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Overzichtstabel tak 21 

(1) kapitalen bij leven en afkoopwaarden

(renten niet besproken; intresten begrepen in overlijdenskapitalen zijn niet belastbaar)
(2) + verzekeringnemer = verzekerde = begunstigde bij leven

Roerende fiscaliteit

Aard belasting
Tak 21

(looptijd > 8 j.)

Tak 21

(looptijd ≤ 8 j.)

met 

130%-†dekking(2)

zonder

130%-†dekking

roerende 

voorheffing(1)

(27% → 30% )

nee nee

ja

(op gewaarborgde intrest,

met als minimum 4,75%)

premietaks (2%) ja ja ja

beurstaks nihil nihil nihil



5

Tak 23

• Zonder gewaarborgd rendement

• Geen belasting op ‘meerwaarden’ begrepen in kapitalen en 
afkoopwaarden

• Premietaks 2%

• Met gewaarborgd rendement

• Idem tak 21, maar zonder minimale belastinggrondslag op basis 
van verondersteld rendement van 4,75%

• Onduidelijke draagwijdte van het begrip ‘gewaarborgd rendement’

• Renten hier niet besproken

Roerende fiscaliteit
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Positionering tak 21
• Tak 21: contracten met looptijd ≤ 8 jaar

• Premietaks van 2%
• Roerende voorheffing van 27% → 30% op gewaarborgde 

intrestvoet excl. winstdeling (maar op minimum 4,75%)
(vrijstelling indien overlijdensdekking 130% + vn. = ve. = beg. leven)

� Weinig interessant

• Tak 21: contracten met looptijd > 8 jaar
• Premietaks van 2% 
• Geen roerende voorheffing
� Blijft interessant 

‘TINA’: op andere vastrentende producten is normaal roerende 
voorheffing verschuldigd van 27% → 30% (uitz.: spaarboekje)

Roerende fiscaliteit
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Roerende fiscaliteit

Impact premietaks op rendement
• Premietaks van 2% in equivalent roerende voorheffing 

op het gekapitaliseerd rendement op het einde van de rit

• Opm.: roerende voorheffing 27% → 30% per 1.1.2017

rendement
looptijd contract (‘enige premie’)

8 jaar 10 jaar 20 jaar 30 jaar

1,00% 25,63% 20,70% 10,87% 7,60%

2,00% 13,38% 10,91% 6,00% 4,38%

3,00% 9,31% 7,66% 4,39% 3,33%

4,00% 7,28% 6,04% 3,61% 2,83%

5,00% 6,07% 5,08% 3,15% 2,55%

6,00% 5,26% 4,44 % 2,85 % 2,37 %
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Premietaks vs. beurstaks op beveks

• Premietaks op beleggingsverzekeringen
• 0% → 1,1% → 2%

• onbegrensd

• verschuldigd ‘aan de oprit’ 

• geen repetitieve toepassing i.g.v. interne arbitrage

• Beurstaks op verkoop kapitalisatiebeveks
• 0,50% → 0,65% → 1% → 1,32%

• begrensd op € 2.000 → € 4.000 per verrichting

• verschuldigd ‘aan de afrit’ 

• repetitieve toepassing i.g.v. arbitrage

• Opm.: beurstaks is sinds 1.1.2017 ook toepasselijk op volledig in het

buitenland afgewikkelde beursverrichtingen door Belgische inwoners

Roerende fiscaliteit
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Positionering tak 23 versus bevek
• Taxatie van obligatiebeveks

• Tot voor kort waren enkel inkomsten uit obligatiebeveks met 
Europees paspoort belastbaar (obligatiegehalte: initieel 40%, 

eind 2012 teruggebracht tot 25%, in zog van Europese Spaarrichtlijn)

• Sinds 1.7.2013 zijn ook inkomsten uit obligatiebeveks zonder
Europees paspoort belastbaar

• belastbare grondslag: intresten + meerwaarden – minwaarden op 

‘obligatiecomponent’ gedurende houdperiode, met als max. ‘totale 

meerwaarde’ (andere methode toegelaten indien dit niet gekend is)

• retroactieve werking tot 1.7.2008 (!!!), met eventueel forfaitaire 

grondslag aan 3% per jaar op ‘obligatiecomponent’ over periode 

1.7.2008 en 1.7.2013 (met als max. ‘totale meerwaarde’) voor fondsen 

zonder Europees paspoort

• roerende voorheffing: 27% → 30%

• Meerwaarde op tak 23-obligatiefonds is en blijft vrij van RV

Roerende fiscaliteit
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Positionering tak 23
• Het fiscaal regime van de onderliggende belegging wordt 

ingeruild voor het aantrekkelijk belastingregime van tak 23

• Obligaties (zelfs in bevek/sicav): normaal taxatie als roerend 
inkomen, maar niet in tak 23

• Gemeenschappelijke beleggingsfondsen (bv. Carmignac Patrimoine): 
normaal taxatie als roerend inkomen, maar niet in tak 23

• …

→ in tak 23 wel – maar enkel – premietaks van 2%

Roerende fiscaliteit
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Aanduiding / wijziging begunstigden wordt 
bewezen door ‘geschrift’
• Geen specifiek formalisme voor de aanduiding of herroeping

van de begunstigden (wel voor de aanvaarding: zie verder)

• Geschrift (door verzekeringnemer getekend document) is nodig 
‘als bewijs’

• ‘Begin van bewijs door geschrift’ (bv. getekend voorstel) + 
‘overeenstemmende vermoedens’ (naadloos aansluitende, niet door 

verzekeringnemer getekende polis) is ook toegestaan als bewijs

• Problematiek nog gevoeliger bij wijziging van begunstigde 
‘onderweg’
• Wijziging begunstigde moet schriftelijk gebeuren, maar niet noodzakelijk 

via polisaanhangsel, hoewel dit wel aangewezen is (opgelet met testament!)

• Verzekeraar is bevrijd door uitkering te goeder trouw indien hij geen 
geschrift heeft ontvangen met wijziging van begunstiging

• Rechtspraak: Brussel 5.2.2001 en 19.6.2003, Rb. Brussel 1.9.2003

Inleiding
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Discrepantie levensverzekering-testament

• Discrepantie tussen begunstigingsclausule levensverzeke-
ring en (later) testament met aanduiding van legataris(sen)
• Basisprincipe: begunstigingsclausule levensverzekering primeert
• Rechtspraak: iets genuanceerder

• Rb. Charleroi 21.5.2010
Standaardclausule die niet aangepast is aan de persoonlijke situatie 
van de VN en waarvoor die laatste niet ‘bewust’ gekozen heeft, is bij 
gebrek aan ‘bewuste en versterkte toestemming’ nietig en moet dus 
genegeerd worden omdat ze niet de ‘specifieke wilsuiting’ van de VN 
vertolkt (cf. art. 901 BW)
- levensverzekering met begunstigingsclausule ‘echtgenoot VN, 
bij gebreke kinderen VN, bij gebreke wettelijke erfgenamen VN’

- VN was kinderloze weduwe van 73 jaar
- begunstigde was dus blijkbaar nicht (wettelijke erfgename)
- betrokkene heeft iemand anders als algemeen legataris aangesteld
- vonnis: verzekeringsuitkering komt toe aan de nalatenschap en dus

aan de algemene legataris
(problematiek begunstigingsclausule ‘wettelijke erfgenamen’ heeft 
ondertussen een ‘wettelijke oplossing’ gekregen: zie verder)

Algemeen
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Verwijzing naar testament

• Best in begunstigingsclausule levensverzekering niet 
verwijzen naar testament
• Vb. begunstigden bij overlijden: 

‘volgens de bepalingen van het testament’
• Legaten kunnen erg divers en zelfs gemoduleerd zijn
• Voorbeeld

• stel dat de erflater testamentair zijn levensgezellin had 
aangesteld als legataris van de helft van zijn nalatenschap 
en een bijzonder legaat had gedaan van € 100.000 aan zijn 
petekind 

• aan wie komt dan het overlijdenskapitaal uit de levens-
verzekering toe als de begunstigingsclausule verwijst naar 
‘de bepalingen van het testament’?

Algemeen
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Nominatief versus generiek aangeduide 
begunstigden 

• Generieke aanduiding van begunstigden is toegestaan 
(‘de echtgenoot’, ‘de kinderen’, ‘de broers en zusters’, …)

• Opgelet: ‘identificatie’ van generieke begunstigden gebeurt 

niet op de datum van het sluiten van de polis maar op het 

ogenblik waarop de polis eindigt (bv. bij overlijden van verzekerde)

• Opgelet: bij generieke begunstiging, altijd aangeven met 

wie de band/verwantschap moet bestaan (bv. ‘de echtgenoot 

van de verzekeringnemer’, ‘de kinderen van de verzekeringnemer’)

Algemeen
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Echtgenoot als begunstigde

• Generieke begunstigingsaanduiding 
• Verlies van hoedanigheid begunstigde na echtscheiding
• Bij hertrouwen (na echtscheiding of overlijden) wordt de nieuwe 

echtgenoot automatisch ook de nieuwe begunstigde

• Nominatieve begunstigingsaanduiding (o.i. te mijden)

• Verlies van hoedanigheid begunstigde na echtscheiding 
(verzekeringswet verwijst naar artikel 299 BW), 
• tenzij de polis gesloten werd vóór het huwelijk 

(enkel m.b.t. premies betaald vóór het - naderhand ontbonden - huwelijk?)

• tenzij anders bedongen
• tenzij de levensverzekering geen ‘voordeel’ is volgens 

art. 299 BW
• Bij hertrouwen (na echtscheiding of overlijden) wordt de nieuwe 

echtgenoot niet automatisch de nieuwe begunstigde
• Quid i.g.v. echtscheiding < 1.9.2007? O.i. toepassing oud 

artikel 299 BW, maar er is hierover geen eensgezindheid

De ‘klassiekers’
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Echtgenoot als begunstigde

• Halfslachtige clausule van type ‘de echtgenote van de 

verzekeringnemer, Isabelle Janssens’ is taboe

• Opletten bij formulering voorstellen, polissen

De ‘klassiekers’
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Kinderen als begunstigden
• Generieke begunstigingsaanduiding 

• = kinderen bij het opeisbaar worden van de verzekeringsprestatie
(dus: tijdens de looptijd van de polis later geboren – en o.i. ook louter 
verwekte – kinderen worden automatisch (mede)begunstigde)

• De civielrechtelijke plaatsvervulling speelt niet, maar de 
verzekeringsrechtelijke plaatsvervulling wel, zij het dat die laatste 
enkel geldt i.g.v. vooroverlijden van een generiek als begunstigde 
aangeduid kind (art. 172 VW; andersluidend beding o.i. niet mogelijk (?))

• Overige commentaar
• civielrechtelijke plaatsvervulling geldt, i.t.t. verzekeringsrechtelijke 

plaatsvervulling, ook voor afstammelingen van vooroverleden 
broers/zusters en ooms/tantes (althans als zij erfgenaam zijn)

• civielrechtelijke plaatsvervulling geldt, i.t.t. verzekeringsrechtelijke 
plaatsvervulling, ook i.g.v. ‘vrijwillige generatiesprong’ of 
‘onwaardigheid om te erven’

De ‘klassiekers’
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Kinderen als begunstigden

• Illustratie concept ‘plaatsvervulling’ bij generieke aanduiding

• Opmerking: indien beide kinderen vooroverleden zijn, is er
ook plaatsvervulling, ‘in staken’

De ‘klassiekers’

(groot)ouder

kind 1

1/2

kind 2

kleinkind X kleinkind Y kleinkind Z

(†)

1/6 1/6                 1/6
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Kinderen als begunstigden
• Nominatieve begunstigingsaanduiding 

• Opletten met later geboren kinderen: zij worden i.t.t. een 
generieke aanduiding niet automatisch (mede)begunstigde

• Volgens de meerderheidsrechtsleer is er geen verzekerings-
rechtelijke plaatsvervulling bij vooroverlijden van een nominatief
als begunstigde aangeduid kind
• vraag: aan wie komt deel van vooroverleden kind dan wel toe?

- volgens sommigen: aan de subsidiaire begunstigden (art. 175 VW)

- volgens anderen: aan de andere nog in leven zijnde kinderen
(analogie met art. 1044 BW inzake aanwas van gezamenlijk legaat)

• opm.: plaatsvervulling kan o.i. wel expliciet ingeschreven
worden in begunstigingsclausule zelf 
(‘contractuele’ plaatsvervulling)

• Halfslachtige clausule van type ‘de kinderen van de 
verzekeringnemer, Jan en An’ is taboe

De ‘klassiekers’
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Te onthouden
• Duid de echtgenoot best generiek aan als begunstigde

• Kinderen nominatief aanduiden heeft slechts zin als de VN een 
bepaald kind wil uitsluiten en/of plaatsvervulling niet wil laten spelen 
(bij generiek aangeduide kinderen: wettelijke plaatsvervulling)

• Duw ‘de nalatenschap’ zo ver mogelijk weg in de begunstigingsclausule
(heeft ook impact op bescherming tegen schuldeisers)

• Halfslachtige, gemengd nominatieve/generieke begunstigingsclausules 
(bv. ‘de echtgenoot, Isabelle’, ‘de kinderen, Jan en An’) zijn taboe

• Vermijd om in de begunstigingsclausule zonder meer te verwijzen naar 
‘het testament’

• Wie een testament maakt moet soms in het zog ook de begunstigings-
clausule van de levensverzekering aanpassen

• …

Begunstigingsclausule
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Schenking met conventionele terugkeer 

• Ouder schenkt geldsom aan meerderjarig kind met 
‘beding conventionele terugkeer’

• ‘Conventionele terugkeer’ betekent dat schenking 
(zonder erfbelasting) ‘terugkeert’ naar ouder wanneer 
het kind overlijdt vóór ouder (er zijn nog andere varianten)

• Conventionele terugkeer te voorzien in schenkingsakte / 
‘pacte adjoint’

• Oncomfortabele positie voor schenker en/of erfgenamen van 
vooroverleden begiftigde indien geschonken geldsom:

• is opgegaan in gezinswoning, handelszaak, …

• is ‘opgeleefd’

• …

• Vandaar: zoektocht naar ‘controlebehoud’, ‘blokkering’

Conventionele terugkeer
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Schenking met conventionele terugkeer 

• Voorbeeld

• Schenking geldsom van ouder aan meerderjarig kind met beding 
van terugkeer

• Geschonken bedrag wordt aangewend als koopsom in 
levensverzekering

• verzekeringnemer: kind

• verzekerde: kind

• begunstigde bij † kind:  ouder, …

• Indien ouder begunstiging aanvaardt, kan kind beleggingstegoed 
niet autonoom afkopen zolang ouder leeft

Conventionele terugkeer
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Schenking met conventionele terugkeer 
• Beslissing belastingadministratie 22.2.2007

Derdenbeding ten bezwarende titel (en dus geen successie-
rechten op overlijdenskapitaal uitgekeerd aan schenker) indien:
• Bewijs van de schenking en de datum van de schenking
• Bewijs van het beding van conventionele terugkeer 

(in schenkingsakte of ‘pacte adjoint’), waaraan niet verzaakt werd 
(ook geen verzaking aan alle of deel van gevolgen van conventionele 
terugkeer (?))

• Uitdrukkelijke vermelding in de polis dat die dient om de 
conventionele terugkeer te ‘kanaliseren’

voorbeeld

‘de uitkering van het overlijdenskapitaal aan X (schenker) zal als 
volledige uitvoering gelden en dus ter volledige uitdoving komen 
van enige vordering van X (schenker) op de nalatenschap van Y 
(begiftigde) in het kader van de conventionele terugkeer …’

Conventionele terugkeer
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Schenking met conventionele terugkeer 
• Standpunt(en) Vlabel

• Na enkele ‘omzwervingen’ heeft Vlabel in de laatste versie van 
zijn Standpunt nr. 15142 (8.2.2016) gesteld de federale Beslissing 
van 22.2.2007 te volgen

• Vlabel is zelfs iets soepeler dan federaal standpunt
• Quid ‘aangroei’ van de polis ?

Conventionele terugkeer
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‘Verzekeringsgift’: concept

• Vaak aan de basis ‘AAB-configuratie’

• Afkoop gevolgd door klassieke schenking en opnieuw laten 

sluiten van polis door begiftigde vaak niet gewenst want:

• Mogelijk roerende voorheffing bij afkoop tijdens eerste 8 jaar 
(vooral tak 21)

• Mogelijk afkoopvergoeding (+ eventueel marktwaardecorrectie in tak 21)

• Instapkosten en premietaks op eventueel door de begiftigde 
gesloten polis bv. ter kanalisering van conventionele terugkeer

• Verlies van ‘hoge – soms levenslang – gewaarborgde intrestvoet’ 
van afgekochte polis (tak 21)

• …

Verzekeringsgift
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‘Verzekeringsgift’: concept
• Alternatief: verzekeringsgift via overdracht van alle rechten

• A draagt al zijn rechten als verzekeringnemer (en bijhorende 

vermogensbestanddelen) over aan B

• Verzekeringsrechtelijk vergt dergelijke overdracht van rechten
een bijvoegsel met handtekening overdrager, overnemer en 
verzekeraar (cf. art. 184 VW)

• B wordt dan de facto nieuwe verzekeringnemer: ‘AAB’ → ‘BAB’

• Vragen en aandachtspunten

• Notariële akte wordt aangeraden 

• Quid indien er meerdere begiftigden zijn?

• Quid inbouw conventionele terugkeer en polisblokkering?

• …

Verzekeringsgift
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‘Verzekeringsgift’: erfbelasting

• Schenkbelasting / erfbelasting: 

administratief standpunt 9.4.2013 (≠ gepubliceerde beslissing!)

“… De Administratie gaat van het standpunt uit dat door een overdracht 

van de rechten van verzekeringnemer aan de begunstigde het initieel 

beding ten behoeve van een derde is omgezet in een beding 

ten behoeve van zichzelf. 

Wanneer op de dag van het overlijden het beding (en tevens het contract) 

uitwerking krijgt en de uitkering zal dienen te gebeuren, 

kan gelet op de gedane overdracht (schenking) art. 8 W.Succ. bijgevolg 

niet worden toegepast. …”

• Opmerkingen

• Soms kan art. 7 W.Succ. (art. 2.7.1.0.5 VCF) spelen

• Brief van 9.4.2013 heeft het over het achterwege blijven van 
erfbelasting in de successie van de schenker, maar niet in de 
successie van de begiftigde

Verzekeringsgift
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‘Verzekeringsgift’: erfbelasting
• Schenkbelasting / erfbelasting: 

Standpunt van de Vlaamse belastingadministratie (Vlabel)

• Vlabel-Standpunten nr. 15133 van 12.10.2015 / 30.11.2015 / 
13.6.2016 en nr. 15142 van 21.12.2015 ‘zien het anders’ 

• De brief van de centrale belastingadministratie van 9.4.2013 
is niet officieel en ‘verkeerd’

• Er is volgens Vlabel erfbelasting verschuldigd op de uitkering aan B 
bij het later overlijden van A, en dit zelfs als B al schenkingsrechten 
had betaald op de eerdere verzekeringsgift

• art. 2.7.1.0.6 VCF (art. 8 W. Succ.) wordt niet buitenspel gezet door de 

verzekeringsgift ‘AAB’ → ‘BAB’ (de initiële verzekeringnemer A wordt ook na 

de verzekeringsgift bij voortduur als de ‘bedinger’ beschouwd)

• de schenkbelasting heeft in casu geen bevrijdend karakter naar 

erfbelasting toe omdat de verzekeringsgift niet de latere 

verzekeringsprestatie tot voorwerp heeft

Verzekeringsgift
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‘Verzekeringsgift’: erfbelasting
• Schenkbelasting / erfbelasting: Vlaams decreet 23.12.2016

• Memorie van Toelichting stelt dat Vlabel in zijn voormeld
standpunt o.b.v. de vroegere wetteksten ‘gelijk had’ (!?), maar dat 
men iets wilde doen aan die ‘economische dubbele belasting’

• Nieuw decreet voert een nieuwe bepaling in die stelt dat de aan 
erfbelasting onderworpen verzekeringsprestatie bij het overlijden 
van A wordt verminderd met de afkoopwaarde waarop eerder al 
schenkbelasting werd betaald

• indien schenkbelasting betaald: erfbelasting op ‘aangroei’, 

ook ‘na 3 jaar’ (quid Brusselse en Waalse schenkingsrechten?)

• indien geen schenkbelasting betaald (wegens buitenlandse notaris 

of niet notarieel en geen registratie): erfbelasting op totale uitkering, 

ook ‘na 3 jaar’

• Inwerkingtreding: 9.1.2017

Verzekeringsgift
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‘Verzekeringsgift’: erfbelasting
• Schenkbelasting / erfbelasting: Vlaams decreet 23.12.2016

• Raad van State (RvS)

• RvS heeft het moeilijk met door Memorie van Toelichting 
verkondigd ‘grote gelijk’ van Vlabel

• RvS begrijpt niet goed waarom het decreet zo belangrijke 
verschillen laat bestaan tussen een verzekeringsgift en 
een klassieke schenking van een geldsom, effectenrekening 
of schilderij

• RvS vraagt zich af of Vlaams Gewest wel bevoegd is belasting 
te heffen op wat oogt als een ‘meerwaarde op geschonken 
goederen’

• …

Verzekeringsgift
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‘Verzekeringsgift’: erfbelasting
• Mogelijkheid om aan iedere vorm van dubbele belasting 

te ontsnappen?
• Diverse pistes (zie nota)

• Vb. ‘AAC’ → ‘BAC’ → ‘BAB’ 

(Vlabel-Ruling nr. 15009 van 21.12.2015)

- ok volgens ruling (blijft o.i. ok na nieuw Vlaams decreet)

- beding ten gunste van zichzelf

- best B niet aanduiden als subsidiaire begunstigde in de 

aan B te schenken levensverzekering (?)

Verzekeringsgift
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‘Verzekeringsgift’: erfbelasting
• Besluit en aanbevelingen

• Nog niet doorgevoerde verzekeringsgiften

• ‘AAC’ → ‘BAC’ → ‘BAB’

• andere pistes: zie nota

• Reeds eerder doorgevoerde verzekeringsgiften

• verzekeringsgift laten registreren (als dit nog niet gebeurd was)

• ‘meerwaarde’ stelselmatig afromen via gedeeltelijke afkoop

• Quid Brussels en Waals Gewest?

Verzekeringsgift



36

Inhoud

Roerende fiscaliteit: actualia

De begunstigingsclausule: 

het centraal raderwerk van elke levensverzekering

Successieplanning en levensverzekering: actualia

• Levensverzekering en conventionele terugkeer

• Verzekeringsgift: halfslachtige doorbraak

• Levensverzekering op naam van de overlevende

echtgenoot: is er erfbelasting verschuldigd?

• Beleggingsverzekeringen met twee verzekeringnemers:

de laatste ontwikkelingen
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Toepassing: echtgenoten met gemeenschap

• Polis op naam van overlevende echtgenoot
• ‘AAAB-configuratie’ (‘tijdelijke, gemengde’)

polis 1 polis 2
- verzekeringnemer A B
- verzekerde A B
- begunstigde bij leven A B
- begunstigde bij overlijden B A

• ‘AAB-configuratie’ (‘levenslange’)
polis 1 polis 2

- verzekeringnemer A B
- verzekerde A B
- begunstigde bij leven - -
- begunstigde bij overlijden B A

• Vraag: quid m.b.t. polis 1 bij overlijden van B indien premies 
betaald met gemeenschappelijke gelden?

Erfbelasting 
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Toepassing erfbelasting
• Polis op naam van overlevende echtgenoot

• B † : A betaalt erfbelasting op helft overlijdenskapitaal polis 2

• Betaalt A ook erfbelasting op helft afkoopwaarde polis 1 ?

• circulaire nr. 16/2006 van 31.7.2006
→ gemengde AAAB-polis: afkoopwaarde = gemeenschappelijk goed: 

erfbelasting op helft afkoopwaarde

→ levenslange AAB-beleggingsverzekering: ?

• ruling 800.279 van 26.5.2009
→ levenslange AAB-beleggingsverzekering = eigen goed met vergoedingsplicht 

aan de gemeenschap

→ geen erfbelasting indien gemeenschappelijke kinderen
– cf. art. 2.7.3.2.7 VCF (art. 16 W. Succ.)

• instructie belastingadministratie 14.2.2011 aan gewestelijke directies: 
‘leg ruling 26.5.2009 naast u neer’
(AAB-beleggingsverzekering = gemeenschappelijk goed) 

• 4 nieuwe rulings van 14.1.2014, 15.4.2014, 18.11.2014 en 23.12.2014 
bevestigen eerdere ruling van 2009, ook voor tijdelijke AAAB-polis…

Overlevende echtgenoot
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Toepassing erfbelasting
• Nieuw Vlaams decreet 23.12.2016 (ingang 1.1.2017)

• Erfbelasting voor langstlevende echtgenoot, maar enkel indien 
en op ogenblik van effectieve uitkering / afkoop

• In principe op de helft van de uitkering of afkoopwaarde

• Bijvoeglijke aangifte op ogenblik van effectieve uitkering of afkoop 

• Geldt enkel voor het Vlaams Gewest

• Commentaar

- wat voorafgaat geldt o.i. ook voor polissen gezamenlijk gesloten door 
beide echtgenoten met gemeenschap van goederen (zie verder)

- o.i. is er geen erfbelasting verschuldigd door de langstlevende 
echtgenoot indien hij de polis schenkt (verzekeringsgift)
- vraag: quid indien de begiftigde naderhand afkoopt of een uitkering krijgt?
- subvraag: moet er hierbij een onderscheid worden gemaakt naargelang de

polis gesloten werd door één of door beide echtgenoten samen?

- quid berekening belastinggrondslag indien er ook premies betaald 
werden na en/of vóór het huwelijk?

- quid groeps- en IPT-verzekering?

Overlevende echtgenoot
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Inhoud

Roerende fiscaliteit: actualia

De begunstigingsclausule: 

het centraal raderwerk van elke levensverzekering

Successieplanning en levensverzekering: actualia

• Levensverzekering en conventionele terugkeer

• Verzekeringsgift: halfslachtige doorbraak

• Levensverzekering op naam van de overlevende

echtgenoot: is er erfbelasting verschuldigd?

• Beleggingsverzekeringen met twee verzekeringnemers:

de laatste ontwikkelingen
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‘Tontine’ via levensverzekering

• Configuratie ‘laatststervende’

• verzekeringnemers: man & vrouw

• verzekerden: man & vrouw

• begunstigde bij overlijden van man:                      -

• begunstigde bij overlijden van vrouw:      -

• begunstigden bij overlijden van man & vrouw:   kinderen

• Bij het eerste overlijden wordt vaak voorzien in overdracht 

van alle rechten (en bijhorende vermogensbestanddelen) aan de 

langstlevende

‘Twee verzekeringnemers’
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‘Tontine’ via levensverzekering
• Vlaams Gewest: Vlaams decreet 23.12.2016

• Geen automatische erfbelasting in hoofde van de 
langstlevende bij het overlijden van de eerststervende

• Maar wel bij latere afkoop door langstlevende, maar o.i. 
enkel indien ‘kosteloze verkrijging’ 
(bijvoeglijke aangifte in te dienen bij latere afkoop)

• Vrijstelling erfbelasting op latere afkoop o.i. nog steeds te 
bepleiten (tenzij tussen echtgenoten met gemeenschap van 
goederen) indien:

• ‘evenwichtig kanscontract’

• gezamenlijke uitoefening van de rechten

→ In dit geval is er geen ‘kosteloze verkrijging’

→ Quid houding Vlabel?

‘Twee verzekeringnemers’
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‘Tontine’ via levensverzekering
• Waals en Brussels Gewest

• Vrijstelling erfbelasting o.i. te bepleiten (tenzij tussen 
echtgenoten met gemeenschap van goederen) indien:

• ‘evenwichtig kanscontract

• gezamenlijke uitoefening van de rechten

→ In dit geval is er geen ‘kosteloze verkrijging’

→ Quid houding belastingadministratie?

• Sommigen menen dat, bij gebrek aan enige uitkering bij 
het ‘eerste overlijden’, een evenwichtig kanscontract
zelfs niet nodig is ter vermijding van erfbelasting

• maar de Beslissing van de belastingadministratie 
van 4.12.2012 spreekt dat tegen

• diverse federale rulings gaan zelf tegen die beslissing in
(rulings nr. 2014.049 van 1.4.2014, nr. 2014.193 van 14.10.2014, nr. 2014.363 van 4.11.2014, nr. 2014.364 
van 4.11.2014, nr. 2014.665 van 3.2.2015, nr. 2015.521 van 5.7.2016, nr. 2015.655 van 5.7.2016, nr.
2016.082 van 5.7.2016, nr. 2016.437 van 12.7.2016, …)

• voorzichtigheid is geboden

‘Twee verzekeringnemers’
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‘Tontine’ via levensverzekering
• Successierechten zijn verschuldigd op uitkering aan 

de begunstigden bij overlijden van man & vrouw 
(vraag: in wiens nalatenschap?)

• En verder
• Bij deze vorm van eigendomsoverdracht aan de langstlevende 

kunnen de reservataire erfgenamen o.i. geen inkorting vorderen
• Goede wederzijdse zelfbescherming

‘Twee verzekeringnemers’
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www.vereycken.be/webshop

Nieuw boek
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