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Belgie: Schenken mag nog?
Di Rupo is op jacht naar opbrengsten.
De belastingverhogingen op de auto
zijn bekend. Minder bekend zijn de
inspanningen om schenkingen te
belasten. De fiscale administratie in
België heeft op 19 juli 2012 bekend
gemaakt welke vormen van schenking zij accepteert. De meest gebruikelijke vormen van schenking heeft zij
onderverdeeld in een ‘verdachte
schenking’ en een ‘veilige schenking’.
Bij een verdachte handeling zal de fiscale administratie de rechtshandeling
trachten alsnog te belasten. De
belangrijkste veilige schenkingsmogelijkheden blijven echter bestaan.
Successierecht
Een reden om te schenken is om bij de
latere vererving van vermogen successierechten te besparen. De tarieven voor
het successierecht bij overlijden van een
ouder en een verkrijging door een kind in
het Vlaamse Gewest lopen op en zijn als
volgt:
3% over het erfdeel tot € 50.000,
9% over het erfdeel tussen de € 50.000
en € 250.000,
27% over het erfdeel boven de
€ 250.000.
De tariefstructuur is afzonderlijk van toepassing op het roerend deel en op het
onroerend deel van het erfdeel.
Voorbeeld:
Indien een roerend vermogen € 500.000
vererft naar een enig kind, bedraagt het
successierecht € 87.000.

Beperking successierecht
Door middel van een schenking kan het
successierecht over roerende goederen
worden gereduceerd. Vanaf 1 januari
2004 zijn schenkingen van ouders aan
kinderen van roerende goederen via de
Vlaamse notaris onderworpen aan registratierechten naar een vast tarief van
3%.
Voorbeeld:
Indien een roerend vermogen € 500.000
wordt geschonken naar het enig kind,
bedraagt het registratierecht € 15.000.
De besparing bedraagt in dat geval
€ 72.000.
Onbelaste schenking
Een schenking kan, onder voorwaarden,
in België onbelast plaatsvinden. De
belangrijkste veilige schenkingen zijn de
volgende.
‘Veilige’ schenkingen
a. Schenking van roerende goederen
door middel van een handgift of bankgift
Een handgift is een schenking van een
goed van hand tot hand en heeft dus
enkel betrekking op roerende goederen
en effecten aan toonder. Een bankgift is
een schenking door overschrijving van
de tegoeden/effecten van de rekening
van de schenker op de rekening van de
begiftigde. De hand- of bankgift kunnen
worden geschonken vrij van registratierechten. Op voorwaarde dat de schenker gedurende drie jaar na de schenking
blijft leven, zijn er evenmin successierechten verschuldigd op de geschonken
goederen. U moet wel zorgen voor een

juiste vastlegging van de gift.
b. Schenking van roerende goederen bij
akte verleden voor een Nederlandse
notaris
Enkel schenkingsakten verleden voor
een Belgische notaris zijn onderworpen
registratierecht. Het tarief bedraagt 3%
bij een schenking van ouders aan kinderen dan wel 7% bij schenkingen aan derden. Door de schenking van roerende
goederen te laten vastleggen door een
Nederlandse notaris wordt dezelfde fiscale besparing gerealiseerd als bij een
schenking door middel van bankgift /
handgift. De drie-jaars periode vanaf het
tijdstip van de schenking (voor het vermijden van de successierechten) vormt
ook hier een aandachtspunt.

ren, zodat er geen verkwisting/ongewenste handelingen plaatsvinden.
b. Inkomen uit vermogen
De schenker kan de inkomsten van het
geschonken vermogen behouden, zodat
zijn pensioeninkomen wordt gewaarborgd.
De Nederbelg
De Nederbelg die nog geen tien jaar
inwoner is van België wordt, voor de
Nederlandse Wet Schenk- en Erfbelasting, geacht nog steeds inwoner te
zijn van Nederland. De schenkingen
door een Nederbelg die nog geen 10 jaar

geleden Nederland heeft verlaten, is in
dat geval belast met Nederlandse
schenkbelasting.
Er zijn uiteraard nog vele andere technieken voor een vermogensoverheveling tijdens leven. Er zal altijd gezocht moeten
worden naar de passende techniek
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Voorbeeld:
Indien een roerend vermogen € 500.000
via veilige schenkingstechniek wordt
geschonken naar het enig kind,
bedraagt het registratierecht nihil. De
besparing bedraagt in dat geval
€ 87.000. Belangrijk is wel dat de schenker nog drie jaar na de schenking in
leven blijft.
Voorwaarden aan een schenking
Er kunnen ook voorwaarden aan een
schenking worden verbonden, zodat de
schenking naar wens wordt ingevuld.
Veel voorkomende voorwaarden betreffen het beheer dan wel het inkomen van
het vermogen.
a. Beheer van vermogen
De schenker kan een deel van het
beheer van het vermogen blijven uitvoe-
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