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Goed nieuws voor oude verzekeringsgiften: aftrekregeling 
ook mogelijk voor overlijdens vanaf 1 maart 2016

 ◼ GwH nr.  180/2021 dd. 9  december 2021, www.
const-court.be.

Het Grondwettelijk Hof (GwH) heeft 
zich met het arrest van 9  december 
2021 opnieuw uitgesproken over arti-
kel 2.7.1.0.6 VCF (1) en de verzekerings-
gift. Het Hof oordeelt dat er sprake is 
van een schending van de Grondwet, 
voor zover deze fictiebepaling er toe 
leidt dat erfbelasting verschuldigd is, 
vastgesteld op basis van de volledige 
waarde van de prestaties verkregen uit 
een levensverzekeringsovereenkomst, 
in de situatie wanneer die overeenkomst 
reeds het voorwerp heeft uitgemaakt 
van een schenking door de erflater-ver-
zekeringnemer aan de belastingplichti-
ge begunstigde, waarop schenkbelas-
ting werd geheven.

Het Hof merkt op dat er verschillende 
mogelijkheden zijn teneinde deze on-
grondwettigheid te verhelpen, zoals 
vb. een vermindering van de belastba-
re grondslag van de erfbelasting met 
het bedrag dat als belastbare grondslag 
heeft gediend van de schenkbelasting. 
De Vlaamse Decreetgever heeft dit ar-
rest echter niet afgewacht en heeft ar-
tikel 2.7.1.0.6 VCF reeds gewijzigd met 
het decreet van 23  december 2016 (zie 
infra). (2)

(1) Weliswaar zoals van toepassing voor de wijzi-
ging ervan bij artikel  34 van het Vlaamse decreet 
van 23  december 2016 houdende diverse fiscale 
bepalingen en bepalingen omtrent de invordering 
van niet-fiscale schuldvorderingen, BS 30 december 
2016.
(2) BS 30 december 2016.

1. historiek terzake De 

verzekeringsgift

Aan het arrest nr.  180/2021 terzake de 
verzekeringsgift en de toepassing van 
artikel 2.7.1.0.6 VCF gaat een lange his-
toriek vooraf.

De techniek van de verzekeringsgift 
werd initieel door de federale fiscale 
administratie (3) beoordeeld als niet-be-
lastbaar op basis van (oud) artikel  8  
W.Succ. De schenking van alle rechten 
en plichten van de levensverzekerings-
polis door de schenker (A) aan de be-
gunstigde (B) zorgde ervoor dat er géén 
sprake was van een belastbaar derden-
beding, doch van een beding ten behoe-
ve van zichzelf. Na de schenking was 
er dus géén erfbelasting meer verschul-
digd n.a.v. het overlijden van A.

Met ingang vanaf 1  januari 2015 wer-
den de regels terzake successierechten 
geïntegreerd in de Vlaamse Codex Fis-
caliteit (VCF), waarbij in eerste instan-
tie gewag werd gemaakt van eerder 
vormelijke aanpassingen aan de tot dan 
toe bestaande bepalingen en praktijken. 
Gaandeweg heeft de Vlaamse Belasting-
dienst (VLABEL) duidelijk gemaakt af 
te willen wijken van diverse gevestigde 
federale standpunten, zo ook wat be-
treft de verzekeringsgift.

Met standpunt nr. 15133 dd. 12 oktober 
2015  (4) werd het hogervermelde fede-

(3) Brief nr. EE/105.349 dd. 9 april 2013, zoals ge-
citeerd door S. HUBRECHT, “De uitschakeling van 
art. 8 W.Succ. door een verzekeringsgift”, Successie-
rechten 2012-13, afl. 7, 5-6.
(4) Standpunt nr. 15133 dd. 12 oktober 2015, zoals 
gepubliceerd dd. 27 oktober 2015.
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rale standpunt niet bijgetreden. VLA-
BEL was van oordeel dat de werking 
van artikel 2.7.1.0.6 VCF niet werd uit-
geschakeld in het geval van de over-
dracht van de rechten van een levens-
verzekeringscontract, met betaling van 
schenkbelasting. Volgens VLABEL ging 
de oorspronkelijke begunstiging nog 
steeds uit van de schenker. Het voor-
werp van de schenkbelasting was niet 
hetzelfde als het voorwerp van de erf-
belasting.

In een tweede bijgewerkte versie van 
het standpunt dd. 30 november 2015 (1) 
werd toegevoegd dat het standpunt van 
toepassing zou zijn voor overlijdens 
vanaf 1 maart 2016, ongeacht de datum 
van de schenking, waarbij in het stand-
punt gewag werd gemaakt van de mo-
gelijkheid tot “remediëren” (2) aan een 
reeds gedane schenking dan wel het 
voornemen tot schenken (d.m.v. afkoop 
dan wel wijziging begunstiging).

Dit standpunt werd – terecht – sterk 
bekritiseerd in de rechtsleer. (3) Ook in 
de rechtspraak werd dit standpunt niet 
gevolgd. (4)

(1) Standpunt nr.  15133 dd. 30  november 2015, 
zoals gepubliceerd dd. 4 december 2015.
(2) Zie X., Fiscoloog 2015, afl. 1455, p.  14 voor be-
spreking.
(3) Zie o.a. P. VAN EESBEECK, “Verzekeringsgift: 
schenkbelasting plus erfbelasting, dixit Vlabel”, 
Fiscoloog 2015, afl. 1451, 9; A. BIESMANS, “Schen-
king van een levensverzekeringscontract: schenk-
belasting en erfbelasting?!”, Registratierechten 2015, 
afl. 4, 7; S. HUBRECHT, “Gecontesteerd Vlabel 
standpunt inzake verzekeringsgift: eerder beperkt 
toepassingsgebied?”, Successierechten 2016, afl. 3, 
4-5; G. DEKNUDT en E. DHAENE, “Vlaamse Tol-
lenaar heft erfbelasting na schenkbelasting op de 
overdracht van een levensverzekeringscontract: 
een staaltje van fiscaal dadaïsme!”, Notariaat 2016, 
afl. 5, 2.
(4) Rb. Gent 10  april 2019; Gent 6  oktober 2020, 
nr.  2019/AR/990, RGCF 2020, afl. 4-5, 386-392. In-
tussen heeft ook het Hof van Cassatie hierover uit-
spraak gedaan dd. 21 april 2022, o.a. Cass. 21 april 
2022, F.21.0026.N.

Naar aanleiding van deze kritieken 
werd door de Vlaamse Decreetgever 
relatief snel ingegrepen met het decreet 
van 23  december 2016, waarmee het 
standpunt nr.  15133 werd verankerd 
in de VCF, doch met een correctie wat 
betreft de dubbele belasting die door 
dit standpunt ontstond op het vlak van 
schenk- en erfbelasting (zie art. 2.7.3.2.8, 
§ 2 VCF).

Op deze regeling kwam echter kri-
tiek (5), alsook volgde er een beroep tot 
vernietiging voor het GwH.

In het arrest nr. 34/2019 dd. 28 februari 
2019 werd dit beroep echter verworpen, 
waarbij het Hof oordeelde dat het niet 
zonder redelijke verantwoording is dat 
de aangroei van de waarde tussen het 
ogenblik van de schenking en dat van 
de effectieve verrijking van de begun-
stigde van levensverzekeringspresta-
ties, wordt onderworpen aan de erfbe-
lasting, gelet op de doelstellingen van 
gelijkheid, billijkheid en redelijkheid bij 
het onderwerpen van levensverzeke-
ringsprestaties aan de erfbelasting.

2. arrest nr. 180/2021

In het arrest van het GwH nr. 180/2021 
wordt kort de historiek van de regeling 
hernomen, alsook een verwijzing naar 
het arrest nr. 34/2019.

Het Hof stelt o.i. terecht vast dat de 
hogervermelde doelstellingen, die de 
nieuwe regeling wél verantwoorden 
volgens het Hof, niet kunnen doorge-
trokken worden naar de oude situatie, 
namelijk wanneer de erfbelasting zou 
worden vastgesteld op basis van de 
volledige waarde van de uitgekeerde 

(5) T. ROOVERS, “De verzekeringsgift: ceci n’est 
pas une donation … of toch?”, TEP 2020, afl. 3, 658-
671.
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verzekeringsprestaties, zonder dat de 
reeds op de verzekeringsgift geheven 
schenkbelasting in aanmerking wordt 
genomen.

Het Hof oordeelt o.i. zeer terecht dat 
de ‘oude’ interpretatie van VLABEL 
onevenredige gevolgen met zich mee-
brengt ten aanzien van belastingplich-
tigen die prestaties ontvangen uit een 
levensverzekeringsovereenkomst, wan-
neer die overeenkomst aan hen werd 
geschonken en daarop schenkbelasting 
werd geheven. Vervolgens zouden zij 
dan nog eens erfbelasting verschuldigd 
zijn over de totale waarde van de uitge-
keerde verzekeringsprestaties! Het feit 
dat het voorwerp van de schenkbelas-
ting in beginsel niet hetzelfde is als dat 
van de erfbelasting leidt volgens het 
Hof niet tot een andere conclusie.

Het arrest van het Grondwettelijk Hof 
lijkt in de saga van de verzekeringsgift, 
en de eerdere rechtspraak van het Hof, 
dus een logisch vervolg te zijn. Daarmee 
is echter niet gezegd dat er geen bezwa-
ren meer kunnen geuit worden t.o.v. de 
bestaande regeling. (1)

3. relevantie arrest anno 2022?

In navolging van het arrest nr. 180/2021 
heeft VLABEL standpunt nr. 15133 aan-
gevuld. In een eerste aanvulling van 
het standpunt werd gesteld dat op ver-
zoek van de belastingplichtige de af-
trekregeling zal toegepast worden voor 
overlijdens vanaf 1 maart 2016. (2) Voor 
overlijdens vanaf 1 januari 2017 was de 
aftrekregeling reeds van toepassing, cf. 
artikel 2.7.1.0.6 juncto 2.7.3.2.8, § 2 VCF. 

(1) Zie voor uitgebreide commentaren N. GEEL-
HAND DE MERXEM, “De (oude) Vlaamse stand-
punten inzake de verzekeringsgift zijn onwettig”, 
TFR 2021, afl. 604, 613-640.
(2) Standpunt nr. 15133 dd. 20 december 2021, ge-
publiceerd dd. 24 januari 2022.

De impact van het arrest is prima facie 
dus beperkt. Men breidt de reeds be-
staande decretaal verankerde regeling 
uit tot de overlijdens die initieel louter 
onder het standpunt nr.  15133 vielen, 
doch niet gecapteerd werden naar aan-
leiding van de decreetwijziging. 

Naar aanleiding van de arresten van het 
Hof van Cassatie dd. 21 april 2022  (3) 
heeft VLABEL andermaal het standpunt 
gewijzigd. Voor overlijdens tot en met 
31 december 2016 bevestigt VLABEL 
dat uitkeringen van sommen, renten 
of waarden ingevolge het door de oor-
spronkelijke verzekeringnemer in het 
voordeel van de begunstigde gemaakte 
beding, niet onder de toepassing van ar-
tikel 2.7.1.0.6, § 1 VCF vallen. VLABEL 
stelt echter dat deze  rechtspraak en het 
daarmee in overeenstemming gebrachte 
standpunt niet aanzien worden als een 
nieuw gegeven en bijgevolg niet kun-
nen leiden tot ambtshalve ontheffing. 
Deze laatste zinsnede is o.i. een onte-
rechte toevoeging aan het standpunt.

In de mate dat men zich als belasting-
plichtige in het verleden reeds zou neer-
gelegd hebben bij het betwiste stand-
punt, kan deze rechtspraak o.i. wél 
soelaas bieden. Ter vergelijking, in het 
standpunt nr. 21042 dd. 21 juni 2021 in-
zake het arrest van het GwH nr. 80/2021 
van 3 juni 2021 (4) stelt VLABEL het vol-

(3) Cass. 21 april 2022, F.20.0150.N, F.21.0026.N en 
C.20.0534.N. Een in extenso bespreking van deze recht-
spraak overstijgt deze bijdrage. Dienaangaande kan 
verwezen worden naar publicaties van o.a. S. VAN 
CROMBRUGGE, “Cassatie over schenking verzeke-
ringsbelegging in oud stelsel”, Fiscoloog 2022, nr. 1749, 
9-12; H. VANHULLE en J. VAN CAUWENBERGHE, 
“Rechtszekerheidsbeginsel wordt uitgebreid tot contra 
legem-situaties”, Fisc.Act. 2022, nr. 16, 1-5; N. GEEL-
HAND DE MERXEM en A. AYDOGAN, “Andermaal 
over de verzekeringsgift – Vlabel toont zich een slechte 
verliezer”, https://legalnews.be/.
(4) Inzake de (niet) toegelaten verrekening voor in 
het buitenland betaalde erfbelasting op roerende 
goederen.
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gende: “VLABEL zal met deze rechtspraak 
rekening houden, in fase taxatie, bezwaar of 
in geval van verzoek tot ambtshalve onthef-
fing (desgevallend ook buiten de termijn van 
5 jaar), dat zowel wat betreft de toepassing 
van artikel  17 van het Wetboek der Suc-
cessierechten als wat betreft art.  2.7.5.0.4 
VCF”.

Een zelfde redenering moet ook opgaan 
voor de dossiers waarin men reeds was 
overgegaan tot betaling van de erfbelas-
ting cf. het oude standpunt terzake de 
verzekeringsgift. (1)

Ondanks de positieve gevolgen van 
dit arrest van het GwH voor belasting-
plichtigen is het wrang dat zij meer dan 
zes jaar hebben moeten wachten, opdat 
een eerder sterk bekritiseerd en onjuist 
standpunt wordt verlaten, althans ook 
voor de ‘oudere’ overlijdens, t.w. vanaf 
1 maart 2016 t/m 31 december 2016.

Volledigheidshalve wordt toegevoegd 
dat ook de Waalse Decreetgever zich 

(1) Zie in dit verband tevens R. DEBLAUWE, “Nu 
ook verrekening van buitenlandse erfbelasting voor 
roerende goederen”, Taxwin, 10 augustus 2021.

intussen heeft laten inspireren door de 
Vlaamse regeling. (2)

4. besluit

Het arrest spreekt zich uit over de on-
verenigbaarheid van artikel  2.7.1.0.6 
VCF met de grondwet, doch in de versie 
vooraf aan de wijziging door het decreet 
van 23  december 2016. De relevantie 
van dit arrest is heden dus beperkt en 
heeft geen invloed op de bestaande re-
geling. Deze had eerder al de toets van 
het GwH doorstaan.

Echter, het voorliggend arrest vormt 
o.i. een grondslag om tevens van de af-
trekregeling cf. artikel 2.7.3.2.8, § 2 VCF 
te genieten in de dossiers waarin een 
overlijden heeft plaatsgevonden vanaf 
1  maart 2016, zelfs indien er in casu al 
erfbelasting zou betaald zijn cf. het be-
twiste standpunt.

Elke DE LEEUW
Advocaat Tiberghien

(2) Wijziging artikel 8 W.Succ. door decreet 22 de-
cember 2021 houdende verscheidende bepalingen 
voor een rechtvaardiger belasting, BS 12  januari 
2022.

De puntjes op de i bij de toepassing van de algemene anti-
misbruikbepaling uit de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Gent, 

27 april 2021)

 ◼ Gent (fisc.) (5e k.) 27  april 2021, 2020/AR/791, 
www.monkey.be.

1. feiten

De feiten die aan de grondslag van het 
arrest lagen, waren de volgende: op 
19  december 2016 ondertekende een 

kinderloos echtpaar, gehuwd onder het 
wettelijk stelsel, een wijzigend huwe-
lijkscontract: er werd een symmetrische 
uitbreng gedaan van gemeenschap-
pelijke roerende goederen naar de res-
pectievelijke eigen vermogens van de 
echtlieden en er werd voorzien in een 
keuzebeding met betrekking tot de ove-
rige gemeenschappelijke goederen.
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