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1. Inleiding 
 

De beleggingsverzekering is niet alleen een beleggingsinstrument, maar ook een vehi-

kel om aan vermogensoverdracht en successieplanning te doen1. 

 

Sinds enkele jaren en vooral de laatste twee jaar blijken echter verschillende belasting-

administraties zich op uiteenlopende wijze te hebben uitgesproken over een aantal cru-

ciale fiscale kwesties waarmee de aantrekkingskracht van de levensverzekering als in-

strument inzake successieplanning staat of valt.  

 

Vooral – maar dus niet alleen – de Vlaamse belastingdienst (Vlabel), die sinds begin 

2015 in Vlaanderen de fakkel van de federale belastingadministratie voor de regeling 

van ‘Vlaamse’ erfbelastingkwesties heeft overgenomen2, heeft zich niet onbetuigd ge-

laten en een aantal bekritiseerbare en bekritiseerde standpunten ingenomen. Sommige 

thema’s werden zelfs opgepikt in de pers. In reactie hierop heeft de Vlaamse decreet-

gever eind 2016 enkele nieuwe bakens uitgezet. 

 

In deze bijdrage worden een viertal van die kwesties besproken waar de jongste tijd 

wel wat om te doen is (geweest). We behandelen achtereenvolgens de problematiek 

van de al dan niet toepassing van successierechten op de levensverzekering die op 

naam van de overlevende echtgenoot doorloopt na het overlijden van de mede-

echtgenoot met wie de overlevende getrouwd was met gemeenschap van goederen 

(punt 2), het gebruik van de levensverzekering als kanaliseringsinstrument van een be-

ding van terugkeer in het kader van een schenking (punt 3), de verzekeringsgift (punt 

4) en levensverzekeringen op twee hoofden (punt 5). 

 

                                                 
1 P. VAN EESBEECK en J. RUYSSEVELDT, Beleggingsverzekeringen, Knokke, Lex Forum, 2014, 348 p. 
2 De federale belastingadministratie blijft wel nog bevoegd voor kwesties inzake successierechten in het 

Brussels en Waals Gewest. 
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2. Levensverzekering op naam van de overlevende echtgenoot 

2.1. Waarover gaat het? 
 

Mijnheer sluit een levensverzekering op zijn hoofd, waarin hij zijn echtgenote aanstelt 

als begunstigde bij overlijden. Mijnheer (A) is dus verzekeringnemer en verzekerde, 

mevrouw (B) is de begunstigde van het overlijdenskapitaal. De meeste beleggingsver-

zekeringen van tak 21 en tak 23 nemen vandaag de vorm aan van zo’n levenslange, 

open end ‘AAB-configuratie’. We veronderstellen dat het koppel getrouwd is met ge-

meenschap van goederen (wettelijk gemeenschapsstelsel of algehele gemeenschap) en 

dat de premies ook betaald werden met gemeenschapsgelden. 

 

Het overlijdenskapitaal dat mevrouw in die context krijgt bij het overlijden van mijn-

heer is voor de helft onderworpen aan erfbelasting (successierechten). Daarover be-

staat geen discussie. Maar wat als mevrouw eerst overlijdt? Bij haar overlijden is er 

(nog) geen uitkering, want mijnheer is de verzekerde en hij leeft nog. Anderzijds is het 

wel zo dat mijnheer na het overlijden van mevrouw titularis blijft van een levensver-

zekering die een afkoopwaarde heeft en die hij ook effectief kan afkopen. En zoals ge-

zegd werden de premies in de hier besproken casus stroomopwaarts betaald met ge-

meenschapsgelden. Vraag is dan of deze polis die verder loopt op naam van mijnheer 

aanleiding geeft tot heffing van erfbelasting. 

 

Over die kwestie wordt al jaren gedebatteerd. Opvallend is dat er vanuit maar liefst 

drie verschillende overheidsinstanties hierover drie totaal uiteenlopende standpunten 

worden ingenomen: de federale belastingadministratie, de federale rulingdienst en de 

Vlaamse belastingadministratie (Vlabel). Wat het Vlaams Gewest betreft, lijkt de 

knoop nu min of meer doorgehakt door een nieuw decreet van 23 december 2016.  

 

De vraag is niet alleen belangrijk in de sfeer van beleggingsverzekeringen, maar mo-

gelijk ook in de sfeer van pensioenverzekeringen van de tweede en de derde pijler. 

 

2.2. Federale belastingadministratie versus federale rulingdienst  

2.2.1. Federale belastingadministratie: de afkoopwaarde is voor de helft be-

lastbaar 
 

We vatten de bespreking van de voorgeschiedenis aan in 2006, maar de discussie is ei-

genlijk al veel ouder dan dat en gaat zelfs terug tot de jaren ’90. 

 

Na veel omzwervingen bracht de belastingadministratie in 2006 een lijvige circulaire 

uit (Circ. nr. 16/2006 van 31 juli 2006). Die circulaire was geen toonbeeld van duide-

lijkheid, maar ergens werd er wel de idee in vertolkt dat de afkoopwaarde van de polis 

onderschreven door de overlevende echtgenoot die getrouwd was met gemeenschap 
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van goederen en waarbij de premies werden betaald met gemeenschapsgelden, zelf 

ook tot de huwgemeenschap behoort.  

 

En omdat de wetgeving als algemene regel naar voor schuift dat successierechten ver-

schuldigd zijn op de helft van de huwgemeenschap, is dan ook de helft van de af-

koopwaarde van dergelijke levensverzekering aan successierechten onderworpen, zo 

stelde de belastingdministratie in haar circulaire. 

 

2.2.2. Federale rulingdienst: de afkoopwaarde blijft (vaak) onbelast  
 

In 2009 kwam de Rulingdienst op basis van een gestoffeerde analyse tot een ander be-

sluit: de afkoopwaarde van de polis bij het overlijden van mevrouw is geen gemeen-

schappelijk goed, maar een eigen goed van mijnheer, zij het met vergoedingsplicht aan 

de gemeenschap (ruling nr. 800.279 van 26 mei 2009). Deze ‘vergoedingsplicht’ is een 

rechtsfiguur uit het huwelijksvermogensrecht. Kort geschetst, houdt die vergoedings-

plicht in dat wanneer een echtgenoot zich ten laste van de gemeenschap persoonlijk 

verrijkt heeft, hij bij de ontbinding van de huwgemeenschap (door echtscheiding of 

overlijden) een correlatieve vergoeding verschuldigd is aan de huwgemeenschap (art. 

1432 e.v. BW). 

 

Op het eerste gezicht lijkt de discussie ‘gemeenschappelijk goed’ versus ‘eigen goed 

met vergoedingsplicht aan de huwgemeenschap’ nogal semantisch en economisch min 

of meer op hetzelfde neer te komen. Maar er is wel een hemelsbreed verschil in die 

gevallen waar conform artikel 16 W.Succ. / art. 2.7.3.2.7 VCF geen rekening wordt 

gehouden met vergoedingen aan de huwgemeenschap met het oog op de toepassing 

van de successierechten. Dit is met name het geval als het echtpaar minstens één ge-

meenschappelijke afstammeling heeft. Als dat effectief zo is, ontsnapt de afkoopwaar-

de volgens de analyse van de Rulingdienst volledig aan successierechten in toepassing 

van voormelde artikelen. 

 

2.2.3. De federale belastingadministratie fluit de rulingdienst terug 
 

Maar de centrale belastingadministratie had het blijkbaar zo niet begrepen. Want in 

haar interne instructie van 14 februari 2011 aan haar gewestelijke directies, heeft zij 

zich gedistantieerd van de voormelde ruling van 2009. Zij stelt daarin onomwonden 

dat in een ‘AAB-verzekeringsconfiguratie’ – waarbij A en B gehuwd zijn met ge-

meenschap van goederen, de premies betaald worden met gemeenschappelijke gelden 

en B eerst overlijdt – de afkoopwaarde tot de gemeenschap behoort en er bijgevolg 

successierechten verschuldigd zijn op de helft van de afkoopwaarde.  

 

De belastingadministratie heeft dus met die instructie haar controle-ambtenaren opge-

roepen om de ruling te ‘negeren’. 
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2.2.4. De federale rulingdienst zet door  
 

Naderhand heeft de federale rulingdienst in een reeks van maar liefst vier nieuwe ru-

lings3 zijn eerdere ruling van 26 mei 2009 bevestigd.  

 

Op zich brengen deze nieuwe rulings niet veel nieuws ten opzichte van de initiële ru-

ling van 26 mei 2009, maar in de ruling nr. 210.542 van 23 december 2014 hebben de 

vraagstellers toch wel enkele interessante bedenkingen en beschouwingen geformu-

leerd. 

 

Zij wijzen er onder meer op een aantal juridische, fiscale en praktische verwikkelingen 

die kunnen optreden indien de afkoopwaarde van een levensverzekering op naam van 

de overlevende echtgenoot geacht moet worden tot de huwgemeenschap – en dus ook 

voor de helft tot de nalatenschap – te behoren, wat het standpunt is van de federale be-

lastingadministratie (zie punt 2.2.1). In aanwezigheid van kinderen, zouden die kin-

deren dan normaal, behoudens afwijkende bepalingen in een testament of in het huwe-

lijkscontract, in toepassing van het erfrecht voor de helft blote eigenaar worden van de 

levensverzekering die nochtans alleen op naam staat van de overlevende echtgenoot. 

Onnodig te zeggen tot welke discussies en verwikkelingen dit allemaal aanleiding kan 

geven, wetende dat het verzekeringsrecht een hele reeks rechten, waaronder het af-

kooprecht en het recht om de begunstigden aan te duiden en te wijzigen, exclusief toe-

kent aan ‘de verzekeringnemer’. En dat is in ons voorbeeld tot nader order nog steeds 

de overlevende echtgenoot. 

 

En wat gebeurt er dan bij het later overlijden van de langstlevende echtgenoot, tevens 

verzekerd hoofd van de levensverzekering ? Worden de kinderen, die bij het overlijden 

van hun eerststervende ouder voor de helft blote eigenaar werden van de levensverze-

kering, bij het overlijden van hun langstlevende ouder dan volle eigenaar van de helft 

van die levensverzekering en zullen zij dan ook slechts successierechten moeten beta-

len op de ‘andere’ helft van het overlijdenskapitaal die hen toekomt? De Vlaamse mi-

nister van Financiën heeft zich in zijn antwoord op een parlementaire vraag op dat 

vlak in nogal kronkelende bochten gewrongen en gewikkeld4.  

 

En voorts is het zelfs niet eens zeker dat de kinderen – die in de gedachtegang van de 

belastingadministratie bij het overlijden van hun eerststervende ouder al successierech-

ten zouden hebben betaald op de helft in blote eigendom van de poliswaarde – nader-

hand ook effectief het overlijdenskapitaal zullen krijgen bij het overlijden van hun 

langstlevende ouder: want wie weet heeft die laatste ondertussen iemand anders – bv. 

zijn nieuwe levensgezel(lin) – als nieuwe begunstigde aangeduid of had hij nog vóór 

het overlijden van zijn echtgenoot al ten subsidiaire titel andere begunstigden aange-

duid dan zijn kinderen of heeft hij de polis gewoonweg afgekocht. 

                                                 
3 Rulings nr. 2013.405 van 14 januari 2014, nr. 2014.085 van 15 april 2014, nr. 2014.492 van 18 novem-

ber 2014 en nr. 2010.542 van 23 december 2014. 
4 Parl. Vr. nr. 202 van F. STRACKX, 7 december 2012, Vlaams Parlement, Schriftelijke vragen, 2011-2012, 

25 februari 2013. 
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Met de analyse van de rulingdienst (ter herinnering: de rulingdienst vindt dat de le-

vensverzekering geen gemeenschappelijk goed is maar een eigen goed van de langst-

levende echtgenoot, zij het met vergoedingsplicht aan de huwgemeenschap), blijven al 

die vraagstukken en verwikkelingen achterwege. 

 

Beide administraties (de federale belastingadministratie en de federale rulingdienst) 

blijken aldus te blijven kamperen op hun diametraal tegengestelde visies in deze kwes-

tie. 
 

2.3. Het Vlaams Parlement hakt, wat het Vlaams Gewest betreft, de knoop door  
 

In zijn Standpunt nr. 15020 van 2 februari 2015 bewandelde Vlabel nog een ander pad. 

Vlabel meende dat de voormelde huwelijksvermogensrechtelijke discussie irrelevant is 

en dat het naar aanleiding van de overheveling van de wetteksten inzake erfbelasting 

naar de Vlaamse Codex Fiscaliteit licht herschreven artikel 2.7.1.0.6 VCF voortaan 

zelf en dus ‘autonoom’ de belastbaarheid van dergelijke polissen regelden. Dit hoogst 

aanvechtbaar én onduidelijk standpunt5 werd naderhand via niet gepubliceerd mailver-

keer6 verder verduidelijkt. We gaan hier niet verder op in, aangezien ook dit Vlabel-

Standpunt voor overlijdens vanaf 1 januari 2017 overruled wordt door een nieuw 

Vlaams decreet7. 

 

Volgens een eerste lezing van dit decreet (cf. nieuw artikel 2.7.1.0.6, § 1, derde en 

vierde lid VCF) denken wij – dit vraagt om bevestiging – dat de polis die verder loopt 

op naam van de overlevende echtgenoot, dit nog steeds in de veronderstelling dat het 

koppel gehuwd was met gemeenschap van goederen en de premies ook betaald werden 

met gemeenschapsgelden (wat in de praktijk zeker niet altijd het geval is, of toch niet 

voor de totaliteit van de premies; zie in dit verband ook punt 2.4 hierna), in zijn hoofde 

slechts aan erfbelasting onderworpen is als en op het ogenblik waarop hij ook effectief 

een uitkering krijgt (ook in geval van afkoop van de levensverzekering), en dit in prin-

cipe op de helft van de uitkering of afkoopwaarde8. De betrokkene moet dan een bij-

voeglijke aangifte in de erfbelasting indienen (cf. nieuw artikel 3.3.1.0.6, eerste lid, 6° 

en zevende lid VCF).  

 

Als de overlevende echtgenoot geen uitkering geniet en de polis niet afkoopt maar bij-

voorbeeld schenkt aan zijn kinderen (‘verzekeringsgift’; zie punt 4 hierna), zal hij op 

basis van de nieuwe Vlaamse regeling naar onze mening geen erfbelasting verschul-

digd zijn. De vraag of er in dit geval sprake is of kan zijn van erfbelasting in hoofde 

                                                 
5 P. VAN EESBEECK, “Levensverzekeringen en echtgenoten met gemeenschap: Vlaamse donderwolken”, 

Fiscoloog, nr. 1442, p. 8. 
6 P. VAN EESBEECK, “Levensverzekering op naam van overlevende echtgenoot: wie volgt nog?”, Life 

&Benefits, 2016, nr. 6, p. 3. 
7 Vlaams decreet van 23 december 2016 houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de 

invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, Belgisch Staatsblad 30 december 2016.  
8 P. VAN EESBEECK, “Erfbelasting op levensuitkering enkel bij effectieve uitkering”, Fiscoloog, nr. 1504, 

p. 6. 



 

 8 

van de begiftigde als die laatste naderhand de polis afkoopt of een uitkering krijgt (en 

of er in dit verband nog een verder onderscheid moet worden gemaakt naargelang de 

oorspronkelijke polis enkel door de schenker dan wel gezamenlijk door de schenker en 

zijn vooroverleden echtgenoot op hun beider hoofd werd gesloten), is dan weer minder 

duidelijk.  

 

Die nieuwe Vlaamse regeling lijkt ons ook te gelden voor een levensverzekering op 

twee hoofden, gesloten tussen echtgenoten getrouwd met gemeenschap van goederen 

en waarbij de premies betaald werden met gemeenschapsgelden. Als de overlevende 

echtgenoot bv. overgaat tot afkoop van de polis, zal hij of zij naar onze mening erfbe-

lasting verschuldigd zijn op de helft van de afkoopwaarde (zie ook punt 5 hierna). 

 

2.4. Pensioenverzekeringen 
 

De hier aan de orde zijnde vraag wordt vaak gesitueerd in de sfeer van de beleggings-

verzekeringen. Maar hoe zit het dan met de pensioenverzekeringen van de tweede en 

de derde pensioenpijler?  

 

O.i. gelden de voormelde principes – en wat betreft het Brussels en Waals Gewest, de 

voormelde onduidelijkheid – evenzeer in de derde pijler, zoals een pensioenspaarver-

zekering. En daar gaat het steevast om tijdelijke verzekeringen (normaal tot 65 jaar) 

waarin de verzekeringnemer ook structureel optreedt als begunstigde bij leven op de 

einddatum.  
 

 Wat het Brussels en het Waals Gewest betreft, kan er verwezen worden naar de 

uiteenlopende meningen die de federale belastingadministratie en de federale ru-

lingdienst er op nahouden (zie punt 2.2).  
 

 In het Vlaams Gewest is de overlevende echtgenoot erfbelasting verschuldigd op 

de helft van het pensioenkapitaal of van de afkoopwaarde die gevormd werd met 

gemeenschappelijke gelden, maar enkel indien en op het ogenblijk waarop het 

pensioenkapitaal of de afkoopwaarde ook effectief wordt uitgekeerd (zie punt 

2.3). Bij dat soort contracten van de derde pensioenpijler zal het misschien nog 

vaker dan bij beleggingsverzekeringen voorkomen dat de verzekeringnemer ook 

nog na het overlijden van diens echtgenoot verder premies zal betalen. En die 

behoren per definitie niet tot de huwgemeenschap, want die houdt bij het overlij-

den van één der echtgenoten op te bestaan. Ook de premies gestort vóór het hu-

welijk komen per definitie niet uit de huwgemeenschap. Het zal in de praktijk 

dus hoegenaamd geen simpele opgave zijn om in dergelijke situaties het aan erf-

belasting te onderwerpen deel van de uitkering of afkoopwaarde te berekenen. 

 

Of dit alles ook geldt in de tweede pensioenpijler, is weerom een andere vraag. Een 

VAPZ-contract wordt gesloten door de zelfstandige in persoonlijke naam, terwijl een 

IPT- of groepsverzekering gesloten wordt door een rechtspersoon (bv. een vennoot-

schap). Er moet in dit verband aangestipt worden dat het Grondwettelijk Hof in zijn ar-



 

 9 

rest nr. 136/2011 van 27 juli 2011 inzake een groepsverzekering heeft geoordeeld dat 

bij de ontbinding van de huwgemeenschap door echtscheiding, de waarde van een nog 

lopende groepsverzekering tot de huwgemeenschap behoort9. Wellicht heeft dit arrest 

een meer algemene draagwijdte en geldt het voor alle tweedepijlerpensioenen, en dus 

ook voor het VAPZ. Het Grondwettelijk Hof moest zich buigen over een geval van 

echtscheiding, maar de lering van het arrest moet naar onze mening zonder meer door-

getrokken naar het scenario van de ontbinding van het huwelijk door overlijden. Hier-

door bestaat de vrees dat de overlevende echtgenoot op de helft van de afkoopwaarde 

van zijn eigen tweedepijlerpensioenplan successierechten zou moeten betalen10. In de 

tweede pijler komt het echter nog potsierlijker over dan bij andersoortige levensverze-

keringen dat de aangeslotene op pakweg zijn 50ste erfbelasting zou moeten betalen op 

de afkoopwaarde van zijn eigen pensioenplan omdat zijn echtgeno(o)t(e) (met wie hij 

in gemeenschap getrouwd is) is overleden, terwijl hij in tegenstelling tot andersoortige 

levensverzekeringen, zijn pensioenverzekering op dat ogenblijk wettelijk niet eens kan 

afkopen11.  

 

Het is niet meteen duidelijk of de nieuwe Vlaamse regeling (zie punt 2.3) ook van toe-

passing is op groeps- en IPT-verzekeringen, die afgesloten worden door de werkgever 

van de betrokkene of door de vennootschap waar hij als bedrijfsleider werkzaam is. 

Voor het VAPZ lijkt ons dat wel het geval te zijn 

                                                 
9 Stippen wij echter aan dat de redenering om tot dit besluit te komen gestoeld is op specifieke artikelen 

van het Burgerlijk Wetboek die irrelevant zijn voor levensverzekeringen andere dan die behorend tot de 

tweede pensioenpijler. 
10 Zie hierover P. VAN EESBEECK en L. VEREYCKEN, “Successierecht op groepsverzekering overlevende 

echtgenoot?”, Fiscoloog, nr. 1266, p. 1. 
11 Zie hierover P. VAN EESBEECK en L. VEREYCKEN, “Tweedepijlerpensioenen: uitkering is voortaan ge-

koppeld aan opname wettelijk pensioen”, Life & Benefits, 2016, nr. 1-2, p. 6. 
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3. Levensverzekering ter kanalisering van een beding van terugkeer 

3.1. Waarover gaat het? 
 

Schenkingen (met inbegrip van hand- en bankgiften) zijn in België ingeburgerd in een 

perspectief van vermogensoverdracht naar de volgende generatie. Vaak gaat de schen-

king gepaard met allerhande voorwaarden en lasten. Een klassieker hierbij is het be-

ding van terugkeer (ook ‘conventionele terugkeer’ of ‘bedongen terugkeer’ genoemd). 

De conventionele terugkeer kent een wettelijke omkadering12.  

 

Met zo’n beding van terugkeer bepaalt de schenker dat de geschonken goederen naar 

hem terugkomen bij het vooroverlijden van de begiftigde (er bestaan varianten, die we 

hier niet verder bespreken). De terugkeer kan enkel bedongen worden ten gunste van 

de schenker en dus niet ten gunste van derden. Het beding van terugkeer houdt een 

ontbindende voorwaarde van de schenking in, waarvan de vervulling tot gevolg heeft 

dat de schenking geacht wordt nooit te hebben plaatsgevonden. Dit verklaart meteen 

ook waarom de terugkeer van de geschonken goederen naar de schenker geen aanlei-

ding geeft tot heffing van erfbelasting. Hierover bestaat algemene consensus. Bij de 

verdere bespreking gaan we voor de eenvoud uit van de schenking van een geldsom. 

 

Bij een schenking met bedongen terugkeer wordt vaak gezocht naar een begeleidend 

controlemechanisme. Het risico bestaat immers dat de begiftigde de geschonken geld-

som opleeft. De schenker heeft bij het gebeurlijk vooroverlijden van de begiftigde op 

basis van het beding van terugkeer in de regel wel nog een vordering op de nalaten-

schap van de vooroverleden begiftigde a rato van de geschonken geldsom. Maar als 

die geschonken geldsom als dusdanig niet meer terug te vinden is in de nalatenschap 

van de vooroverleden begiftigde, is het miserie troef voor de erfgenamen van de voor-

overleden begiftigde en voor de schenker.  

 

De meest gangbare techniek om zo’n controlemechanisme in te bouwen is de inscha-

keling van een zogeheten ‘burgerlijke vennootschap’, ook wel ‘maatschap’ genoemd. 

Die structuur laat de schenkers in hun hoedanigheid van ‘zaakvoerders voor het leven’ 

van de maatschap, toe om ook na de schenking een actieve rol te blijven spelen in het 

beheer van de geschonken goederen13.  

 

                                                 
12 Cf. art. 951-952 Burgerlijk Wetboek. Zie over de werking en de modaliteiten van de conventionele te-

rugkeer, F. TAINMONT en E. DE WILDE D’ESTMAEL, “La clause de retour conventionnel”, Revue de plani-

fication patrimoniale belge et internationale, 2015, nr. 1, p. 5-24. 
13 Zie hierover P. VAN EESBEECK en J. RUYSSEVELDT, Beleggingsverzekeringen, Knokke, Lex Forum, 

2014, p. 239-242. Onlangs heeft de Vlaamse rulingdienst echter vraagtekens geplaatst bij de inschakeling 

van dergelijke maatschap (ruling nr. 16046 van 14 november 2016). 
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Sinds ruim tien jaar is ook een andere, iets softere vorm van controlebehoud via een 

levensverzekering common practice geworden. Hierbij stort de begiftigde de geschon-

ken geldsom als eenmalige premie in een levensverzekering die de volgende vorm 

aanneemt (‘AAB-configuratie’). 
 

 verzekeringnemer:     begiftigde (A) 
 

 verzekerde:      begiftigde (A) 
 

 begunstigde bij overlijden van de begiftigde:  schenker (B), bij gebreke, … 

 

Overlijdt de begiftigde voor de schenker, dan komt de overlijdensuitkering toe aan de 

schenker, wat precies het oogmerk is van de conventionele terugkeer. 

 

Op die manier wordt de conventionele terugkeer via de levensverzekering als het ware 

gekanaliseerd, gegarandeerd en gematerialiseerd. Om een vorm van controlebehoud in 

te bouwen gaat de schenker doorgaans over tot aanvaarding van de begunstiging. Dit 

vergt volgens artikel 187, lid 1 van de Verzekeringswet van 4 april 2014 een specifiek 

aanvaardingsbijvoegsel dat door de verzekeringnemer, de aanvaardende begunstigde 

en de verzekeraar ondertekend wordt. De aanvaarding van de begunstiging heeft onder 

meer voor gevolg dat de begiftigde, tevens verzekeringnemer, niet eigenhandig – lees: 

zonder het akkoord van de schenker, tevens aanvaardend begunstigde – mag overgaan 

tot afkoop van de levensverzekering (cf. art. 178, in fine Verzekeringswet). We zouden 

hier dus kunnen spreken van een passief controlebehoud van de schenker over de ge-

schonken geldsom, die minder vergaand is dan het actief controlebehoud dat de schen-

ker geniet in de structuur van een maatschap (zie hoger). 

 

3.2. Federale belastingadministratie: geen erfbelasting voor de schenker 
 

Bij het overlijden van de begiftigde, tevens verzekerde van de levensverzekering (zie 

punt 3.1), keert de verzekeraar het overlijdenskapitaal uit aan de schenker, tevens be-

gunstigde van de levensverzekering. Vraag is of dat overlijdenskapitaal aan erfbelas-

ting onderworpen is. 

 

De voormelde levensverzekering in een ‘AAB-configuratie’ is ontegensprekelijk een 

derdenbeding. Maar dat volstaat op zich nog niet om de uitkering uit de levensverzeke-

ring als fictief legaat te belasten op grond van artikel 2.7.1.0.6 VCF / artikel 8 W.Succ. 

Daartoe moet het bovendien gaan om een kosteloos derdenbeding. De voormelde le-

vensverzekering is echter geen kosteloos derdenbeding maar een derdenbeding ten be-

zwarende titel in de mate dat er duidelijk overeengekomen wordt dat de verzekerings-

uitkering die de schenker krijgt als het ware de vordering uitdooft die hij op basis van 

het beding van terugkeer op de nalatenschap van de overleden begiftigde had kunnen 

uitoefenen mocht die begiftigde de levensverzekering niet hebben afgesloten. Er is dus 

absoluut geen begiftigingsinzicht te bespeuren in hoofde van de verzekeringnemer (de 

begiftigde) jegens de begunstigde van de levensverzekering (de schenker). De schenker 

krijgt van zijn kant wel een uitkering uit de levensverzekering, maar mocht de begif-

tigde die levensverzekering niet gesloten hebben, dan had de schenker op basis van het 
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beding van terugkeer een evenwaardige vordering op de nalatenschap van de voorover-

leden begiftigde. De levensverzekering genereert op zich dus geen ‘verrijking’ voor de 

schenker. Artikel 2.7.1.0.6 VCF / artikel 8 W.Succ. vindt derhalve geen toepassing. 

Het is ten andere op basis van een gelijksoortige redenering dat ook een bankier geen 

erfbelasting betaalt op het overlijdenskapitaal dat hem toekomt in het kader van een 

schuldsaldoverzekering die het openstaand saldo van een lening afdekt: ook hier luidt 

de onderliggende deal dat wat de bankier krijgt, ter uitdoving komt van diens vordering 

(het openstaande saldo van de lening) op de nalatenschap van de vroegtijdig overleden 

ontlener (beding ten bezwarende titel). 

 

Die logische redenering in de sfeer van de kanalisering van een beding van terugkeer 

via een levensverzekering werd in 2007 volmondig bijgetreden door de federale belas-

tingadministratie, die de vrijstelling van successierechten wel afhankelijk stelt van de 

voorlegging door de schenker van het bewijs van volgende cumulatieve elementen14: 
 

 de schenking; 
 

 de datum van de schenking; 
 

 de clausule van conventionele terugkeer (in de schenkingsakte of in de zoge-

naamde pacte adjoint); 
 

 de afwezigheid van verzaking door de schenker aan de clausule van conventione-

le terugkeer en aan alle of een deel van de gevolgen ervan15; 
 

 de uitdrukkelijke vermelding in de polisvoorwaarden dat de levensverzekering 

werd gesloten als gevolg van de schenking met de bedoeling de betaling van de 

sommen te dekken die aan de schenker zouden verschuldigd zijn bij het voor-

overlijden van de begiftigde ter uitvoering van de clausule van conventionele te-

rugkeer16. 
 

3.3. De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) volgt de federale belastingadministratie 
 

Na wat warm en koud geblazen te hebben en na enkele ‘omzwervingen’17, blijkt Vla-

bel zich uiteindelijk toch te hebben geschaard achter de visie die al in 2007 door de fe-

derale belastingadministratie werd ingenomen (zie punt 3.2)18. 

                                                 
14 Beslissing nr. E.E./101.887 van 22 februari 2007, Rep. RJ, S8/30-01. 
15 Wat de belastingadministratie concreet bedoelt met de passage ‘verzaking aan alle of een deel van de 

gevolgen van de conventionele terugkeer’ is niet meteen duidelijk.  
16 Zo’n clausule zou bv. als volgt kunnen luiden: “de uitkering van het overlijdenskapitaal aan X [schen-

ker] 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 …”. 
17 S. HUBRECHT, “Conventionele terugkeer via levensverzekering en de Vlaamse Codex Fiscaliteit”, 

Nieuwsbrief Successierechten, 2015, nr. 8, p. 1-4; P. VAN EESBEECK, “Vlabel viseert nu ook levensverze-

kering ter kanalisering beding van terugkeer”, Fiscoloog, nr. 1452, p. 8; P. VAN EESBEECK, “Levensverze-

kering en conventionele terugkeer: hemel klaart (een beetje) op”, Fiscoloog, nr. 1462, p. 6. 
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Vlabel heeft het standpunt van de federale belastingadministratie zelfs enigszins ver-

soepeld in die zin dat de nogal duistere voorwaarde inzake ‘afwezigheid van verzaking 

door de schenker aan de clausule van conventionele terugkeer en aan alle of een deel 

van de gevolgen ervan’ (zie punt 3.2) niet wordt hernomen. Vlabel aanvaardt daarnaast 

ook dat het bewijs van het feit dat de levensverzekering werd gesloten ter kanalisering 

van het beding van terugkeer kan geleverd worden door voorlegging van hetzij de 

schenkingsakte – we nemen aan dat het voor niet authentieke schenkingen ook kan 

gaan om bv. de pacte adjoint – waaruit blijkt dat het afsluiten van de levensverzeke-

ring als last werd opgelegd door de schenker aan de begiftigde, hetzij de polis of een 

polisaanhangsel waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat de polis werd afgesloten met 

als doel de bedongen terugkeer van de schenking te waarborgen.  

 

Vlabel stelt zich met de voormelde precisering qua bewijsvoering aldus soepeler op 

dan de federale Beslissing van 2007. Daar luidt het dat het levensverzekeringscontract 

zelf blijk moet geven van de bedoeling om de conventionele terugkeer te kanaliseren, 

terwijl Vlabel aanvaardt dat het bewijs dat de levensverzekering werd afgesloten ter 

kanalisering van de conventionele terugkeer, kan geleverd worden aan de hand van de 

polisvoorwaarden (of een polisaanhangsel), of aan de hand van de schenkingsdocu-

menten. 

 

3.4. Wat als het overlijdenskapitaal uit de levensverzekering groter is dan de ge-

schonken geldsom? 
 

Een niet onbelangrijke vraag is hoe het zit bij een schenking van een geldsom van bv. 

100.000 euro, waarbij de begiftigde ditzelfde bedrag aanwendt als premie voor een le-

vensverzekering die hij op zijn hoofd sluit ten gunste van de schenker ter kanalisering 

van een beding van terugkeer, en waarbij de verzekeringsprestatie die bij zijn later 

overlijden (terwijl de schenker nog leeft) integraal zou toevallen aan de schenker, 

pakweg 125.000 euro zou bedragen. 

 

Blijft in dit geval de erfbelasting in hoofde van de schenker slechts achterwege a rato 

van het bedrag dat overeenstemt met de initieel geschonken geldsom van 100.000 euro 

of blijft de erfbelasting achterwege voor het volledige overlijdenskapitaal van 125.000 

euro die aan de schenker toevalt in het kader van de levensverzekering? 

 

Over die kwestie rept de voormelde federale Beslissing van 2007 van de federale be-

lastingadministratie (zie punt 3.2) met geen woord. Maar de problematiek blijkt in het 

zog van een niet gepubliceerde Interpretatieve vraag van 31 maart 2015 aan Vlabel, 

wel te zijn aangekaart. En Vlabel lijkt er wel oren naar te hebben om in ons voorbeeld 

                                                                                                                                                
18 Vlabel-Standpunt nr. 15142, in diens herwerkte versie van 8 februari 2016. Zie hierover P. VAN EES-

BEECK, “Levensverzekering en conventionele terugkeer: hemel klaart verder op”, Fiscoloog, nr. 1464,  

p. 1. 
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voor de volle 125.000 euro de erfbelasting achterwege te laten19, al blijft bij gebrek 

aan een ‘officieel’ standpunt in dit verband de grootste omzichtigheid geboden.  

 

De idee is dat de verzekeringsprestatie van in ons voorbeeld 125.000 euro zou kunnen 

beschouwd worden als de ‘vervangwaarde’ – in het vakjargon wordt ook gesproken 

van ‘zakelijke subrogatie’ – van de geschonken geldsom van 100.000 euro20.  

 

Om uitsluitsel te krijgen zouden Vlabel en de federale belastingadministratie hierover 

best gepolst worden. Hierbij zou ook de vraag kunnen voorgelegd worden of het in dit 

verband nodig is dat de schenkingsdocumenten en/of de polisvoorwaarden specifieke 

bepalingen bevatten. 

 

                                                 
19 Zie in dit verband S. HUBRECHT, “Conventionele terugkeer via levensverzekering en de Vlaamse Codex 

fiscaliteit”, Nieuwsbrief Successierechten, 2015, nr. 8, p. 1-4, alsook het antwoord dat A. GHYSENS (Vla-

bel) gaf in een interview aan De Tijd (N. BOLLEN, “Geen erfbelasting op schenking die terugkeert via le-

vensverzekering”, De Tijd, 27 februari 2016). Er wordt hierbij uiteraard verondersteld dat de premiebeta-

ling beperkt blijft tot de geschonken geldsom en dat de begiftigde dus geen bijkomende premies stort. 
20 N. LABEEUW, “Recht van terugkeer en zakelijke subrogatie”, Tijdschrift Estate Planning, 2006, p. 117, 

nr. 123. 
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4. Verzekeringsgift: halfslachtige doorbraak 

4.1. Inleiding 
 

Een (levens)verzekeringsgift waarop al schenkbelasting werd geheven, geeft nadien 

ook nog eens aanleiding tot heffing van erfbelasting op de verzekeringsprestatie die bij 

het later overlijden van de schenker aan de begiftigde toevalt, zo luidde de opmerkelij-

ke boodschap die de Vlaamse belastingdienst ‘Vlabel’ ruim een jaar geleden uitbracht 

(Standpunt nr. 15133 van 12 oktober 2015). Opmerkelijk, want in een eerder schrijven 

van 9 april 2013 had de federale belastingadministratie net het tegenovergestelde ge-

steld. Dit nieuwe Vlaamse standpunt werd dan ook in zowat alle fiscale middens op 

protest onthaald. Assuralia trok zelfs naar de Raad van State om dat nieuw administra-

tief standpunt te laten vernietigen.  

 

Ondertussen heeft Vlabel zijn standpunt al herhaaldelijk aangepast, aangevuld en ver-

fijnd en hebben ook enkele Vlaamse rulings bijkomende preciseringen verschaft. Maar 

fundamenteel houdt Vlabel voet bij stuk. Op 23 december 2016 heeft het Vlaams Par-

lement een decreetsaanpassing aangenomen die het probleem gedeeltelijk verhelpt. We 

nemen die gelegenheid te baat om alles nog eens op een rij te zetten en ook om na te 

gaan of die ‘Vlaamse heisa’ rond de verzekeringsgift ook repercussies heeft of kan 

hebben in het Waals en het Brussels Gewest. 

 

4.2. Verzekeringsgift: wat, hoe en waarom? 
 

De schenking van een geldsom, een pakket aandelen en andere roerende goederen (zo-

als een schilderij) geschiedt traditioneel via een handgift, een bankgift of een notariële 

schenkingsakte. Bij een notariële schenking voor een Belgische notaris wordt de 

schenkingsakte automatisch ter registratie aangeboden en hierop is dan schenkbelas-

ting verschuldigd (vlak tarief van 3% of 7% in het Vlaams en Brussels Gewest en van 

3,3%, 5,5% of7,7 in het Waals Gewest, naargelang de band of verwantschap tussen de 

schenker en de begiftigde). In alle andere situaties (niet notariële schenking of schen-

king voor een buitenlandse notaris) is de registratie facultatief.  

 

Als er schenkbelasting werd betaald, is er bij het later overlijden van de schenker geen 

progressieve erfbelasting verschuldigd, ook niet als de schenker binnen drie jaar na de 

schenking overlijdt. En ook niet als de geschonken goederen tussen de datum van de 

schenking en de latere datum van het overlijden van de schenker in waarde zijn toege-

nomen. Vandaar dat men ook spreekt van de naar erfbelasting toe ‘bevrijdende’ 

schenkbelasting. Het is zelfs mogelijk om zowel aan schenk- als aan erfbelasting te 

ontsnappen. Dit is zo als de schenking niet voor een (Belgische) notaris plaatsvindt en 

ook niet vrijwillig ter registratie aangeboden wordt. In dit geval moet de schenker wel 

minstens drie jaar na de schenking in leven blijven, want anders is de begiftigde alsnog 

erfbelasting verschuldigd. Tot hier toe niets nieuws. 
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Stel nu echter dat de schenker de geldsom of de effecten die hij wil schenken niet aan-

houdt op een bank- of effectenrekening, maar wel in een levensverzekering van tak 21 

of tak 23 (‘beleggingsverzekering’). Vaak gebeurt dat in een levenslange zogeheten 

‘AAB-verzekeringsconfiguratie’, waarbij A verzekeringnemer en verzekerd hoofd is 

en B (bv. zijn kind) de begunstigde is van de verzekeringsprestatie die de verzekeraar 

bij het overlijden van A zal uitkeren21. Als A de in zijn levensverzekering belegde 

sommen wil schenken, kan hij zijn levensverzekering afkopen en de afkoopwaarde aan 

B of aan iemand anders schenken. Het gaat dan om een klassieke schenking van een 

geldsom (zie hoger). Maar dat is niet altijd gewenst. Mogelijk rekent de verzekeraar 

immers bij afkoop van de levensverzekering een afkoopvergoeding aan22. En dit is niet 

alles. Zo wordt de afkoop van een tak 21-levensverzekering die nog geen 8 jaar loopt, 

ook zwaar belast: de roerende voorheffing van 30% wordt toegepast op een veronder-

steld minimumrendement van maar liefst 4,75% (cf. art. 19, § 4 WIB 1992), en dit bo-

venop de premietaks van 2% die stroomopwaarts bij het sluiten van de verzekering al 

werd betaald. Verder zal de begiftigde wellicht instapkosten moeten betalen op de her-

investering van de gekregen geldsom in nieuwe beleggingsproducten op zijn naam. 

En, last but not least, gaat het mogelijk om een al wat oudere levensverzekering waar-

op de verzekeringnemer nog een – vaak levenslange – rendementsgarantie geniet van 

3% of misschien zelfs meer. Gelet op de huidige marktintrestvoeten is het puur eco-

nomisch gezien voor de verzekeringnemer totaal oninteressant om zo’n ‘goudhaantje’ 

af te kopen (voor de verzekeraar is dergelijke afkoop uiteraard wel een rendabele ope-

ratie). 

 

Vandaar dat de jongste jaren meer en meer de vraag opkwam om de levensverzekering 

ongehavend te behouden en die zelf te gaan schenken, waarbij de levensverzekering 

dus het voorwerp is van de schenking. Via bankgift kan dat niet, want een levensver-

zekering is geen bank- of effectenrekening. Via handgift evenmin, want een levens-

verzekering is een onlichamelijk goed dat niet kan overgedragen worden door loutere 

overhandiging van de polisdocumenten (levensverzekeringen aan toonder zijn concep-

tueel wel denkbaar, maar zijn wettelijk verboden in België). Hoe gebeurt het dan wel? 

Welnu, om zo’n ‘verzekeringsgift’ te verwezenlijken, wordt beroep gedaan op de fi-

guur van de overdracht van alle rechten van de verzekeringnemer. De figuur van de 

                                                 
21 Voor de verdere bespreking gaan we uit van zo’n ‘AAB-configuratie’, met A en B in een ouder-kind-

verhouding. Er wordt niet ingegaan op de specifieke aandachtspunten die rijzen bij verzekeringsgiften 

tussen echtgenoten of in het kader van ‘complexe’ verzekeringsconfiguraties (met meerdere verzekering-

nemers, meerdere verzekerden, of nog, verzekeringsconfiguraties waarbij de (initiële) verzekeringnemer 

en de verzekerde verschillende personen zijn, enz.). De bespreking hierna heeft overigens louter betrek-

king op de schenking van beleggingsverzekeringen – en bv. niet loutere overlijdensrisicoverzekeringen – 

met kosteloos derdenbeding. Er wordt verder verondersteld dat de begiftigde na de verzekeringsgift zelf 

geen verdere premies stort in de geschonken polis. 

Verder focust de bespreking hierna op de fiscale behandeling van de verzekeringsgift in de sfeer van de 

erf- en schenkbelasting. Voor een aantal andere kwesties, zoals de aandachtspunten als een levensverzeke-

ring geschonken worden aan meerdere personen (bv. ‘de drie kinderen’), de mogelijke blokkering van de 

polis als er in conventionele terugkeer wordt voorzien, enz., zie P. VAN EESBEECK en J. RUYSSEVELDT, 

Beleggingsverzekeringen, Knokke, Lex Forum, 2014, p. 231-239. 
22 Vaak is die degressief in functie van het aantal jaren dat de polis al liep en heel wat verzekeraars laten 

die afkoopvergoeding na bv. 5 of 8 jaar zelfs helemaal achterwege. 
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overdracht van rechten is terug te vinden in artikel 183 van de Verzekeringswet van  

4 april 2014. Dit artikel stelt kortweg dat de verzekeringnemer de uit de verzekerings-

overeenkomst voortvloeiende rechten geheel of gedeeltelijk kan overdragen aan een 

derde. Artikel 184 van de Verzekeringswet voegt daar aan toe dat de overdracht van 

rechten ‘onder levenden’ alleen kan geschieden door middel van een specifiek over-

drachtsbijvoegsel aan de polis, getekend door de overdrager (de verzekeringnemer-

cedent), de overnemer (ook ‘cessionaris’ genoemd) en de verzekeraar23.  

 

Er wordt algemeen aangenomen dat de kosteloze en onherroepelijke overdracht van al-

le rechten van de verzekeringnemer aan een derde als een schenking kan worden be-

stempeld. Soms hoort men zeggen dat het gaat om de overdracht van de afkoopwaar-

de, maar eigenlijk gaat het veel verder dan dat: alle rechten van de verzekeringnemer 

worden overgedragen, en dus niet alleen het afkooprecht maar ook o.m. het recht van 

verpanding, het recht van voorschot, het recht om nog bijkomende premies te storten 

en zelfs het recht om de begunstigden van de latere verzekeringsprestatie aan te duiden 

en te herroepen. De volledige ‘titulariteit’ op de polis wordt aldus overgedragen, wat 

de facto neerkomt op een verandering van verzekeringnemer (zie echter punt 4.5.6), 

waardoor de ‘AAB-configuratie’ overgaat in een ‘BAB-configuratie’. A is enkel nog 

verzekerd hoofd in die nieuwe configuratie na de verzekeringsgift. 

 

4.3. Vlabel-Standpunt 
 

De vraag is nu of er bij het later overlijden van de schenker (A), die ook de verzekerde 

is en blijft van de geschonken levensverzekering, erfbelasting verschuldigd is door de 

begiftigde (B), die tevens begunstigde is van de verzekeringsprestatie. Subvraag is of 

hierbij een onderscheid moet worden gemaakt naargelang op de verzekeringsgift des-

tijds schenkbelasting werd betaald en ook naargelang de schenker al dan niet binnen 

drie jaar na de verzekeringsgift overlijdt. 

 

                                                 
23 De rechtsleer stuurt naast het opmaken van dergelijk overdrachtsbijvoegsel aan op het verlijden van een 

notariële akte om de ‘verzekeringsgift’ te bezegelen (zie o.m. C. DE GEYTER, “Giften met betrekking tot 

de levensverzekering op verzekeringsrechtelijk vlak”, in Levensverzekeringen en giften / Assurances vie et 

libéralités, Tijdschrift voor Verzekeringen, 2008, Dossier nr. 14, p. 77-78; A.-C. LUSSIE, “Donation du 

contrat d’assurance-vie et du bénéfice du contrat en droit belge”, in L’assurance vie: outil de planification 

patrimoniale – aspects civils et fiscaux, Limal, Anthemis, 2010, p. 213-215; G. DEKNUDT en S. SEYNS, 

“Successieplanning met behoud van het bestaand levensverzekeringscontract: registratie van de begunsti-

ging of overdracht onder kosteloze titel van het contract in volle eigendom?”, Tijdschrift voor Notarissen, 

2012, p. 14-16; J.-C. ANDRÉ-DUMONT, Assurance vie des particuliers, Waterloo, Kluwer, 2009, p. 377;  

T. ROOVERS, “De civiele en fiscale aspecten van de schenking (door middel) van een individuele levens-

verzekering”, Notarieel en Fiscaal Maandblad, 2012, nr. 3, p. 355-357).  

De meeste verzekeraars verlenen trouwens enkel hun tussenkomst bij de verzekeringsgift mits er naast het 

onderhands overdrachtsbijvoegsel ook een notariële schenkingsakte wordt verleden. Als dit gebeurt bij 

een Belgische notaris is er automatisch sprake van registratie en dus van heffing van de schenkbelasting. 

De schenkbelasting wordt toegepast op de waarde van het geschonken goed, zijnde in de regel de reser-

vewaarde van de polis (afkoopwaarde). 
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In zijn standpunt nr. 15133 van 12 oktober 2015, erkent Vlabel wel impliciet dat als 

een polis van het type ‘AAB’ via overdracht van alle rechten van A aan B (verzeke-

ringsgift) overgaat in een polis van het type ‘BAB’, B de nieuwe verzekeringnemer 

wordt. Maar voor de toepassing van de regels inzake erfbelasting24 gaat Vlabel ervan 

uit dat schenker A ook na de verzekeringsgift verder als ‘bedinger’ wordt bestempeld. 

Vlabel gaat zelfs nog een stap verder. Zelfs als B over de verzekeringsgift al schenkbe-

lasting betaalde, moet hij op de volledige verzekeringsuitkering bij het later overlijden 

van de schenker ook nog eens erfbelasting betalen. En dit zelfs als de schenker meer 

dan drie jaar na de verzekeringsgift overlijdt. De begiftigde heeft schenkbelasting be-

taald op de afkoopwaarde en dat is juridisch iets anders dan de verzekeringsprestatie, 

zo luidt de redenering van Vlabel25.  

 

Vlabel heeft met dit standpunt een golf van kritiek geoogst in de vakliteratuur26 en 

zelfs in een aantal fiscale opiniestukken. Te meer daar de federale belastingadministra-

tie in een eerder – weliswaar niet gepubliceerd – schrijven van 9 april 2013 net het te-

genovergestelde had geponeerd: “… door een overdracht van de rechten van verzeke-

ringnemer aan de begunstigde is het initieel beding ten behoeve van een derde omge-

zet in een beding ten behoeve van zichzelf. Wanneer op de dag van het overlijden 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. ...”27. 

 

                                                 
24 Art. 2.7.1.0.6 Vlaamse Codex Fiscaliteit, hierna VCF (voor het Brussels en Waals Gewest is de tegen-

hanger hiervan terug te vinden in artikel 8 W.Succ.). 
25 En dit verklaart meteen ook waarom artikel 2.7.1.0.6, § 2, lid 2, 1° VCF (“Dit artikel is niet van toepas-

sing op de sommen […] die verkregen zijn ingevolge een beding dat aan de schenkbelasting of het regi-

stratierecht op de schenkingen onder de levenden is onderworpen”), in de ogen van Vlabel geen toepas-

sing kan vinden (voor het Brussels en Waals Gewest is de tegenhanger van voormeld artikel 2.7.1.0.6, § 2, 

lid 2, 1° VCF terug te vinden in artikel 8, lid 6, 1° W.Succ.).  
26 Zie onder meer W. VETTERS en J. BONNÉ, “Vlabel gooit knuppel in het hoenderhok: verzekeringsgift 

niet langer bevrijdend voor latere erfbelasting”, Fiscale Actualiteit, 2015, nr. 37, p. 1; G. DEKNUDT en  

E. DHAENE, “Vlaamse Tollenaar heft erfbelasting na schenkbelasting op de overdracht van een levensver-

zekeringscontract: een staaltje van fiscaal dadaïsme”, Nieuwsbrief Notariaat, 2016, nr. 5, p. 1; A. VAN-

DEWALLE en B. PHILIPPART DE FOY, “Assurances-vie: le Vlabel s’attaque aux assurances-vie et s’emmêle 

les pinceaux – Analyse et solutions”, Revue de planification patrimoniale belge et internationale, 2016/1, 

p. 53; P. VAN EESBEECK, “Verzekeringsgift: schenkbelasting plus erfbelasting, dixit Vlabel”, Fiscoloog, 

nr. 1451, p. 6. 
27 Brief van 9 april 2013, nr. EE/105.349, niet gepubliceerd maar wel geciteerd door S. HUBRECHT, “De 

uitschakeling van artikel 8 W.Succ. door een verzekeringsgift”, Nieuwsbrief Successierechten, 2012-2013, 

nr. 7, p. 5-6. 

De belastingadministratie heeft het in dit voorbeeld enkel over het niet-verschuldigd zijn van erfbelasting 

bij het overlijden van A en dus in de nalatenschap van A. Mocht echter B overlijden vóór A of binnen drie 

jaar na A, kan er wel sprake zijn van verschuldigdheid van erfbelasting in de nalatenschap van B, dit in 

toepassing van artikel 2.7.1.0.6, § 2, lid 2 VCF (voor het Brussels en Waals Gewest is de tegenhanger 

hiervan terug te vinden in artikel 8, lid 2 W.Succ.). We gaan in de bespreking hierna niet verder in op dit 

scenario, waarvan de analyse op de koop toe nog afhankelijk kan zijn van de omstandigheid waarin de 

verzekeringsgift aan de basis al dan niet gepaard ging met een beding van terugkeer, waarbij de begiftigde 

mogelijk een derde-begunstigde zou hebben aangeduid en het contract na aanvaarding door die begunstig-

de geregistreerd zou zijn met toepassing van de schenkbelasting, enz. 
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Het Vlabel-standpunt is ingegaan op 1 maart 2016 en geldt voor nalatenschappen die 

vanaf die datum openvallen. Zelfs als de verzekeringsgift eerder plaatsvond28. 

 

4.4. Nieuw Vlaams decreet 
 

Sinds de uitvaardiging van het Vlabel-Standpunt nr. 15133 op 12 oktober 2015 werden 

diverse constructies uitgedokterd en voorgelegd aan Vlabel om toch die (dubbele) be-

lasting te vermijden. We komen hierop terug in punt 4.5. Maar laat ons eerst inzoomen 

op de decretale aanpassing die het Vlaamse Parlement op 23 december 2016 heeft 

aangenomen29.  

 

Opvallend hierbij is dat de Memorie van toelichting bij het decreet Vlabel meteen over 

zowat de hele lijn in het gelijk stelt en dus alle auteurs die het Vlabel-Standpunt in 

vraag hebben gesteld en zelfs de federale belastingadministratie (cf. voormelde brief 

van 9 april 2013) in het ongelijk stelt30. De Raad van State lijkt het echter nogal moei-

lijk te hebben met het door de Memorie van toelichting verkondigde ‘grote gelijk’ van 

Vlabel op basis van de huidige wetteksten31.  

 

Maar laat ons focussen op de inhoudelijke nieuwigheid die het decreet aanbrengt in de 

sfeer van de verzekeringsgift. In een nieuwe tweede paragraaf van artikel 2.7.3.2.8 

VCF wordt nu gesteld dat het aan erfbelasting onderworpen (overlijdens)kapitaal dat 

aan de begiftigde toevalt bij het later overlijden van de schenker, vooraf verminderd 

wordt met de grondslag waarover ter gelegenheid van de (registratie van de) verzeke-

ringsgift al schenkbelasting32 werd betaald.  

 

Dit betekent concreet het volgende. Stel dat een levensverzekering met een afkoop-

waarde van 100 wordt geschonken en dat deze verzekeringsgift geregistreerd werd met 

betaling van de lineaire schenkbelasting over die 100 (als een Belgische notaris tus-

senkomt is er sprake van verplichte registratie, in alle andere gevallen is de registratie-

                                                 
28 Dit houdt een vorm van retroactiviteit in waarvan de rechtsleer oordeelt dat die ongeoorloofd is (zie in 

die zin N. GEELHAND DE MERXEM, “De toepassing in de tijd van nieuwe en strengere fictiebepalingen”, 

Notarieel en Fiscaal Maandblad, 2016/3, p. 87). 
29 Art. 34 en 35 van het Vlaams decreet van 23 december 2016 houdende diverse fiscale bepalingen en 

bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, Belgisch Staatsblad 30 december 

2016.  
30 Parl. St., Vlaams Parlement, 2016-17, nr. 928/1, p. 19-20. 
31 Parl. St., Vlaams Parlement, 2016-17, nr. 928/1, p. 106 en volgende. 
32 Opvallend is dat het nieuwe artikel 2.7.3.2.8, § 2 VCF het heeft over het bedrag waarop ter gelegenheid 

van de verzekeringsgift al schenkbelasting werd betaald. Strikt genomen doelt de term ‘schenkbelasting’ 

enkel op de ‘Vlaamse’ schenkbelasting en niet op de Brusselse of Waalse schenkingsrechten. Dit zou be-

tekenen dat als een verzekeringsgift in Brussel of Wallonië plaatsvindt en er ook in Brussel of Wallonië 

schenkingsrechten betaald worden, maar waarbij de schenker naderhand naar Vlaanderen verhuist en in 

het Vlaams Gewest overlijdt, de begiftigde alsnog op het volledig overlijdenskapitaal Vlaamse erfbelas-

ting zou moeten betalen. Vlabel heeft echter in zijn Standpunt nr. 17013 van 6 maart 2017 laten weten dat 

de term ‘schenkbelasting’ moet worden geïnterpreteerd als ‘schenkbelasting of registratierecht voor 

schenkingen’. Waalse of Brusselse schenkingsrechten hebben leiden dus ook tot een vermindering van de 

heffingsgrondslag van de Vlaamse erfbelasting. 
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formaliteit facultatief). Stel vervolgens dat de begiftigde bij het later overlijden van de 

schenker een overlijdenskapitaal van 120 ontvangt. Hij zal dan over die ‘aangroei’ of 

‘meerwaarde’ van 20 (120 – 100) alsnog progressieve erfbelasting moeten betalen. En 

als de verzekeringsgift niet aan schenkbelasting werd onderworpen (omdat er geen no-

tariële tussenkomst was of slechts tussenkomst van een buitenlandse notaris en de ver-

zekeringsgift niet vrijwillig ter registratie werd aangeboden) is de begiftigde progres-

sieve erfbelasting verschuldigd over het volledige overlijdenskapitaal, in ons voor-

beeld is dat op de volle 120. Ook als de verzekeringsgift meer dan drie jaar voor het 

overlijden plaatsvond. 

 

Ook na die decretale ingreep blijft het verschil in fiscale behandeling tussen enerzijds 

een ‘klassieke’ schenking van een geldsom, aandelenportefeuille of schilderij en an-

derzijds de schenking van eenzelfde som die belegd is in een levensverzekering, dus 

enorm.  
 

 Op een niet geregistreerde ‘klassieke’ schenking (waarop derhalve ook geen 

schenkbelasting wordt betaald) blijft de erfbelasting volledig achterwege als de 

schenker nog minstens drie jaar na de schenking in leven blijft (cf. art. 2.7.1.0.5 

VCF; zie punt 4.2), maar bij een verzekeringsgift geldt die regel blijkbaar niet: 

daar wordt het volledige overlijdenskapitaal aan erfbelasting onderworpen, ook 

als de schenker meer dan drie jaar na de verzekeringsgift overlijdt.  
 

 En als er op een ‘klassieke’ schenking wel schenkbelasting werd betaald, is er la-

ter nooit erfbelasting meer op verschuldigd, ook niet op de meerwaarde die tus-

sen het moment van de schenking en het later overlijden van de schenker op het 

geschonken goed is ontstaan, terwijl bij een verzekeringsgift die meerwaarde 

structureel wel wordt belast.  

 

Op de vraag van de Raad van State hoe deze verschillende behandeling kan verant-

woord worden, kwam er van de Vlaamse regering niet echt een antwoord33. De Raad 

van State twijfelt er zelfs aan dat het Vlaams Gewest in het licht van de bijzondere fi-

nancieringswet zelfs bevoegd is belasting te heffen op wat oogt als een ‘meerwaarde 

op geschonken goederen’. “Het zal […] aan het Grondwettelijk Hof toekomen om 

hierover in voorkomend geval definitief uitsluitsel te geven”, stelt de Raad van State34. 

 

In het voorontwerp van decreet was het voorts nog de bedoeling de nieuwe regeling te 

laten ingaan op 1 maart 2016. Niet toevallig was dat ook de datum die Vlabel als in-

gangsdatum van zijn nieuwe standpunt had vastgelegd (zie punt 4.3). Op die manier 

wilde men blijkbaar ook al voor overlijdens vanaf 1 maart 2016 de nieuwe (gedeelte-

lijke) ‘vrijstelling’ laten ingaan die het decreet invoert (de uitleg die de Vlaamse rege-

ring hierover gegeven heeft aan de Raad van State is nogal warrig). Maar ook hiermee 

had de Raad van State het moeilijk. De Raad van State lijkt tussen de lijnen door te 

suggereren dat de terugwerkende kracht wel eens niet voordelig maar nadelig zou 

                                                 
33 Parl. St., Vlaams Parlement, 2016-17, nr. 928/1, p. 109. Ook in de bevoegde parlementscommissie werd 

deze ‘discriminatie’ gehekeld (Parl. St., Vlaams Parlement, 2016-17, nr. 928/3, p. 13-14). 
34 Parl. St., Vlaams Parlement, 2016-17, nr. 928/1, p. 109. 
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kunnen uitvallen voor de belastingplichtige in de mate dat het Vlabel-Standpunt niet 

zou sporen met de toenmalige teksten …35. De Vlaamse regering heeft die retroactieve 

inwerkingtredingsdatum dan ook laten vallen. De ingangsdatum van de nieuwe rege-

ling inzake heffingsgrondslag van de erfbelasting op verzekeringsgiften werd vastge-

legd op de tiende dag na de publicatie van het decreet in het Staatsblad. Aangezien het 

decreet op 30 december 2016 in het Staatsblad verscheen, is de nieuwe regeling dus 

ingegaan op nalatenschappen die openvallen vanaf 9 januari 2017 (zie echter voetnoot 

28). 

 

4.5. Uitwegen 

4.5.1. Inleiding 
 

Nog voordat de Vlaamse regering in oktober 2016 met haar ontwerpdecreet op de 

proppen kwam, werd Vlabel al herhaaldelijk aangesproken over pistes die moesten 

toelaten elke vorm van (dubbele) belasting (schenkbelasting en erfbelasting) te ver-

mijden. Die ‘uitwegen’ blijven pertinent in de mate dat, zoals blijkt uit punt 4.4, het 

Vlaams decreet maar een heel gedeeltelijke en halfslachtige oplossing biedt voor de 

verzekeringsgift. 

 

4.5.2. Piste 1: Afkoop 
 

Een eerste ‘uitweg’ bestaat er in dat de begiftigde de geschonken levensverzekering 

zelf afkoopt voordat de verzekerde-schenker overlijdt36. Dan kan artikel 2.7.1.0.6 VCF 

geen toepassing vinden. Afkoop van een levensverzekering kan echter nadelig zijn: 

taxatie van intresten in tak 21 bij afkoop tijdens de eerste 8 jaar op basis van een ver-

ondersteld minimumrendement van 4,75%, verlies van levenslange intrestgarantie 

(voor wat oudere contracten is die vaak bijzonder aantrekkelijk), mogelijke afkoop-

vergoeding, enz. (zie ook punt 4.2). 

 

4.5.3. Piste 2: Wijziging begunstigde (‘AAB’ → ‘BAB’ → ‘BAC’) 
 

Een andere mogelijkheid die naar voor werd geschoven om dubbele taxatie te vermij-

den, bestaat erin dat de begiftigde B na de verzekeringsgift (‘AAB’ → ‘BAB’), over-

gaat tot aanduiding van een andere begunstigde, bv. zijn echtgenoot of zijn eigen kin-

deren (‘AAB’ → ‘BAB’ → ‘BAC’)37. Door de verzekeringsgift is de begiftigde im-

mers ook titularis geworden van het recht om de begunstigde te wijzigen. De ‘bedin-

                                                 
35 Parl. St., Vlaams Parlement, 2016-17, nr. 928/1, p. 108. 
36 Cf. Vlabel-Standpunt nr. 15142, punt 1. 
37 Cf. Vlabel-Standpunt nr. 15133 en nr. 15142, punt 1. 
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ger’ is hier dus niet langer A maar B. Met als gevolg dat er op de uitkering aan C bij 

het later overlijden van A geen erfbelasting verschuldigd zou zijn38. 

 

Maar ook dat brengt niet echt soelaas, want die piste verplicht de begiftigde B ertoe 

om wat hij gekregen heeft, als het ware ‘door te schenken’ aan een derde, wat in veel 

gevallen helemaal niet de bedoeling is. Als de nieuwe begunstigde (C) de echtgenote 

van B is, zou B de verzekeringsprestatie die aan C toekomt, echter alsnog van C kun-

nen terugvorderen. Dit volgens het civielrechtelijk principe dat schenkingen tussen 

echtgenoten altijd herroepbaar zijn. 

 

Nog dit. Vlabel waarschuwt dat als B louter tijdelijk C aanduidt als begunstigde om 

nadien de begunstigde opnieuw naar zich toe te trekken (‘AAB’ → ‘BAB’ → ‘BAC’ 

→ ‘BAB’), er in zijn ogen sprake is van een ‘fiscaal misbruik’… 

 

4.5.4. Piste 3: Wijziging begunstigde (‘AAC’ → ‘BAC’ → ‘BAB’) 
 

Een eerste echte doorbraak kwam er met de Vlaamse ruling nr. 15009 van 21 decem-

ber 2015. Daarin werd gesteld dat als de begunstigde van de levensverzekering en de 

begiftigde van de verzekeringsgift verschillende personen zijn en de begiftigde na de 

verzekeringsgift de begunstiging naar zich toetrekt, er in hoofde van de begiftigde 

sprake is van een beding ten gunste van zichzelf.  

 

Een voorbeeld ter illustratie. Stel dat verzekeringnemer A op zijn hoofd een levensver-

zekering sluit en daarin zijn echtgenoot C als begunstigde aanduidt (‘AAC-

configuratie). A doet vervolgens een verzekeringsgift aan zijn zoon B (‘AAC’ → 

‘BAC’). En vervolgens duidt B zichzelf als nieuwe begunstigde aan (‘AAC’ → ‘BAC’ 

→ ‘BAB’, zijnde een beding ten gunste van zichzelf, waarop artikel 2.7.1.0.6 VCF 

geen betrekking heeft). 

 

Deze ruling werd naderhand echter flink uitgehold door een andere ruling en door een 

nieuw Vlabel-Standpunt, die beiden toch weer de wenkbrauwen doen fronsen. 
 

 In zijn ruling nr. 16017 van 18 april 2016 heeft de Vlaamse rulingdienst nogal 

verassend gesteld dat als de begiftigde van de verzekeringsgift initieel al als me-

debegunstigde was aangeduid en die begiftigde na de verzekeringsgift de andere 

begunstigden schrapt en zichzelf dus als enige begunstigde aanduidt, deze hande-

ling een ‘fiscaal misbruik’ uitmaakt. 
 

 En in een aanvulling van 13 juni 2016 op zijn al eerder aangehaald Standpunt  

nr. 15133 stelt Vlabel dat er ook in een ander geval sprake is van ‘fiscaal mis-

bruik’. Vlabel doelt hier op de situatie waarin de begiftigde van de verzekerings-

gift weliswaar niet de hoofdbegunstigde, maar hooguit subsidiaire begunstigde is 

(dit komt in de praktijk heel vaak voor in de begunstigingsclausule van het type 

                                                 
38 We veronderstellen hierbij dat B zelf op dat ogenblik nog in leven is en minstens drie jaar na het over-

lijden van A nog steeds in leven is (zie ook voetnoot 27). 
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‘de echtgenoot van de verzekeringnemer, bij gebreke de kinderen van de verze-

keringnemer’). Als de begunstigde van de verzekeringsgift de hoofdbegunstigde 

naderhand schrapt en op die manier zelf het overlijdenskapitaal zal ontvangen, is 

er volgens Vlabel eveneens sprake van ‘fiscaal misbruik’ en is de begunstigde 

van de verzekeringsgift toch erfbelasting verschuldigd. Noteer echter dat Vlabel 

deze hoogst betwistbare passage begin 2017 uit zijn Standpunt geschrapt heeft. 

Voorzichtigheid blijft echter geboden, daar het niet uit te sluiten valt dat Vlabel 

er ook na die schrapping wel eens van zou kunnen uitgaan dat het beding ten 

gunste van de kinderen-begiftigden nog steeds uitgaat van de schenker indien 

zijn echtgeno(o)t(e) vóór hem zou overlijden of in geval van echtscheiding…  

 

Kortom om de voormelde ruling nr. 15009 van 21 december 2015 volop uitwerking te 

laten krijgen, is het aan te bevelen dat iemand anders dan de begiftigde van de over-

wogen verzekeringsgift als enige begunstigde wordt aangeduid. En er wordt ook best 

niet in een subsidiaire begunstigingsaanwijzing voorzien. 

 

4.5.5. Piste 4: Wijziging begunstigde (‘AAerfgenamenA’ → ‘BAerfgenamenA’ 

→ ‘BAB’) 
 

Laat ons nog even terugkomen op de ruling nr. 15009 van 21 december 2015 (zie punt 

4.5.4). Daar kwam ook de casus aan bod waarbij de verzekeringnemer (A) ‘zijn wette-

lijke erfgenamen’ als begunstigden had aangeduid. Als die polis naderhand wordt ge-

schonken aan zoon (B) die vervolgens zichzelf aanduidt als begunstigde, aanvaardt de 

Vlaamse rulingdienst dat er sprake is van een beding ten gunste van zichzelf (zie rand-

nummer 19 van de ruling). En dat B derhalve op het overlijdenskapitaal dat hij bij het 

later overlijden van de schenker-verzekerde A zal ontvangen geen erfbelasting ver-

schuldigd is39. 

 

4.5.6. Piste 5: Wijziging begunstigde (‘AA–’ → ‘BA–’ → ‘BAB’) 
 

Dezelfde filosofie als die welke hiervoor besproken werd in punt 4.5.5 is terug te vin-

den in een (niet gepubliceerd) Vlabel-Standpunt van 8 september 2016, dat breed werd 

uitgesmeerd in de pers40.  

 

Het gaat om de situatie waarbij in de initiële levensverzekering (dus vóór de verzeke-

ringsgift) helemaal geen begunstigde wordt aangeduid (of als er wel begunstigden 

werden aangeduid, de begunstigingsclausule geschrapt en dus ‘weggegomd’ wordt 

nog voordat de verzekeringsgift wordt doorgevoerd) (‘configuratie AA–’). In dit geval 

                                                 
39 Er valt hierbij te noteren dat de begunstigingsclausule ‘de wettelijke erfgenamen’ krachtens artikel 174 

van de Verzekeringswet gelijkstaat met de begunstigingsclausule ‘de nalatenschap’ en derhalve aan de 

basis al geen ‘derdenbeding’ inhoudt zoals bedoeld in artikel 2.7.1.0.6, § 1, eerste lid VCF. 
40 J. STEENACKERS, “Een levensverzekeringscontract schenken kan in Vlaanderen weer zonder erfbelas-

ting”, Trends/Moneytalk, 13 oktober 2016; N. BOLLEN, “Hoe ontsnappen aan dubbele belasting op verze-

keringsgift?”, De Tijd, 13 oktober 2016.  
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stelt artikel 170 van de Verzekeringswet dat de verzekeringsprestatie toevalt aan de 

verzekeringnemer of aan zijn nalatenschap. De redenering is dat door de verzekerings-

gift, de begiftigde als (nieuwe) verzekeringnemer luidens voormeld artikel 170 van de 

Verzekeringswet het overlijdenskapitaal zal genieten. En dit dus in toepassing van de 

wet en niet van een derdenbeding.  

 

Vlabel aanvaardt hierbij blijkbaar dat als er initieel wel begunstigden werden aange-

duid, maar die begunstigingsclausule (net) voor de verzekeringsgift werd geschrapt, er 

geen sprake is van enig ‘fiscaal misbruik’ omdat het de erflater en niet de belasting-

plichtige is die de handeling gesteld heeft41.  

 

De vraag die daarbij rijst is of het wel klopt dat de begiftigde na de verzekeringsgift 

als (nieuwe) verzekeringnemer kan bestempeld worden voor de toepassing van artikel 

170 van de Verzekeringswet. De heersende rechtsleer meent van wel42, maar deze ana-

lyse lijkt ons ietwat kort door de bocht te gaan. Zo definieert de verzekeringswetge-

ving de verzekeringnemer als de “persoon die de overeenkomst sluit met de verzeke-

ringsonderneming”43. Welnu, de cessionaris van de rechten van de verzekeringnemer 

(bv. in het kader van een verzekeringsgift) is of wordt daarom nog niet de persoon die 

de verzekeringsovereenkomst heeft gesloten. We kunnen dus wel ergens begrijpen dat 

er gesteld wordt dat de cessionaris van alle rechten van de verzekeringnemer de facto 

de nieuwe verzekeringnemer is, maar of dit ook de iure zo is, is maar zeer de vraag.  

 

Om discussies op dat vlak de pas af te snijden, lijkt het ons dan ook wenselijk dat de 

begiftigde zich na de verzekeringsgift zelf formeel aanstelt als nieuwe begunstigde. De 

voormelde ruling nr. 15009 van 21 december 2015 (zie punt 4.5.5) lijkt ons daar een 

pad voor geëffend te hebben. Maar een formele bevestiging hiervan door Vlabel zou 

welkom zijn. 

 

4.6. Wat met eerdere verzekeringsgiften? 
 

De vraag rijst wat er nog kan of moet gebeuren met verzekeringsgiften die eerder 

plaatsvonden en die niet passen in de voormelde in punt 4.5 besproken structuren die 

toelaten de erfbelasting (helemaal) te vermijden.  

 

                                                 
41 Zie in dit verband ook de circulaire nr. 5/2013 van 10 april 2013 waarin de belastingadministratie beves-

tigde dat enkel rechtshandelingen die de belastingplichtige zelf heeft gesteld, een ‘fiscaal misbruik’ kun-

nen uitmaken voor de toepassing van de algemene antimisbruikbepaling inzake successierechten; en dat 

dit bijgevolg niet geldt voor rechtshandelingen van de ‘erflater’, aangezien hij niet de belastingplichtige is. 
42 C. DE GEYTER, “Giften met betrekking tot de levensverzekering op verzekeringsrechtelijk vlak”, in Le-

vensverzekeringen en giften / Assurances vie et libéralités, Tijdschrift voor Verzekeringen 2008, Dossier 

nr. 14, p. 74; J.-C. ANDRÉ-DUMONT, Assurance vie des particuliers, Waterloo, Kluwer, 2009, p. 181 en 

376; C. DEVOET, Les assurances de personnes, Limal, Anthemis, 2011, p. 498-499 en p. 502-503. 
43 Cf. definitie nr. 2 in Bijlage 2 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2003 betreffende de levens-

verzekeringsactiviteit. De Verzekeringswet van 4 april 2014 geeft zelf geen definitie van de ‘verzekering-

nemer’, maar in de definitie die zij van de ‘verzekeringsovereenkomst’ geeft in artikel 5, 14° en ook uit 

andere passages (zoals artikel 5, 32°, c.), blijkt toch eenzelfde teneur. 
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Er kan alvast aan gedacht worden om niet geregistreerde verzekeringsgiften alsnog te 

registreren tegen het lineair schenkbelastingtarief (3% in rechte lijn en tussen partners 

in het Vlaams Gewest) om op die manier dan toch minstens a rato van de afkoop-

waarde van de polis, de latere progressieve erfbelasting te vermijden.  

 

En wat betreft de ‘aangroei’ of ‘meerwaarde’ van de poliswaarde na de verzekerings-

gift, kan een optie er misschien in bestaan om die aangroei of meerwaarde stelselmatig 

‘af te romen’ door een gedeeltelijke afkoop door te voeren. 

 

4.7. Wat in het Brussels en het Waals Gewest? 
 

Bij ons weten hebben noch het Brussels noch het Waals Gewest enig nieuw standpunt 

in die kwestie ingenomen. Mogelijk moet er voor het Brussels en het Waals Gewest 

van uitgegaan worden dat de administratie er nog steeds het standpunt aankleeft dat de 

federale belastingadministratie in zijn brief van 9 april 2013 vertolkt had (zie punt 

4.3). 

 

Misschien is het ‘voor de zekerheid’ niet slecht dat de schenker, alvorens tot een ver-

zekeringsgift over te gaan, er voor zorgt dat de polis een configuratie aanneemt zoals 

beschreven in de punten 4.5.5 en 4.5.6, en waarbij de begiftigde zich na de verzeke-

ringsgift formeel zelf aanstelt als nieuwe begunstigde. 
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5. Beleggingsverzekeringen op twee hoofden 

5.1. Waarover gaat het? 
 

Levensverzekeringen met twee verzekeringnemers en twee verzekerden zijn ingebur-

gerd in de sfeer van de beleggingsverzekeringen van tak 21 en tak 23. De meest voor-

komende combinatie is de zogeheten configuratie ‘laatststervende’. Die werkt als 

volgt: 
 

 verzekeringnemers:     A en B 
 

 verzekerden:      A en B 
 

 begunstigde bij louter overlijden van A:       – 
 

 begunstigde bij louter overlijden van B:       – 
 

 begunstigde bij het laatste overlijden van A en B:     C 

 

Dergelijke verzekeringen worden in de regel gesloten door echtgenoten of wettelijk of 

feitelijk samenwonenden (A en B). Bij het overlijden van A of B is er (nog) geen uit-

kering. Pas wanneer A én B (al dan niet simultaan) overleden zijn, keert de verzeke-

raar de verzekeringsprestatie uit aan de begunstigde(n), bv. de kinderen van de verze-

keringnemers. 

 

Zoals gezegd, is er dus bij het louter overlijden van A of B nog geen uitkering. Wel 

voorzien die levensverzekeringen veelal in een wederzijdse post mortem-overdracht 

van alle rechten op de polis (afkooprecht, recht om de begunstigden te wijzigen, enz.) 

door de eerststervende verzekeringnemer aan de langstlevende verzekeringnemer (cf. 

art. 183 en 184 Verzekeringswet). De grote onbekende bij het sluiten van dergelijke 

verzekering, is wie van A of B eerst zal sterven. Voormelde wederzijdse post mortem 

overdracht van alle rechten houdt in dat als A eerst sterft, B voor 100% ‘titularis’ 

wordt van de levensverzekering (met bijhorend afkooprecht) die dan op zijn of haar 

hoofd – vaak levenslang – verder loopt. En omgekeerd wordt A voor 100% ‘titularis’ 

van de levensverzekering die op zijn of haar hoofd verder loopt als B eerst overlijdt. 

 

5.2. Is er erfbelasting verschuldigd door de langstlevende? 
 

Met dergelijke wederzijdse post mortem-overdracht van alle rechten op de polis door 

de eerststervende verzekeringnemer aan de langstlevende verzekeringnemer, vertoont 

zo’n levensverzekering veel verwantschap met de wijdverspreide aanwas- of tontine-

bedingen. In de vakliteratuur wordt trouwens, naar het beeld van die aanwas- en tonti-

nebedingen, vrij algemeen aangenomen dat als er een ‘evenwaardig kanscontract’ 

voorligt en als ook het akkoord van beide verzekeringnemers nodig is om te sleutelen 
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aan het contract of het contract af te kopen, de overlevende verzekeringnemer ten gun-

ste van wie de levensverzekering aldus ‘aanwast’, geen erfbelasting verschuldigd is44.  

 

Sommige rechtsleer45 is verder gegaan en meent dat de erfbelasting structureel achter-

wege blijft in hoofde van de langstlevende verzekeringnemer, zelfs als er geen even-

wichtig kanscontract voorligt (bv. omdat slechts één van beide verzekeringnemers de 

volledige premie betaalt, of gewoonweg omdat er maar één verzekeringnemer optreedt 

– maar de polis wel twee verzekerden telt), en zelfs tussen echtgenoten getrouwd met 

gemeenschap van goederen. Het betoog van die auteurs heeft zelfs gehoor gevonden 

bij de (federale) Rulingdienst46, al roepen die rulings wel vragen op47. Zij nodigen dan 

ook uit tot voorzichtigheid.  

 

Wat het Vlaams Gewest betreft, moet er op basis van het nieuw artikel 2.7.1.0.6, § 1, 

derde lid VCF, zoals ingevoegd door artikel 34 van het Vlaams decreet van 23 decem-

ber 2016, in dit geval naar onze mening van worden uitgegaan dat de langstlevende 

verzekerde wel erfbelasting verschuldigd is op de sommen die hem kosteloos toeko-

men, maar pas op het ogenblik waarop hij effectief een uitkering krijgt (bv. bij af-

koop)48.  

 

Wat betreft echtgenoten getrouwd met gemeenschap van goederen, verzeilen we wel-

licht ook hier, wat het Brussels en het Waals Gewest betreft, in de discussie over het 

                                                 
44 Voor verdere beschouwingen over de kenmerken van een ‘evenwaardig kanscontract’ en voor verdere 

verwijzingen naar de rechtsleer en administratieve standpunten in dit verband, P. VAN EESBEECK en  

J. RUYSSEVELDT, Beleggingsverzekeringen, Knokke, Lex Forum, 2014, 246 en volgende.  

Zie in die zin ook, wat betreft het Vlaams Gewest, het eerste gedeelte van het Vlabel-Standpunt nr. 16029 

van 20 april 2016. Naar onze mening wordt deze passage van het Vlabel-Standpunt niet ontkracht door de 

aanpassingen die werden aangebracht door het Vlaams decreet van 23 december 2016, ook niet als de 

langstlevende verzekeringnemer effectief overgaat tot afkoop van de levensverzekering waarvan hij enige 

titularis geworden is. Een formele bevestiging hiervan door Vlabel zou echter welgekomen zijn, te meer 

daar het nieuwe Vlabel-Standpunt nr. 17016 van 3 april 2017 stelt dat het voormelde eerdere Vlabel-

Standpunt nr. 16029 van 20 april 2016 niet meer geldt voor overlijdens vanaf 1 januari 2017 en dit nieuwe 

Standpunt in alle talen zwijgt over de al dan niet toepassing van erfbelasting in hoofde van de langstleven-

de echtgenoot (zie ook verder onder voetnoot 48). 

Of dit ook geldt voor echtgenoten getrouwd met gemeenschap van goederen, is al veel minder duidelijk 

(zie hieronder). 
45 B. HUTS, “Le sort des contrats d’assurance vie au regard de l’article 8 du Code des droits de succes-

sion”, in Actualités civiles et fiscales en droit successoral (ed. P. De Page en A. Culot), Anthemis, 2006, 

p. 146-147. 
46 Rulings nr. 2014.049 van 1 april 2014, nr. 2014.193 van 14 oktober 2014, nr. 2014.363 van 4 november 

2014, nr. 2014.364 van 4 november 2014, nr. 2014.665 van 3 februari 2015, nr. 2015.521 van 5 juli 2016, 

nr. 2015.655 van 5 juli 2016, nr. 2016.082 van 5 juli 2016 en nr. 2016.437 van 12 juli 2016. 
47 Zie hierover P. VAN EESBEECK, “Geen successierecht op overdracht afkooprecht levensverzekering?”, 

Fiscoloog, nr. 1497, p. 4. 
48 P. VAN EESBEECK, “Erfbelasting op levensuitkering enkel bij effectieve uitkering”, Fiscoloog, nr. 1504, 

p. 6. Ondanks de ietwat dubbelzinnige libellering van het nieuw artikel 2.7.1.0.6, § 1, derde lid VCF, zijn 

wij van oordeel dat die nieuwe tekst geen onweerlegbaar vermoeden van kosteloosheid heeft ingevoerd 

(contra: C. DEVOET, “Le Parlement flamand au secours de son administration fiscale”, Actualités fiscales, 

2017, nr. 7, p. 6). Een bevestiging hiervan vanwege Vlabel zou welgekomen zijn (zie echter ook voetnoot 

44 hiervoor). 
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fiscaal lot van een levensverzekering die verder loopt op naam van de overlevende 

echtgenoot, die belicht werd in punt 2.2, zij het misschien met ‘accentverschillen’49. In 

het Vlaams Gewest lijkt ons dan weer het regime zoals beschreven in punt 2.3 even-

eens toepassing te vinden op een levensverzekering op twee hoofden gesloten door en 

tussen echtgenoten getrouwd met gemeenschap van goederen en waarbij de premies 

betaald werden met gemeenschapsgelden. 

 

5.3. Is er erfbelasting verschuldigd door de begunstigde? 
 

In punt 5.2 kwam de vraag aan bod of de overlevende verzekeringnemer-verzekerde al 

dan niet successierechten moet betalen op het hem overgedragen levensverzekerings-

contract. Als de overlevende verzekeringnemer-verzekerde op zijn beurt overlijdt en 

het contract tot uitkering komt, zijn de begunstigden normaal wel successierechten 

verschuldigd.  

 

In zijn hoogst opmerkelijk Standpunt nr. 16029 van 20 april 2016 heeft de Vlaamse 

belastingdienst (Vlabel) echter geoordeeld dat de begunstigden al bij het eerste over-

lijden erfbelasting verschuldigd zijn. En dit dus op een ogenblik waarop die begun-

stigden nog niets krijgen en wetende dat zij mogelijk nooit iets zullen krijgen (de over-

levende verzekeringnemer kan immers eigenhandig de polis volledig afkopen, moge-

lijk zelfs zonder medeweten van die begunstigden)50. Dit Vlabel-standpunt werd zwaar 

op de korrel genomen in de pers51. Het is trouwens als reactie op die kritiek dat er nog 

een last minute-amendement in het Vlaams decreet van 23 december 2016 werd ge-

schoven. Het decreet heeft aldus die ‘ongerijmdheid’ uit de wereld geholpen. Luidens 

het nieuw artikel 2.7.1.0.6, § 1, lid 3 VCF (zoals ingevoegd door artikel 34 van het 

Vlaams decreet van 23 december 2016), is er enkel erfbelasting verschuldigd door wie 

effectief een som ontvangt ten kosteloze titel, en dit ook pas op het ogenblik waarop 

de betrokkene die som ontvangt. In zijn Standpunt nr. 17016 van 3 april 2017 stelt 

Vlabel in dit verband dat als de begunstigde door de langstlevende niet werd gewij-

zigd, de begunstigde prorata erfbelasting verschuldigd is in de nalatenschap van de 

eerstoverleden verzekeringnemer en in de nalatenschap van de laatstoverleden verze-

keringnemer. 

 

 

 

                                                 
49 Uit de reeks rulings geciteerd in voetnoot 46, zijn er twee (met name ruling nr. 2014.665 van 3 februari 

2015 en ruling nr. 2016.437 van 12 juli 2016) die betrekking hebben op verzekeringen gesloten door met 

gemeenschap van goederen getrouwde verzekeringnemers. 

We gaan hier niet verder in op de mogelijke civielrechtelijke vraagstukken die een levensverzekering op-

roept die gezamenlijk gesloten wordt door echtgenoten getrouwd met gemeenschap van goederen. 
50 Zie hierover P. VAN EESBEECK, “Betwistbaar Vlabel-Standpunt over levensverzekering op twee hoof-

den”, Fiscoloog, nr. 1473, p. 7. 
51 E. CLEEREN, “Kinderen belast op levensverzekering nog voor ze kapitaal ontvangen”, De Tijd, 28 sep-

tember 2016. 


