
Ongelijke uitbreng uit het 
gemeenschappelijk vermogen 

ERFRECHT

We illustreren dit aan de hand van vol-
gend voorbeeld : Anna en Jozef (beiden 
62 jaar oud) zijn gehuwd onder het wet-
telijk (gemeenschaps)stelsel en hebben 
samen 2 kinderen: Mieke en Kris.  Hun 
-gemeenschappelijk- vermogen be-
staat uit de gezinswoning ter waarde 
van 600.000 EUR en een beleggingspor-
tefeuille ten bedrage van 1.000.000 EUR.

Wat gebeurt er indien men niets doet ?
Indien Jozef zou overlijden, dan zal de 
éne helft van het gemeenschappelijk 
vermogen in volle eigendom toekomen 

aan Anna terwijl de andere helft in de 
nalatenschap van Jozef zal vallen en 
verdeeld zal worden volgens het wettelijk 
erfrecht. 

Dit betekent dat Anna het vruchtgebruik 
verkrijgt over de helft van de gezinswoning 
en de portefeuille, terwijl Mieke en Kris ieder 
de helft van deze goederen in blote eigen-
dom zullen ontvangen.  De verschuldigde 
erfbelasting zal 45.240 EUR bedragen.

Als Anna vervolgens zou overlijden, zal 
haar eigen vermogen (zijnde de helft van 
het -vroegere- gemeenschappelijk ver-

In één van onze vorige magazines be-
lichtten we een interessante techniek 
toe om goederen vrij van erfbelas-
ting te laten overgaan tussen echt-
genoten die gehuwd zijn onder het 
stelsel van scheiding van goederen  
(zie Focus. Magazine van april 2020).

Recente rechtspraak bevestigt nu dat 
echtparen die gehuwd zijn onder een 
gemeenschapsstelsel, en voor wie de 
bescherming van de langstlevende der 
echtgenoten primeert, elkaar net zo 
goed op een fiscaalvriendelijke manier 
kunnen bevoordelen.



11

mogen) in volle eigendom toekomen aan 
Mieke en Kris en dit telkens ten belope van 
de helft.  Zij zullen hierover 60.000 EUR 
erfbelasting betalen.  Na twee overlijdens 
komt het totale kostenplaatje neer op 
105.240 EUR. 

Is schenken aan de kinderen een oplossing ? 
Men kan overwegen om -een gedeelte 
van- het vermogen aan de kinderen te 
schenken.  Indien deze schenking gebeurt 
via een Belgische notaris is de schenkbe-
lasting van 3% verschuldigd maar door 
betaling van deze schenkbelasting zal de 
hogervermelde erfbelasting onmiddellijk 
dalen.

Stel dat de ouders (Anna en Jozef) de 
helft van hun beleggingsportefeuille 
(=500.000 EUR) schenken aan hun kin-
deren, dan kost dit aan schenkbelasting 
15.000 EUR. Indien de ouders vervolgens 
overlijden, is de verschuldigde erfbe-
lasting - na 2 overlijdens - gedaald tot 
60.240 EUR. Rekening houdend met de 
betaalde schenkbelasting betekent dit 
een effectieve besparing ten bedrage 
van 30.000 EUR. U dient evenwel bijko-

mend nog rekening te houden met de 
notariskosten.

Indien zij zouden opteren voor een bank-
gift, zal er geen automatische registratie 
zijn en zal er dus ook geen schenkbelas-
ting verschuldigd zijn, behoudens in geval 
van vrijwillige registratie. Op voorwaarde 
dat Anna en Jozef de schenking drie jaar 
overleven, zal de effectieve besparing op 
het vlak van erfbelasting dan 45.000 EUR 
bedragen. Hier zijn geen notariskosten 
verschuldigd.

Maar wat als Anna en Jozef de langstlevende 
van hun beiden willen beschermen ?
Een schenking naar de kinderen is al-
lemaal goed en wel maar men dient er 
rekening mee te houden dat de ouders 
hierdoor wel definitief en onherroepelijk 
afstand doen van (dit deel van) hun ver-
mogen.

Indien zij dit niet wensen dan zouden Anna 
en Jozef kunnen overwegen om over 
te gaan tot een zogenaamde ongelijke 
uitbreng van goederen uit het gemeen-
schappelijk vermogen.

Een schenking  
naar de kinderen is  
allemaal goed en wel 
maar men dient er 
rekening mee te  
houden dat de ouders 
hierdoor wel definitief 
en onherroepelijk  
afstand doen van  
(dit deel van) hun  
vermogen.

UITBRENG VAN GEMEENSCHAPPELIJKE GOEDEREN

Wat is een uitbreng van 
gemeenschappelijke goederen?
Bij een uitbreng kiezen echtgenoten 
ervoor om één of meerdere gemeen-
schappelijke goederen over te hevelen 
naar het eigen vermogen van de éne 
dan wel de andere echtgenoot. De uit-
breng kan bij helften gebeuren maar 
een asymmetrische uitbreng behoort 
eveneens tot de mogelijkheden.
Deze wijziging van het huwelijksstelsel 
gebeurt bij notariële akte en indien 
het een onroerend goed betreft, zullen 
- naast notariskosten - ook een ver-
deelrecht (2,5%) en kosten voor de 
overschrijving op het kantoor Rechts-
zekerheid (het vroegere hypotheek-
kantoor) verschuldigd zijn.

Op welk tijdstip gebeurt een dergelij-
ke ongelijke uitbreng het best ?
Door voormelde uitbreng krijgen we een 

vermogensverschuiving van het ge-
meenschappelijk vermogen (dat kleiner 
wordt) naar het eigen vermogen van  
- één van - de echtgenoten (dat gro-
ter wordt).

Bij een ongelijke uitbreng wordt het 
vermogen bij één van beide echtge-
noten geconcentreerd, waardoor deze 
echtgenoot extra beschermd wordt. 
Keerzijde van de medaille is echter dat 
de nalatenschap van deze echtgenoot 
groter zal worden waardoor de te be-
talen erfbelasting bij zijn/haar overlij-
den zal stijgen.

De ongelijke uitbreng uit het gemeen-
schappelijk vermogen ten voordele 
van één van de echtgenoten lijkt bijge-
volg vooral een goede planningstech-
niek wanneer één van de echtgenoten 
zwaar (terminaal) ziek is.  

Stel dat Jozef in ons voorbeeld op een 
dag het slechte nieuws krijgt dat hij op 
korte termijn het heden zal ruilen voor 
de Elyseese Velden.   Dan zou men op 
dat ogenblik een afspraak kunnen ma-
ken bij de notaris voor de wijziging van 
het huwelijkscontract om op die ma-
nier (quasi) alle gemeenschappelijke 
goederen toe te bedelen aan Anna.

Wat is het gevolg van de ongelijke 
uitbreng uit de huwgemeenschap ?
Ingevolge deze ongelijke uitbreng komt 
bijna het volledig gemeenschappelijk 
vermogen toe aan Anna en dit nog 
voor het overlijden van Jozef. Vermits 
de overdracht van de gemeenschap-
pelijke goederen gebeurt tijdens het 
leven (en dus niet naar aanleiding van 
een overlijden), komen deze goederen 
bij Anna terecht zonder dat er erfbe-
lasting verschuldigd zal zijn.



Vlabel ziet fiscaal misbruik in deze 
ongelijke uitbreng in extremis …
Volgens Vlabel (de Vlaamse Belasting-
dienst) is er in dit geval echter sprake 
van fiscaal misbruik.  Vlabel is dan ook 
de mening toegedaan dat er wel dege-
lijk erfbelasting verschuldigd is over de 
helft van het uitgebrachte vermogen en 
dit op basis van de “frustratie” van artikel 
2.7.1.0.4 VCF.

Maar wordt teruggefloten door het 
Hof van Beroep te Gent.
Het Hof heeft in het Arrest van 16 juni 2020 
Vlabel ongelijk gegeven door te stellen 
dat er helemaal geen fiscaal misbruik is 
en dat er evenmin sprake is van “frus-
tratie” van artikel 2.7.1.0.4 VCF, waarnaar 
Vlabel verwijst in haar argumentatie. Dit 
artikel viseert immers enkel de belast-
baarheid van de toekenning van huwe-
lijksvoordelen bij overlijden. Een toeken-
ning bij leven, zoals in dit geval, valt dus 
op geen enkele wijze onder de toepas-
sing van dit artikel.

Actie door de langstlevende 
der echtgenoten is vereist !
Men dient er echter ook rekening mee te 
houden dat de ongelijke uitbreng uit de 
huwgemeenschap een horizontale plan-
ning uitmaakt. Dit betekent dat door de 
toebedeling van alle gemeenschappelijke 
goederen aan Anna, het vermogen bij 
haar geconcentreerd zal worden. 

Concreet: stel dat het ganse gemeen-
schappelijke vermogen van de echtge-
noten via huwelijkscontract wordt uit-
gebracht naar het eigen vermogen van 
Anna, dan zal er wel geen erfbelasting 
verschuldigd zijn bij het overlijden van Jo-
zef maar zal er bij het overlijden van Anna 
een erfbelasting verschuldigd zijn ten 
bedrage van 240.000 EUR (ten opzichte 
van een totaalfactuur van 105.240 EUR 
wanneer er helemaal niets ondernomen 
wordt).  Het is dus van het allergrootste 
belang dat Anna verdere stappen onder-
neemt na het overlijden van Jozef.  Zo zou 
zij over kunnen gaan tot één of meerdere 
schenkingen aan Mieke en Kris.

In de huidige stand van de wetgeving en 
rechtspraak kan de ongelijke uitbreng van 
goederen uit de huwgemeenschap te 
overwegen zijn als planningsmogelijkheid 
‘in extremis’: zo wordt de langstlevende 
der echtgenoten maximaal beschermd 
en kan erfbelasting vermeden worden. 
Zeker voor kinderloze gehuwde echtparen 
met enkel verre verwanten als erfgena-
men kan dit een enorme belastingbespa-
ring betekenen.

Maar zoals steeds, dient men in Vlaande-
ren de nodige voorzichtigheid aan de dag 
te leggen.  Eerst en vooral kan Vlabel nog 
in Cassatie gaan tegen de uitspraak van 
het Hof van Beroep te Gent maar daar-
naast is een wetgevend initiatief -waar-
door dergelijke uitbrengen belastbaar 
worden gesteld- ook niet uit te sluiten.  

Alvorens concrete stappen te onderne-
men, neemt u dan ook best contact op 
met een specialist om zo een fiscaal koude 
douche te vermijden. •

CONCLUSIE
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Disclaimer
LS Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens, een beursvennootschap 
gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onderzoek op beleggingsge-
bied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire 
mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijk-
heid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. 
Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de 
verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.
Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. 
Leo Stevens kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde finan-
ciële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie 
overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige ver-
antwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) 
kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een 
belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s 
die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om 
deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal 
geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens kunnen vóór de verspreiding van deze aanbeve-
lingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd 
geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald 
zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, ver-
wachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief be-
schouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter 
informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschom-
melingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoe-
wel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de 
correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gega-
randeerd worden. Onvolledigheid van bepaalde gegevens in deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande 
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens. Deze publicatie is 
onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van 
de Belgische rechtbanken.
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