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Weg met estate planning!

Alain Verbeke

Hoofdredacteur

De estate planning revolutie

Toen ik in 1995 in de notariële praktijk stapte, was het begrip estate planning,

vermogensplanning of successieplanning vrijwel onbekend. Natuurlijk werd er

in bepaalde dossiers nagedacht over besparing van successierechten. Maar een

systematische en geïntegreerde aanpak ontbrak volledig. Testamenten en huwe-

lijkscontracten werden vooral civielrechtelijk benaderd en waren het terrein van

het notariaat. Fiscale adviseurs hadden enkel aandacht voor tax planning. Voor

velen was familiaal vermogensrecht een softe materie, sterk gelinkt aan het fami-

lierecht. IPR kwam al helemaal niet in het scenario voor.

Nederbelgen

Ik had het grote voorrecht deel te mogen uitmaken van de vooraanstaande prak-

tijk van notaris Casman in Antwerpen. Deze speelde een ware voortrekkersrol

in de ontwikkeling van de Belgische estate planning. De golf van Nederbelgen,

Nederlandse fiscale vluchtelingen die zich medio de jaren negentig massaal in

het noorden van ons land kwamen vestigen, leverde daaraan een belangrijke

bijdrage. Om aan de vele wensen en bekommernissen van dit hoogstaande maar

veeleisende cliënteel te voldoen, dienden wij creatief na te denken en begane

paden te verlaten.

Zo ontstond bijvoorbeeld het verblijvingsbeding onder last, later ontwikkeld tot

het keuzebeding met vordering, goed bekend als de Casman-clausule. Zo wer-

den de verrekenbedingen, aanvankelijk bekend als alsof-beding, uitgewerkt en

verfijnd. In testamenten werd het ik-opa beding geïntroduceerd. Duo-legaten

werden ontwikkeld. Alternatieve beschikkingen, uitsluitingsclausules, bewind-

voeringen, fideicommissen werden toegevoegd als modaliteiten aan schenkingen

en testamenten. IPR-analyses dwongen ons tot verdere verfijningen en aanpas-
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singen. De certificeringspraktijk werd “booming”, maatschappen werden popu-

lair als valabel alternatief.

Met de Nederbelgen alleen zou er wellicht louter sprake geweest zijn van een

evolutie, niet van de revolutie die wij het laatste decennium hebben gezien. Een

aantal andere samenlopende ontwikkelingen hebben alles echter in een zodanige

stroomversnelling gebracht, dat er sinds een paar jaar sprake is van een ware

estate planning revolutie.

Banken

De steeds toenemende concurrentie tussen de banken, die hen dwong te zoeken

naar allerlei mechanismen van klantenbinding, gecombineerd met de enorme

beurshausses van enkele jaren terug, zorgde ervoor dat personal en private

bankers allerhande aan hun goede en betere cliënten bijkomende diensten

bezorgden, zoals estate planning. Grote teams van estate planners, wealth

advisors of andere soorten van gespecialiseerde juristen werden aan de private

banking teams toegevoegd om de cliënt in al zijn vragen over opvolging en over-

dracht van vermogen te kunnen bijstaan. De estate planning analyses van

bepaalde banken zijn legendarisch. Tot dertig, veertig en meer bladzijden feite-

lijke en juridische standaardanalyses omtrent alle mogelijke opties en denk-

pistes. Altijd zorgvuldig en uitdrukkelijk gekwalificeerd als louter indicatief en

zeker geen advies (en vooral geen aansprakelijkheid).

In het kielzog daarvan zagen ook vele boekhoudkantoren, kleinere en grotere,

advocatenkantoren, en tal van zelfstandigen (de estate consultant was geboren)

hun kans om een graantje mee te pikken van deze steeds groter wordende markt.

Meer en meer werd over de grens gekeken, om vast te stellen dat in de USA al

vele jaren een drukke estate planning praktijk bestond met services voor jan en

alleman. Dat stimuleerde alleen maar het enthousiasme om op het ingeslagen

pad verder te gaan. Jan met de Pet moest en zou gepland worden. Ook een

kasbon van vijfduizend euro verdient een planning.

Decreetgever

Een tweede hiermee samenlopende ontwikkeling voltrok zich op wetgevend

vlak, met het Vlaamse Gewest in een leidende rol. Het startsein werd gegeven

met de aanpassing van de regels inzake successierechten in 1996. Plots werd

duidelijk dat goed nadenken over de organisatie van het vermogen (bv. roerend

en onroerend) een serieus impact kon hebben op de te betalen successierechten.

this jurisquare copy is licenced to KU Leuven - Faculteit Leuven - Bibliotheek



d0c101a5244b71ea01244d3101c30692

L A R C I E R

Weg met estate planning!

371

De invoering, drie jaar later, van het nultarief voor familiebedrijven in art. 60bis

W. Succ. bood een ongezien perspectief van belastingvrije overdracht. Met het

2% tarief voor schenking van aandelen van familiebedrijven (art. 140bis W.

Reg.) in 2003, maar vooral de flat rates van 3 en 7% voor schenking van roe-

rende goederen in 2004, werden instrumenten aangereikt om ook bij leven een

planning te realiseren die grote besparingen met zich meebracht. In 2007 kwam

daar ook nog de vrijstelling van successierechten voor vererving van de gezins-

woning tussen echtgenoten bovenop. De tijd van de huis-, tuin- en keukenhand-

gift als belangrijkste estate planning tool ligt stilaan achter ons.

Media

Op deze twee ontwikkelingen entte zich een derde, misschien wel doorslagge-

vende, tendens. De mediatisering van estate planning. In 2001 nam ik het initia-

tief om korte bijdragen te schrijven over allerlei aspecten van estate planning in

de rubriek Fortuin van het weekblad Trends. Door het gebruik van concrete

voorbeelden en verhaaltjes met reële personages werd de nochtans technische en

complexe materie op een vrij toegankelijke manier aan de man gebracht. In

2003 schreef ik, samen met twee collega’s, in dezelfde stijl een boekje onder de

titel Vermogensplanning. Praktisch en eenvoudig. Al gauw kreeg dit navolging.

Tal van praktizijnen leggen in allerlei magazines en kranten de basisregels van

de successieplanning uit, veelvuldig gekruid met verhaaltjes allerhande. De Jans

en Miekes van de estate planning-stories veroverden de pen van zowat elke advi-

seur met enige profileringsdrang. De praktische boeken over successieplanning

voor de gewone burger, schoten als paddenstoelen uit de grond en blijven ons

tot vandaag rond de oren vliegen. Successieplanning werd een vaste rubriek in

de populaire media.

Collectieve hysterie

Dit alles samen beschouwd, heeft ervoor gezorgd dat de estate planning revolu-

tie sinds een paar jaar een feit is. Elke modale Vlaming weet wat successieplan-

ning is. Met de invoering van de verlaagde schenkingsrechten is een enorme

schenkingsdrift teweeg gebracht. Kinderen zetten hun ouders onder druk om nu

te schenken, want iedereen doet het, en het is zo goedkoop. Mensen met een

vermogen van nog geen 100.000 euro in liquiditeiten worden benaderd door

professionals allerhande, en beïnvloed door de media, om er nu toch maar gauw

werk van te maken.

this jurisquare copy is licenced to KU Leuven - Faculteit Leuven - Bibliotheek



d0c101a5244b71ea01244d3101c30692

L A R C I E R

Tijdschrift Estate Planning 2008/5

372

Elke boekhouder, notaris, advocaat, bankier, family office, aangevuld met een

leger zelfstandige consultants en estate planners van allerlei pluimage prijst zijn

diensten aan. Het aantal estate planning specialisten is niet meer te tellen. Ik wed

dat we op elke hoek van elke Vlaamse straat een standje zouden kunnen instal-

leren dat permanent met een estate planner kan worden bemand. Met hun

advies bekomt de burger eindelijk de gemoedsrust die hem comfortabel naar de

kist moet begeleiden, en zal het hem, of liever zijn erfgenamen, zelfs bijna niets

kosten aan belastingen. Wat een vreugde, ook voor Jan Modaal!

Talloze blaadjes en magazines worden week na week volgeschreven met tips &

tricks voor vermogensplanning. De Tijd publiceerde een tijd geleden nog een

enquête met als grote conclusie dat de Belg het spoor kwijt is. Maar geen nood:

de krant is uw gids en biedt u meteen talrijke praktische tips om de juiste weg te

vinden naar een optimale erfenisplanning.

De financiële crisis van de laatste maanden heeft duidelijk gemaakt dat bankiers,

beleggers, financiële experts, etc. met zijn allen op drift geslagen zijn. Samen

kijken wij ongerust toe en duimen wij met een bang hart dat het weer goed

komt. De hype van de successieplanning die de laatste jaren alsmaar toeneemt,

is van eenzelfde orde. Een collectieve hysterie, niet gespeend van winstbejag. Wie

niet plant, is gezien.

Niets is minder waar.

Gemoedsrust

Jaren geleden schreef ik al dat estate planning op de eerste plaats gemoedsrust

is. Successieplanning omvat in essentie twee componenten. Ten eerste, civiel-

rechtelijk, de gerustheid dat het vermogen na overlijden terecht komt bij wie

men wil. Ten tweede, fiscaal, zorgen dat nabestaanden zich daarvoor niet blauw

betalen. De gemoedsrust primeert, de fiscale optimalisering is belangrijk, maar

secundair.

Al te vaak wordt de fiscale kar voor het paard gespannen. Vroeger zagen wij dat

enkel bij grotere vermogens, die allerlei fiscale en off shore constructies door de

strot werden geduwd. Vandaag blijven ook de kleinere vermogens niet gespaard.

Sommigen deinzen er niet voor terug stichtingen of trusts op te richten voor

amper één miljoen euro. Of maatschappen voor 250.000 euro. En helemaal gek

wordt het wanneer langs alle kanten aan vader en moeders mouw wordt getrok-

ken om toch maar aan elk van de vier kinderen 15.000 euro te schenken.

Ocharme.
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Hoeveel gemoedsrust zou deze estate planning gekte de gewone Vlamingen met

een vermogen van twee, drie of vierhonderd duizend euro al hebben gebracht?

Men mag niet vergeten dat de stijgende levensverwachting de ouders best tot

grote voorzichtigheid noopt. Het veilig stellen en continueren van hun levens-

standaard, ook in de komende decennia, voor het geval men de negentig jaar

benadert of haalt, moet de eerste prioriteit blijven. Als men afhankelijk wordt

van de kinderen, dan heeft men alle reden om daar niet volkomen gerust in te

zijn. Eenieder die in de praktijk staat, kan getuigen dat sommige kinderen er niet

voor terugdeinzen om dan hun verantwoordelijkheid niet op te nemen en de

betrokken ouder in de kou laten staan.

Het is een elementaire plicht van elke adviseur om geen schenkingen op touw te

zetten als niet eerst grondig de denkoefening over het “Must Have”, “Nice to

Have” en “Not to Have” met en door de cliënt is doorworsteld1. Meer nog, een

notaris, advocaat, accountant, bankier, of welke adviseur ook, die dit niet ten

berde heeft gebracht en doorgesproken, kan m.i. zijn beroepsaansprakelijkheid

in het gedrang zien komen.

Default-regels

Nog meer vragen kunnen worden geplaatst bij deze drang om mensen “dood te

plannen”, als men bedenkt dat de bestaande wettelijke default-regels, die gelden

als men niets onderneemt, niet zo slecht zijn. Zowel civielrechtelijk als fiscaal

valt het allemaal nog wel mee.

Tussen echtgenoten voorziet ons wettelijk stelsel in een gemeenschap van goede-

ren die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd (aanwinsten), waarvan elk de helft

krijgt bij overlijden. En op die helft van de overledene, en zijn eigen goederen

buiten gemeenschap (als die er zijn, meestal niet of voor zeer beperkte waardes),

vruchtgebruik voor de langstlevende echtgenoot en blote eigendom in gelijke

delen voor alle kinderen.

Ook fiscaal is dit scenario vrij gunstig. Wie een langstlevende achter laat en drie

kinderen, en een optimale spreiding heeft tussen roerende en onroerende goede-

ren, moet in Vlaanderen al meer dan twee miljoen euro netto achterlaten om

boven de 9% successiebelastingen uit te komen. Twee miljoen als nalatenschap,

dat is dan een totaal gemeenschappelijk vermogen van vier miljoen euro. Dit is

uiteraard beduidend meer dan het gemiddelde Vlaamse vermogen. Naar verluidt

zijn er in België maar circa 72.000 dollarmiljonairs (net geen 800.000 euro).

Amper 0,7% van de bevolking.
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Weg met successierechten

Waarom ons zo druk maken dan? Successieplanning mag voor de gewone mens,

met een mooi maar niet exorbitant vermogen, geen kopzorg zijn. De wetgever

mag niet langer toestaan dat Jan en alleman zich doodongerust maakt over

belastingen voor na zijn overlijden. Wij hebben al genoeg aan het hoofd met ons

beetje spaargeld.

Het angstbeeld voor hoge successierechten drijft talloze mensen in de armen van

de dwang van de estate planning. Daarmee wordt hen geen gemoedsrust

gebracht. Integendeel, stress, besprekingen met tal van adviseurs, de daarmee

gepaard gaande kosten, het gevoel te moeten maar liever niet te willen zulke

maatregelen nemen, schrik voor de oude dag, maken dat vele van deze zoge-

naamde planningen de mensen achteraf soms nog meer zorgen opleveren.

Vlaamse decreetgever, op dit vlak moet u het werk afmaken dat u begonnen

bent. Volg het goede voorbeeld van talloze andere landen.

Zo zijn er bijvoorbeeld helemaal geen successierechten in verre landen zoals

Argentinië, Australië, Bahamas, China, Costa Rica, India, Israël, Mexico,

Nieuw-Zeeland, Rusland, Qatar, Saoedi-Arabië, Singapore, de Verenigde Arabi-

sche Emiraten.

Dichter bij huis zijn er evenmin successierechten te betalen in Oostenrijk, Portu-

gal (tussen dichte verwanten), Zweden, bepaalde Zwitserse kantons. In Grie-

kenland bedraagt het maximum tarief 1%. In bepaalde Spaanse deelstaten

wordt het toepasbare belastingbedrag met 99% verminderd.

In Frankrijk, UK, Kroatië zijn er geen successierechten te betalen op de vererving

tussen echtgenoten. In Nederland is er tussen echtgenoten een vrijstelling van

meer dan 500.000 Euro. In Luxemburg zijn er geen successierechten in de rechte

lijn, en ook niet tussen echtgenoten voor zover deze gemeenschappelijke kinde-

ren hebben. Als er toch rechten verschuldigd zijn, dan wel aan een matig topta-

rief van 15%.

Nog andere Europese landen kennen zeer lage tot redelijke toptarieven zoals 5%

in IJsland, 8% in Italië (na een afschaffing van de successierechten tussen 2001

en 2007), 16% in Finland, 20% in Ierland.

Daarom, weg met de successierechten. Minstens tussen echtgenoten en in de

rechte lijn, tussen ouders en kinderen, kleinkinderen. Minstens tot een bepaald

plafond. Bijvoorbeeld tot een bepaald bedrag voor de totale netto nalatenschap,
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bv. 1 miljoen euro. Of tot een bepaalde netto verkrijging per erfgenaam. In Italië

bijvoorbeeld kan een langstlevende echtgenoot en een kind van de overledene,

elk tot 1 miljoen euro belastingvrij erven, met een belasting van 4% op het sur-

plus.

Met deze simpele maatregel zouden zeker 99% van de Vlamingen worden

bevrijd van één van de meest onnodige doembeelden van het laatste decennium,

de obsessie van de successierechten.

Budgettair kan dit geen al te dramatische gevolgen hebben. De inkomsten uit

successierechten én schenkingsrechten zijn minuscuul in de totale pot der fiscale

inkomsten. In 2007 was dat voor Nederland 1,4% en voor België 2,25%2. Het

kan niet onmogelijk zijn om op andere terreinen een lichte fiscale aanpassing

door te voeren om de hiermee verloren gegane inkomsten te compenseren.

Weg met estate planning

Met deze afschaffing van de successierechten minstens tot een bepaald plafond,

zijn voor 99% van de Vlamingen 99% van de problemen en zorgen rond estate

planning van de baan. De twee componenten van estate planning zijn dan

immers geregeld. De fiscale druk valt voor 99% van de bevolking weg omdat de

overdracht voor hen belastingvrij wordt. Civielrechtelijk valt er voor een zeer

grote meerderheid ook niet veel te plannen, omdat de huwelijksvermogensrech-

telijke en erfrechtelijke default-regels voor de meesten zeer acceptabel en

geschikt zijn.

Het zou uiteraard nuttig zijn om ook op civiel vlak een paar kleine aanpassingen

te doen zodat voor de mensen die bepaalde courante afwijkingen van de supple-

tieve regels zouden wensen, een en ander met minimale ingrepen kan worden

geregeld. Het is bijvoorbeeld aangewezen dat de civielrechtelijke regels zo wor-

den aangepast dat echtgenoten en partners elkaar maximaal kunnen bevoorde-

len, via huwelijkscontract of testament, zonder dat de kinderen daarover lastig

kunnen doen. Zet dus de erfrechtelijke reserve minstens in de koelkast tot de

langstlevende echtgenoot of partner er niet meer is3.

Met deze twee eenvoudige maatregelen, afschaffing van de successierechten tus-

sen echtgenoten en in de rechte lijn, bv. tot een netto nalatenschap van 1 miljoen

euro, en opschorting van de reservebescherming van kinderen tegenover de

langstlevende echtgenoot of partner, is voor 99% van de Vlamingen, 99% van

de angsten en zorgen over successieplanning van de baan.
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De kleine minderheid die daarbuiten valt (grote vermogens en mensen met zeer

bijzondere wensen en noden), kan dan rustig aan estate planning doen. Aldus

klopt de titel van deze bijdrage niet helemaal. Ik bedoelde inderdaad:

Voor 99% weg met estate planning!

Noten

1 Zie daarover in mijn bijdrage “Modaliteiten bij een schenking”, in Bank en Familie/Banque et

Famille, Cahiers AEDBF/EVBFR Belgium, Brussel, Bruylant, 2006, p. 137-139.
2 A. NIJS, Meervoudige successiebelasting, in Documentatiebundel Nederbelgen Seminar, Stich-

ting VermogensPlanning, Kasteel van Brasschaat, 18 november 2008, p. 38.
3 Cf. mijn editoriaal “Huwelijksvoordelen”, TEP 2008, p. 103-104.


