PARTNERS IN SUCCESSIE
ADVERTORIAL

Bloedband versus stiefband
stiefouder/stiefkind. Wie wil dat zijn stiefkinderen erven, moet een testament opmaken.’
Bovendien kunt u niet volledig vrij beslissen
over wat u schenkt of nalaat aan uw stiefkinderen. Zij zijn geen reservataire erfgenamen,
zoals uw ‘bloedeigen’ kinderen. ‘Geeft u hen
meer dan het deel dat de wet toestaat? Dan
kunnen uw reservataire erfgenamen na uw
overlijden hun rechten opeisen bij uw stiefkinderen’, zegt Verhoeven.

Stiefouder of biologische ouder: voor de
emotionele relatie met uw kind speelt dat
onderscheid misschien geen enkele rol. Maar
voor de wetgever wel, zeker als u schenkt of
nalaat. En dat voelt u in uw portemonnee.
FISCAAL

In Vlaanderen wordt een schenking tussen
stiefouder en stiefkind sinds kort belast zoals
een schenking tussen ouders en kinderen, en
dat is volgens het tarief ‘rechte lijn’. Die maatregel is niet min, legt Kristof Verhoeven uit,
vennoot bij C&V Family Office, dat gespecialiseerd is in vermogensplanning. ‘Stel dat u een
huis van 250.000 euro wil schenken aan uw
twee stiefkinderen. Voor de nieuwe regeling
moesten zij dan samen 131.250 euro schenkingsrechten betalen, of 52,5 procent. Vandaag
is dat ‘slechts’ 16.250 euro of 6,5 procent.’
En wat als u uw vermogen pas na uw overlijden aan uw stiefkinderen wil nalaten? ‘In
Vlaanderen bestaat al enkele jaren de gelijkschakeling van de stiefband en de bloedband.
Biologische kinderen en stiefkinderen betalen
dus evenveel successierechten’, weet Kristof

WAAKZAAMHEID GEBODEN

Kristof Verhoeven : ‘Wie wil dat zijn stiefkinderen erven,
moet een testament opmaken.’

Verhoeven. Deze gelijkschakeling geldt ook
voor adoptiekinderen.

‘Ondanks de recente fiscale gelijkstelling blijft
een goed voorbereide en gecommuniceerde
successieplanning broodnodig’, besluit Kristof
Verhoeven, ‘en dat geldt des te meer voor
nieuw samengestelde gezinnen.’

ERFRECHT

Alles in orde dan? Niet helemaal, waarschuwt
Verhoeven: ‘Hoewel Vlaanderen een fiscale
gelijkheid kent, is er geen gelijkschakeling op
het niveau van het erfrecht. Het Belgisch recht
kent geen automatisch erfrecht in de relatie
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