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Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier 

Welkom! 

Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes.  

Inhoudsopgave 

WAAROM 'GESPLITSTE' AANKOOP INEENS MISBRUIK IS 

 

De gesplitste aankoop van vastgoed, waarbij naakte eigendom en 

vruchtgebruik door twee verschillende partijen worden verkocht, is 

voortaan een fiscaal misbruik op gebied van registratie- en 

successierechten.  

lees meer

 

EEN ERFENIS DOORGEVEN AAN EEN KLEINKIND 

 

We leven gemiddeld langer en beter, waardoor ook de leeftijd waarop 

vermogens van ouders naar hun kinderen gaan hoger en hoger wordt. 

Zo komen er in toenemende mate nalatenschappen terecht bij vijftigers 

en zestigers, die de duurste jaren van hun leven inmiddels achter de rug 

hebben. 

lees meer

 

LEVENSVERZEKERING ZIT VOORTAAN IN DE ERFENIS 

 

Levensverzekeringen werden tot nu toe vaak gebruikt als oplossingen 

om een stuk van het vermogen door te geven aan iemand die daar 

volgens het gewone erfenisrecht geen aanspraak kan op maken.  

lees meer

 

ZO GAAT U SLIM OM MET UW KREDIETKAART 



 

Een kredietkaart aanvragen en krijgen is niet zo moeilijk, maar er 

verstandig mee omspringen is heel wat anders. Het is namelijk niet 

alleen een middel om uw uitgaven doeltreffend te spreiden: bij mis- of 

wangebruik kunt u er ernstige consumentenschulden aan overhouden.  

lees meer

 

HOE ONS CONTACTEREN 

 

Waarom 'gesplitste' aankoop ineens misbruik is 

Dat blijkt uit een recente rondzendbrief van de federale 

overheidsdienst Financiën, waarin een hele reeks handelingen 

werd opgelijst die voortaan zullen worden beschouwd als fiscaal 

misbruik.  

 

De bepaling over de gesplitste aankoop deed een paar wenkbrauwen fronsen omdat het 

een relatief courante techniek is. Hij wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt voor de aankoop van 

een tweede verblijf: de ouders kopen het vruchtgebruik, de kinderen - met fondsen die via 

een schenking van de ouders werden verstrekt - de naakte eigendom. Op die manier 

behouden de ouders controle en inkomsten uit het gekochte goed, zoals huurgelden 

bijvoorbeeld, en besparen ze de kinderen een forse som successierechten. Voor dat laatste 

zorgt de splitsing van naakte eigendom en vruchtgebruik namelijk: de kinderen verwerven 

bij overlijden automatisch de volle eigendom, zonder dat het goed in kwestie in de 

nalatenschap zit. 

 

Het is een techniek die erg vaak wordt gebruikt bij vermogensplanning, en die dus ook 

vaak werd geadviseerd door vermogensbeheerders. Maar die laatsten geven zich voorlopig 

niet gewonnen: de toevoeging van een gesplitste aankoop in de 'zwarte lijst' uit de 

circulaire gaat volgens velen van hen in tegen eerdere standpunten van de fiscus, dus de 

kans is groot dat hier nog rechtszaken over zullen worden gevoerd. Hetzelfde geldt voor de 

zogeheten 'sterfhuisclausule': het gemeenschappelijk vermogen van een gehuwd koppel 

kan, sinds dezelfde rondzendbrief, niet langer worden toebedeeld aan slechts één van de 

partners. Dat was een constructie die vaak werd gebruikt bij koppels waarvan één van de 

partners terminaal of uitzichtloos ziek is, zodat de langstlevende partner bij het overlijden 

eveneens niet zou worden verrast door de afrekening aan successierechten. 
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Een erfenis doorgeven aan een kleinkind 



De gezinswoning is afbetaald, hun inkomsten zijn op het hoogste 

peil van hun carrière, enzovoort. Waarom kunnen die dus de 

erfenis niet meteen doorgeven aan hun opgroeiende kinderen, die 

de fondsen beter kunnen gebruiken? Een nieuw wetsvoorstel wil 

die mogelijkheid in de toekomst leveren.  

 

Het wetsvoorstel dat die 'erfsprong' wilt regelen, voorziet in de 

mogelijkheid om een erfenis te verwerpen wanneer u zelf voldoende vermogen hebt 

opgebouwd, waardoor uw kinderen uw plaats innemen in de erfopvolging. Daar krijgt u in 

de huidige wetgeving geen mogelijkheid toe: u kunt uiteraard altijd uw erfdeel verwerpen, 

maar dan komt dat in de eerste plaats toe aan eventuele broers of zussen. Door het 

wetsvoorstel kan het erfdeel automatisch een generatie verder doorgegeven worden. Ook 

valt de noodzaak weg om kleinkinderen in de nalatenschap op te nemen via een testament. 

Dat is namelijk een omslachtige en ook halfslachtige oplossing: via die weg hebben 

kleinkinderen uitsluitend recht op het zogeheten beschikbare deel van de erfenis, dat per 

definitie een pak kleiner is dan wat naar de zogenaamde voorbehouden erfgenamen - de 

directe afstammelingen dus - gaat. 

 

Het nieuwe wetsvoorstel past in een bredere hervorming van het erfenisrecht, die de 

Senaatscommissie Justitie begin juli afrondde. Dat erfenisrecht stamt grotendeels nog uit 

de tijd van Napoleon en is dus verouderd. Om een idee te geven: de gemiddelde 

levensverwachting in die tijd lag lager dan vijftig jaar. Er zitten nog andere nieuwe 

bepalingen in de hervorming, zoals een uitbreiding van de clausule over onwaardigheid om 

te erven: wie bijvoorbeeld zijn ouders vermoordt wordt momenteel al onwaardig om hun 

nalatenschap te innen, maar volgens de nieuwe voorstellen kunnen ook al slagen en 

verwondingen daarvoor in aanmerking komen. De tekst moet nog een stemming in de 

Kamer doorstaan, maar daar wordt weinig tegenstand verwacht: in de Senaatscommissie 

stemde alvast niemand tegen.  
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Levensverzekering zit voortaan in de erfenis 

Een handige truc, want men kan de premies en dus het 

opgebouwde kapitaal van een levensverzekering zo hoog maken 

als men wil.  

 

De constructie komt bijvoorbeeld ten goede aan minnaressen en 

niet officieel erkende buitenechtelijke kinderen. Of aan de 

hulpvaardige buurvrouw, die de erflater jarenlang verzorgde terwijl zijn eigen kinderen niet 

naar hem omkeken. Wat ook de grond is van de stap om wettige erfgenamen via deze 

manier gedeeltelijk te onterven, een nieuw wetsvoorstel veegt deze mogelijkheid van tafel 

door het opgebouwde kapitaal uit een levensverzekering gewoon binnen de nalatenschap te 



laten vallen. 

 

Dat laatste is op dit moment ondenkbaar dankzij artikel 124 van de wet op de 

landsverzekeringsovereenkomst. Tenzij het bedrag van de betaalde premies werkelijk 

buiten proportie is t.o.v. de vermogenstoestand van de overledene, blijven alle afgesloten 

levensverzekeringen buiten de erfenis en worden zij rechtstreeks aan de aangeduide 

begunstigde uitgekeerd. Dat zou nu worden teruggeschroefd. Het voorstel werd 

ondertussen goedgekeurd in de Senaat, en ook in de Kamer is er al een meerderheid voor.  
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Zo gaat u slim om met uw kredietkaart 

Vijf tips voor een goed gebruik van uw kredietkaart. 

 

1. Gebruik van de kredietkaart is lenen. De belangrijkste tip 

heeft eigenlijk niets met de kredietkaart zelf te maken: let 

gewoon op uw uitgaven. Denk goed na of u een bepaald goed 

effectief nodig hebt en gebruik de kaart zo min mogelijk voor de 

aankoop van voedsel, brandstof of andere levensnoodzakelijke goederen. Zo vermijdt u dat 

u de kredietkaart als alternatief ziet voor contant geld. Dat is ze namelijk niet: uw 

debetkaart staat voor het geld dat u tot uw beschikking hebt, terwijl u telkens als u uw 

kredietkaart gebruikt eigenlijk geld leent. Ga daarom ook zo min mogelijk naar de totale 

limiet van uw kredietkaart: de volgende maand moet het geleende bedrag worden 

terugbetaald, los van uw vaste kosten en nieuwe uitgaven die u in die maand hebt. 

 

2. Monitor het saldo. Hou de facturen bij, vergelijk de bedragen erop met de kastickets 

van de producten die u ermee hebt aangekocht. Bekijk uw rekening ook geregeld online via 

uw e-bankingsysteem, en doe dat verschillende keren per maand. Niet alleen om na te 

gaan of de bedragen wel overeenstemmen, maar ook gewoon om bewust te blijven van het 

bedrag dat u uitgeeft op krediet, naast de uitgaven op uw gewone bankrekening. 

 

3. Let op bij webaankopen. De onlinewinkels van de grote merken zijn door de band 

betrouwbaar, maar let op bij minder bekende onlineshops: u moet meestal namelijk uw 

kredietkaartnummer, uw volledige naam, de vervaldatum en uw beveiligingscode opgeven, 

en dat is alle informatie die nodig is voor de eigenaar van zo'n malafide winkel om er zelf 

aankopen mee te doen. Ook gevaarlijk is de aankoop van producten of diensten die 

automatisch worden hernieuwd of waaraan meteen een 'opt-in' voor een andere dienst of 

een abonnement vasthangt, waarvan u de maandelijkse vernieuwing niet kunt ongedaan 

maken. Een aantal erkende webwinkels in ons land maakt gebruik van de veilige 

betalingsdiensten van Ogone, maar dat is minder handig om buitenshuis online te shoppen: 

u hebt er namelijk ook uw digipass-lezer voor nodig, en die zeult u niet overal mee naartoe. 

 



4. Shop rond. Elke uitgever van een kredietkaart werkt met intrestvoeten, 

verwerkingskosten, boetes en andere voorwaarden die deftig kunnen verschillen van die 

van concurrenten. Voor een MasterCard, bijvoorbeeld, kan de jaarlijkse kost tussen 0 en 40 

euro liggen, naargelang de Belgische uitgever die ze aanbiedt. 

 

5. Spreid zo weinig mogelijk. Gebruik geen formule waarin u het verschuldigde bedrag 

kunt opsplitsen in maandelijkse betalingen, want zo is de kans groter dat u moeilijk 

overbrugbare consumentenschulden opbouwt. Bovendien betaalt u ook meer intresten. 

Probeer gewoon elke maand het bedrag terug te betalen dat u vorige maand verschuldigd 

was. Hou het ook bij één enkele kredietkaart: het idee is gewoon dat u uw uitgaven wat 

beter kunt managen, niet dat u de betaling ervan zo veel mogelijk uitstelt.  
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