenst en waarmee eventueel 
een belastingbesparing bekomen kan worden.

K Mevrouw zal nu de keuze maken voor de 
gezinswoning en voor de toebedeling van een 
bedrag van 400.000 euro roerende goederen in 
volle eigendom. We nemen even aan dat mevrouw 
71 is bij het overlijden van haar man en dat er twee 
kinderen zijn. De financiële tegoeden worden nu als 
volgt verdeeld: mevrouw kiest voor de toekenning 
van een som van 400.000 euro in volle eigendom. 
Voor een weduwe van 71 jaar, bedraagt de fiscale 
waarde van haar vruchtgebruik 24% van de volle 
waarde op basis van de waardebepaling van het 
Wetboek Successierechten of de Vlaamse Codex 
Fiscaliteit. Aldus:
n  Mevrouw krijgt 400.000 euro in volle eigendom
n  Mevrouw krijgt het vruchtgebruik op de rest van 

het roerend goed ofwel 250.000 euro (650.000 euro 
– 400.000 euro). De fiscale waarde bedraagt dus 
60.000 euro (24% x 250.000 euro)

n  Ieder kind erft de blote eigendom op 125.000  
(250.000/2), waarvoor een fiscale waarde van  
95.000 euro per kind in acht genomen dient 
te worden (na aftrek van de waarde van het 
vruchtgebruik van mevrouw).

Laten we even terugkomen  
op het cijfervoorbeeld (p. 6)
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Vlaanderen	
Ook in dit geval blijft de vrijstelling van de gezinswoning gelden. 
Op de roerende goederen die mevrouw verkrijgt, zou zij een suc-
cessierecht van ongeveer 9.000 euro verschuldigd zijn. Ieder 
kind betaalt iets meer dan 5.500 euro successierechten op 
de naakte eigendom die zij erven. Moeder 
en kinderen betalen samen ongeveer 
20.000 euro; dit is een halvering 
tegenover het verblijvingsbeding.

Brussel	
Hier zal moeder genieten van de vrijstelling voor 
de gezinswoning, terwijl de andere erfgoederen aan 
het gewone tarief belast worden. Moeder zal een reke-
ning van ongeveer 7.500 euro voorgeschoteld krijgen 
en de kinderen zullen iets minder dan 5.000 euro moeten  
betalen op de naakte eigendom die zij erven. Het to-
tale bedrag aan successierechten blijft nu beperkt tot  
ongeveer 18.000 euro. Een flinke besparing tegenover de 
42.000 euro bij het klassieke verblijvingsbeding.

Wallonië		
De heffingsregels zullen 
hier aanleiding geven tot 
een belasting voor moeder 

van ongeveer 60.000 euro en 
ongeveer 4.000 euro voor ieder 

kind. Samen betalen ze dus net 
geen 70.000 euro. Ook hier weer 
een ernstige besparing.

Wat zijn de gevolgen op het vlak van de successierechten? 
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Dit is op fiscaal vlak een aanzienlijke verbetering vergeleken bij het klassieke verblijvingsbeding en de 
kinderen hebben ook al recht op een deel van de erfenis.

Voor sommige koppels gaat deze regeling niet ver genoeg. De wens om de gehele gemeenschap aan 
de langstlevende te laten toekomen blijft bestaan omdat men de kinderen nog niet in de planning wil 
betrekken bij het eerste overlijden. 

3.3  /  Voor wie toch meer wil: opgelet voor misbruik
inds 2012 beschikt de fiscale administratie over de zogenaamde algemene anti-misbruikbepaling, 
waardoor handelingen die louter en alleen gesteld zijn met het oog op een belastingbesparing 

hun gunstige fiscale effect kunnen verliezen. De fiscus kan er als het ware doorheen kijken en de 
belasting heffen alsof deze handelingen (die dan ’fiscaal misbruik’ genoemd worden) niet hadden 
plaatsgevonden.

De fiscale administratie heeft een omzendbrief uitgevaardigd, waarin diverse planningstechnieken als 
een fiscaal misbruik bestempeld worden.

S

3.4  /  Besluit
ie een klassiek verblijvingsbeding heeft in zijn huwelijkscontract, moet zich bezinnen over de vraag 
of de maximale bescherming die daardoor geboden wordt wel nodig is, en of de fiscale kostprijs 

ervan verantwoord is in het licht van de familiale situatie. Wie helemaal geen huwelijkscontract heeft of 
gehuwd is onder een of andere vorm van een gemeenschapsstelsel, moet nadenken of het gekozen stelsel 
nog beantwoordt aan de actuele wensen en inzichten op burgerlijk en op fiscaal vlak. Het	team	Wealth	
Structuring	van	Deutsche	Bank	kan	u	hierin	bijstaan.

W
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4 	/  Scheiding van goederen dan maar?
n een stelsel van zuivere scheiding van goederen bestaan geen gemeenschapsgoederen. Probleem 
opgelost, dus? Helaas! Aangezien de goederen dan steeds toebehoren aan een van de echtgenoten, 

en het wettelijk erfrecht enkel voorziet in de toekenning van het vruchtgebruik aan de langstlevende 
echtgenoot bij een overlijden van een van beiden, zullen ook zij maatregelen moeten treffen als zij 
willen dat het opgebouwde vermogen in volle eigendom zal toekomen aan de langstlevende. Wat 
kunnen zij doen?

I

4.1 	/  Schenking van eigen goederen
en eerste mogelijkheid is de gewone schenking: indien de echtgenoten een deel van hun roerend 
vermogen aan elkaar schenken, met een beding	van	conventionele	terugkeer, kan daartegen geen 

misbruik ingeroepen worden. Indien de echtgenoten daarbij al de schenkbelasting of registratierechten 
betalen, kennen ze voor altijd gemoedsrust op het vlak van de successierechten voor deze geschonken 
goederen: de successierechten kunnen namelijk bij het overlijden van de echtgenoot-schenker niet meer 
opgeëist worden. En voor de schenking van een beleggingsportefeuille (of andere roerende goederen), 
tussen echtgenoten is de schenkbelasting beperkt tot 3% in Vlaanderen en Brussel en tot 3,3% in 
Wallonië.

Anderzijds keren bij een vooroverlijden van de begiftigde, de aan die echtgenoot geschonken goederen 
terug naar de langstlevende echtgenoot-schenker, ten gevolge van het terugkeerbeding. Daarop zijn 
geen successierechten verschuldigd. De langstlevende zal het vermogen dat werd geschonken door de 
overleden echtgenoot bezitten tegen een zeer lage fiscale kostprijs! Voor wie het koude water vreest: 
een	 schenking	 tussen	 echtgenoten	 is	 herroepbaar. Als het huwelijk met een scheiding dreigt te 
eindigen, kan een en ander dus nog ongedaan gemaakt worden.

E
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4.2 	/  Finaal verrekenbeding

Een andere piste die men regelmatig 
bewandelt, is die van het zogenaamde 

‘finaal	 verrekenbeding’. Waar gaat dit over? In 
een stelsel van zuivere scheiding van goederen 
hebben echtgenoten op het einde niets met elkaar 
te verrekenen. De langstlevende blijft gewoon 
eigenaar van zijn of haar eigen goederen, terwijl 
de goederen van de overleden echtgenoot in 
diens nalatenschap terechtkomen en geërfd 
worden door de erfgenamen. Nochtans kunnen 
de echtgenoten een contract sluiten, waarbij zij 
overeenkomen dat de huwelijkse aanwinsten bij 
het einde van het huwelijk (daarom: ‘finaal’) met 
elkaar verrekend zullen worden op basis van een 
verdeelsleutel, bijvoorbeeld 50-50, alsof zij onder 
een gemeenschapsstelsel gehuwd waren. De 
echtgenoot die tijdens het huwelijk het minste 
heeft verdiend, zou op deze manier ook een soort 
deelname kunnen krijgen in de beroepsinkomsten 
van de echtgenoot die het meest verdiend heeft. 
Hoe werkt dit? 

Jan en Mia zijn gehuwd onder het stelsel 
van zuivere scheiding van goederen.  
Zij hebben beiden een bloeiende carrière, 
hij als zelfstandig ICT’er, zij als accountant. 
Na de geboorte van het tweede kind zet 
Mia haar praktijk op een wat lager pitje en 
na de geboorte van het derde kind stopt 
ze helemaal met werken en wijdt zij zich 
volledig aan het gezin. 

Na 30 jaar staat er op Jans rekening 
350.000 euro, terwijl Mia het met 50.000 
euro moet stellen.  
Dat zijn allemaal opgespaarde 
beroepsinkomsten. Zonder maatregelen 
zal Mia bij de dood van haar man het 
vruchtgebruik erven op zijn vermogen, 
terwijl de kinderen er de blote eigendom 
van krijgen. De weduwe bevindt zich dan 
in een oncomfortabele situatie.

 We geven nog een cijfervoorbeeld.
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Jan en Mia kunnen bij huwelijkscontract overeenkomen dat bij het overlijden van de eerste echtgenoot 
verrekend zal worden op basis van de verdeelsleutel 50-50, waardoor het actief van 400.000 euro in twee 
zal gedeeld worden. Nu is Mia beter af! Zij verkrijgt immers 200.000 euro in volle eigendom en kan ook nog 
het vruchtgebruik erven op de andere 200.000 euro die in blote eigendom aan de kinderen toekomen. Ook 
fiscaal is dit gunstig want wat de langstlevende bekomt via verrekening is geen vrijgevigheid: doorgaans 
wordt aangenomen dat hierop geen successierechten verschuldigd is.  
Op het geërfde vruchtgebruik zullen wel successierechten betaald moeten worden. Ook deze formule kan 
perfect op maat gesneden worden van het echtpaar.

Scheiding van goederen Met finaal verrekenbeding

Mia erft het 
vruchtgebruik op de 

nalatenschap van Jan.

Mia verkrijgt de helft van de goederen en 
inkomsten die door het koppel werden verworven 
tijdens het huwelijk in volle eigendom. Bovendien 
verkrijgt zij het vruchtgebruik op het resterende 

deel van de nalatenschap. 

De kinderen erven de 
naakte eigendom.

De kinderen erven de naakte 
eigendom op het resterende 
deel van de nalatenschap.

50.000€ 16.600€ 16.600€ 16.600€ 200.000€ 66.600€ 66.600€ 66.600€50.000€ 16.600€ 16.600€ 16.600€ 200.000€ 66.600€ 66.600€ 66.600€50.000€ 16.600€ 16.600€ 16.600€ 200.000€ 66.600€ 66.600€ 66.600€
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4.3 	/  Toegevoegd Intern Gemeenschappelijk Vermogen (TIGV)

W ie gehuwd is onder een stelsel van scheiding van goederen, zou ook nog kunnen opteren voor 
een zogenaamd toegevoegd	intern	gemeenschappelijk	vermogen of beperkte gemeenschap. 

Hierbij voegen de echtgenoten, wederom in grote vrijheid en met vele optiemogelijkheden, een soort 
gemeenschappelijk vermogen toe aan hun huwelijksstelsel, dat in de basis wel nog altijd behouden blijft 
als het stelsel van scheiding van goederen. Men zou in dat vermogen dan bijvoorbeeld de eigen beleg-
gingsportefeuille kunnen onderbrengen die toebehoort aan de ene echtgenoot, zodat die kan verdeeld 
worden volgens gemeenschapsregels die men zelf kan afspreken. Op dit gemeenschappelijk vermogen 
kan het echtpaar eventueel zelfs het eerder besproken keuzebeding toevoegen.

Via een testament kan het opgebouwde 
vermogen worden nagelaten aan de 
langstlevende partner.

5 	/   Een woordje over de ongehuwden

W e zagen al dat ongehuwde partners nauwelijks enig erfrecht bezitten ten aanzien van elkaar. Zij 
moeten dus hun eigen schikkingen treffen. Via een testament kan het opgebouwde vermogen 

worden nagelaten aan de langstlevende partner. Op het eerste zicht lijkt alles prima geregeld. Indien 
er echter erfgenamen zijn met een wettelijke reserve, kunnen zij hun reserve opeisen (kinderen of 
ouders van de overledene, bijvoorbeeld). Bovendien zal alles wat men uit een testament bekomt, met 
successierechten belast worden (behalve de gezinswoning die vrijgesteld kan zijn in Vlaanderen en 
Brussel als aan bepaalde voorwaarden voldaan is).

Daarom zullen ongehuwde partners vaak hun toevlucht zoeken in overeenkomsten, die sterke gelijke-
nissen vertonen met de overeenkomsten van de gehuwden met scheiding van goederen. Hiervoor is 
steeds maatwerk vereist.
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6 	/   En voor wie controle wil

V ele koppels willen bij leven al hun vermogensplanning regelen, en hebben daar goede redenen voor. 
Tegelijk is er de	angst	dat	ze	de	controle	zullen	verliezen of dat de kinderen	’te	veel	weelde’	zullen	

kennen. Sommigen vinden dat de kinderen wel al bij dat vermogen betrokken mogen worden, maar toch 
nog niet het volledige beheer mogen krijgen.

Ook voor hen bestaan er oplossingen om hun wensen gestalte te geven. Ervaren vermogensplanners, 
zoals de medewerkers van het team Wealth	Structuring	van	Deutsche	Bank, kunnen hen wijzen op de 
verschillende mogelijkheden van diverse planningstechnieken zoals bijvoorbeeld de oprichting van een 
burgerlijke maatschap, eventueel gevolgd door een schenking onder voorbehoud van vruchtgebruik of een 
schenking in volle eigendom gecombineerd met een aantal lasten. 

De controlemechanismen moeten perfect aansluiten bij de wensen en inzichten van de cliënten, waardoor 
een bijzondere deskundigheid vereist is bij de opmaak van een structuur.

7 	/   Besluit

Voor iedereen zijn goede, duurzame, aangepaste en betaalbare oplossingen te bedenken in het licht van 
vermogensplanning. U zult steeds aan het roer zitten om te bepalen hoe u uw vermogensoverdracht 

wenst te organiseren. Uw	wensen	en	inzichten	staan	centraal. Daarbij is het essentieel u goed te laten 
bijstaan door personen die een adequate oplossing kunnen uitwerken. 

Tekst opgesteld in samenwerking met advocaten Didier Van Laere en Dirk De Groot.
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DB Personal
adviseur  

 

Financial 
Center  

Private  
Banker  

Onze experts van het Wealth Structuring-team staan aan de zijde van  
uw adviseur om u te begeleiden bij het structureren van uw vermogen. 

> Contacteer uw Financial Center op het nummer 078 156 160.

>  Bent u DB Personal cliënt, dan kunt u contact opnemen met uw  
DB Personal adviseur of zijn team op het nummer 078 15 11 11.

>  Bent u Private Banking cliënt, neem dan contact op  
met uw Private Banker. 

Deze brochure is louter informatief en biedt geen fiscaal noch juridisch advies 
in functie van uw persoonlijke situatie. De fiscale behandeling in deze brochure 
is van toepassing op natuurlijke personen Belgische inwoners. De behandeling 
hangt af van uw persoonlijke situatie en kan in de toekomst wijzigen.


