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FAQ
Wat is een 
pacte adjoint?
Een schriftelijk bewijs 
dat onderhands tussen 
partijen wordt opge
maakt ter ondersteu
ning van de onrecht
streekse schenking of 
bankgift. De tussen
komst van een notaris 
is hierbij niet vereist.

ij een schenking kunnen bepaalde 
clausules in de notariële schenkings-
akte of pacte adjoint worden opgeno-
men. Hierdoor kan de schenker een 
zekere mate van controle behouden. 

Meer specifiek zorgen de clau-
sules ervoor dat de schenking 
onderworpen is aan bepaalde 
voorwaarden, lasten en modali-
teiten die de begunstigde moet 
respecteren. De schenker kan dus 
via estate planning wel degelijk met 
een gerust gemoed een deel van zijn 
vermogen overdragen. 

Vermogen overhevelen naar 
een volgende generatie is relatief 
eenvoudig. Voor schenkingen moet 
u echter rekening houden met 
het principe ‘gegeven is gegeven’. 
Daarom stellen onze cliënten vaak 
de vraag of het toch mogelijk 
is om (deels) de controle te 
behouden over de geschonken 
beleggingsportefeuille. 
Daar bestaan verschillende 
oplossingen voor. 

Kortom, als u de begiftigde 
iets extra’s wil geven, dan 
moet u duidelijk omschrijven 
dat de schenking buiten 
het erfdeel gebeurt.

De verschillende bedingen 
of lasten die u kunt 
koppelen aan de schenking
Hieronder vindt u een aantal clausules 
die u in de schenkingsakte of pacte 
adjoint kunt opnemen*. Om deze 
clausules zo duidelijk mogelijk toe te 
lichten, gaan we uit van een situ-
atie waarbij de langstlevende ouder 
roerende goederen schenkt aan zijn 
enig en meerderjarig kind. Uiteraard 
zijn sommige van deze clausules, mits 
eventuele aanpassingen, ook bruik-
baar in andere familiale situaties.

ONS ADVIES 
OM CONTROLE TE HOUDEN 
OVER UW GESCHONKEN 
BELEGGINGSPORTEFEUILLE

Aandachtspunt 
bij een schenking:  
de (on)gelijkheid tussen 
erfgenamen
Een schenking kan gebeuren als 
‘voorschot op het erfdeel’ of ‘bui-
ten het erfdeel’. De keuze tussen 
beide heeft een grote impact op uw 
latere planning. Daarom mag u dit 
als schenker niet uit het oog verlie-
zen. Indien er in uw schenkingsakte 
of pacte adjoint niet wordt vermeld 
of het gaat om een schenking als 
voorschot op het erfdeel of buiten 
het erfdeel, dan gelden in het alge-
meen de volgende principes:

1   Schenking aan 
een toekomstige 
erfgenaam  
(in rechte lijn) 
Een schenking aan 
een toekomstige erfgenaam 
(bv. een kind, echtgenoot, enz.) 
wordt vermoed een voorschot 
op het toekomstige erfdeel van 
de begiftigde in de nalatenschap 
van de schenker te zijn.

2   Schenking aan  
een niet-erfgenaam 
Schenkingen die gedaan 
worden aan een derde niet-
erfgenaam worden vermoed 
buiten het erfdeel te zijn. 
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1.   Vruchtgebruik

Een eerste mogelijkheid is om te 
schenken onder voorbehoud 
van vruchtgebruik. Hierdoor 
krijgt de begiftigde enkel de blote 
eigendom, terwijl u het zakelijke 
recht van vruchtgebruik behoudt. 
Op die manier heeft u voor de rest 
van uw leven recht op de vruchten 
van het geschonken vermogen. Het 
begrip ‘vruchten’ heeft in ons burger-
lijk wetboek onder meer betrekking 
op interesten en dividenden. 

Belangrijk is dat een schenking 
met voorbehoud van vruchtgebruik 
enkel mogelijk is via een schen-
kingsakte die is opgesteld door een 
Belgische (of buitenlandse) notaris. 
Dit kan dus niet via de techniek van 
de bankgift.

Heeft u bij een klassiek 
vruchtgebruik van roerende 
goederen ook recht op andere 
vruchten dan interesten 
en dividenden?

Neen, in principe niet. Als uw 
schenkingsakte voor de defini
tie van het vruchtgebruik enkel 
verwijst naar het Belgische burger
lijk wetboek dan zijn de vruchten 
beperkt tot interesten en dividen
den. Bovendien is uw vruchtgebruik 
nooit optioneel. Dit houdt in dat de 
klassieke vruchten altijd toekomen 
aan de vruchtgebruiker en dus 
belast kunnen worden in uw nala
tenschap indien u ze niet allemaal 
hebt verbruikt. 

Het kan echter ook anders. U 
kunt als schenker namelijk in 
de schenkingsakte de klassieke 
definitie van het vruchtgebruik 
aanvullen met andere vruchten, 
zoals bijvoorbeeld de gerealiseerde 
meerwaarde. Tenslotte is het 
perfect mogelijk om in de notariële 

Hoe kunt u recht behouden op inkomsten  
van de beleggingsportefeuille?

Is het mogelijk om in 
uw schenkingsakte de 
financiële last te combineren 
met een voorbehoud 
van vruchtgebruik? 

Ja, deze clausule kunt u perfect 
combineren. De extra ‘bescherming’ 
zorgt ervoor dat u, in de hypothese 
dat het vruchtgebruik ontoereikend 
is, uw inkomsten kunt aanvullen 
met de voorziene financiële last.

akte specifieke bepalingen te 
voorzien over de bestemming van 
die toekomstige meerwaarde. Zo 
kunt u bijvoorbeeld beschrijven 
dat wanneer u de gerealiseerde 
meerwaarde niet uitdrukkelijk 
binnen de periode van één jaar 
opvraagt, deze zal aanwassen 
bij de blote eigendom van de 
begiftigde. Hierdoor kan het 
risico van een eventuele taxatie 
in de nalatenschap van de 
vruchtgebruiker worden beperkt 
tot de interesten en dividenden 
die niet opgenomen zijn binnen de 
laatste drie jaar voor het overlijden 
van de vruchtgebruiker.

2.   Financiële last 

Verder is het ook vaak aangewezen 
om een contractueel inkomen 
of financiële last op te nemen 
in de schenkingsakte of pacte 
adjoint, bijvoorbeeld 3% van 
het geschonken kapitaal. Zo’n 
clausule zorgt ervoor dat indien 
de geschonken goederen geen 
jaarinkomsten genereren, zoals 
bijvoorbeeld het geval is voor 
kapitaliserende producten, u toch 
nog een periodiek inkomen kunt 
bekomen.

De financiële last wordt ook vaak 
gebruikt als een soort alternatief 
wanneer het niet mogelijk is om een 
vruchtgebruik voor te behouden 
op de geschonken goederen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval wanneer u 
gebruik maakt van de bankgift. Het 
voorbehoud van vruchtgebruik is dan 
immers niet mogelijk en kan bijgevolg 
enkel via notariële akte. 

Ten slotte is het belangrijk om 
weten dat een notariële schenking 
met voorbehoud van vruchtgebruik 
(in de meeste dossiers) een betere 
bescherming en grotere zekerheid 
van inkomsten geeft aan 
de schenker.

Ontvangt u als schenker elk jaar 
automatisch deze financiële last?

Ja, in principe wel indien er geen 
specifieke regeling is voorzien. 
U ontvangt deze financiële last dus 
ook als u ze niet echt nodig heeft. 
Daarom is het aangewezen om deze 
last optioneel te formuleren in 
de akte, zodat u kunt kiezen of u de 
last opvraagt of niet. 

Zo kunt u bijvoorbeeld beschrijven 
in de akte dat wanneer u de financi
ele last niet uitdrukkelijk binnen de 
periode van één jaar opvraagt, de 
begiftigde deze niet moet betalen 
voor dat betreffende jaar (en uitslui
tend voor dat jaar). Belangrijk hierbij 
is dat de keuze om af te zien van uw 
last die u maakt in een bepaald jaar 
geen verworven recht creëert voor de 
begiftigde voor de daaropvolgende 
jaren. Bovendien is het ook perfect 
denkbaar om deze financiële last te 
verfijnen met als doel de jaarlijkse last 
om te vormen tot een periodieke uit te 
betalen last (bijvoorbeeld maandelijks 
of per kwartaal).

Het duidelijk formuleren van 
uw wensen creëert ook in deze 
clausule meer flexibiliteit en geeft u 
de mogelijkheid om elk jaar te beslis
sen of u de financiële last nodig heeft 
of niet.
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Hoe de geschonken 
beleggingsportefeuille beschermen 
tegen verspilling?

Kan u voorzien 
dat er na uw 
overlijden een andere 
bewindvoerder wordt 
aangesteld?

Ja, dat kan. U kunt 
namelijk bepalen 
in de schenkings
akte dat een andere 
vertrouwens persoon 
het bewind overneemt 
in geval van uw vroeg
tijdig overlijden. 

1.   Vervreemdingsverbod

Door deze clausule op te nemen in 
uw schenkingsakte verbiedt u de 
begiftigde om het geschonken 
vermogen te vervreemden 
(weggeven, opgebruiken…) zonder 
uw voorafgaande, uitdrukkelijke 
en schriftelijke toestemming. Een 
vervreemdingsverbod moet wel 
worden beperkt in de tijd. In 
de praktijk valt dit vaak samen 
met het leven van de schenker. 
Bovendien is het ten sterkste aan 
te raden om deze clausule ook 
te motiveren.

2.   Bewind

Op basis van een dergelijke clau-
sule blijft het exclusieve beheer 
van de geschonken beleggings-
portefeuille bij u, of een andere 
bewindvoerder door u aangeduid, 
tot een tijdstip bepaald in de akte. 
Ook hier wordt de duurtijd vaak 
gekoppeld aan het leven van de 
schenker. Belangrijk om te onder-
lijnen is dat de begiftigde van de 
schenking wel eigenaar blijft van 
het vermogen, maar deze kan er 
gedurende het bewind niet zelf vrij 
over beschikken.
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nalatenschap van de begiftigde. 
Dit vermijdt u via een clausule 
van zaakvervanging. Deze zorgt 
ervoor dat de schenkingsakte 
niet alleen betrekking heeft op 
de aanvankelijk geschonken 
roerende goederen maar ook op 
de goederen die, in voorkomend 
geval, in de plaats zijn gekomen 
van de geschonken goederen 
door zaakvervanging, belegging 
of wederbelegging (bijvoorbeeld 
arbitrage van effecten, herinvesteren 
van verlopen effecten,…).

3.  Uitsluiting van 
het ouderlijk vruchtgenot 
bij schenking 
aan minderjarige 
kleinkinderen

Als u aan een minderjarig kleinkind 
wilt schenken, dan kan het nuttig 
zijn om ook hier een en ander voor te 
regelen. De clausule waarbij het 
vruchtgenot wordt uitgesloten 
kan een toegevoegde waarde 
bieden indien uw eigen kind uit 
de echt scheidt. Deze bepaling 
verhindert dat de ex-partner enig 
recht op de geschonken goederen 
van uw kleinkind kan oefenen. Het 
is namelijk zo dat de beide ouders, 
uw eigen kind en de ex-partner, 
het ouderlijk gezag uitoefenen. 
Dit gezag geeft hen het recht om 
de geschonken goederen van 
hun minderjarige kinderen (uw 
kleinkinderen) te beheren én daar 
het genot van te hebben. Het recht 
om deze goederen te beheren, 
blijft in principe altijd bij de ouders, 
maar het ouderlijk genotsrecht 
daarentegen kan worden ontnomen. 
Deze clausule heeft tot gevolg 
dat de ex-partner van uw eigen 
kind geen vruchtgenot zal hebben 
op de geschonken  beleggings-
portefeuille.

Hoe houdt u de geschonken 
beleggingsportefeuille binnen de familie?

Om dit te voorkomen kunt 
u in de schenkingsakte een 
uitsluitingsclausule opnemen die 
geldt voor zowel de geschonken 
goederen als voor de inkomsten uit 
deze goederen. Deze problematiek 
stelt zich niet als de begiftigde 
gehuwd is onder het stelsel van 
zuivere scheiding van goederen 
omdat inkomsten hier ook eigen 
blijven aan de begiftigde.

2.   Optioneel recht 
van conventionele 
terugkeer

In de meeste situaties is het ook 
aangeraden om een optioneel 
recht van conventionele terugkeer 
te voorzien. Hierdoor vindt uw 
schenking plaats onder de 
ontbindende voorwaarde dat de 
begiftigde eerder sterft dan u. 
Als de begiftigde eerder overlijdt 
dan u, dan kunt u ervoor opteren 
om de geschonken goederen te 
laten terugkeren naar u alsof de 
schenking nooit plaatsvond. U heeft 
dan de keuze (niet de verplichting) 
om de geschonken goederen terug 
te nemen. Op die manier komt het 
vermogen niet in de nalatenschap 
van de begiftigde terecht en kan de 
partner er geen aanspraak op maken.

Voorzie een clausule 
van zaakvervanging in 
uw schenkingsakte 

Indien u niets specifieks voorziet 
in uw schenkingsakte, kunt 
u in de situatie terechtkomen 
dat de clausule van terugkeer 
niet toegepast wordt omdat de 
geschonken roerende goederen 
niet meer aanwezig zijn in de 

1.   Uitsluitingsclausule

Wanneer de begiftigde gehuwd is 
(met of zonder huwelijkscontract) 
dan kunt u ook overwegen om een 
uitsluitings clausule te voorzien. 
Hierdoor bent u er zeker van dat de 
geschonken roerende goederen 
eigen blijven aan de begiftigde. 
De begiftigde mag de geschon-
ken roerende goederen immers 
niet inbrengen of betrekken in een 
specifieke regeling via huwelijks-
contract of in een samenlevings-
contract tussen samenwonenden of 
andere contracten zoals bijvoorbeeld 
een aanwascontract. 

Belangrijk is wel dat deze clausu-
le geen bescherming biedt tegen 
het reservataire erfrecht van de 
langstlevende echtgenoot bij een 
(voor)overlijden van de begiftigde. Dit 
reservatair erfrecht omvat minstens 
het vruchtgebruik op de nalaten-
schap. Indien u ook het voorover-
lijden van de begiftigde wil opvan-
gen, dan kunt u deze clausule best 
combineren met een clausule van 
conventioneel beding van terugkeer 
(zie verder).

Is er een verschil wanneer 
de begiftigde gehuwd is 
onder het wettelijk stelsel (met 
of zonder contract) of met 
het stelsel van zuivere scheiding 
van goederen?

Ja, er is een belangrijk verschil. 
Indien de begiftigde gehuwd 
is onder het wettelijke stelsel 
dan wordt hij de enige eigenaar 
van de geschonken roerende 
goederen; de inkomsten uit de 
geschonken beleggingsportefeuille 
zullen in principe in de huwelijks
gemeenschap belanden. 
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Conclusie
Als u overweegt om uw beleggings-
portefeuille te schenken, dan denkt 
u best op voorhand goed na over 
het niveau van controle dat u wilt 
behouden en welke passende voor-
waarden, lasten en modaliteiten 
u in de schenkingsakte of pacte 
adjoint wilt inbouwen.*  Sommige 
besproken clausules bereiken pas 
hun volledige potentieel door ze te 
combineren met een aantal an-
dere clausules. Maatwerk en een 
goede redactie van de betrokken 
documenten is dan voor de meeste 
cliënten een essentiële voorwaarde 
om later eventuele misverstanden en 
conflicten te vermijden. 
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Financial 
Center

DB 
Personal 
adviseur

Private 
Banker

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

   Neem contact op met 
uw Financial Center op het 
nummer 078 156 160

   Bent u DB Personal cliënt, dan 
kan 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
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* Doe hiervoor steeds beroep op een professioneel 
adviseur: het team Estate Planning van Deutsche Bank, 
uw advocaat en/of notaris.


