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SLIM GELD SCHENKEN AAN JE KIND
Stap 1 Welke opties heb je?
Je laat je schenking
registreren en je betaalt 3%
schenkbelasting

optie

1

Notaris

optie

2

Vast tarief, ongeacht hoeveel je schenkt.
Geen risico op hogere erfbelasting achteraf.
De notaris adviseert je over de gevolgen van je schenking.

Je schenkt via een
handgift of bankgift (geen
registratie) maar dan moet
je rekening houden met de
“VERDACHTE PERIODE”
van 3 jaar!

Stap 2 Ken de risico's van een ongeregistreerde
schenking

Addertje onder
het gras!

Waarom “VERDACHTE PERIODE”?
Je kinderen betalen toch erfbelasting als je binnen de 3 jaar na de schenking zou
overlijden, ook al zitten die goederen niet meer in je nalatenschap!

3 jaar
FISCUS

Overlijden

Nalatenshap
Belastbaar actief
Erfbelasting

Bankgift

Stap 3 Maak aan je kinderen duidelijk hoe belangrijk het is
papieren bij te houden

Je kinderen gaan hun schenking misschien benutten om te beleggen, om zelf te schenken, een wereldreis te
maken... in al deze gevallen is het nodig dat ze de bewijzen van hun uitgaven bijhouden.

Waarom?

Hoe?

Omdat de ﬁscus weet dat je geschonken hebt aan je
kind. Overlijdt je kind, dan vermoed de ﬁscus dat
uitgaven tijdens de laatste drie jaren van zijn leven
zich nog in zijn vermogen bevinden. De erfgenamen
van je kind zouden daar dus erfbelasting op moeten
betalen. Maar.... niet als je kind de bewijzen van
zijn uitgaven bijhoudt!

Papieren over
uitgaven kan je
bewaren in Izimi,
een gratis digitale
kluis. Die bewijzen
kunnen je kinderen
later delen met hun
erfgenamen!

Uw beveiligde digitale kluis om
al uw gegevens en persoonlijke
documenten te beheren.

Meer advies over het schenken?
Check Notaris.be of raadpleeg onze brochure bij de publicaties.
Vraag advies aan uw notariskantoor! Meer infoﬁches op www.notaris.be

Slim geld schenken aan je kind
1. Kies hoe je wil schenken:
In België gebeuren schenkingen in principe via de
notaris. Maar bankgiften (dus een schenking via
een overschrijving) en handgiften worden ook
aanvaard. Het voordeel van deze schenkingen is
dat ze niet geregistreerd worden. Je betaalt er
dus geen schenkbelasting op.
Maar er is een belangrijk nadeel aan
niet-geregistreerde
schenkingen… ze
zijn minder veilig.

2. Ken de risico’s van een niet-geregistreerde schenking
Sterf je binnen de drie jaar na een ongeregistreerde schenking (bv. via een bankgift), dan
wordt deze schenking meegeteld bij de
nalatenschap. Je erfgenamen zullen er dus
erfbelasting op betalen.
Dit kan veel duurder
uitvallen. In zekere zin
zijn niet-geregistreerde
schenkingen dus een
soort van “gokschenkingen”, want niemand kan
voorspellen wat er
morgen kan gebeuren…

3. Gebruikt je kind zijn schenking om belangrijke uitgaven te doen?
Dan houdt hij of zij best zijn papieren bij!
De ﬁscus werkt met een zogenaamde “wettelijk vermoeden van eigendom”. Ze kan nagaan of er schriftelijke
bewijzen zijn, waaruit blijkt dat bepaalde goederen in een vermogen zaten tijdens de laatste drie jaar voor een
overlijden.
Overlijdt je kind binnen de drie jaar na zijn schenking, dan vermoedt de ﬁscus dat alle uitgaven die gebeurd
zijn met de schenking, zich nog in zijn of haar vermogen bevinden. De erfgenamen van je kind zullen dus
mogelijk erfbelasting moeten betalen op goederen die zich niet meer in het vermogen van je kind bevinden!
Je kind kan dit vermijden door alle bewijzen van uitgaven (rekeninguittreksels, facturen, e-mails met offertes,
...) bij te houden voor zijn eigen erfgenamen. Maar hoe kan je kind dat doen? Simpel: via Izimi!
Schenk je geld aan je kind? Communiceer dan meteen over het belang van papieren bij te houden! Zelfs al
is de kans klein dat hij of zij overlijdt binnen de drie jaar na de schenking...

Izimi, een gratis online digitale kluis
Een veilige plaats waar je belangrijke en persoonlijke
documenten kan bewaren. Bovendien kan je met Izimi
bepaalde documenten delen met personen naar keuze,
bv. je erfgenamen. Izimi is volledig veilig. Niemand kan
de inhoud van je documenten bekijken… tenzij je dat
zelf zou willen, natuurlijk.
Meer info op

www.izimi.be

Mijn notaris voor wat er echt toe doet.

