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De levensverwachting neemt elk jaar gestaag toe 
waardoor kinderen op steeds latere leeftijd van 
hun ouders erven. Vaak zullen de kleinkinderen 
meer nood hebben aan een financiële ruggen- 
steun dan hun eigen ouders die dat vermogen 
niet meer zo hard nodig hebben.

Successieplanning

Sinds 2013 is daarom een nieuwe vorm van 
successieplanning in het leven geroepen. Daarbij 
kan de volledige erfenis van de ouders vrijwillig 
verworpen worden met als bedoeling om de eigen 
kinderen, de kleinkinderen van de grootouders, te 
laten erven. Aanvankelijk kende die nieuwe vorm van 
successieplanning niet veel succes. Ondertussen 
werd er door de wetgever een aantal keer gesleuteld 
aan de regels omtrent de erfenissprong waardoor de 
erfenissprong gevoelig interessanter is geworden.

Fiscaal

Het enige fiscale voordeel bestond er aanvankelijk 
in dat het vermogen zich door de generatiesprong 
al bij de volgende generatie bevond en er dus geen 
tweede keer erfbelasting verschuldigd was.

Anderzijds was er ook sprake van een fiscale 
hinderpaal: de ervende kleinkinderen moesten bij 
een erfenissprong de volledige erfbelasting betalen 
die anders door hun ouders verschuldigd was. De 
verwerping van de nalatenschap mocht de staat dus 
niet benadelen.

Sinds eind 2017 heeft de Vlaamse regering daarmee 
komaf gemaakt: ieder kleinkind wordt sinds dan 
op zijn werkelijke erfdeel belast. Als er meerdere 
kleinkinderen zijn die elk een kleiner deel van het 
vermogen erven, kunnen de kleinkinderen onderwor-
pen zijn aan een lager tarief van erfbelasting.

Voorbeeld

Stel dat een grootvader een roerend vermogen van 
€ 600.000 bezit. Hij laat 2 kinderen en 4 klein- 
kinderen na. Bij een wettelijke vererving door de 2 
kinderen is daarop in totaal € 66.000 erfbelasting 
verschuldigd (of € 33.000 per kind). De kinderen 
moeten op een gedeelte van de erfenis 27 % 
erfbelasting betalen.

Als beide kinderen hun erfenis verwerpen en dus 
vrijwillig doorgeven aan de kleinkinderen, ontvangt 
ieder kleinkind € 150.000 aan roerend vermogen en 
valt de erfenis in de lagere tariefschaal van 9 %. Elk 
kleinkind moet dan slechts € 10.500 aan erfbelasting 
betalen, waardoor de totale erfbelasting € 42.000 
bedraagt, hetgeen een mooie besparing uitmaakt.

Gedeeltelijke erfenissprong

Vóór 1 september 2018 was de erfenissprong een 
alles-of-nietsverhaal: de ervende ouders konden 
enkel de volledige nalatenschap verwerpen. Zij 
konden dus niet opteren om een deel zelf te 
behouden en een deel te laten vererven door hun 
eigen kinderen.

Daaraan is in het Vlaamse Gewest tegemoet- 
gekomen door, naast de volledige erfenissprong, 
ook een gedeeltelijke erfenissprong in te voeren. Die 
is van toepassing op overlijdens sinds 1 september 
2018. Meer bepaald aanvaardt de ouder in eerste 
instantie de volledige nalatenschap (en betaalt de 
volledige erfbelasting). Vervolgens heeft de ouder 
één jaar de tijd (te rekenen vanaf het overlijden) om 
(een deel van) de vererfde goederen door te schen-
ken aan de kinderen. Op die schenking zal geen 
schenkbelasting verschuldigd zijn.
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Testament

Het initiatief voor de erfenissprong ligt steeds bij de 
ouder/erfgenaam. Grootouders kunnen een erfenis-
sprong dus niet opleggen aan hun kinderen. Als ze 
er zeker van willen zijn dat de kleinkinderen een deel 
van hun erfenis ontvangen, kunnen de groot- 
ouders dat zelf voorzien in hun testament. Doordat 
de wetgeving een belastingvermindering voorziet op 
kleine erfdelen, moet een kleinkind geen erfbelasting 
betalen op de schijf tot € 12.500. Zo kan een groot-
ouder aan 4 kleinkinderen in totaal € 50.000 nalaten 
zonder dat daarop erfbelasting verschuldigd zal zijn.

Enige beperking bij de opmaak van een testament 
zijn de regels omtrent het reservataire deel: kinderen 
hebben recht op een minimaal deel van het 
vermogen van hun ouders. Als grootouders in hun 
testament bepalen dat bij hun overlijden heel het 
vermogen aan de kleinkinderen toekomt, kunnen 
de ouders, zijnde de kinderen, hun reservataire deel 
opeisen. Sinds 1 september 2018 bedraagt 
het minimale deel dat aan de kinderen moet 
toekomen, de helft van het vermogen, ongeacht het 
aantal kinderen.

Erfovereenkomst

Sinds 1 september 2018 is het mogelijk om bij de 
notaris een globale of een punctuele erfovereen-
komst te sluiten. Zo zou een kind bijvoorbeeld 
akkoord kunnen gaan dat een substantieel deel van 
het vermogen van zijn ouders toekomt aan zijn 
eigen kinderen, zijnde de kleinkinderen, zonder dat 
er daarbij nog betwisting kan ontstaan omtrent de 
schending van de reserve.

***

De verschillende aanpassingen aan de regelgeving 
omtrent de erfenissprong maakt deze manier van 
successieplanning veel interessanter. Zoals bij alle 
vormen van successieplanning, moet dat afgestemd 
worden op uw persoonlijke situatie. Wij begeleiden 
u daar graag verder bij.
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Wenst u meer informatie over erfenisrecht of 
een ander fiscaal en/of juridisch onderwerp?

Neem contact op met onze medewerkers 
of kom langs op kantoor.
Antwerpen +32 3 241 09 99
Mortsel +32 3 443 93 50
Gent +32 9 240 00 40

Blijf op de hoogte en volg ons via

 linkedin.com/company/dierickx-leys-private-bank
 facebook.com/dierickxleys

Disclaimer
Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en mag niet beschouwd wor-
den als een professioneel, fiscaal of juridisch advies. Dierickx Leys Private Bank 
streeft ernaar deze informatie zo juist en volledig mogelijk weer te geven, zonder 
hiervoor evenwel een garantie te kunnen bieden. Gezien de complexiteit van be-
paalde operaties en hun implicaties op burgerlijk en fiscaal vlak, raden wij u aan uw 
notaris of persoonlijk adviseur te raadplegen. 


