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Inleiding 

 

1. Bij een verkoop op lijfrente verkoopt een persoon zijn goederen tegen een lijfrente die moet 

worden betaald zolang de persoon op wiens hoofd de lijfrente gevestigd is, leeft. De verkoop 

op lijfrente heeft ingrijpende burgerrechtelijke en fiscale gevolgen en kan aangewend worden 

om diverse objectieven na te streven.  

 

In de hierna volgende bijdrage zal de verkoop op lijfrente in het kader van familiale 

vermogensplanning van naderbij bekeken worden. Om het vermogen optimaal te kunnen 

beheren, moet rekening gehouden worden met de burgerrechtelijke en fiscale aspecten. Er 

moet daarnaast ook zeker aandacht besteed worden aan de wensen van de 

vermogensplannende persoon om tot een succesvolle vermogensplanning te kunnen komen. 

Een grondige voorafgaande analyse is absoluut noodzakelijk. 

 

In deze masterproef wordt eerst en vooral nagegaan wat nu precies onder “familiale 

vermogensplanning” valt. De verkoop op lijfrente wordt daarna burgerrechtelijk omschreven. 

Er wordt gestart met een korte terugblik in de tijd om het begrip verkoop op lijfrente beter te 

kaderen. Vervolgens wordt gezocht naar een definitie. Er is immers nergens een wettekst die 

de verkoop op lijfrente duidelijk omschrijft. Aansluitend worden de kenmerken en een aantal 

van de meest voorkomende modaliteiten van de verkoop op lijfrente beschreven. Na dit 

burgerrechtelijke wordt grondig ingegaan op het fiscale aspect. Een grondige kennis van het 

fiscale aspect is immers cruciaal voor een succesvolle vermogensplanning. De 

inkomstenbelastingen, registratierechten en successierechten worden volledig uitgespit. 

Daarna wordt het belang van artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek voor de verkoop op 

lijfrente geschetst. Tenslotte wordt het beëindigen van de overeenkomst van verkoop op 

lijfrente besproken. 
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Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving “familiale vermogensplanning” 

 

2. Familiale vermogenplanning is een tak van de veel ruimere vermogensplanning. 

Vermogensplanning kan in het algemeen gezien worden als elke planning met het oog op het 

optimaal beheren van het vermogen, zoals bijvoorbeeld de verdeling van het vermogen over 

aandelen, obligaties, onroerend goed en direct opvraagbare rekeningen. Deze masterproef 

beperkt zich tot de familiale vermogensplanning. De verkoop op lijfrente zal bijgevolg niet 

besproken worden in het kader van een pure investering. 

 

De essentie bij familiale vermogensplanning is mijns inziens de wil om het gezinsvermogen 

zo voordelig mogelijk over te dragen aan de volgende generatie1. Familiale 

vermogensplanning kan enerzijds reeds effect hebben bij leven en anderzijds pas effect 

hebben bij overlijden2. De verkoop op lijfrente in het kader van de familiale 

vermogensplanning creëert in belangrijke mate reeds effect bij leven. 

 

Het begrip “familiale” vermogensplanning mag niet in de strikte zin geïnterpreteerd worden 

als vermogensovergang uitsluitend van familieleden naar andere familieleden. Ook de situatie 

waarbij men zijn vermogen laat overgaan naar een derde kan onder familiale 

vermogensplanning vallen. Dus ook bij kinderloze personen en familieloze personen kan men 

spreken over familiale vermogensplanning. De essentie van de overdracht naar de “volgende 

generatie” is de intentie om het vermogen door te geven aan personen die er in normale 

omstandigheden nog zullen zijn nadat de vermogensplanner gestorven zal zijn. Het leven is 

zeer tijdelijk en men wil ervoor zorgen dat wat men tijdens zijn leven aan vermogen 

opgebouwd heeft, ook later, als men er niet meer zal zijn, goed gebruikt wordt. Het doorgeven 

aan de volgende generatie impliceert niet dat het vermogen steeds rechtstreeks aan fysieke 

personen gegeven moet worden. Men kan zijn vermogen ook aan een volgende generatie 

doorgeven door het aan een organisatie te geven, zoals bijvoorbeeld Amnesty International of 

Greenpeace. Op die manier geeft men immers evenzeer zijn vermogen door aan de volgende 

generatie.  

 
                                                 
1 In diezelfde zin: P. TAELMAN, “Woord vooraf”, in X., XXXste Postuniversitaire cyclus van Willy Delva. 
Familiale vermogensplanning, Mechelen, Kluwer, 2004, p. VIII. Deze Postuniversitaire cyclus van Willy Delva 
omvat interessante bijdragen betreffende familiale vermogensplanning van volgende auteurs: J. BAEL, R. 
DEBLAUWE, C. DE WULF, H. DE WULF, J. DE MONGH, J. ERAUW, N. GEELHAND, B. PEETERS, M. PUELINCKX-
COENE, V. SAGAERT, A. VERBEKE, J. VERHOEYE, J. VERSTRAETE, A. WEYN, L. WEYTS en A. WYLLEMAN. 
2 Vermogensplanning met effect bij overlijden wordt ook “successieplanning” genoemd. 
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3. Bij verkoop op lijfrente als instrument van familiale vermogensplanning kunnen 

verschillende situaties onderscheiden worden. 

Er is een onderscheid tussen de situatie waarbij verkocht wordt op lijfrente aan reservatairen 

dan wel niet-reservatairen. En indien verkocht wordt aan niet-reservatairen, is het van belang 

te onderscheiden of er daarnaast in de familie nog reservataire erfgenamen zijn of niet. 

 

Er kan ook een onderscheid gemaakt worden naargelang al dan niet in onverdeeldheid wordt 

overgedragen. Willen de ouders bijvoorbeeld dat hun vermogen naar één enkel kind gaat, of 

eerder naar al hun kinderen samen in onverdeeldheid? Of wil de tante dat haar vermogen naar 

al haar neefjes gaat of enkel naar haar ene lievelingsneefje? 

 

Een ander onderscheid dat gemaakt kan worden, is of men enerzijds door de verkoop op 

lijfrente enkel het verkochte goed zelf wenst te laten overgaan naar de volgende generatie of 

anderzijds ook de opbrengst van de verkoop op lijfrente wenst te laten overgaan naar de 

volgende generatie. Een onroerend goed kan bijvoorbeeld door de ouders op lijfrente aan de 

kinderen verkocht worden. De ouders kunnen dit doen met de intentie de maandelijks 

ontvangen lijfrente van hun kinderen terug indirect (gedeeltelijk) aan hun kinderen door te 

geven. Ook dit is een mogelijkheid van familiale vermogensplanning door de verkoop op 

lijfrente. 

 

Hoe dit fiscaalrechtelijk allemaal in zijn gang gaat, volgt in het hoofdstuk 3 “verkoop op 

lijfrente en de fiscus”3.  

 

 

                                                 
3 Infra 15, nrs. 18 et seq.  
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Hoofdstuk 2. De verkoop op lijfrente burgerrechtelijk omschreven 

 

§1. Ontstaansgeschiedenis 

 

4. Lijfrente is een oude rechtsfiguur die opkwam vanaf de Napoleontische periode4. Reeds 

toen kreeg de lijfrente een apart hoofdstukje in het Burgerlijk Wetboek van 1804. Een 

omschrijving of definitie van wat onder lijfrente dient te worden begrepen, was toen ook niet 

terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek. Af te leiden uit de Travaux Préparatoires van de 

Code Napoleon was het louter de bedoeling van de wetgever om regels met betrekking tot een 

bestaande praktijk, feiten van algemene bekendheid, samen te brengen onder één hoofdstuk5. 

De rechtsfiguur was blijkbaar toen al genoeg gekend. 

 

De verkoop op lijfrente werd toen echter niet zozeer gebruikt in het kader van familiale 

vermogensplanning. Het vangnet van de sociale zekerheid zoals het nu gekend is, was er nog 

niet in de Napoleontische periode6. In die tijd werd de verkoop op lijfrente dan ook vooral 

gebruikt door personen met eigendommen die dreigden op termijn geen of onvoldoende 

inkomsten te verwerven. Ze gebruikten de verkoop op lijfrente van hun eigendommen, met 

een eventueel voorbehoud van bewoning, als methode om hun inkomsten tot aan hun dood 

veilig te stellen7. Ook personen met eigendommen die geen lening kregen, namen hun 

toevlucht tot een verkoop op lijfrente8. 

  

5. In de context van de huidige onzekerheid met betrekking tot de evolutie van het 

pensioenstelsel, kan de verkoop op lijfrente ook nu een methode vormen voor een 

gewaarborgd inkomen. Ook voor personen die moeilijk een lening kunnen bekomen, kan de 

verkoop op lijfrente nog steeds een oplossing bieden9.  

 

Daarnaast is de verkoop op lijfrente echter een instrument dat gebruikt kan worden voor 

familiale vermogensplanning. Vroeger beperkte familiale vermogensplanning zich meestal tot 

de hogere klasse. Vandaag de dag is familiale vermogensplanning echter veel populairder en 
                                                 
4 P. VERKINDEREN, “Vervreemding tegen lijfrente” in X., Het onroerend goed in de praktijk, Antwerpen, 
Kluwer, losbl., afl. 103, II.E.1-1. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Dit is echter niet in het kader van familiale vermogensplanning en wordt bijgevolg in deze masterproef niet 
besproken. 
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veel toegankelijker. In deze masterproef wordt dieper ingezoomd op de huidige 

mogelijkheden van familiale vermogensplanning door de verkoop op lijfrente. 

 

 

§2. Definitie 

 

6. Een lijfrente kan gevestigd worden onder bezwarende titel, tegen betaling van een som geld 

of tegen afstand van een roerend of onroerend goed10. Zij kan ook bij schenking of testament 

gevestigd worden11. Een lijfrente kan dus zowel gevestigd worden met een tegenprestatie als 

zonder tegenprestatie12. Deze masterproef handelt specifiek over de verkoop van een goed op 

lijfrente, zijnde een overeenkomst ten bezwarende titel.  

 

7. Het Burgerlijk Wetboek geeft geen definitie van de verkoop op lijfrente. Een definitie kan 

worden afgeleid uit de combinatie van de definitie van een kanscontract en deze van een 

overeenkomst onder bezwarende titel. 

 

Artikel 1964 van het Burgerlijk Wetboek stelt het volgende: 

 

“Een kanscontract is een wederkerige overeenkomst, waarvan de gevolgen, met 

betrekking tot winst en verlies, hetzij voor alle partijen, hetzij voor een of meer van 

hen, van een onzekere gebeurtenis afhangen. 

Van dien aard zijn:  

(…) 

Het contract van lijfrente” 

 

Dit artikel geeft een niet-limitatieve opsomming weer van kanscontracten en vermeldt onder 

andere “het contract van lijfrente”13. Hieruit blijkt dat de verkoop op lijfrente aanzien wordt 

als een kanscontract. Het is een overeenkomst waarbij de winst of het verlies van de partijen 

afhankelijk is van een onzekere gebeurtenis. Voor de koper, zijnde de lijfrenteschuldenaar, is 
                                                 
10 Art. 1968 B.W. In deze uiteenzetting zal niet verder ingegaan worden op de afstand van een som geld met in 
ruil een lijfrente. Dit valt buiten het onderwerp van de verkoop op lijfrente in de familiale vermogensplanning. 
11 Art. 1969 B.W. 
12 Op de overeenkomsten ten kosteloze titel, meer bepaald de schenking en het testament met een lijfrente als 
last, wordt niet verder ingegaan. 
13 G. BALLON, “Art. 1964 B.W.” in X, Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 
van rechtspraak en rechtsleer, I, Benoemde overeenkomsten, Titel XII, Kanscontracten, Mechelen, Kluwer, 
losbl., www.jura.be. 
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de totale koopprijs afhankelijk van het tijdstip van overlijden van de persoon op wiens hoofd 

de lijfrente bedongen is14. Zo ook is voor de verkoper de totale verkoopprijs afhankelijk van 

diezelfde onzekere gebeurtenis. Beide partijen nemen een risico bij een verkoop op lijfrente. 

 

 

Artikel 1106 Burgerlijk Wetboek geeft de definitie van een overeenkomst onder bezwarende 

titel:  

“Het contract onder bezwarende titel is dat waarbij aan elke partij de verplichting 

wordt opgelegd iets te geven of te doen.”  

 

Bij de verkoop op lijfrente vervreemdt de ene partij, zijnde de verkoper, het goed en betaalt de 

andere partij, zijnde de koper, een lijfrente15.  

 

De verkoop op lijfrente kan bijgevolg omschreven worden als een wederkerige overeenkomst 

waarbij de verkoper een goed verkoopt aan een andere, die er zich toe verbindt om op 

regelmatige tijdstippen gedurende het leven van de persoon op wiens hoofd de lijfrente 

bedongen is, een bepaalde som geld te betalen aan de rentegenieter16.  

 

 

§3. Kenmerken van de verkoop op lijfrente 

 

A. De partijen 

 

8. De verschillende partijen en hoedanigheden in de verkoop op lijfrente moeten goed 

onderscheiden worden. 

 

De verkoop op lijfrente is een overeenkomst tussen de lijfrenteverkoper en de renteplichtige 

waarbij de renteplichtige aan de rentegenieter periodiek een bepaalde geldsom moet betalen 

                                                 
14 De koper weet niet op voorhand hoe hoog de prijs zal oplopen, zie: M. DAMBRE, E. DEBRUYNE, B. HUBEAU en 
J. VANDENBERGHE, Vastgoedzakboekje 2007, Antwerpen, Kluwer, 2007, 68, nr. III.43. 
15 De verkoopprijs kan ook gedeeltelijk betaald worden bij het ondertekenen van de authentieke akte en 
gedeeltelijk door een periodieke lijfrente. 
16 B. PEETERS, “Fiscale aspecten verbonden aan de vervreemding c.q. verwerving van een goed tegen lijfrente”, 
NFM 1995, afl. 5, 14; D. RENOTTE en W. QUIRYNEN, “lijfrente onder de vorm van een beding ten behoeve van 
een derde en lijfrente tot vergelding van bewezen diensten”, Jura Falc. 1994-95, 463; A. VERBEKE, N. CARETTE, 
N. HOEKX en K. VANHOVE, Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2007, 101. 
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gedurende het leven van een welbepaald persoon17. Bijgevolg kunnen er vier verschillende 

hoedanigheden onderscheiden worden. Dit zijn niet noodzakelijk vier verschillende personen. 

Meestal zal de lijfrenteverkoper, de lijfrentegenieter en de persoon op wiens hoofd een 

lijfrente gevestigd wordt één en dezelfde persoon zijn18. De lijfrente kan echter zowel 

gevestigd worden op het hoofd van de verkoper als op het hoofd van een derde19. Zij kan ook 

gevestigd worden zowel ten gunste van de verkoper als ten gunste van een derde20. 

 

9. De persoon op wiens hoofd de lijfrente wordt gevestigd, is diegene gedurende wiens leven 

de betalingen van termijnen gedaan moeten worden21. Deze persoon moet bepaaldelijk 

aangeduid worden22. In de rechtsleer wordt deze persoon ook wel eens “het lijf” genoemd. De 

persoon op wiens hoofd een lijfrente werd bedongen, kan zowel de lijfrenteverkoper als een 

derde zijn23. Bovendien kan de lijfrente gevestigd worden op het hoofd van meerdere 

personen24. 

 

10. Zowel de verkoper, renteplichtige als begunstigde kunnen een natuurlijke of rechtspersoon 

zijn25. De persoon op wiens hoofd een lijfrente wordt bedongen, moet daarentegen een 

natuurlijke persoon zijn omdat het een essentieel element is dat de lijfrente verschuldigd is 

zolang de persoon op wiens hoofd de lijfrente bedongen is, in leven is26. Rechtspersonen 

kunnen niet overlijden in de strikte zin van het woord, ze kunnen enkel ontbonden worden. 

Deze ontbinding is bovendien in vele gevallen een gecontroleerde handeling zodat het 

kanselement ontbreekt27. 

  

11. Indien bij een verkoop op lijfrente alle personen verschillend zijn, dan zijn enkel de 

lijfrenteverkoper en de lijfrenteplichtige daadwerkelijk partij bij de overeenkomst. De 

                                                 
17 A. VERBEKE, N. CARETTE, N. HOEKX en K. VANHOVE, Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 101; P. VERKINDEREN, “Vervreemding tegen lijfrente” in X., Het onroerend goed in de 
praktijk, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 103, II.E.1-7. 
18 Zo geniet de verkoper voor de rest van zijn leven een periodiek inkomen. 
19 Art. 1971 B.W. 
20 Art. 1973 B.W. 
21 P. VERKINDEREN, “Vervreemding tegen lijfrente” in X., Het onroerend goed in de praktijk, Antwerpen, 
Kluwer, losbl., afl. 103, II.E.1-7. 
22 De lijfrente moet immers afhangen van het leven van een bepaald persoon: M. DAMBRE E. DEBRUYNE B. 
HUBEAU en J. VANDENBERGHE, Vastgoedzakboekje 2007, Antwerpen, Kluwer, 2007, 68, nr. III.43. 
23 Art. 1971 B.W. 
24 Art. 1972 B.W. 
25 P. VERKINDEREN, “Vervreemding tegen lijfrente” in X., Het onroerend goed in de praktijk, Antwerpen, 
Kluwer, losbl., afl. 103, II.E.1-7. 
26 Ibid. 
27 Infra 8, nr. 12. 
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rentegenieters moeten wel aanvaarden. De persoon op wiens hoofd een lijfrente werd 

gevestigd, moet bepaaldelijk aangeduid worden in de overeenkomst28. Aanvaarding door deze 

persoon zou niet vereist zijn29. 

 

 

B. Het kanselement 

 

12. Het kanselement is typerend voor de verkoop op lijfrente30. De partijen zijn onzeker of ze 

winst of verlies uit de overeenkomst zullen halen op het ogenblik van het sluiten van de 

verkoop op lijfrente31. De onzekere gebeurtenis betreft het al dan niet vroegtijdig overlijden 

van diegene op wiens hoofd de lijfrente bedongen is en daaraan verbonden hoeveel de 

renteplichtige aan lijfrente zal moeten betalen32. Hoe langer de persoon op wiens hoofd de 

lijfrente gevestigd wordt nog leeft, hoe meer de koper zal moeten betalen voor het goed in 

kwestie33. Wanneer de verkoop op lijfrente gebeurt tussen familieleden kan dit aanleiding 

geven tot extra spanningen binnen de familie. Wat een voordeel is voor de ene, is een nadeel 

voor de andere en omgekeerd. 

 

13. Een overeenkomst kan pas als kanscontract gekwalificeerd worden, wanneer de kans op 

winst of verlies die van de overeenkomst een kanscontract maakt, werkelijk aanwezig is34. Er 

moet onzekerheid bestaan over de kans op winst of verlies35. Dit is ook de reden waarom de 

                                                 
28 P. VERKINDEREN, “Vervreemding tegen lijfrente” in X., Het onroerend goed in de praktijk, Antwerpen, 
Kluwer, losbl., afl. 103, II.E.2-8. 
29 Al zou misschien in uitzonderlijke gevallen de veiligheid van deze persoon wel in het gedrang kunnen komen. 
Het is immers zo dat personen voordeel hebben bij het overlijden van de persoon op wiens hoofd de lijfrente 
bedongen is. Het zou mijns inziens dan ook logischer zijn dat de persoon op wiens hoofd de lijfrente gevestigd 
wordt zijn toestemming moet geven. 
30 M. DAMBRE, E. DEBRUYNE, B. HUBEAU en J. VANDENBERGHE, Vastgoedzakboekje 2007, Antwerpen, Kluwer, 
2007, 68, nr. III.43. 
31 B. PEETERS, “Fiscale aspecten verbonden aan de vervreemding c.q. verwerving van een goed tegen lijfrente”, 
NFM 1995, afl. 5, 14. 
32 G. BALLON, “Art. 1964 B.W” in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 
van rechtspraak en rechtsleer, I, Benoemde overeenkomsten, Titel XII, Kanscontracten, Mechelen, Kluwer, 
losbl., www.jura.be. 
C. DE WULF met medewerking van J. BAEL, S. DEVOS en H. DEDECKER, Het opstellen van notariële akten, IIb, 
Mechelen, Kluwer, 2006, 379, nr. 623.  
33 P. VERKINDEREN, “Vervreemding tegen lijfrente” in X., Het onroerend goed in de praktijk, Antwerpen, 
Kluwer, losbl., afl. 103, II.E.1-13. 
34 Cass. 6 september 2002, RW 2004-05, 257; Cass. 20 juni 2005, JLMB 2005, 1863; Cass. 25 juni 1982, RW 
1984-85, 682; Gent 17 december 1968, RW 1968-69, 1235; Brussel 22 juni 1953, JT 1953, 450. 
35 A. VERBEKE, N. CARETTE, N. HOEKX en K. VANHOVE, Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 104. 
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wetgever artikel 1974 en 1975 van het Burgerlijk Wetboek heeft ingevoerd, zoals hierna 

wordt toegelicht.  

 

De verkoop op lijfrente waarvan de rente gevestigd wordt op het hoofd van iemand die 

overlijdt op dezelfde dag van het sluiten van het contract, is zonder gevolg36. Hetzelfde geldt 

voor de verkoop op lijfrente, waarbij de rente gevestigd is op het hoofd van iemand die op de 

dag van het sluiten van de overeenkomst reeds een ziekte heeft waaraan hij binnen twintig 

dagen is overleden37. Deze termijn van twintig dagen begint te lopen vanaf de dag van de 

ondertekening van de onderhandse akte38. Het is hierbij zonder belang of de partijen al dan 

niet op de hoogte waren van enige ziekte waaraan de persoon op wiens hoofd een lijfrente 

werd bedongen, is gestorven39. Het gaat dus om het enkele objectief feit van de ziekte te 

hebben. Het is bijgevolg aan te raden een doktersattest te bekomen om te kunnen aantonen dat 

er geen sprake is van een zodanige ziekte40. Dus ook al hadden de partijen geen weet van de 

ziekte van die persoon, toch zou het contract nietig zijn41. Mijns inziens is dit een te 

verregaande interpretatie. De bedoeling van de wetgever is dat de partijen het kanselement 

van de overeenkomst niet uitsluiten. Indien de partijen geen weet hebben van de ziekte is er 

ook geen sprake van uitsluiting van een kanselement. Uiteraard is er hier dan wel een 

probleem van bewijsvoering. Het is vaak niet eenvoudig aan te tonen dat men iets op een 

bepaald ogenblik niet weet, dit is immers een negatieve bewijsvoering. Een uitvoerig medisch 

rapport op het ogenblik van het afsluiten van de verkoop op lijfrente over de 

gezondheidstoestand van de persoon op wiens hoofd de lijfrente wordt afgesloten, zou mijns 

inziens hierbij als element van bewijs moeten kunnen dienen. Een ander probleem is dat de 

twintig dagen niet meer aangepast zijn aan de actuele stand van de geneeskunde42. Wanneer 

een ongeneeslijke ziekte wordt vastgesteld, kan op de dag van vandaag het overlijden vaak 

veel langer uitgesteld worden dan vroeger, mits een aangepaste behandeling. De vraag kan 

gesteld worden of het kanselement werkelijk speelt indien een verkoop op lijfrente afgesloten 

                                                 
36 Art. 1974 B.W. 
37 Art. 1975 B.W.  
38 Immers, op die datum is de overeenkomst op lijfrente tussen de partijen tot stand gekomen: Gent 18 september 
2003, RW 2005-06, 826. 
39 Rb. Mechelen 14 september 1987, TBBR 1988, 334. 
40 De rechter kan zich baseren op een attest van een geneesheer waar de oorzaak van het overlijden beschreven 
wordt. Als daaruit afgeleid kan worden dat het een ziekte betreft waaraan overleden is binnen de twintig dagen 
na het afsluiten van het lijfrentecontract, kan dit contract nietig verklaard worden, zie: Cass. 3 december 1981, 
RW 1983-84, 29. 
41 A. VERBEKE, N. CARETTE, N. HOEKX en K. VANHOVE, Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 105. 
42 Ibid. 
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wordt op het hoofd van iemand waarvan de medici op het ogenblik van het afsluiten van de 

overeenkomst aangeven dat de persoon in kwestie nog slechts enkele maanden te leven heeft. 

Volgens de letterlijke interpretatie van de wet zou de verkoop op lijfrente geldig zijn indien de 

persoon nog langer dan twintig dagen leeft. Het kanselement is echter niet aanwezig, dus zou 

deze verkoop op lijfrente mijns inziens niet geldig mogen zijn. 

 

Bij een overeenkomst van verkoop op lijfrente kan het ontbreken van een onzekere 

gebeurtenis derhalve worden afgeleid uit andere omstandigheden dan die waarin artikel 1974 

en artikel 1975 van het Burgerlijk Wetboek voorzien43. Er moet mijns inziens dus keer op 

keer afgewogen worden of al dan niet een kanselement aanwezig is.  

 

Een voorbeeld is het verschil in leeftijd tussen de rentegenieters en de renteplichtige. Het Hof 

te Brussel oordeelde dat het feit dat de renteplichtige ouder is dan de persoon op wiens hoofd 

de lijfrente gevestigd is, niet noodzakelijk het kanskarakter wegneemt44. Het Hof stelde dat 

het overlijden geen kwestie is van leeftijd en kan voortvloeien uit heel wat zeer toevallige en 

onvoorzienbare oorzaken. De partijen hadden op het ogenblik van het sluiten van de 

overeenkomst op lijfrente geen ongeneeslijke ziekte die hun overlijden binnen een 

vaststelbare termijn voorzienbaar zou maken. 

 

Wat in geval van zelfdoding? Hoe wordt de kans op winst en verlies dan bekeken? Dit zal 

opnieuw afhangen van het al dan niet aanwezig zijn van een onzekerheid op winst of verlies. 

Wanneer de koper op lijfrente weet had van de wil tot zelfdoding van de persoon op wiens 

hoofd het lijfrentecontract bedongen werd, wanneer verschillende pogingen tot zelfdoding 

reeds ondernomen zijn, wanneer de betrokkene bovendien zijn begrafenis reeds geregeld 

heeft, zal de onzekerheid over winst of verlies gering zijn45. In een geval in de rechtspraak 

verkoopt een vader precies een maand voor zijn zelfdoding de blote eigendom van zijn huis 

met inboedel op lijfrente46. Tal van concrete, door de koper op lijfrente bekende feiten wezen 

erop dat er geen onwetendheid was omtrent de grote kans op overlijden. De feiten waren een 

terminale kanker, een weigering van een verzoek om euthanasie, de zwaar depressieve 

toestand, de weigering tot behandeling en de eerdere poging tot zelfdoding. In casu werd dan 

                                                 
43 Cass. 20 juni 2005, RW 2006-07, 724 noot N. CARETTE en TBBR 2006, 602, noot A. DE BOECK. In diezelfde 
zin: Cass. 6 september 2002, RW 2004-05, 257. 
44 Brussel 3 april 1999, AJT 1999-00, 810, noot F. LOGGHE. 
45 Er blijft altijd een kans dat de persoon in kwestie op andere gedachten gebracht wordt. 
46 Cass. 20 juni 2005, RW 2006-07, 724, noot N. CARETTE en TBBR 2006, 602, noot A. DE BOECK. 
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ook de nietigverklaring bevestigd door het Hof. Zelfdoding kan dus een element vormen om 

tot nietigverklaring over te gaan, zij het dat het element zelfdoding op zichzelf niet voldoende 

bewijs zal zijn om tot een ontbreken van het kanselement te kunnen besluiten. 

Waar het bijgevolg op neerkomt, is telkens de gelijkwaardigheid van prestaties na te gaan. 

Indien er gelijkwaardigheid is, is er sprake van een kanselement en bijgevolg een geldig 

kanscontract47. 

 

 

C. Een verkoop met lijfrente als modaliteit 

 

14. Bij de verkoop op lijfrente is de lijfrente een modaliteit van de betaling van de prijs48. 

Veelal bedingt men dat de lijfrente slechts een deel van de prijs zal zijn. Om het kanselement 

van de verkoop niet te veel te laten spelen en het risico dus te beperken, bedingt men dikwijls 

dat een deel van de prijs contant wordt betaald bij het afsluiten van de overeenkomst terwijl 

de lijfrente het overige gedeelte van de prijs uitmaakt49. Het deel dat reeds betaald is bij het 

afsluiten van de overeenkomst, wordt “het boeket” genoemd50. 

 

 

D. Een periodiek te betalen som geld 

 

15. De periodiek te betalen lijfrente moet bestaan uit een bepaalde som geld51. De verkoop op 

lijfrente, waarbij de ene partij zich niet verbindt aan de andere partij een periodieke geldsom 

te betalen, maar wel tot het leveren van prestaties die volgens omstandigheden kunnen 

veranderen, mag niet als een vestiging van lijfrente worden beschouwd52. Een goed dat 

verkocht wordt met als tegenprestatie een onderhoudsbijdrage afhankelijk van de 

                                                 
47 In diezelfde zin o.a.: Rb. Charleroi 3 februari 1988, Rec.gén.enr.not. 1988, 185. 
48 L. WEYTS, Notarieel contractenrecht. Deel 1: Verkoop uit de hand – vrijwillige openbare verkoop, 
Antwerpen, Kluwer, 1999, 288, nr. 146. 
49 P. VERKINDEREN, “Vervreemding tegen lijfrente” in X., Het onroerend goed in de praktijk, Antwerpen, 
Kluwer, losbl., afl. 103, II.E.1-8. Dit kan mijns inziens ook om andere redenen gebeuren, namelijk omdat de 
verkoper een deel van de koopsom onmiddellijk nodig heeft. 
50 M. DAMBRE, E. DEBRUYNE, B. HUBEAU en J. VANDENBERGHE, Vastgoedzakboekje 2007, Antwerpen, Kluwer, 
2007, 68, nr. III.43. 
51 M. DAMBRE, E. DEBRUYNE, B. HUBEAU en J. VANDENBERGHE, Vastgoedzakboekje 2007, Antwerpen, Kluwer, 
2007, 68, nr. III.43; P. VERKINDEREN, “Vervreemding tegen lijfrente” in X., Het onroerend goed in de praktijk, 
Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 103, II.E.1-10. 
52 Cass. 7 februari 1846, Pas. 1846, I, 157. Dergelijke overeenkomst wordt door de rechtspraak en de rechtsleer 
gekwalificeerd als een ander kanscontract, zijnde een kostencontract: P. VERKINDEREN, “Vervreemding tegen 
lijfrente” in X., Het onroerend goed in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 103, II.E.1-10. 
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behoeftigheid, zal dus niet kunnen gekwalificeerd worden als een verkoop op lijfrente. De 

lijfrente kan gevestigd worden tegen een rentevoet die de partijen overeenkomen53. 

 

 

E. Afhankelijk van het leven 

 

16. Essentieel is dat de lijfrente slechts verschuldigd is gedurende het leven van de persoon op 

wiens hoofd de lijfrente gevestigd is54. De lijfrente kan gevestigd worden op het leven van één 

of meer personen55.  

 

Bijvoorbeeld een vrouw verkoopt een onroerend goed op het leven van haarzelf en haar 

partner. Zolang ze niet beide overleden zijn, zal lijfrente verschuldigd blijven.  

 

 

§4. Modaliteiten 

 

17. Hierna worden een aantal toepassingsgevallen omschreven van allerlei modaliteiten van 

verkoop op lijfrente. Een optimale vermogensplanning zal immers bestaan uit een combinatie 

van verschillende rechtsfiguren en technieken afhankelijk van de wens van de 

vermogensplanner. Aan de verkoop op lijfrente kunnen verschillende voorwaarden gekoppeld 

worden56. Deze voorwaarden zijn enkel mogelijk wanneer ze de kenmerken van de verkoop 

op lijfrente niet aantasten. 

 

Er kan een verkoop op lijfrente van volle eigendom overeengekomen zijn, maar evengoed een 

verkoop op lijfrente van blote eigendom met voorbehoud van vruchtgebruik57. Het 

vruchtgebruik kan voorbehouden worden omdat de verkoper er nog wil wonen of omdat hij 

nog de huurinkomsten wil incasseren58. Bij verkoop met voorbehoud van vruchtgebruik kan 

verder worden bedongen dat de verkoper afstand doet of kan doen van dit vruchtgebruik in 

                                                 
53 Art. 1976 B.W. en art. 1 Wet 5 mei 1865 betreffende de lening op interest, B.S. 7 mei 1865. 
54 Art. 1971 B.W. 
55 Art. 1972 B.W. 
56 C. DE WULF met medewerking van J. BAEL, S. DEVOS en H. DEDECKER, Het opstellen van notariële akten, IIb, 
Mechelen, Kluwer, 2006, 383, nr. 632. 
57 Ibid. 
58 M. DAMBRE E. DEBRUYNE B. HUBEAU en J. VANDENBERGHE, Vastgoedzakboekje 2007, Antwerpen, Kluwer,  
2007, 68, nr. III.43. 
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een aantal gevallen, bijvoorbeeld indien hij om gezondheidsredenen gedurende een lange 

periode niet meer in de woning verblijft. 

 

Ook is er de mogelijkheid tot voorbehoud van een recht van bewoning59. Recht van bewoning 

is het zakelijk recht om tijdelijk of levenslang te blijven wonen in het huis of appartement60.  

Ook hier kunnen voorwaarden aan verbonden worden. De gebruiker van een recht van 

bewoning heeft veel minder rechten dan de vruchtgebruiker61. De vruchtgebruiker heeft 

bijvoorbeeld recht op verhuring en incasseren van de inkomsten wat de gebruiker van een 

recht op bewoning niet heeft62. 

 

Een andere modaliteit is een verkoop op lijfrente, die te betalen is gedurende het leven van de 

persoon op wiens hoofd de lijfrente gevestigd is, maar dan met een maximumleeftijd63. Een 

verkoop op lijfrente kan de koper afschrikken omdat de levensduur van de persoon op wiens 

hoofd de lijfrente bedongen werd per definitie onzeker is. Om deze onzekerheid te beperken, 

kan overeengekomen worden dat de lijfrente in ieder geval na bijvoorbeeld vijfentwintig jaar 

niet meer moet worden betaald, zelfs al zou de persoon op wiens hoofd de lijfrente bedongen 

werd, dan nog in leven zijn. 

 

Een andere mogelijkheid is een aanwasbeding gecombineerd met de verkoop op lijfrente64. 

Een aanwasbeding is een beding tussen mede-eigenaars van eenzelfde goed, waarbij 

overeengekomen wordt dat bij het overlijden van één van de mede-eigenaars, het aandeel van 

de overledene van rechtswege wordt verkregen door de nog levende mede-eigenaars65.  

 

                                                 
59 Art. 625 B.W. et seq. 
60 Het is een tijdelijk recht in die zin dat het recht ophoudt te bestaan indien de titularis van het recht overlijdt, 
zie: C. DE WULF met medewerking van J. BAEL, S. DEVOS en H. DEDECKER, Het opstellen van notariële akten, 
IIa, Mechelen, Kluwer, 2007, 105, nrs. 122-123; S. RUYSSCHAERT, Alternatieven op de onroerende verhuur voor 
de vastgoedsector in België, Antwerpen, Maklu, 2004, 84. 
61 Het betreft een zogenaamd “klein vruchtgebruik”, zie: : C. DE WULF met medewerking van J. BAEL, S. DEVOS 
en H. DEDECKER, Het opstellen van notariële akten, IIa, Mechelen, Kluwer, 2007, 105, nr. 123. 
62 S. RUYSSCHAERT, Alternatieven op de onroerende verhuur voor de vastgoedsector in België, Antwerpen, 
Maklu, 2004, 84. 
63 C. DE WULF met medewerking van J. BAEL, S. DEVOS en H. DEDECKER, Het opstellen van notariële akten, IIb, 
Mechelen, Kluwer, 2006, 383, nr. 632. 
64 Ibid. 
65 H. CASMAN, Y. LELEU en A. VERBEKE, Eigenzinnig familiaal vermogensrecht, Droit patrimonial de la famille 
sans préjugés, 2, Gent, Larcier, 2005, 116.  



 14

Om doorheen de tijd een waardebeveiliging te verzekeren, kan de lijfrente geïndexeerd 

worden66. Een indexeringsclausule wordt dan toegevoegd aan de overeenkomst. De lijfrente 

kan gekoppeld worden aan een index, bijvoorbeeld het indexcijfer van de consumptieprijzen 

of de gezondheidsindex67. Dit is bijna steeds een bescherming voor de rentegenieter aangezien 

de consumptieprijzen doorgaans stijgen. Uitzonderlijk kan dit in een economische crisis bij 

dalende consumptieprijzen echter ook een bescherming zijn voor de renteschuldenaar. 

 

De prijs kan volledig worden omgezet in een lijfrente of deels bij de akte worden betaald en 

deels omgezet in een periodieke lijfrente68. Deze verhoudingen kunnen vrij overeengekomen 

worden. Als de prijs volledig betaald wordt bij het tekenen van de akte kan uiteraard niet 

gesproken worden over een verkoop op lijfrente, maar betreft het een gewone klassieke 

verkoop. 

 

 

                                                 
66 C. DE WULF met medewerking van J. BAEL, S. DEVOS en H. DEDECKER, Het opstellen van notariële akten, IIb, 
Mechelen, Kluwer, 2006, 388, nr. 636. 
67 Ibid. 
68 C. DE WULF met medewerking van J. BAEL, S. DEVOS en H. DEDECKER, Het opstellen van notariële akten, IIb, 
Mechelen, Kluwer, 2006, 388, nr. 636. Het deel dat reeds betaald is, wordt “het boeket” genoemd, zie: M. 
DAMBRE, E. DEBRUYNE, B. HUBEAU en J. VANDENBERGHE, Vastgoedzakboekje 2007, Antwerpen, Kluwer, 2007, 
68, nr. III.43. 
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Hoofdstuk 3. Verkoop op lijfrente en de fiscus 

 

§1. De inkomstenbelastingen 

 

18. Voor de inkomstenbelastingen wordt geen rekening gehouden met de verwantschap tussen 

de lijfrentegenieter en de lijfrenteschuldenaar. Het onderscheid of het al dan niet gaat om 

reservatairen moet dus niet gemaakt worden. Ook is het voor de inkomstenbelastingen niet 

relevant of de ouders al dan niet beslissen het goed in onverdeeldheid aan hun kinderen te 

verkopen. De inkomstenbelastingen zullen berekend worden per persoon, ieder voor zijn 

aandeel. De techniek waarbij verkocht wordt op lijfrente met als bedoeling de periodieke 

lijfrentes door te geven aan de volgende generatie wordt besproken bij de registratierechten. 

 

Bij de verdere bespreking van de inkomstenbelastingen wordt uitgegaan van de situatie dat er 

afstand wordt gedaan door een natuurlijk persoon van een onroerend goed in ruil voor een 

periodieke lijfrente69.  

 

 

A. Fiscale gevolgen in hoofde van de lijfrentegenieter 

 

1. De lijfrentegenieter is een natuurlijk persoon handelend buiten zijn beroepswerkzaamheid 

 

a. meerwaardebelasting 

 

19. De vraag stelt zich of de winst die ontstaat door het onroerend goed te verkopen niet kan 

belast worden als een gerealiseerde meerwaarde70.  

 

Als men als rijksinwoner meerwaarde realiseert bij een verkoop buiten zijn 

beroepswerkzaamheid, kan deze meerwaarde in principe enkel belast worden als divers 

inkomen in de mate dit het gewone beheer van zijn vermogen te buiten gaat71. Familiale 

vermogensplanning valt mijns inziens binnen het normale beheer van het vermogen. Ook de 

                                                 
69 Er wordt niet ingegaan op de situatie waarbij een vennootschap een onroerend goed overdraagt via verkoop op 
lijfrente of de situatie waarbij een vennootschap wordt overgedragen op lijfrente. 
70 Art. 90, 8° W.I.B. of art. 90, 10° W.I.B.; B. PEETERS, “Fiscale aspecten verbonden aan de vervreemding c.q. 
verwerving van een goed tegen lijfrente”, NFM. 1995, afl. 5, 16. 
71 Art. 90, 1° W.I.B. 
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verkoop op lijfrente als familiale vermogensplanning behoort dus tot het normale beheer van 

het vermogen en de eventueel gerealiseerde meerwaarde kan dan in die zin ook niet belast 

worden als divers inkomen.  

 

Er zijn echter twee uitzonderingen op het principe dat de belasting op de gerealiseerde 

meerwaarde voor een verkoop buiten de beroepswerkzaamheden enkel verschuldigd is in de 

mate dit het gewone beheer van het vermogen te buiten gaat. De twee uitzonderingen zijn 

namelijk in het geval de meerwaarde betrekking heeft op bebouwde of onbebouwde 

onroerende goederen, zoals omschreven in artikel 90,8° en 90,10° van het Wetboek van 

Inkomstenbelastingen.  

 

Om onder de meerwaardebelasting te vallen van onbebouwde onroerende goederen zijn de 

voorwaarden volgens bovenvermeld artikel de volgende: 

- er moet een overdracht ten bezwarende titel zijn; 

- het moet een overdracht van een onroerend zakelijk recht betreffen andere dan 

opstal en erfpacht of een gelijkaardig recht; 

- het moet een onbebouwd onroerend goed betreffen of een bebouwd onroerend 

goed waarvan de waarde van de gebouwen lager is dan 30 procent van de totale 

waarde van het onroerend goed; 

- het goed moet in België gelegen zijn; 

- de overdracht naar aanleiding waarvan de meerwaarde ontstaat, moet binnen de 

acht jaar na de verkrijging plaatsvinden72. 

 

De gerealiseerde meerwaarde wordt berekend door eerst het verschil te nemen tussen de 

verkoopprijs verminderd met de kosten die gemaakt werden om te verkopen en de 

aankoopprijs vermeerderd met de kosten van de aankoop73. Voor ver- en aankoopprijs wordt 

de waarde genomen die als basis diende voor de berekening van de registratierechten. De 

gerealiseerde meerwaarde is dan dat verschil verminderd met 5 procent van de aankoopprijs 

per volledig jaar tussen aankoop en verkoop. Deze meerwaarde wordt belast aan 33 procent 

wanneer het goed verkocht wordt binnen de eerste 5 jaar en aan 16,5 procent wanneer het 

goed verkocht wordt binnen de 8 jaar, maar na de eerste 5 jaar. 
                                                 
72 Indien het onbebouwd onroerend goed via een schenking wordt verkregen is de termijn drie jaar na de akte 
van schenking en bovendien binnen de acht jaar na de verkrijging door de schenker. 
73 De aankoopkosten kunnen facultatief geraamd worden op een forfaitair bedrag van 25 procent van de 
aankoopsom. 
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Voor bebouwde onroerende goederen zijn de voorwaarden om onder de meerwaardebelasting 

te vallen volgens bovenvermeld artikel de volgende: 

- het moet een overdracht ten bezwarende titel betreffen; 

- het moet een overdracht van een zakelijk onroerend recht zijn andere dan erfpacht of 

opstal of een gelijkaardig recht; 

- het moet een bebouwd onroerend goed zijn; 

- het goed moet in België gelegen zijn; 

- de wederoverdracht moet gebeuren binnen de vijf jaar nadat men zelf het goed heeft 

verkregen74. 

 

De berekening van de meerwaardebelasting bij bebouwde onroerende goederen is gelijkaardig 

aan de berekening bij onbebouwde onroerende goederen. Het belastingstarief is in dit geval 

steeds 16,5 procent. 

 

Artikel 54 van het Koninklijk Besluit ter uitvoering van het Wetboek van 

Inkomstenbelastingen omvat een specifieke bepaling voor de verkoop op lijfrente. De 

meerwaarde wordt overeenkomstig voormeld artikel bepaald door het verschil te nemen van 

de verkoopprijs en de aankoopprijs. Verkoop- en aankoopprijs worden telkens bepaald door 

de hoogste waarde te nemen van enerzijds de gekapitaliseerde waarde van de lijfrente, 

eventueel verhoogd met het bedrag waarvan de betaling in kapitaal is bedongen boven de 

lijfrente, en anderzijds de verkoopwaarde. 

 

De te ontvangen lijfrentes worden verspreid over een heel leven. De meerwaarde wordt dus 

niet onmiddellijk gerealiseerd. De belastbare grondslag zal dus bepaald moeten worden op 

basis van feitelijke vermoedens die afgeleid zijn uit de leeftijd van de persoon op wiens hoofd 

de lijfrente bedongen werd en kapitalisatiecoëfficiënten75. Dit kan dus in het jaar waarin de 

verkoop op lijfrente plaatsheeft, leiden tot een aanzienlijke belasting op inkomsten die men 

pas gespreid over een periode van vele jaren zal ontvangen76. Bovendien bestaat het risico dat 

de persoon op wiens hoofd de lijfrente bedongen werd, snel overlijdt en dat er dus belastingen 

                                                 
74 Indien het bebouwd onroerend goed via een schenking wordt verkregen, is de termijn binnen de drie jaar na de 
akte van schenking en bovendien binnen de vijf jaar na de verkrijging door de schenker. 
75 Cass. 3 mei 1973, Bull.bel., afl. 519, 1229. 
76 B. PEETERS, “Fiscale aspecten verbonden aan de vervreemding c.q. verwerving van een goed tegen lijfrente”, 
NFM 1995, afl. 5, 16. 
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geheven werden op een meerwaarde die in de realiteit nooit gerealiseerd werd77. In dat laatste 

geval kan mijns inziens een belastingsherziening aangevraagd worden op basis van dit nieuwe 

feit van het snelle overlijden78. 

 

 

b. artikel 17, §1, 4° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 

 

20. Wanneer de lijfrentegenieter een natuurlijk persoon is, die handelt buiten het kader van 

een beroepswerkzaamheid, dan moet nagegaan worden of artikel 17, §1, 4° van het Wetboek 

van de Inkomstenbelastingen van toepassing is. Artikel 17, §1, 4° stipuleert het volgende: 

 

“§1. Inkomsten uit roerende goederen en kapitalen zijn alle opbrengsten van roerend 

vermogen aangewend uit welken hoofde ook, namelijk: 

(…) 

4° inkomsten die begrepen zijn in lijfrenten of tijdelijke renten die geen pensioenen 

zijn en na 1 januari 1962 onder bezwarende titel zijn aangelegd ten laste van enige 

rechtspersoon of onderneming.” 

 

Opdat de periodieke lijfrenten die ontvangen worden, als roerend inkomen belastbaar zouden 

zijn, moet dus aan volgende voorwaarden worden voldaan79: 

- De lijfrente mag niet de aard hebben van een pensioen, anders valt men onder de 

belastingen van pensioenen. Bij de verkoop op lijfrente is dit niet het geval. 

- Het mag geen kosteloos toegekende rente zijn. De rentegenieter of een derde moet een 

tegenprestatie geleverd hebben. De tegenprestatie bij de verkoop op lijfrente is het te 

verkopen roerend of onroerend goed. 

- De rente moet ten laste zijn van een rechtspersoon of een handels-, nijverheids- of 

landbouwbedrijf onder leiding van een natuurlijk persoon. 

- De renten moeten betaald zijn na 1 januari 1962. Vóór deze datum waren deze renten 

immers vrijgesteld van belasting. 

 

                                                 
77 B. PEETERS, “Fiscale aspecten verbonden aan de vervreemding c.q. verwerving van een goed tegen lijfrente”, 
NFM 1995, afl. 5, 16. 
78 In diezelfde zin: B. PEETERS, “Fiscale aspecten verbonden aan de vervreemding c.q. verwerving van een goed 
tegen lijfrente”, NFM 1995, afl. 5, 16. 
79 TIBERGHIEN ADOVACTEN, Handboek voor Fiscaal Recht 2008, Kluwer, 2008, 85, nr. 1063. 
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De lijfrente wordt derhalve als roerende inkomsten beschouwd, indien aan deze vier 

voorwaarden is voldaan. Een onderscheid moet gemaakt worden naargelang van de situatie 

van de lijfrenteschuldenaar. 

 

1) de lijfrenteschuldenaar is een natuurlijk persoon handelend buiten zijn 

beroepswerkzaamheid 

 

21. Hierbij wordt dus de situatie bedoeld dat een lijfrentecontract betrekking heeft op een 

particulier als lijfrentegenieter en een particulier als lijfrenteschuldenaar, beiden handelend in 

privé. Uit artikel 17 §1, 4° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen volgt dat lijfrenten in 

de personenbelasting als roerende inkomsten worden belast, indien ze ten laste worden gelegd 

van een rechtspersoon of een onderneming. Bijgevolg valt deze situatie niet onder het 

toepassingsgebied van het artikel en wordt de ontvangen lijfrente niet als roerend inkomen 

belastbaar in hoofde van de lijfrentegenieter.  

 

2) de lijfrenteschuldenaar is een natuurlijk persoon, bedrijfsmatig handelend in het kader van 

een in artikel 24 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen bedoelde onderneming 

 

22. Hierbij wordt dus de situatie bedoeld dat een verkoop op lijfrente betrekking heeft op een 

particulier als lijfrentegenieter en een particulier als lijfrenteschuldenaar, die het onroerend 

goed koopt in het kader van de uitoefening van een nijverheids-, handels-, of 

landbouwonderneming.  

 

Zoals hoger vermeld vallen overeenkomstig artikel 17, §1, 4° van het Wetboek van 

Inkomstenbelastingen onder inkomsten van roerende goederen en kapitalen ook inkomsten 

die begrepen zijn in lijfrenten indien aan de voormelde vier voorwaarden voldaan is. De 

lijfrente mag namelijk niet de aard hebben van een pensioen. Het mag ook geen kosteloos 

toegekende rente zijn. De rente moet bovendien ten laste zijn van een rechtspersoon of een 

handels-, nijverheids- of landbouwbedrijf onder leiding van een natuurlijk persoon. En ten 

slotte moeten de renten betaald zijn na 1 januari 1962. De voorwaarden zijn in deze situatie 

wel vervuld. 

 

Artikel 20 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen voorziet een forfaitaire berekening van 

de belastbare grondslag: 
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“Wanneer de in artikel 17, §1, 4° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

vermelde lijfrenten of tijdelijke renten zijn aangelegd tegen storting met afstand van 

het kapitaal, wordt het belastbare bedrag ervan beperkt tot 3 procent van dat kapitaal; 

betreft het renten die voortvloeien uit de overdracht van de eigendom, de blote 

eigendom of het vruchtgebruik van onroerende goederen, dan wordt de waarde van 

het kapitaal bepaald zoals op het stuk van registratierechten.” 

 

De kapitalen zelf vallen niet onder dit artikel80. De interest op het kapitaal maakt in dit geval 

wel een belastbaar inkomen uit in hoofde van de begunstigde van de verkoop op lijfrente81. Er 

moet overeenkomstig artikel 20 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen geen rekening 

gehouden worden met de effectief betaalde of toegekende inkomsten. De belastingsgrondslag 

is forfaitair bepaald op 3 procent van het kapitaal. De waarde van het kapitaal wordt bepaald 

overeenkomstig artikel 45 tot en met 50 van het Wetboek van Registratierechten. 

 

Indien het gaat om inkomsten die verkregen worden ingevolge overeenkomsten gesloten vóór 

1 maart 1990 worden ze belast aan het afzonderlijk tarief van 25 procent. Indien het gaat om 

overeenkomsten die gesloten werden na deze datum, is het afzonderlijk tarief 15 procent82. 

Het betreft hier een roerende voorheffing, maar de inkomsten zijn verplicht aan te geven83. 

Dit impliceert dat ze belast worden aan het tarief van de roerende voorheffing, vermeerderd 

met de gemeentelijke opcentiemen die van toepassing zijn in de woonplaats van de 

rentegenieter. 

 

Bijvoorbeeld de waarde van het onroerend goed dat verkocht wordt op lijfrente, wordt door de 

administratie geschat op 200.000 euro. De belastbare grondslag is dan 200.000 euro 

vermenigvuldigd met 3 procent, wat 6.000 euro is. De jaarlijks te betalen inkomstenbelasting 

is dan 900 euro, namelijk 6.000 euro vermenigvuldigd met vijftien procent. Hierbij moeten 

dan nog eens de gemeentelijke opcentiemen gevoegd worden84. Indien er bijvoorbeeld 7 

procent gemeentebelasting is, komt daar nog jaarlijks 63 euro bij, namelijk 900 euro 

vermenigvuldigd met 0,07. 
                                                 
80 P. VERKINDEREN, “Vervreemding tegen lijfrente” in X., Het onroerend goed in de praktijk, Antwerpen, 
Kluwer, losbl., afl. 103, II.E.1-14. 
81 Ibid. 
82 Art. 171, 2°bis, a W.I.B. 
83 Art. 313, 3° W.I.B. 
84 Dit is afhankelijk van gemeente tot gemeente. 
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Bij een verkoop op lijfrente in het kader van familiale vermogensplanning vermijdt men dus 

best een verkoop aan een particulier als lijfrenteschuldenaar, die het onroerend goed koopt in 

het kader van de uitoefening van een nijverheids-, handels-, of landbouwonderneming. Dit 

brengt immers extra belastingen teweeg (zie onderaan punt 3 hierna voor een verdere 

bespreking). 

 

3) de lijfrenteschuldenaar is een natuurlijk persoon, bedrijfsmatig handelend buiten het kader 

van een in artikel 24 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen bedoelde onderneming 

 

23. Hierbij wordt dus de situatie bedoeld dat een lijfrentecontract betrekking heeft op een 

particulier als lijfrentegenieter en een particulier als lijfrenteschuldenaar, die bedrijfsmatig  

handelt, maar buiten het kader van een nijverheids-, handels- of landbouwonderneming. Dan 

zijn de opbrengsten in hoofde van de lijfrentegenieter niet belastbaar. De bedoelde 

lijfrenteschuldenaar valt immers niet onder het toepassingsgebied van artikel 17, §1, 4° van 

het Wetboek van Inkomstenbelastingen. Lijfrenteschuldenaars die een vrij beroep uitoefenen, 

vallen onder deze categorie. 

 

De belasting op de lijfrente als een roerend inkomen is volgens mij wel voor discussie 

vatbaar. Deze belasting overlapt immers met de meerwaardebelasting die hierboven 

besproken werd. 

 

 

2. De lijfrentegenieter is een natuurlijk persoon handelend in het kader van een onderneming 

 

24. Hierbij wordt bedoeld, de situatie waarbij een natuurlijk persoon een onroerend goed dat 

behoort tot het vermogen van zijn onderneming, overdraagt tegen betaling van een periodieke 

lijfrente.  

 

Artikel 37 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen stelt het volgende: 

 

“Onverminderd de toepassing van de voorheffingen, worden inkomsten van 

onroerende goederen en roerende goederen en kapitalen als beroepsinkomsten 
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aangemerkt wanneer die goederen en kapitalen worden gebruikt voor het uitoefenen 

van de beroepswerkzaamheid van de verkrijger van de inkomsten.” 

 

Het ontvangen van een lijfrente voor de verkoop van een onroerend goed dat behoort tot de 

onderneming zal dus beschouwd worden als beroepsinkomst en zal dus aan de andere 

beroepsinkomsten toegevoegd worden voor het berekenen van de belasting. De betaalde 

voorheffingen zullen verrekend worden met de te betalen belasting. Deze regeling geldt 

onafhankelijk van de toestand van de lijfrenteschuldenaar. Deze situatie is in het kader van 

familiale vermogensplanning echter minder van toepassing. 

 

 

3. De lijfrentegenieter is een natuurlijk persoon bedrijfsmatig handelend buiten het kader van 

een onderneming 

 

25. Hier wordt de situatie bedoeld, waarbij een natuurlijk persoon voor de uitoefening van 

zijn beroepswerkzaamheid een onroerend goed verkoopt op lijfrente.  

 

Artikel 27 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen stelt het volgende: 

 

“Baten zijn alle inkomsten uit een vrij beroep, een ambt of post en alle niet als winst of 

als bezoldigingen aan te merken inkomsten uit een winstgevende bezigheid.” 

 

De ontvangen lijfrente moet dus beschouwd worden als baten en inkomsten uit winstgevende 

bezigheden en zal dus aan de andere beroepsinkomsten toegevoegd worden voor het 

berekenen van de belasting. De betaalde voorheffingen zullen verrekend worden met de te 

betalen belasting. Deze regeling geldt onafhankelijk van de toestand van de 

lijfrenteschuldenaar. Deze situatie is in het kader van familiale vermogensplanning echter 

minder van toepassing. 
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B. Fiscale gevolgen in hoofde van de lijfrenteschuldenaar 

 

1. De lijfrenteschuldenaar is een natuurlijk persoon handelend in privé 

 

26. Indien de lijfrenteschuldenaar een natuurlijk persoon is en de koop kadert buiten zijn 

beroepswerkzaamheid, is de lijfrente niet fiscaal aftrekbaar85. Zelfs het interestgedeelte is niet 

aftrekbaar stelt de administratie in zijn commentaren86: 

 

“Het deel van een lijfrente die een natuurlijke persoon betaalt voor het verwerven van 

een privé-onroerend goed is evenmin als interest aftrekbaar. Lijfrenten zijn immers 

termijnbetalingen waarin geen interest begrepen is. Wanneer zij gestort worden 

ingevolge een overdracht van goederen, vertegenwoordigen zij zonder meer de 

verkoopprijs.” 

 

 

2. De lijfrenteschuldenaar is een natuurlijk persoon handelend in het kader van zijn 

beroepswerkzaamheid 

 

27. De aankoop op lijfrente is te vergelijken met de aankoop van een gewoon onroerend goed. 

Er is geen kost maar een verhoging van de activa, behalve dan de onkosten van de verkoop op 

zich. De aanschaffingsprijs zal bestaan uit de actuele waarde van de te betalen lijfrente en de 

bijkomende kosten, bijvoorbeeld notariskosten en hypotheekkosten. Enkel die bijkomende 

kosten zullen in rekening gebracht kunnen worden voor de inkomstenbelastingen. Voor meer 

details en een uiteenzetting van de boekhoudkundige verwerking van de lijfrente verwijs ik 

naar meer gespecialiseerde werken87. 

 

Volgens mij is er een tegenstrijdigheid tussen de aftrekbaarheid van de lijfrente door de 

lijfrenteschuldenaar en de belasting van de lijfrente bij de lijfrentegenieter. Voor wat de 

aftrekbaarheid betreft, gaat de administratie ervan uit dat de lijfrente geen interest is, maar de 

verkoopprijs vertegenwoordigt en dat de lijfrente dan ook niet als interest afgetrokken kan 
                                                 
85 S. RUYSSCHAERT m.m.v. M. GIELIS, Zelfstandigen en hun vennootschap: hoe fiscaalvriendelijk geld uit de 
vennootschap halen?, Antwerpen, Maklu, 2006, 97. 
86 Com. IB, nr. 14/3, www.fisconet.be.  
87 Zie onder andere: de bijdrage van T. BOELAERT, “De boekhoudkundige en fiscale behandeling van 
verwervingen op lijfrente”, in: S. VAN  CROMBRUGGE (ed.), Gentse geschriften: raakpunten en spanningen 
tussen fiscaal recht en boekhoudrecht, Kalmthout, Biblio, 1990, 241-256. 
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worden. Bij een verkoop op lijfrente aan een particulier als lijfrenteschuldenaar, die het 

onroerend goed koopt in het kader van de uitoefening van een nijverheids-, handels-, of 

landbouwonderneming, zal de lijfrentegenieter echter wel belast worden op de lijfrente als 

roerend inkomen. Op basis van deze tegenstrijdigheid kan de belasting als roerend inkomen 

volgens mij betwist worden, temeer daar de belasting als roerend inkomen in een aantal 

gevallen ook overlapt met de meerwaardebelasting zoals hoger gesteld. 

 

 

C. Besluit inkomstenbelastingen 

 

28. Een verkoop op lijfrente als familiale vermogensplanning binnen de periode dat de 

meerwaardebelasting van toepassing is, namelijk in het algemeen vijf jaar voor bebouwde 

onroerende goederen en acht jaar voor onbebouwde onroerende goederen, lijkt me niet 

aangewezen88. Men moet immers bij de verkoop al belastingen betalen (16,5 procent of 33 

procent) op een meerwaarde die men pas in de toekomst zal realiseren en die bovendien 

onzeker is, zij het dat in geval van vlug overlijden wel een belastingsherziening gevraagd kan 

worden. Het is volgens mij voor de verkoop op lijfrente als familiale vermogensplanning ten 

zeerste aan te raden te wachten tot men het goed meer dan vijf jaar voor bebouwde 

onroerende goederen en meer dan acht jaar voor onbebouwde onroerende goederen bezit. Op 

die manier is men geen belasting op de meerwaarde verschuldigd.  

 

Bovendien vermijdt men best te verkopen aan een particulier als lijfrenteschuldenaar, die het 

onroerend goed koopt in het kader van de uitoefening van een nijverheids-, handels-, of 

landbouwonderneming. In dit geval moet men immers een belasting van 15 procent betalen 

op een forfaitair berekend roerend inkomen. Indien men verkoopt aan een particulier die 

handelt in privé of bedrijfsmatig handelt, maar buiten het kader van een nijverheids-, handels- 

of landbouwonderneming, is die belasting niet verschuldigd. 

 

De belasting op de lijfrente als een roerend inkomen is volgens mij wel voor discussie 

vatbaar. Deze belasting overlapt immers met de meerwaardebelasting die hierboven 

besproken werd. In feite wordt eenzelfde inkomen op die manier in bepaalde omstandigheden 
                                                 
88 Indien het bebouwd onroerend goed via een schenking wordt verkregen, is de termijn binnen de drie jaar na de 
akte van schenking en bovendien binnen de vijf jaar na de verkrijging door de schenker. Indien het onbebouwd 
onroerend goed via een schenking wordt verkregen is de termijn binnen de drie jaar na de schenking en 
bovendien binnen de acht jaar na de verkrijging door de schenker. 
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tweemaal belast, éénmaal als gerealiseerde meerwaarde berekend op basis van de te betalen 

lijfrente en éénmaal als roerend inkomen op basis van diezelfde te betalen lijfrente. 

 

Volgens mij is er bovendien een tegenstrijdigheid tussen de aftrekbaarheid van de lijfrente 

door de lijfrenteschuldenaar en de belasting van de lijfrente als roerend inkomen bij de 

lijfrentegenieter. De administratie gaat er immers voor de aftrekbaarheid van uit dat de 

lijfrente geen interest is, maar de verkoopprijs vertegenwoordigt en dat de lijfrente dan ook 

niet als interest afgetrokken kan worden. Bij een verkoop op lijfrente aan een particulier als 

lijfrenteschuldenaar, die het onroerend goed koopt in het kader van de uitoefening van een 

nijverheids-, handels-, of landbouwonderneming, wordt de lijfrentegenieter echter wel belast 

op de lijfrente als roerend inkomen. De belasting als roerend inkomen kan volgens mij dan 

ook betwist worden, niet enkel op basis van de in de vorige paragraaf aangehaalde 

overlapping met de meerwaardebelasting, maar ook op basis van de tegenstrijdigheid met de 

aftrekbaarheid van de betaalde lijfrente door de renteschuldenaar. 

 

 

§2. De registratierechten 

 

29. De verkoop op lijfrente van een in België gelegen onroerend goed is onderworpen aan het 

evenredig registratierecht op de overdrachten onder bezwarende titel van onroerende 

goederen. Ook al is de te betalen lijfrente gespreid over een heel leven van de 

lijfrentegenieter, toch moeten bij het sluiten van de overeenkomst de registratierechten 

onmiddellijk worden voldaan ten laste van de koper89.  

 

Voor de tarifering van de registratierechten bij verkoop op lijfrente wordt geen onderscheid 

gemaakt naargelang van de verwantschap. Er zal kort ingegaan worden op een aantal 

gevolgen van al of niet in onverdeeldheid aan de reservatairen te verkopen. Hier wordt ook de 

techniek besproken om de periodieke lijfrentes over te hevelen naar de volgende generatie. 

 

 

                                                 
89 M. DAMBRE, E. DEBRUYNE, B. HUBEAU en J. VANDENBERGHE, Vastgoedzakboekje 2007, Antwerpen, Kluwer, 
2007, 68, nr. III.43. 



 26

A. Belastbare grondslag en tarief 

 

30. Voor de verkoop van onroerende goederen zal overeenkomstig artikel 44 tot en met 46 

van het Wetboek van Registratierechten het evenredig registratierecht verschuldigd zijn.  

 

Overeenkomstig artikel 44 van het Wetboek van Registratierechten bedraagt het recht in 

Vlaanderen tien procent voor de verkoop van onroerende goederen. De tarieven verschillen 

niet naargelang van de verwantschap van de koper en verkoper.  

 

Soms wil de vermogensplanner dat zijn vermogen overgaat in onverdeeldheid aan een aantal 

personen. Wanneer het onroerend goed verkocht wordt op lijfrente in onverdeeldheid, zal het 

verkoopsrecht van 10 procent verschuldigd blijven. Indien later één van de onverdeelde mede-

eigenaars zijn deel afstaat aan de andere mede-eigenaars is het verdelingsrecht van 1 procent 

verschuldigd90.  

 

Deze 10 procent kan worden verminderd tot 5 procent indien men een "bescheiden woning" 

koopt91. Er moet dan aan volgende voorwaarden worden voldaan: 

- geen bezit van een andere woning in België in volle of in blote eigendom; 

- het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van alle onroerende goederen in 

gemeenschappelijk bezit door de partners, mag niet meer bedragen dan: 745 euro wanneer 

er niet meer dan 2 kinderen ten laste zijn, 845 euro wanneer er 3 of 4 kinderen ten laste 

zijn, 945 euro als er 5 of 6 kinderen ten laste zijn en 1.045 euro als er meer dan 6 kinderen 

ten laste zijn; 

- binnen de 3 jaar de woning bewonen en er dan gedurende minstens 3 jaar blijven wonen. 

 

Het is ook mogelijk dat er verkocht wordt onder het stelsel van de Belasting over de 

Toegevoegde Waarde. Er moet dan een splitsing gemaakt worden tussen de grond en het 

gebouw. De grond blijft steeds onderworpen aan het stelsel van de Registratierechten en de 

constructie kan onder het BTW-stelsel vallen. Een aantal voorwaarden zijn vereist. Ten eerste 

moet het een nieuw gebouw betreffen. Hieronder wordt verstaan dat het verkocht wordt tot en 

met 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming of de 

                                                 
90 Art. 109 W. Reg. 
91 Art. 53, 2° W. Reg. 
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eerste inbezitneming van dat gebouw92. Bijvoorbeeld wanneer de ingebruikname op 6 mei 

2009 plaatsvindt, kan verkocht worden tot en met 31 december 2011 onder het BTW-stelsel. 

Ten tweede moet het een beroepsoprichter zijn of een occasionele BTW-belastingsplichtige 

die ervoor koos te verkopen onder de BTW. 

 

Artikel 45 van het Wetboek van Registratierechten stelt dat het recht wordt vereffend op het 

bedrag van bedongen prijs en lasten. De lasten zijn alle bijkomende verplichtingen die door de 

overeenkomst aan de koper bovenop de prijs worden opgelegd en waaruit de verkoper 

rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel haalt. Bijvoorbeeld wanneer de koper niet 

onmiddellijk het genot krijgt omwille van een gebruiksrecht van de verkoper zal dit als een 

last gezien worden voor de koper en moet dit bij de verkoopprijs bijgeteld worden93. 

Omgekeerd moeten bijkomende voordelen voor de koper van de prijs worden afgetrokken.  

 

Wanneer het onroerend goed wordt verkocht tegen een kapitaal, dat onmiddellijk wordt 

omgezet in een lijfrente, is de belasting verschuldigd op het bedrag van dat kapitaal, 

vermeerderd met de lasten zonder dat de belastbare grondslag minder mag bedragen dan de 

verkoopwaarde van het goed94. 

 

Bijvoorbeeld in de verkoopsakte van een onroerend goed, wordt een verkoopprijs van 

150.000 euro bedongen, die omgezet wordt in een maandelijks te betalen lijfrente van 625 

euro. De heffingsgrondslag voor het registratierecht zal dan 150.000 euro zijn in de mate dat 

de verkoopwaarde van het goed niet hoger is dan die 150.000 euro. 

 

Bestaat de prijs daarentegen uit een gewone lijfrente, dan wordt het recht vereffend op 

grondslag van de berekende waarde van het goed op basis van de betaalde lijfrente zonder dat 

de belastbare grondslag minder mag bedragen dan de verkoopwaarde van het goed95. Indien 

de verkoop onmiddellijk volledig tegen lijfrente gebeurt, voorziet artikel 168 van het Wetboek 

van Registratierechten dat de partijen of de werkende openbare officier in hun naam gehouden 

zijn een aanvullende verklaring op te maken waarin een belastbare grondslag wordt bepaald. 

 

                                                 
92 Art. 8 Wb B.T.W. 
93 H. CASMAN , met medewerking van I. GERLO en B. VERMEERSCH, De verkoopakte: handboek voor de 
notariële praktijk, Mechelen, Kluwer, 2005, 115. 
94 Vr. en Antw. , Kamer 1993-94, 23 december 1993, www.fisconet.be (Vr. nr. 844 VAN GREMBERGEN). 
95 Ibid. 
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Bijvoorbeeld in de verkoopsakte van een onroerend goed wordt een maandelijks te betalen 

lijfrente bedongen van 500 euro. De partijen moeten dan een aanvullende verklaring opstellen 

waarin een waardering gebeurt van de bedongen lijfrente van 500 euro. 

 

31. In tegenstelling tot de successierechten, zijn er voor de waardering in de registratierechten 

geen specifieke berekeningen wettelijk opgelegd voor het berekenen van de lijfrente. De 

forfaitaire berekeningswijze met de leeftijdscoëfficiënten vermeld in artikel 47 van het 

Wetboek van Registratierechten is enkel van toepassing op vruchtgebruik. Dit moet niet naar 

analogie toegepast worden op het levenslang recht lijfrente96. De waardering dient te gebeuren 

volgens de regels van het gemeen recht97. 

 

Artikel 46 van hetzelfde wetboek stelt echter dat de belastbare grondslag in geen geval lager 

mag zijn dan de verkoopwaarde van de overgedragen onroerende goederen. Dit artikel vindt 

toepassing wanneer de verkoopwaarde hoger is dan de prijs overeengekomen tussen de 

partijen. 

 

Een nauwkeurige schatting van de prijs van een lijfrente waartegen een onroerend goed wordt 

verkocht, is een moeilijke opgave. De bewijslast hiervoor ligt bij de belastingplichtige.  

 

De criteria om de lijfrente te berekenen zijn gelijkaardig aan deze bij het waarderen in het 

kader van een klassieke verkoop, met dat verschil dat rekening moet gehouden worden met de 

lijfrente als modaliteit98. Er bestaat geen eensgezindheid over de meest geschikte 

waarderingsmethode99.  

 

Uiteraard is de waarde van het goed dat verkocht wordt op lijfrente van belang100. Daarnaast 

speelt ook de leeftijd van de persoon op wiens hoofd de lijfrente afgesloten wordt, een grote 

rol. Er zijn bestaande sterftetafels waar de leeftijdsverwachting op afgelezen kan worden. De 

                                                 
96 Besl. 22 april 1982, nr. E.E./87.698, www.fisconet.be.  
97 Vergelijkbaar met art. 745sexies §3 B.W.:  er wordt rekening gehouden“met de waarde en de opbrengst van 
de goederen, de eraan verbonden schulden en lasten en de vermoedelijke levensduur”, zie: Besl. 22 april 1982, 
nr. E.E./87.698, www.fisconet.be.  
98 S. RUYSSCHAERT met medewerking van M. GIELIS, Zelfstandigen en hun vennootschap: hoe fiscaalvriendelijk 
geld uit de vennootschap halen?, Antwerpen, Maklu, 2006, 95. 
99 Een goed onderbouwde formule is te vinden in C. DE WULF met medewerking van J. BAEL, S. DEVOS en H. 
DEDECKER, Het opstellen van notariële akten, IIb, Mechelen, Kluwer, 2006, 391 e.v.; zie voor andere rechtsleer 
hieromtrent voetnoot 1 van pagina 392 van voormeld boek. 
100 S. RUYSSCHAERT met medewerking van M. GIELIS, Zelfstandigen en hun vennootschap: hoe 
fiscaalvriendelijk geld uit de vennootschap halen?, Antwerpen, Maklu, 2006, 95. 
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laatste gepubliceerde tafels zijn die van 2006. De sterftetafels worden gepubliceerd door de 

FOD economie, KMO, Middenstand en Energie. Er zijn verschillende cijfers van toepassing 

voor mannen dan wel voor vrouwen, aangezien er een verschillende levensduur is in de 

praktijk. De bedoeling is derhalve dat de som van al de te betalen geactualiseerde lijfrenten 

overeenkomt met een normale verkoopprijs. Wanneer dit niet zo is, zal de ontvanger dit niet 

aanvaarden, want de grondslag om op te heffen moet minstens de werkelijke waarde zijn. 

 

Ook de rentevoet is van belang voor de berekening. Er moet rekening gehouden worden met 

hoeveel het goed normaal zou opbrengen. De lijfrente kan gevestigd worden tegen een 

rentevoet die de partijen overeenkomen101.  

 

Het is mogelijk dat het berekende bedrag verminderd moet worden, bijvoorbeeld wanneer de 

verkoper zich een gebruiksrecht of het vruchtgebruik van het onroerend goed voorbehoudt tot 

aan zijn overlijden. Het bedrag van de lijfrente vermindert dan met de gemiddelde 

huuropbrengst van het verkochte goed of met een bedrag gelijk aan het gekapitaliseerde 

vruchtgebruik. Het verkochte goed is dan immers voor de koper minder waard. 

 

 

B. Vermomde schenking 

 

32. De familiale vermogensplanning beoogt het zo voordelig mogelijk laten overgaan van het 

vermogen naar de volgende generatie. Dit betekent echter niet dat een verkeerde voorstelling 

gegeven mag worden van de overgang om het voordeliger te laten overgaan. De overdracht 

mag niet voorgesteld worden als een verkoop op lijfrente terwijl het in werkelijkheid een 

schenking betreft. De ontvanger moet zich voor de heffing van de registratierechten houden 

aan de werkelijkheid. De benaming die de partijen aan de akte hebben verleend, is dus niet 

doorslaggevend102. 

 

Een vermomde schenking is een schenking die voorgesteld wordt onder het mom van een 

overeenkomst onder bezwarende titel103. De vermomde schenking kan blijken uit 

verschillende omstandigheden die aantonen dat de overeengekomen prijs in werkelijkheid 
                                                 
101 Art. 1976 B.W. en art. 1 Wet 5 mei 1865 betreffende de lening op interest, B.S. 7 mei 1865. 
102 Besl. 7 oktober 1960, nr. E.E./76.165, www.fisconet.be.  
103 Bergen 15 september 1992, RNB 1992, 52; M. PEULINCKX-COENE, N. GEELHAND en F. BUYSSENS, 
“Overzicht van rechtspraak. Giften (1993-1998), TPR 2000, 929, nr.235. 
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nooit werd betaald. Hetzelfde geldt wanneer de prijs onmiddellijk na de verkoop wordt 

teruggegeven. Wanneer de partijen de schenking onder de bedrieglijke schijn van verkoop tot 

stand brengen, zal een fiscale boete verschuldigd zijn104. Er is dan immers sprake van 

veinzing of simulatie. In dit geval zal er bovenop het verdoken recht bovendien een geldboete 

verschuldigd zijn105. 

 

Het is uiterst belangrijk dat de berekening van de lijfrente correct gebeurt, zodat de ontvanger 

de verkoop niet herkwalificeert als een schenking106. Hier duikt het belang van een 

kanselement weer op. Hierna zal besproken worden dat pas van een volwaardig kanscontract 

gesproken kan worden, indien er gelijkwaardige prestaties zijn. Is er voor de verkoop een heel 

lage lijfrente bedongen, dan kan het ook geen kanscontract betreffen en is er dus geen sprake 

van een verkoop op lijfrente.  

 

Bovendien moeten de lijfrentes werkelijk betaald worden. Dat bij een verkoop op lijfrente in 

werkelijkheid de lijfrentes nooit betaald werden en het bijgevolg een vermomde schenking 

betreft, kan door alle middelen van recht aangetoond worden107. 

 

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen vermomde schenking en verkeerde 

kwalificatie van de overeenkomst. Wanneer de akte een volledige en juiste weergave van de 

overeenkomst is, kan blijken dat de akte uit onvoldoende kennis daaromtrent verkeerdelijk als 

verkoop wordt voorgesteld. In dat geval zal de ontvanger het schenkingsrecht en niet het 

verkooprecht heffen, maar lopen de partijen geen boete op wegens veinzing108. 

 

Het gevaar van herkwalificatie in een schenking is veelzijdig. De reservatairen kunnen 

inkorting vragen bij overschrijding van het beschikbaar deel109. Bovendien zal de ontvanger 

kunnen heffen tegen het schenkingsrecht zodat de kosten bijzonder hoog kunnen oplopen. Of 

                                                 
104 Vr. en Antw. , Kamer 1993-94, 23 december 1993, www.fisconet.be (Vr. nr. 844 VAN GREMBERGEN). 
105 Artikel 204 W. Reg. 
106 Bovendien kan dan benadeling voor meer dan zeven twaalfden worden ingeroepen door de verkoper. Zowel 
partijen als de ontvanger kunnen er belang bij hebben te herkwalificeren als vermomde schenking.  
107 Rb. Namen 28 juni 1949, Rec.gén.enr.not. 1951, 22. In casu werd een huis verkocht op lijfrente aan een 
persoon die geen familielid was. De erfgenamen van de verkoper mogen aan de hand van vermoedens bewijzen 
dat het om een vermomde schenking gaat. 
108 Bij een verkoop tegen een lijfrente kan de verkeerde kwalificatie in plaats van de vermomde schenking, alleen 
dan worden aanvaard wanneer de partijen ook de huurwaarde en/of huuropbrengst bekend maken, zie: Vr. en 
Antw. , Kamer 1993-94, 23 december 1993, www.fisconet.be (Vr. nr. 844 VAN GREMBERGEN). 
109 De reservatairen kunnen eventueel inkorting vragen. De schenking moet aangerekend worden op het 
beschikbaar deel en indien er overschrijding is, kan er inkorting worden gevraagd. 
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de ontvanger dit werkelijk zou doen, is niet duidelijk. Zeker is dat bij een vraag in de Kamer 

aangehaald werd dat er sprake kan zijn van vermomde schenking bij de verkoop op 

lijfrente110. Voorzichtigheid is dus geboden. 

 

Bijvoorbeeld een man verkoopt op lijfrente aan zijn veel jongere vriendin voor een te lage 

lijfrente. De administratie aanvaardt niet dat het om een verkoop gaat en herkwalificeert in 

een schenking. In plaats van het verkoopsrecht zal nu het schenkingsrecht verschuldigd zijn 

dat in de hoogste tarieven tot 80 procent kan bedragen. Bovendien kan een fiscale boete 

opgelegd worden. Daarbovenop kunnen de kinderen van de man inkorting in natura vragen 

bij overschrijding van het beschikbaar deel. 

 

 

C. Antimisbruikbepaling 

 

33. In het kader van de familiale vermogensplanning zal de minst belaste weg gezocht 

worden. De antimisbruikbepaling maakt het voor de vermogensplanner wel delicater een 

keuze te maken. Deze zal meer doordacht moeten gebeuren. 

 

De wetgever voerde een algemene antimisbruikbepaling in artikel 344 §1 van het Wetboek 

van Inkomstenbelastingen in door de Wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële 

bepalingen111.  

 

Nadien werd een gelijkaardige bepaling ingevoerd bij de wet van 30 april 1994 in artikel 18 

§2 van het Wetboek van Registratierechten en artikel 106, tweede lid van het Wetboek van 

Successierechten. 

 

De wetgever heeft expliciet het recht van de keuze van de minst belaste weg willen beperken 

voor de belastingplichtige112. Het is namelijk volgens de antimisbruikbepaling niet toegelaten 

een handeling te stellen enkel met de bedoeling daardoor minder belasting te moeten betalen, 

zonder dat andere motieven van economische of financiële aard een rol spelen. Deze reactie 

                                                 
110 Vr. en Antw. , Kamer 1993-94, 23 december 1993, www.fisconet.be (Vr. nr. 844 VAN GREMBERGEN). 
111 B.S. 26 juli 1993. 
112 S. VAN CROMBRUGGE, “De vennootschap met rechtspersoonlijkheid als instrument van fiscale planning in de 
21e eeuw”, in S. VAN CROMBRUGGE (ed.), Actuele fiscale thema’s, Kalmthout, Biblio, 2007, 78, nr. 11. 
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van de wetgever volgde op het door het Hof van Cassatie vooropgestelde geoorloofd karakter 

van de belastingsontwijking113. 

 

Een aanschrijving ter zake duidt aan dat de administratie de reeds bestaande leerstukken zal 

gebruiken bovenop de antimisbruikbepaling114. De antimisbruikbepaling zal in die gevallen 

worden gebruikt waar er misbruik is en deze leerstukken moeilijk of niet toepasselijk zijn. 

Zowel de uitdrukkelijke fictiebepalingen of wettelijke vermoedens in de fiscale wet, als de 

leer van de veinzing en de verkeerd benoemde akte kunnen door de administratie gebruikt 

worden, naast de antimisbruikbepaling115. 

 

Een cruciaal discussiepunt is of de antimisbruikbepaling op het vlak van de registratierechten 

al dan niet kan worden toegepast op handelingen in de privésfeer. Ook al zijn er echter niet 

veel toepassingsgevallen, toch is voorzichtigheid geboden. 

 

De belastingplichtige is vrij om aan te tonen dat zijn kwalificatie voldoet aan rechtmatige 

motieven van economische of financiële aard. Er kan eveneens voorafgaandelijk een ruling 

worden gevraagd116. 

 

 

D. Kleine “schenkingen” gedurende het leven 

 

34. Naast het verkopen op lijfrente van zijn goed aan diegene van wie men wil dat zij kunnen 

genieten van zijn vermogen, is er nog een andere techniek van familiale vermogensplanning. 

Indien verkocht wordt op lijfrente met als bedoeling de periodieke lijfrentes indirect (deels) 

terug door te geven aan de volgende generatie, is dit ook een vorm van familiale 

vermogensplanning. Het doorgeven kan bijvoorbeeld deels gebeuren doordat de 

vermogensplanner allerlei kosten te zijnen laste neemt, bijvoorbeeld gezinsvakanties, 

uitstappen, restaurantbezoeken, geschenken voor de kinderen, enzovoort.  

                                                 
113 P. VAN MELKEBEKE, “Belasting van de werkelijke overeenkomst”, in F. WERDEFROY, Registratierechten 
2006-2007, 573, nr. 5432. 
114 Aanschr. 10 mei 1994, nr. 12/1994. 
115 P. VAN MELKEBEKE, “Belasting van de werkelijke overeenkomst”, in F. WERDEFROY, Registratierechten 
2006-2007, 574, nr. 5432. 
116 Omwille van de blijvende juridische onzekerheid zag de wetgever de noodzaak in om een voorspelbaar 
rechtssysteem te creëren. Het nieuwe systeem werd ingevoerd via de wet van 24 december 2002 tot wijziging 
van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande 
beslissingen in fiscale zaken. De nieuwe regeling is ingegaan op 1 januari 2003. 
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Registratierechten zijn niet verschuldigd aangezien de ontvanger dit niet zal kwalificeren als 

belastbare schenkingen indien een vermogen telkens periodiek in kleine deeltjes overgaat, 

zeker niet indien het geen geldelijke stortingen betreft maar allerlei familiale kosten die de 

vermogensplanner op zich neemt in plaats van dat ieder zijn deel betaalt. Bij het overlijden 

zijn dan ook geen successierechten meer verschuldigd op het goed of op de ontvangen 

lijfrentes. Het goed behoort immers niet meer tot het vermogen, want het is verkocht en de 

lijfrentes behoren ook niet meer tot het vermogen, want ze zijn in de loop der jaren 

doorgegeven.  

 

Wel is het zo dat de administratie dit enkel zal aanvaarden in de mate dat de extra’s die 

gekregen worden van de vermogensplanner, redelijk zijn in verhouding met de 

levensstandaard van de persoon die deze ontvangt. De levensstandaard van de begiftigde mag 

zeker niet aanzienlijk verhogen. Wanneer de extra’s een te grote impact hebben, zal de 

administratie dit in vraag stellen en is er kans op sprake van fiscale fraude. Heel belangrijk is 

dat de “kleine schenkingen” geleidelijk en met mate gebeuren. 

 

 

E. Besluit registratierechten 

 

35. Voor de berekening van de registratierechten baseert de administratie zich op de 

werkelijke waarde van het goed. Het tarief is 10 procent of 5 procent onafhankelijk van de 

verwantschap met de koper. 

 

In tegenstelling tot de successierechten, zijn er voor de waardering in de registratierechten 

geen specifieke berekeningen wettelijk opgelegd voor het berekenen van de lijfrente. Een 

correcte berekening van de lijfrente is wel zeer belangrijk om een herkwalificatie als 

schenking te vermijden. In geval van veinzing kunnen bovendien bijkomende boetes opgelegd 

worden. Bij herkwalificatie als schenking, kunnen de reservatairen waaraan niet verkocht 

werd, inkorting vragen indien er overschrijding is. 

 

Indien in onverdeeldheid verkocht wordt, is het verdelingsrecht van 1 procent verschuldigd bij 

een eventuele latere verdeling.  
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De fiscus kan in principe ook de antimisbruikbepaling inroepen. Voorzichtigheid is aan te 

raden hieromtrent. 

 

Naast het verkopen op lijfrente van zijn goed aan diegene waarvan men wil dat zij kunnen 

genieten van zijn vermogen is er nog een andere techniek van familiale vermogensplanning. 

Indien verkocht wordt op lijfrente met als bedoeling de periodieke lijfrentes indirect (deels) 

terug door te geven aan de volgende generatie, is dit ook een vorm van familiale 

vermogensplanning. Wanneer de extra’s een te grote impact hebben, zal de administratie dit 

in vraag stellen en is er kans op sprake van fiscale fraude en herkwalificatie als schenking. 

Heel belangrijk is dat de “kleine schenkingen” indirect, geleidelijk en met mate gebeuren. Om 

te weten of dit een succesvolle techniek van familiale vermogensplanning is, moeten eerst nog 

de successierechten omtrent de verkoop op lijfrente onderzocht worden. Hierop wordt in een 

volgend punt ingegaan. 

 

 

§3. De successierechten  

 

36. De successierechten kunnen omschreven worden als de belasting die geheven wordt naar 

aanleiding van het overlijden, op het vermogen van de overledene117. Het is een progressieve 

belasting zowel qua tarief als qua verwantschapsband118. Als men een groot vermogen erft en 

een ver verwijderde verwantschap heeft, zal men veel hogere successierechten betalen dan in 

geval van een klein vermogen dat geërfd wordt van bijvoorbeeld de ouders. Zowel voor de 

toepassing van de fictiebepalingen als de tarieven, zal de verwantschap bepalend zijn. 

 

Bij de familiale vermogensplanning moet extra aandacht gegeven worden aan het correct 

toepassen van het Wetboek van Successierechten, aangezien soms zware boeten worden 

geheven voor eerder kleine vergissingen of nalatigheden. Dit recht wordt door vele auteurs 

niet voor niets aangeduid als een “weinig humaan” recht119.  

 

 

                                                 
117 N. GEELHAND, Cursus Successierechten, Gent, onuitg., 2008, 1. 
118 Bovendien moet er rekening gehouden worden met de globalisatie, zie: N. GEELHAND, Cursus 
Successierechten, Gent, onuitg., 2008, 1. 
119 Zie o.a.: N. GEELHAND, Cursus Successierechten, Gent, onuitg., 2008, 5. 
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A. Tarief 

 

37. Artikel 15 van het Wetboek van Successierechten stelt dat er in principe successierecht 

verschuldigd is op de algemeenheid van de aan de overledene toebehorende goederen, waar 

ze zich ook bevinden, na aftrekking van de schulden. Wanneer het goed verkocht is op 

lijfrente, bevindt het goed zich niet meer in het vermogen van de verkoper en dus niet in zijn 

nalatenschap. De levenslange rechten die bij verkoop op het hoofd van de overledene werden 

gevestigd, gaan bij het overlijden van die persoon teniet120. Er moet niets worden aangegeven, 

tenzij eventueel de opeisbare termijnen die nog niet betaald zijn121. Bij het overlijden van de 

lijfrentegenieter moeten de verschuldigd gebleven termijnen aangegeven worden in het actief 

van de nalatenschap122. 

 

Aangezien via de fictiebepalingen, die hierna besproken worden, vaak wel successierechten 

verschuldigd zullen zijn, moet hiermee zeker rekening gehouden worden in de familiale 

vermogensplanning bij de verkoop op lijfrente. 

 

Het tarief in de rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden bedraagt 3 procent 

tot 50.000 euro, 9 procent tussen 50.000 en 250.000 euro en 27 procent boven de 250.000 

euro123. 

 

Broers en zussen betalen 30 procent tot 75.000 euro, 55 procent tussen 75.000 en 125.000 

euro en 65 procent boven de 125.000 euro124.  

 

Neven en nichten, verdere familie en personen die geen familie zijn, betalen 45 procent tot 

75.000 euro, 55 procent tussen 75.000 en 125.000 euro en 65 procent voor alles boven de 

125.000 euro125.  

 

                                                 
120 E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS, Praktijkgids successie, Haacht, Drukkerij Artoos, 2003, 141, nr. 
II/4010.  
121 N. GEELHAND, Cursus Successierechten, Gent, onuitg., 2008, 77. 
122 J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten 2006-2007, deel 1, Antwerpen, Kluwer, 2006, 259, nr. 
387. 
123 Art. 48 §1, TABEL I W. Succ. 
124 Art. 48 §2, TABEL II W.Succ. 
125 Ibid. 
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De personen in rechte lijn, de echtgenoten, de samenwonenden, de broers en de zussen 

worden elk individueel belast. Het tarief wordt toegepast per rechtsverkrijgende126. Voor al de 

anderen moet er globalisatie toegepast worden. Dit betekent dat alle erfdelen samen opgeteld 

moeten worden en dan pas het tarief kan worden toegepast127. Dus komt men veel vlugger in 

hoge tarieven terecht. 

 

Bovendien is er enkel bij de personen in rechte lijn, de echtgenoten en de samenwonenden 

een splitsing tussen de roerende en onroerende goederen. Het tarief wordt dan afzonderlijk 

toegepast per soort goed128. Deze splitsing is niet van toepassing bij alle anderen, daarbij 

inbegrepen broers en zussen. Het tarief wordt daar toegepast op het volledige erfdeel zonder 

splitsing tussen een onroerend en roerend erfdeel129. 

 

Belangrijk is dus deel uit te maken van de categorie van de rechte lijn, echtgenoten en 

samenwonenden130. Dit is het meest voordelig. 

 

 

B. Belastbare grondslag 

 

38. Gaat het om een rente die nog gedurende een bepaalde termijn betaald moet worden aan 

de overleden lijfrentegenieter, dan zijn er successierechten verschuldigd op de nog lopende 

termijnen131. Wanneer dus de rente blijft doorlopen omdat de persoon op wiens hoofd de 

lijfrente bedongen is, een ander persoon is dan de lijfrentegenieter en de lijfrentegenieter 

overlijdt voor de persoon die aangeduid is als het lijf, moet deze nog te ontvangen rente in het 

actief van de nalatenschap aangegeven worden132. 

 

De belastbare grondslag voor de op het hoofd van een derde gevestigde lijfrente en andere 

levenslange uitkeringen wordt overeenkomstig artikel 21, V, van het Wetboek van 

                                                 
126 Dus op elk erfdeel afzonderlijk wordt het tarief toegepast. Met erfdeel wordt bedoeld het “fiscaal erfdeel” en 
bijgevolg vallen ook de fictieve legaten hieronder, zie: N. GEELHAND, Cursus Successierechten, Gent, onuitg., 
2008, 160. 
127 N. GEELHAND, Cursus Successierechten, Gent, onuitg., 2008, 165. 
128 Het tarief moet bijgevolg toegepast worden op het totaal van de roerende goederen enerzijds en het totaal van 
de onroerende goederen anderzijds, zie: N. GEELHAND, Cursus Successierechten, Gent, onuitg., 2008, 161. 
129 N. GEELHAND, Cursus Successierechten, Gent, onuitg., 2008, 164. 
130 Hieronder vallen zowel wettelijk samenwonenden als feitelijk samenwonenden. 
131 N. GEELHAND, Cursus Successierechten, Gent, onuitg., 2008, 77. 
132 J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten 2006-2007, deel 1, Antwerpen, Kluwer, 2006, 259, nr. 
387. 



 37

Successierechten verkregen door de vermenigvuldiging van het jaarlijks bedrag van de 

uitkering met een coëfficiënt die verschilt volgens de ouderdom van diegene op wiens hoofd 

de rente gevestigd is, op het ogenblik van het overlijden van de erflater. 

 

Deze coëfficiënten zijn: 

 

“18, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, 20 jaar oud is of minder; 

17, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, meer dan 20 tot 30 jaar oud is; 

16, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, meer dan 30 tot 40 jaar oud is; 

14, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, meer dan 40 tot 50 jaar oud is; 

13, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, meer dan 50 tot 55 jaar oud is; 

11, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, meer dan 55 tot 60 jaar oud is; 

9,5, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, meer dan 60 tot 65 jaar oud is; 

8, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, meer dan 65 tot 70 jaar oud is; 

6, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, meer dan 70 tot 75 jaar oud is; 

4, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, meer dan 75 tot 80 jaar oud is 

en 2, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, meer dan 80 jaar oud is.” 

 

Artikel 22 van het Wetboek van Successierechten stipuleert dat voor de waardebepaling van 

de lijfrenten die gevestigd zijn op het hoofd van twee of meerdere personen rekening wordt 

gehouden met de leeftijd van de jongste persoon. 

 

De uit artikel 19 van het Wetboek van Successierechten af te leiden basisregel houdt in dat de 

activa moeten gewaardeerd moeten worden op hun verkoopwaarde op de dag van het 

overlijden. 

 

 

C. De fictiebepalingen 

 

39. Op het eerste zicht lijkt de verkoop op lijfrente dus interessant om aan vermogensplanning 

te doen in die zin dat er geen successierechten dienen betaald te worden. Omdat het goed zich 

niet langer in de nalatenschap bevindt, zouden er immers geen successierechten verschuldigd 

zijn. Er moet echter rekening gehouden worden met heel wat addertjes onder het gras. Hierbij 

wordt vooral gedacht aan de fictiebepalingen die de wetgever invoerde.  
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1. Bedingen van terugvalling of van aanwas van lijfrenten (artikel 8 van het Wetboek van 

Successierechten) 

 

a. de wettekst 

 

40. “Worden geacht als legaat te zijn verkregen de sommen, renten of waarden die een 

persoon geroepen is kosteloos te ontvangen, bij het overlijden van de overledene, ingevolge 

een contract bevattende een door de overledene of door een derde ten behoeve van de 

verkrijger gemaakt beding.  

Worden eveneens geacht als legaat te zijn verkregen, de sommen, renten of waarden, die een 

persoon geroepen was kosteloos te ontvangen binnen de drie jaar vóór het overlijden van de 

overledene of die hij geroepen is kosteloos na dit overlijden te ontvangen, ingevolge een 

contract bevattende een door de overledene ten behoeve van de verkrijger gemaakt beding. 

(…) 

Wanneer de overledene gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap van goederen, 

worden de sommen, renten of waarden, die aan zijn echtgenoot toevallen ingevolge een door 

deze echtgenoot afgesloten levensverzekering of contract met vestiging van rente, zomede de 

sommen, renten of waarden, die hij geroepen is kosteloos te ontvangen ingevolge een contract 

bevattende een door de overledene of door een derde ten behoeve van de echtgenoot gemaakt 

beding, geacht als legaat door de echtgenoot te zijn verkregen, tot beloop van hun algeheel 

bedrag, zo de sommen, renten of waarden werden verkregen als tegenwaarde voor eigen 

goederen van de overledene, en enkel tot beloop van de helft in al de andere gevallen. Het 

recht is niet verschuldigd wanneer er bewezen wordt dat de sommen, renten of waarden 

verkregen werden als tegenwaarde voor eigen goederen van de echtgenoot. De 

omstandigheid dat het beding wederkerig is, ontneemt daaraan niet de aard van 

bevoordeling. 

De verkrijger wordt ondersteld kosteloos te ontvangen, behoudens tegenbewijs. 

(…)” 
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b. de ratio 

 

41. Een man verkoopt zijn huis op lijfrente en bij overlijden moet de lijfrente toekomen aan 

zijn veel jongere vriendin. De vriendin verkrijgt deze lijfrente niet uit de nalatenschap van de 

man maar op grond van een overeenkomst. Het betreft meer bepaald een beding ten behoeve 

van een derde133.  

 

Normalerwijze zou er dan geen successierecht verschuldigd zijn op grond van artikel 1 van 

het Wetboek van Successierechten, want dit artikel stelt dat het goed verkregen moet zijn uit 

de nalatenschap134. In de nalatenschap van de man is het goed niet aanwezig. Zo zou u dus uw 

hele vermogen kunnen verkopen op lijfrente en bepalen dat de lijfrente bij uw overlijden 

toekomt aan een ander, zonder op heel deze transactie enig successierecht te moeten betalen.  

 

Om te vermijden dat de lijfrenteconstructie gebruikt wordt om successierechten te ontlopen 

op zodanige wijze, heeft de wetgever de bedingen van terugvalling of van aanwas van 

lijfrenten aan een derde gelijkgesteld met legaten135. 

 

 

c. de toepassingsvoorwaarden 

 

42. Artikel 8 van het Wetboek van Successierechten is slechts van toepassing als aan alle 

voorwaarden wordt voldaan. Daarom is het voor de vermogensplanner uiterst belangrijk in 

detail te letten op alle toepassingsvoorwaarden en te zoeken naar een achterpoortje zodat de 

ontvanger de fictiebepaling niet kan inroepen. 

 

1) een overeenkomst met een beding ten behoeve van een derde 

 

43. Cruciaal voor de toepassing van artikel 8 van het Wetboek van Successierechten is dat de 

overeenkomst een beding ten behoeve van een derde bevat. Er moet dus enerzijds een 

hoofdovereenkomst bestaan136. Bij de verkoop op lijfrente is dat de verkoopsovereenkomst. In 

                                                 
133 N. GEELHAND, Cursus Successierechten, Gent, onuitg., 2008, 56. 
134 N. VANDEBEEK, Het onroerend goed en huwelijksvermogen, Mechelen, Kluwer, 2007, 381. 
135 N. GEELHAND, Cursus Successierechten, Gent, onuitg., 2008, 56. 
136 N. GEELHAND, Cursus Successierechten, Gent, onuitg., 2008, 57; N. VANDEBEEK, Het onroerend goed en 
huwelijksvermogen, Mechelen, Kluwer, 2007, 381. 
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die hoofdovereenkomst moet bovendien een beding ten behoeve van een derde aanwezig 

zijn137. Bij de verkoop op lijfrente is dat een beding van terugvalling of van aanwas van de 

lijfrente in het voordeel van een derde138. 

 

Een voorbeeld hiervan is een vader die verkoopt op lijfrente en hierbij bedingt dat bij zijn 

overlijden de lijfrente verder aan zijn dochter betaald moet worden139. Het hoofdcontract is de 

verkoop op lijfrente. Het beding ten behoeve van een derde is het beding van aangroei of 

terugvalling van de lijfrente. De dochter geniet van de aanwas van de rente. De lijfrente die 

moet uitgekeerd worden aan de dochter wordt overeenkomstig artikel 8 van het Wetboek van 

Successierechten beschouwd als een fictief legaat.  

 

2) het beding moet uitgaan van de overledene of van een derde handelend als tussenpersoon 

 

44. Dit is een voorwaarde die ontstaan is door de praktijk van groepsverzekeringspolissen. 

Soms werd bedongen door een derde die eigenlijk het economisch verlengstuk is van de 

overledene140. In geval van verkoop op lijfrente zal het in de praktijk de overledene zelf zijn 

die bedingt. 

 

3) de prestatie moet opeisbaar zijn 

 

45. De prestatie moet opeisbaar zijn. Het beding moet derhalve uitwerking krijgen bij het 

overlijden. 

 

4) de uitgekeerde prestatie 

 

46. De uitgekeerde prestatie moeten sommen, renten of waarden betreffen141. Bij de verkoop 

op lijfrente met een beding ten behoeve van een derde zal de prestatie een lijfrente betreffen. 

Wordt de prestatie geleverd in natura, dan is artikel 8 van het Wetboek van Successierechten 

                                                 
137 Er moet bijgevolg een voordeel gegeven worden aan een begunstigde persoon die geen partij is bij de 
overeenkomst, zie: N. VANDEBEEK, Het onroerend goed en huwelijksvermogen, Mechelen, Kluwer, 2007, 381. 
138 De derde moet voldoende bepaalbaar zijn. Als dit niet het geval is, wordt de bedinger geacht voor zichzelf 
bedongen te hebben. Dan is er successierecht verschuldigd op grond van artikel 1 van het Wetboek van 
Successierechten, zie: N. GEELHAND, Cursus Successierechten, Gent, onuitg., 2008, 57. 
139 B. PEETERS, “Fiscale aspecten verbonden aan de vervreemding c.q. verwerving van een goed tegen lijfrente”, 
NFM 1995, afl. 5, 26. 
140 N. GEELHAND, Cursus Successierechten, Gent, onuitgeg., 2008, 58. 
141 Onder waarden worden effecten verstaan: N. GEELHAND, Cursus Successierechten, Gent, onuitgeg., 2008, 58. 
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derhalve niet van toepassing142. Het betalen van de lijfrente kan echter niet gebeuren in 

natura, want zoals reeds vermeld bij de kenmerken, moet de periodieke lijfrente bestaan uit 

een bepaalde som geld. 

 

5) het beding moet kosteloos zijn 

 

47. Het beding mag geen vergoeding uitmaken voor een reeds geleverde prestatie van de 

begunstigde. 

 

De kosteloosheid wordt in principe vermoed143. Het tegenbewijs van de kosteloosheid kan 

door alle rechtsmiddelen worden geleverd, met inbegrip van getuigen en vermoedens144.  

 

6) de begunstigde moet de erflater overleven 

 

48. Indien de derde sterft voordat de erflater sterft, is artikel 8 van het Wetboek van 

Successierechten niet van toepassing. Er zal immers ook niets toekomen aan die derde tenzij 

wordt geregeld dat het toekomt aan de erfgenamen van de derde en dan zal artikel 8 van het 

Wetboek van Successierechten wel weer van toepassing zijn. 

 

 

d. de uitzonderingen 

 

49. Een eerste uitzondering is de bedingen ten behoeve van derden die reeds onderworpen zijn 

aan het schenkingsrecht. Dit zal het geval zijn indien de derde de schenking aanvaardt in de 

verkoopsakte zelf of in een nadien opgestelde akte. Dan worden er bij het overlijden van de 

verkoper die ook schenker is, schenkingsrechten betaald145. 

 

Voor de andere uitzonderingen wordt verwezen naar de wettekst. Voor de verkoop op lijfrente 

zijn deze uitzonderingen niet relevant. Bijgevolg kan men enkel ontsnappen aan deze 

fictiebepaling indien één van de toepassingsvoorwaarden niet voldaan is. 

 
                                                 
142 N. GEELHAND, Cursus Successierechten, Gent, onuitgeg., 2008, 58. 
143 Art. 8, lid 5 W. Succ. 
144 Art. 13 W. Succ. 
145 N. GEELHAND, Cursus Successierechten, Gent, onuitgeg., 2008, 60. 
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e. echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel 

 

50. Voor echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel heeft de wetgever een 

specifieke regeling uitgewerkt in het vierde lid van artikel 8 van het Wetboek van 

Successierechten. 

 

Indien bepaald werd dat de lijfrente die toekwam aan de overledene na overlijden toekomt aan 

de langstlevende, dan zal dit artikel van toepassing zijn op de lijfrente die terugvalt op de 

langstlevende146. De lijfrente zal geacht worden voor de helft een legaat te zijn en 

successierechten zijn daarop verschuldigd. De rentes worden immers vermoed 

gemeenschapsgelden te zijn, dus slechts belast voor de helft van de waarde147. 

 

Bijvoorbeeld een man hertrouwt onder een gemeenschappelijk stelsel. De man verkoopt zijn 

appartement op lijfrente aan zijn dochter. Hierbij bedingt de vader dat bij zijn overlijden de 

lijfrente betaald moet worden aan zijn nieuwe echtgenoot. Overeenkomstig artikel 8 van het 

Wetboek van Successierechten wordt deze lijfrente voor de helft gelijkgesteld met een legaat 

en moeten hierop successierechten worden betaald. 

 

Wanneer overeengekomen wordt dat een goed van het gemeenschappelijk vermogen wordt 

verkocht tegen een lijfrente die gevestigd wordt op het hoofd van elk van de echtgenoten 

apart, moeten verschillende situaties onderscheiden worden. Deze worden verduidelijkt met 

voorbeelden148. 

 

Een eerste situatie doet zich voor wanneer bijvoorbeeld twee echtgenoten een goed verkopen 

van het gemeenschappelijk vermogen en een prijs hiervoor omzetten in lijfrente, enerzijds op 

het hoofd van de man voor 400 euro per maand en anderzijds op het hoofd van de vrouw voor 

400 euro per maand. Hierbij is geen beding van aanwas opgenomen. Wanneer dan één van de 

echtgenoten overlijdt, blijft enkel nog de rente van 400 euro verschuldigd aan de 

langstlevende echtgenoot. Hier zal de fictie van artikel 8 van het Wetboek van 

Successierechten resulteren in het als legaat beschouwen van de helft van 400 euro. Dus 200 

                                                 
146 Aanschr. 17 april 1967, nr. 21, www.fisconet.be.  
147 N. GEELHAND, Cursus Successierechten, Gent, onuitgeg., 2008, 62. 
148 Deze hypothesen en voorbeelden zijn te vinden in: Besl. 4 juli 2002, nr. E.E./98.597, www.fisconet.be.  
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euro moet dan vermenigvuldigd worden met 12 maanden en met de leeftijdscoëfficiënt van de 

langstlevende echtgenoot om de grondslag van de successierechten te bepalen149.  

 

Een andere situatie is er wanneer de twee echtgenoten hier bovenop een aanwasbeding voor 

de langstlevende formuleren. De prijs wordt dus omgezet in enerzijds een lijfrente op het 

hoofd van de man voor 400 euro per maand en anderzijds op het hoofd van de vrouw voor 

400 per maand met aanwas in het voordeel van de langstlevende echtgenoot. Bij het 

overlijden van één van de echtgenoten blijft de rente verschuldigd voor de volle 800 euro aan 

de langstlevende echtgenoot. De helft van 800 euro wordt gezien als een legaat door artikel 8 

van het Wetboek van Successierechten. Hier zal 400 euro vermenigvuldigd moeten worden 

met 12 maanden en met de leeftijdscoëfficiënt van de langstlevende echtgenoot om de 

grondslag van de successierechten te bepalen150. 

 

 

2. De overdracht tijdens het leven van bepaalde goederen waarbij de erflater zich een lijfrente 

voorbehouden heeft (artikel 11 van het Wetboek van Successierechten) 

 

a. de wettekst 

 

51. “De roerende of onroerende goederen, die door de overledene ten bezwarende titel 

werden verkocht of afgestaan, worden, voor de heffing van het uit hoofde van de nalatenschap 

van de overledene eisbaar successierecht en eisbaar recht van overgang bij overlijden, geacht 

deel uit te maken van zijn nalatenschap en als legaat te zijn verkregen door de verkrijger of 

door de overnemer, indien, naar luid van de overeenkomst, de overledene zich een 

vruchtgebruik heeft voorbehouden of de overlating, te zijnen bate, hetzij van het 

vruchtgebruik van een ander goed, hetzij van elk ander levenslang recht heeft bedongen, 

tenzij het wordt bewezen dat verkoop of afstand niet een bedekte bevoordeling is ten behoeve 

van de verkrijger of van de overnemer.” 

 
                                                 
149 Ook mogelijk is dat hierbij bovenop bedongen wordt dat de lijfrenten tijdens hun leven met de helft worden 
verminderd. Bijgevolg elk 200 euro per maand. Bovendien wordt bedongen dat bij het overlijden van de 
eerststervende de lijfrente terug op het oorspronkelijk bedrag, zijnde 400 euro in het voorbeeld, wordt gebracht. 
Artikel 8 zal dan dezelfde uitkomst geven, zijnde 200 euro als legaat te beschouwen, zie: Besl. 4 juli 2002, nr. 
E.E./98.597, www.fisconet.be. 
150 Bovendien zal artikel 11 van het Wetboek van Successierechten van toepassing zijn als verkocht wordt aan 
een erfgenaam, legataris, begiftigde of tussenpersoon, zie: Besl. 4 juli 2002, nr. E.E./98.597. Supra 42, nr. 50 et 
seq. 
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b. ratio 

 

52. Ook met artikel 11 van het Wetboek van Successierechten moet rekening worden 

gehouden bij de familiale vermogensplanning151. 

 

Artikel 11 van het Wetboek van Successierechten is een fictiebepaling. Deze bepaling is er 

omdat verondersteld wordt dat in werkelijkheid de erflater de hele verwerving financiert, 

wanneer een roerend of onroerend goed door de erflater met een levenslang recht wordt 

bezwaard voor zichzelf, zoals onder andere een lijfrente, en het goed overgaat naar de 

erfgenaam, legataris of begiftigde152. Eigenlijk gaat het dus om een schenking maar dit gedaan 

onder het mom van een verkoop. Door artikel 11 in te voeren wordt verondersteld dat die 

goederen zich nog in de nalatenschap bevinden en via een fictief legaat aan de begunstigde 

toekomen. Deze zullen dus voor de volle waarde onderworpen zijn aan de successierechten. 

 

 

c. toepassingsvoorwaarden 

 

53. In tegenstelling tot artikel 8 van het Wetboek van Successierechten, die een verdere 

begunstiging na overlijden viseert, heeft artikel 11 een veel ruimere impact. 

 

Het artikel viseert de verrichtingen waarbij de erflater onder bezwarende titel onroerende 

goederen heeft overgedragen aan één van zijn erfgenamen, legatarissen of begiftigden of aan 

een tussenpersoon van dezen en zich een lijfrente in zijn voordeel heeft bedongen als gehele 

of gedeeltelijke tegenprestatie voor de overdracht. 

 

1) de vervreemding dient te gebeuren onder bezwarende titel 

 

54. Het moet dus gaan om een overdracht ten bezwarende titel, zoals een verkoop. De wet 

sluit geen enkele vervreemding uit. Dus zowel de geregistreerde als de ongeregistreerde 

vervreemdingen vallen eronder. Evenmin is het van belang of het een roerend of een 

onroerend goed betreft. 

                                                 
151 C. DE WULF met medewerking van J. BAEL, S. DEVOS en H. DEDECKER, Het opstellen van notariële 
akten, IIb, Mechelen, Kluwer, 2006, 379, nr. 624. 
152 Een “bedekte bevoordeling” wordt dit ook wel genoemd.  
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2) lijfrente 

 

55. De overdracht van de eigendom moet gepaard gaan met een vruchtgebruik of een lijfrente. 

De lijfrente moet bedongen zijn ten behoeve van de overledene. Voor de toepassing van 

artikel 11 van het Wetboek van Successierechten moet men zich plaatsen op het tijdstip van 

het openvallen van de nalatenschap voor de beoordeling van de tegenprestatie153.  

 

3) verkrijger 

 

56. De verkrijger moet erfgenaam, legataris of begiftigde zijn van de overdrager. De 

verkrijger moet bovendien de overdrager overleven. De hoedanigheid van erfgenaam, 

legataris of begiftigde moet beoordeeld worden op datum van overlijden. Deze hoedanigheid 

valt niet onmiddellijk af te leiden uit artikel 11 van het Wetboek van Successierechten, maar 

moet ook afgeleid worden uit artikel 14, 2°.  

 

4) datum van de verrichting 

 

57. In tegenstelling tot artikel 8 van het Wetboek van Successierechten waar expliciet wordt 

gesteld dat de lijfrente die ontvangen wordt binnen de drie jaar voor het overlijden of na het 

overlijden, als een fictief legaat zal beschouwd worden, is hier de datum van verrichting niet 

relevant. 

 

 

d. tegenbewijs 

 

58. Het vermoeden van bevoordeling is een weerlegbaar vermoeden154. De verkrijgers moeten 

aantonen dat de verrichting geen bevoordeling is155. Om te bewijzen dat de overeenkomst 

beoogd door voornoemd artikel 11 geen schenking verbergt, moet de verkrijger aantonen dat 

                                                 
153 Rb. Oudenaarde 6 juni 1989, Rec.gén.enr.not. 1991, 127. 
154 M. DELBOO, “Lijfrente – bewijs betaling – artikel 11 W. Succ.”, Successierechten 2002-2003, 4/1. 
155 E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS, Praktijkgids successie, Haacht, Drukkerij Artoos, 2003, 138, nr. 
II/3510. 
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het om gelijkwaardige prestaties ging en bovendien dat deze prestaties daadwerkelijk werden 

uitgevoerd156.  

 

Om aan te tonen dat het gelijkwaardige prestaties betreft, wordt rekening gehouden met de 

verhouding tussen de waarde van de te betalen lijfrentes en de waarde van het overgedragen 

goed157. De waarde van de te betalen lijfrentes moeten praktisch gelijk zijn aan de waarde van 

het over te dragen goed. SPRUYT, RUYSSEVELDT EN DONS stellen in hun praktijkgids dat 

indien de ongelijkheid tussen de verkoopwaarde en de te betalen lijfrente niet zo groot is, 

artikel 11 van het Wetboek van Successierechten geen toepassing zal vinden158. Daarnaast 

wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met de gezondheidstoestand van de persoon op 

wiens hoofd de lijfrente gevestigd is om de gelijkwaardigheid van prestaties te beoordelen159.  

 

Het bewijs van de echtheid van de lijfrentebetalingen mag door alle middelen van recht 

worden aangetoond, met inbegrip van getuigen en vermoedens160. In de praktijk komt het er 

echter op neer om de ontvanger te overtuigen; getuigen of vermoedens gebruiken is een 

zwakke bewijsvoering. Een sterk bewijsmiddel is bijvoorbeeld een bankoverschrijving161. Het 

louter voorleggen van ontvangstbewijzen die door de overledene werden ondertekend is niet 

voldoende162. 

 

 

                                                 
156 Rb. Brugge 10 oktober 1994, Rec.gén.enr.not. 1995, 342; J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten 
2008-2009, deel 1, Antwerpen, Kluwer, 2009, 242, nr. 343. 
157 J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten 2008-2009, deel 1, Antwerpen, Kluwer, 2009, 256, nr. 
360. 
158 E. SPRUYT, J. RUYSSEVELDT en P. DONS, Praktijkgids successie, Haacht, Drukkerij Artoos, 2003, 138, nr. 
II/3510. 
159 In een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Charleroi bleek dat de persoon op wiens hoofd een 
lijfrente bedongen werd op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst in een slechte gezondheidstoestand 
verkeerde. De persoon was bovendien opgenomen in het ziekenhuis en er werd vermoed dat hij niet lang meer 
zou leven. Hier stelde de rechter dan ook dat er geen sprake was van gelijkwaardige prestaties. De 
belastingsplichtige kon immers niet aantonen dat er een normale gezondheid was op het ogenblik van het sluiten 
van de overeenkomst, zie: Rb. Charleroi 3 februari 1988, Rec.gén.enr.not. 1988, 185. In diezelfde zin: Bergen 22 
februari 1991, Rec.gén.enr.not. 1991, 293. 
160 Art. 13 W. Succ. 
161 De administratie heeft bijvoorbeeld het tegenbewijs niet aanvaard in een geval waarbij er geen 
betalingsbewijzen waren. Al drong de verkoper op lijfrente aan op een contante betaling, toch stelt de 
administratie dat het weinig waarschijnlijk is dat er bij de kopers geen spoor is van een maandelijkse opname bij 
de bank van dit bedrag, zie: Rb. Charleroi 4 april 2001, Nieuwsbrief Successierechten 2003, 4/1, noot M. 
DELBOO. 
162 Rb. Charleroi 4 april 2001, Nieuwsbrief Successierechten 2003, 4/1, noot M. DELBOO. 
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D. Besluit successierechten 

 

59. Een beding ten behoeve van een derde is niet interessant als familiaal 

vermogensplannende techniek aangezien hier successierechten op verschuldigd zijn bij het 

overlijden van de bedinger. Om te vermijden dat de lijfrenteconstructie gebruikt wordt om 

successierechten te ontlopen op zodanige wijze, heeft de wetgever in artikel 8 van het 

Wetboek van Successierechten immers de bedingen van terugvalling of van aanwas van 

lijfrenten aan een derde gelijkgesteld met legaten. 

 

Wanneer verkocht wordt op lijfrente in het kader van familiale vermogensplanning aan een 

erfgenaam, legataris of begiftigde, zoals bijvoorbeeld de ouders aan hun kinderen, is het van 

cruciaal belang te kunnen bewijzen dat de kinderen ook werkelijk de lijfrentes betaald hebben 

aan hun ouders. Wanneer dit niet aangetoond kan worden, zal dit volgens artikel 11 van het 

Wetboek van Successierechten worden gekwalificeerd als een legaat en zijn successierechten 

verschuldigd. Indien dit het geval is, schiet de bedoelde techniek van familiale 

vermogensplanning via een verkoop op lijfrente helemaal zijn doel voorbij. Alle 

bankrekeninguittreksels moeten bijgehouden worden om het tegenbewijs van het vermoeden 

in artikel 11 van het Wetboek van Successierechten te kunnen leveren.  

 

De vraag kan gesteld worden of het wel een voordeel is om tijdens het leven reeds het 

vermogen te laten overgaan in plaats van dit te laten overgaan bij het overlijden. Hiertoe 

moeten de tarieven van de successierechten vergeleken worden met deze van de 

registratierechten. Bij de familiale planning van het vermogen via een verkoop op lijfrente zal 

steeds het verkoopsrecht verschuldigd zijn. Dit is in Vlaanderen 10 procent (of 5 procent) op 

de verkoopwaarde. Dit moet vergeleken worden met de progressieve tarieven van de 

successierechten. Kinderen erven tegen progressieve tarieven van 3 tot 27 procent, broers en 

zussen aan tarieven van 30 tot 65 procent en neven en nichten aan tarieven van 45 tot 65 

procent. Het verschil wordt duidelijk gemaakt in een voorbeeld. 

 

Bijvoorbeeld in de situatie dat twee kinderen het huis erven van hun ouders ter waarde van 

400.000 euro. Ze erven elk 200.000 euro. De successierechten hierop worden berekend per 

kind, telkens beginnend aan de laagste tarieven. Dit bedraagt bijgevolg voor elk kind 50.000 

euro aan drie procent en 150.000 euro aan 9 procent. In totaal is ieder kind dan 15.000 euro 
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successierechten verschuldigd, dit is 7,5 procent van het totaal geërfde kapitaal163. Indien het 

goed verkocht zou worden op lijfrente, is op elk aandeel 10 procent (of 5 procent) 

verschuldigd wat neerkomt op 20.000 euro (of 10.000 euro) per kind. Verkopen op lijfrente 

aan uw kinderen is bijgevolg geen interessante techniek van familiale vermogensplanning. 

Het zal enkel voordelig zijn indien men een heel groot onroerend vermogen heeft, zodat een 

groot deel in het 27 procent tarief valt.  

 

Een ander voorbeeld is een kinderloze tante die haar onroerend vermogen aan haar twee 

neven wil laten overgaan164. Het huis heeft een waarde van 400.000 euro. Ze erven elk 

200.000 euro. De successierechten worden hier niet berekend per persoon, maar de delen 

worden geglobaliseerd en dan pas worden de tarieven erop toegepast165. Dit zal 30 procent 

zijn op de eerste 75.000 euro, 55 procent op 50.000 euro en 65 procent op de overige 275.000 

euro. Dit maakt in het totaal 228.750 euro en dus is er per neef 114.375 euro verschuldigd aan 

successierechten, dit is 57,19 procent van het geërfde kapitaal. Stel dat zij het onroerend goed 

verkoopt op lijfrente. Op deze overdracht is er 10 procent (of 5 procent) registratierechten 

verschuldigd. Dit maakt 20.000 euro (of 10.000 euro) registratierechten per neef. Bij het 

overlijden van de suikertante zullen de neven geen successierechten moeten betalen aangezien 

de onroerende goederen niet meer tot haar nalatenschap behoren. Had de tante dit niet zo 

geregeld, dan waren er hoge successierechten verschuldigd. In deze situatie is het dus wel 

zeer voordelig te verkopen op lijfrente en kan de techniek van familiale vermogensplanning 

door middel van verkoop op lijfrente aan de personen die men wil begunstigen en indirect 

(deels) laten terugvloeien van de ontvangen lijfrenten naar de begunstigden, worden 

toegepast. Men moet immers vermijden dat het totale bedrag van ontvangen lijfrentes bij het 

overlijden nog tot het vermogen van de vermogensplanner behoort. Dit bedrag 

vertegenwoordigt immers gemiddeld genomen de volledige waarde van het onroerend goed. 

Daarop zouden dan ook evenveel successierechten moeten betaald worden dan in de situatie 

dat het onroerend goed nog tot het vermogen zou behoren.  

 

Indien de vermogensplanner overlijdt kort na een gewone verkoop van een onroerend goed, 

zal de ontvangen koopsom in het actief van de nalatenschap moeten opgenomen worden. Op 

grond van artikel 108 W. Succ. is er immers een wettelijk vermoeden dat de som van de 
                                                 
163 Bovendien is het zo wanneer ook roerende goederen in de nalatenschap zitten er een splitsing wordt gemaakt 
per persoon tussen roerend en onroerend en voor elke soort begonnen wordt aan de laagste tarieven. 
164 N. GEELHAND, Cursus Successierechten, Gent, onuitgeg., 2008, 80. 
165 Bij deze categorie is er geen splitsing tussen roerende en onroerende goederen. 
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verkoop nog steeds aanwezig is in het vermogen van de overledene op de dag van het 

overlijden166.Enkel het deel waarvan kan bewezen worden dat het uitgegeven werd 

(bijvoorbeeld bewijs van een gemaakte wereldreis), zal er mogen van afgetrokken worden. 

Indien  de vermogensplanner overlijdt kort na een verkoop op lijfrente zullen er daarentegen 

geen successierechten verschuldigd zijn op het onroerend goed. Het behoort immers niet meer 

tot het vermogen van de vermogensplanner. De begunstigde heeft in dit geval “geluk” gehad 

en zal het onroerend goed verworven hebben tegen een zeer lage prijs op een volledig legale 

manier. Het omgekeerde kan uiteraard ook, namelijk dat de vermogensplanner nog zeer lang 

leeft en de begunstigde veel lijfrente moet betalen als tegenprestatie voor het onroerend goed 

dat hij gekocht heeft op lijfrente. Door de techniek van het (deels) laten terugvloeien van de 

ontvangen lijfrente kan dit echter opgevangen worden. Zoals reeds gesteld is het wel zeer 

belangrijk dat dit indirect, met mate en geleidelijk gebeurt167. Een pure terugstorting van de 

lijfrente is uiteraard niet toegelaten en kan leiden tot herkwalificatie als schenking en een 

boete wegens veinzing. 

 

 

                                                 
166 Het tegenbewijs kan dan geleverd worden door de ontvanger te overtuigen dat bijvoorbeeld de som verbruikt 
is door de overledene, zie: N. GEELHAND, Cursus Successierechten, Gent, onuitgeg., 2008, 308. 
167 Supra 33, nr. 35. 
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Hoofdstuk 4 Artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek 

 

§1. Situering 

 

60. Wanneer de ouders in het kader van familiale vermogensplanning verkopen op lijfrente 

aan hun kinderen, is het belangrijk dat zij rekening houden met artikel 918 van het Burgerlijk 

Wetboek. 

 

Indien de waarde in volle eigendom van de goederen die aan één van de erfgerechtigden in de 

rechte lijn vervreemd zijn met de last van een lijfrente, is artikel 918 van het Burgerlijk 

Wetboek van toepassing. In principe zal deze verkoop vermoed worden een schenking te zijn 

tenzij de andere voorbehouden erfgenamen tussenkomen in de akte om toe te stemmen in de 

verkoop.  

 

Omtrent artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek bestaat er veel literatuur. Hier zal enkel 

ingegaan worden op de aspecten die interessant zijn bij de verkoop op lijfrente. 

 

 

A. De wettekst 

 

61. “De waarde in volle eigendom van de goederen die aan een van de erfgerechtigden in de 

rechte lijn vervreemd zijn168, hetzij met last van een lijfrente, hetzij met afstand van het 

kapitaal, of met voorbehoud van het vruchtgebruik, wordt toegerekend op het beschikbaar 

gedeelte en het overschot, indien er één is, wordt in de massa gebracht. Deze toerekening en 

deze inbreng kunnen niet worden gevorderd door de erfgenamen aan wie de wet een 

voorbehouden erfdeel toekent en die in deze vervreemdingen hebben toegestemd, noch in enig 

geval door de erfgerechtigden in de zijlijn.” 

 

 

                                                 
168 Een interpretatieve Wet van 4 januari 1960 stelt het volgende: “De uitdrukking “goederen die aan een van de 
erfgerechtigden in de rechte lijn vervreemd zijn”, die voorkomt in artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek, is 
toepasselijk op elke vervreemding, hetzij om niet of onder bezwarende titel”. 
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B. Ratio 

 

62. Artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek werd opgenomen om de reservataire erfgenamen 

te beschermen tegen zogezegde overeenkomsten ten bezwarende titel gesteld door de erflater 

aan één van de afstammelingen, die in feite schenkingen inhouden169. Artikel 918 van het 

Burgerlijk Wetboek vergemakkelijkt immers voor de overige reservatairen die niets kregen 

het bewijs te leveren dat het om een schenking gaat170. Er is immers een vermoeden dat de 

vervreemdingen gedaan aan erfgenamen in de rechte lijn onder andere met last van lijfrente, 

schenkingen betreffen171. Enkel via een uitdrukkelijke toestemming door de andere 

reservatairen in de vervreemding, kan het vermoeden weerlegd worden172.  

 

Het artikel wordt echter gebruikt voor andere doeleinden. Zo is dit een middel geworden om 

op een wettelijke manier afstand te doen van de reserve173. Dit betreft dus een toegelaten 

vorm van overeenkomst over een nog niet opengevallen nalatenschap174. Zo kan een 

definitieve toebedeling gebeuren, ook al is er geen gelijkheid tussen erfgenamen175. 

 

 

§2. De techniek van het artikel 

 

A. Welke rechtshandelingen worden geviseerd? 

 

63. De rechtshandelingen die geviseerd worden zijn vervreemdingen176 door ascendenten aan 

descendenten, met als tegenprestatie een voorbehoud van vruchtgebruik, een last van lijfrente 

                                                 
169 M. PEULINCKX-COENE, “Het verhaal van artikel 918 B.W. is een verhaal dat nooit eindigt”, Notariaat 2006, 
afl. 2-3, 11; C. DE WULF met medewerking van J. BAEL, S. DEVOS en H. DEDECKER, Het opstellen van notariële 
akten, I, Mechelen, Kluwer, 2007, 540, nr. 607. 
170 M. PEULINCKX-COENE, “Het verhaal van artikel 918 B.W. is een verhaal dat nooit eindigt”, Notariaat 2006, 
afl. 2-3, 11. 
171 C. DE WULF met medewerking van J. BAEL, S. DEVOS en H. DEDECKER, Het opstellen van notariële akten, I, 
Mechelen, Kluwer, 2007, 540, nr. 607. 
172 Bergen 21 februari 1979, RNB 1979, 389. 
173 J. VERSTRAETE, “Inkorting/ In waarde/ Artikel 918 B.W./ Schenking aan erfgerechtigden in rechte lijn met 
voorbehoud van vruchtgebruik (hetzij met last van lijfrente of met afstand van kapitaal)”, in A. VERBEKE, F. 
BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Vermogensplanning met effect bij leven. Schenking, Gent, Larcier, 2005, 286, 
nr. 484. 
174 M. PEULINCKX-COENE, “Het verhaal van artikel 918 B.W. is een verhaal dat nooit eindigt”, Notariaat 2006, 
afl. 2-3, 12. 
175 Ibid. 
176 Sedert de Wet van 4 januari 1960 vallen hieronder niet alleen de vervreemdingen ten bezwarende titel maar 
ook de schenkingen. 
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of een afstand van kapitaal. Deze begrippen moeten strikt geïnterpreteerd worden177. De 

verkoop of lijfrente door een ascendent aan een descendent valt onder het 

toepassingsgebied178. 

 

 

B. Dubbel vermoeden en gevolgen 

 

64. Artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek omvat een dubbel vermoeden. Het eerste 

vermoeden bestaat erin dat de bedoelde rechtshandelingen voor de volle waarde in volle 

eigendom als schenkingen worden beschouwd179. De lijfrente wordt niet in mindering 

gebracht van de waarde van het goed, maar wordt geacht nooit te zijn uitgevoerd180. De 

wetgever gaat er immers vanuit dat de lijfrentes nooit zijn betaald.  

 

Indien de ouders bijvoorbeeld een appartement verkopen op lijfrente aan één van hun 

kinderen zonder dat de andere twee kinderen hierin hebben toegestemd, wordt deze 

vervreemding juris et de jure als een schenking van de volle eigendom beschouwd aan dat ene 

kind181. 

 

Het tweede vermoeden dat hieruit voortvloeit, is dat ze worden geacht geschonken te zijn met 

vrijstelling van inbreng en zijn dus aan te rekenen voor de volle waarde op het beschikbaar 

deel182. De wetgever houdt rekening met het feit dat er wel de bedoeling was een 

                                                 
177 Een tijdelijke rente is geen lijfrente en valt bijgevolg niet onder het toepassingsgebied: C. DE WULF met 
medewerking van J. BAEL, S. DEVOS en H. DEDECKER, Het opstellen van notariële akten, I, Mechelen, Kluwer, 
2007, 539, nr. 605. 
178 J. VERSTRAETE, “Inkorting/ In waarde/ Artikel 918 B.W./ Schenking aan erfgerechtigden in rechte lijn met 
voorbehoud van vruchtgebruik (hetzij met last van lijfrente of met afstand van kapitaal)”, in A. VERBEKE, F. 
BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Vermogensplanning met effect bij leven. Schenking, Gent, Larcier, 2005, 284, 
nr. 480. 
179 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 238, 
nr. 399; J. VERSTRAETE, “Inkorting/ In waarde/ Artikel 918 B.W./ Schenking aan erfgerechtigden in rechte lijn 
met voorbehoud van vruchtgebruik (hetzij met last van lijfrente of met afstand van kapitaal)”, in A. VERBEKE, F. 
BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Vermogensplanning met effect bij leven. Schenking, Gent, Larcier, 2005, 285, 
nr. 481. 
180 J. VERSTRAETE, “Inkorting/ In waarde/ Artikel 918 B.W./ Schenking aan erfgerechtigden in rechte lijn met 
voorbehoud van vruchtgebruik (hetzij met last van lijfrente of met afstand van kapitaal)”, in A. VERBEKE, F. 
BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Vermogensplanning met effect bij leven. Schenking, Gent, Larcier, 2005, 285, 
nr. 481. 
181 C. DE WULF met medewerking van J. BAEL, S. DEVOS en H. DEDECKER, Het opstellen van notariële akten, I, 
Mechelen, Kluwer, 2007, 540-541, nr. 607. 
182 M. PEULINCKX-COENE, “Het verhaal van artikel 918 B.W. is een verhaal dat nooit eindigt”, Notariaat 2006, 
afl. 2-3, 11; J. VERSTRAETE, “Inkorting/ In waarde/ Artikel 918 B.W./ Schenking aan erfgerechtigden in rechte 
lijn met voorbehoud van vruchtgebruik (hetzij met last van lijfrente of met afstand van kapitaal)”, in A. 
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bevoordeling te geven aan de afstammeling waaraan verkocht werd op lijfrente183. Wanneer er 

dus een groot beschikbaar deel is, zal de afstammeling ondanks het eerste vermoeden van 

schenking van volle eigendom, toch het goed kunnen behouden. Bij overschrijding van het 

beschikbaar deel zal inkorting mogelijk zijn. Deze inkorting zou moeten gebeuren in waarde 

en niet in natura184. Dit kan een groot verschil uitmaken voor het begiftigde kind. Dit kind 

heeft immers zo zekerheid om het goed te behouden, ook al wordt er inkorting gevraagd door 

de anderen, mits het de financiële mogelijkheid heeft de opleg te betalen185.  

 

In het voorbeeld zal dus de verkoop op lijfrente van het appartement aan het ene kind 

vermoed worden een schenking buiten deel te zijn, dus toerekenbaar op het beschikbare 

deel186. De aanrekening moet gebeuren voor de volle waarde187. Indien de waarde van het 

appartement het beschikbaar deel niet overschrijdt, mag het ene kind dat appartement 

behouden. Dit zal het geval zijn als er een groot eigen vermogen van de erflater is. Indien er 

overschrijding is, kan het kind eventueel een opleg betalen en toch het appartement behouden. 

 

 

C. Weerlegbaar vermoeden 

 

65. In één geval kan het vermoeden van schenking weerlegd worden, namelijk wanneer de 

overige erfgerechtigden en desgevallend de echtgenoot of echtgenote tussenkomen188. 

Wanneer ze toestemmen in de vervreemding, komt dit neer op een bevestiging door de 

reservataire erfgenamen dat het gaat om een overdracht ten bezwarende titel189. De 

aanrekening op het beschikbaar deel is dan niet meer mogelijk voor de reservataire 

                                                                                                                                                         
VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Vermogensplanning met effect bij leven. Schenking, Gent, 
Larcier, 2005, 285, nr. 481. 
183 M. PEULINCKX-COENE, “Het verhaal van artikel 918 B.W. is een verhaal dat nooit eindigt”, Notariaat 2006, 
afl. 2-3, 11. 
184 Ibid., 12. 
185 Normaal is het principe dat in natura moet ingekort worden, het gehele goed moet dus terugkeren in de te 
verdelen massa. Er is dus veel kans dat de oorspronkelijk begiftigde dit goed niet terug kan recupereren. 
186 C. DE WULF met medewerking van J. BAEL, S. DEVOS en H. DEDECKER, Het opstellen van notariële akten, I, 
Mechelen, Kluwer, 2007, 541, nr. 607. 
187 M. PEULINCKX-COENE, “Het verhaal van artikel 918 B.W. is een verhaal dat nooit eindigt”, Notariaat 2006, 
afl. 2-3, 11. 
188 J. VERSTRAETE, “Inkorting/ In waarde/ Artikel 918 B.W./ Schenking aan erfgerechtigden in rechte lijn met 
voorbehoud van vruchtgebruik (hetzij met last van lijfrente of met afstand van kapitaal)”, in A. VERBEKE, F. 
BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Vermogensplanning met effect bij leven. Schenking, Gent, Larcier, 2005, 286, 
nr. 484. 
189 J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, Mechelen, Kluwer, 2006, 238, 
nr. 400. 
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erfgenamen die met de akte hebben ingestemd190. Wanneer niet alle reservataire erfgenamen 

instemmen, zal het vermoeden enkel weerlegd zijn ten opzichte van de instemmende 

reservatairen191. Er zullen dan twee verschillende fictieve massa’s berekend moeten worden 

om na te gaan of het beschikbaar deel overschreden is192. 

 

De instemming is een manier geworden om de reservatairen op een wettelijke manier hun 

reserve af te nemen193. Ze moeten hier wel zelf de toestemming voor geven. In de praktijk zou 

echter hiervan misbruik gemaakt kunnen worden en zouden reservatairen onder druk verplicht 

kunnen worden hun toestemming te geven. 

 

 

§3. Besluit artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek 

 

66. Indien de ouders niet aan alle kinderen voordeel willen geven via de verkoop op lijfrente, 

zullen deze die er niet bij betrokken worden inkorting kunnen eisen. Bij de techniek van 

familiale vermogensplanning die bestaat uit het verkopen op lijfrente aan de kinderen en 

daarnaast de ontvangen lijfrentes indirect (deels) over te hevelen naar de kinderen, worden 

dus best alle kinderen betrokken. Wanneer dit niet gebeurt, zullen de niet bevoordeelde 

kinderen artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek kunnen inroepen. Ze kunnen dan inkorting 

eisen van het volledige goed. Wanneer het goed slechts aan één kind op lijfrente verkocht 

wordt, moet men ervoor zorgen dat de andere reservatairen hun toestemming geven om 

inkorting te voorkomen. Een dergelijke werkwijze is echter dermate nadelig voor de andere 

reservatairen, dat zij die toestemming in normale omstandigheden niet vrijwillig zullen geven. 

In het kader van familiale vermogensplanning lijkt me de verkoop op lijfrente aan één van de 

reservatairen dan ook een te vermijden situatie. 

 

 

                                                 
190 M. PEULINCKX-COENE, “Het verhaal van artikel 918 B.W. is een verhaal dat nooit eindigt”, Notariaat 2006, 
afl. 2-3, 12. Wanneer het om vervreemdingen ten kosteloze titel gaat, komt dit neer op een werkelijke verzaking 
om inkorting te vorderen, zie: J. BAEL, Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen, 
Mechelen, Kluwer, 2006, 238, nr. 400 en de talrijke verwijzingen aldaar. 
191 J. VERSTRAETE, “Inkorting/ In waarde/ Artikel 918 B.W./ Schenking aan erfgerechtigden in rechte lijn met 
voorbehoud van vruchtgebruik (hetzij met last van lijfrente of met afstand van kapitaal)”, in A. VERBEKE, F. 
BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.), Vermogensplanning met effect bij leven. Schenking, Gent, Larcier, 2005, 287, 
nr. 484. 
192 Ibid. 
193 Ibid. 
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Hoofdstuk 5 Einde van de overeenkomst 

 

§1. Mogelijkheid tot aflosbaarheid van volledige som 

 

67. Artikel 1911 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de altijddurende rente essentieel 

aflosbaar is. De renteplichtige kan zich dus van zijn altijddurende plicht bevrijden door de 

som in één keer te betalen. Een lijfrente is echter niet hetzelfde als een altijddurende rente194. 

De lijfrente is immers maar verschuldigd zolang de persoon op wiens hoofd de lijfrente 

gevestigd is, blijft leven. Artikel 1979 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt uitdrukkelijk dat de 

lijfrente verschuldigd blijft hoe lang het lijf ook leeft en hoe bezwarend de uitkering van de 

rente ook is195. 

 

 

§2. Vernietiging wegens benadeling 

 

68. Principieel stelt men dat bij een verkoop op lijfrente, zijnde een kanscontract, geen 

vernietiging wegens benadeling mogelijk is omdat het onmogelijk is de waarde van het 

verkochte goed of de hoogte van de lijfrente op het ogenblik van het sluiten van de 

overeenkomst met zekerheid te kennen196. Aangezien men in beginsel niet zou kunnen weten 

of de kans op winst en het risico te verliezen, zich in juist evenwicht bevinden, zou dit 

contract in principe niet vatbaar zijn voor vernietiging wegens benadeling197.  

 

Over het feit of al dan niet benadeling kan ingeroepen worden is veel rechtspraak en 

rechtsleer. Sommigen stellen dat wanneer het kanselement ervan ontbreekt, wel vernietiging 

                                                 
194 A. VERBEKE, N. CARETTE, N. HOEKX en K. VANHOVE, Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 106. 
195 Een Franse notaris kocht ooit een huis van de zeventigjarige Jeanne die bijna de 120 haalde, en de Franse 
notaris overleefde. De notaris was dus zijn hele leven een lijfrente verschuldigd aan Jeanne. Daarna zijn de 
erfgenamen lijfrenteschuldenaars tot aan het overlijden van Jeanne, zie: A. VERBEKE, N. CARETTE, N. HOEKX en 
K. VANHOVE, Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2007, 106-107. 
196 G. BALLON, “Art. 1964 B.W” in X. Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 
van rechtspraak en rechtsleer, I, Benoemde overeenkomsten, Titel XII, Kanscontracten, Mechelen, Kluwer, 
losbl., www.jura.be. 
197 K. VAN EECKHOORN, “De vordering o.g.v. benadeling: is de kantmelding van deze vordering verplicht en kan 
deze vordering worden ingesteld bij verkoop tegen lijfrente”, 53 en de aldaar vermelde rechtspraak. Dat er 
onzekerheid is omtrent “het juist in evenwicht bevinden” is echter mijn inziens niet juist gesteld. Op het moment 
van sluiten van het contract kan er wel zekerheid zijn omtrent het evenwicht of de gelijkwaardigheid van 
prestaties op grond van kansberekening. 
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wegens benadeling mogelijk is198. Wanneer niet is aangetoond dat het kanselement ontbreekt, 

zou elke mogelijkheid van een nietigverklaring op grond van benadeling van een verkoop op 

lijfrente, uitgesloten zijn199. Of de kans die van een overeenkomst een kansovereenkomst 

maakt, werkelijk aanwezig is, betreft een feitenkwestie die de rechter beoordeelt200. In de 

paragraaf kanselement bij de kenmerken van de verkoop op lijfrente wordt uiteengezet 

wanneer al dan niet een kanselement aanwezig is201. Indien de rechter oordeelt dat er geen 

kanselement aanwezig is, zal daarna worden nagegaan of er benadeling is. Ook wordt gesteld 

dat indien het absoluut vaststaat dat er in ieder geval voor de verkoper een benadeling van 

meer dan 7/12 zou zijn, welke ook de afloop van de omstandigheden zijn, deze vordering met 

succes zal kunnen worden ingeroepen202. De vordering van benadeling moet wel binnen de 

twee jaar na de koop worden ingesteld203. 

 

Volgens mij bestaat er enige verwarring over de gelijkwaardigheid van prestaties enerzijds en 

een kanscontract anderzijds. Er is slechts sprake van een kanscontract wanneer de uitslag 

onzeker is. Een kanscontract met gelijkwaardigheid van prestaties is een speciaal type van 

kanscontracten waarbij er gemiddeld genomen over grote aantallen beschouwd geen winst of 

verlies zal zijn. Voor een individueel contract blijft er echter de onzekerheid. Bij een contract 

van verkoop op lijfrente moet er gebruik gemaakt worden van een kanscontract met 

gelijkwaardigheid van prestaties. Indien de uitslag niet onzeker is, is er geen sprake van een 

verkoop op lijfrente. Maar ook indien de uitslag wel onzeker is, maar er geen 

gelijkwaardigheid van prestaties is, kan het contract van de verkoop op lijfrente in twijfel 

getrokken worden. Bijvoorbeeld de administratie kan herkwalificeren in een schenking. Zo 

ook kan een partij die voor meer dan 7/12 benadeeld wordt volgens mij dit opwerpen als een 

grond voor nietigverklaring. Een essentieel geldigheidselement ontbreekt immers.  

 

 

                                                 
198 Rb. Dendermonde 16 februari 1972, Rec.gén.enr.not. 1974, 302; Luik 19 juni 1975, Pas. 1977, II, 34; 
Antwerpen 5 februari 1985, RNB 1985, 615; Antwerpen 25 september 1986, RNB 1987, 155 en Mechelen 14 
september 1987, TBBR  1988, 334. 
199 Brussel 18 mei 1998, AJT 1999-00, 50, noot K. VAN EECKHOORN. 
200 Cass. 25 juni 1982, Arr.Cass. 1981-82, 1351; Cass. 12 april 1934, Pas. 1934, I, 236; Cass. 27 juni 1907, Pas. 
1907, I, 309. 
201 Supra 8, nr.12 et seq. 
202 Rb. Brussel 9 november 1993, RJI 1994, 31; Antwerpen 18 november 2003, RW 2006-07, 96. 
203 Art. 1647 B.W. 
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§3. Ontbindend beding 

 

69. Op grond van artikel 1978 van het Burgerlijk Wetboek kan de verkoper, in geval van 

verkoop op lijfrente van een onroerend goed, bij wanbetaling van de rente geen ontbinding 

van de verkoop vragen. 

Dit artikel wijkt af van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, dat stelt dat er altijd impliciet 

een stilzwijgend ontbindend beding vervat is in een wederkerige overeenkomst. Artikel 1978 

van het Burgerlijk Wetboek sluit het stilzwijgend ontbindend beding uit204. Verder bepaalt dit 

artikel dat de rentegenieter bij wanbetaling slechts beslag kan leggen op de goederen van de 

renteplichtige en die goederen kan doen verkopen en doen bevelen dat uit de opbrengst van 

die verkoop een deel wordt afgehouden om de niet betaalde rentetermijnen af te lossen. Het 

voormelde artikel van het Burgerlijk Wetboek is echter niet van openbare orde, noch van 

dwingend recht205. Partijen kunnen dus bij overeenkomst een uitdrukkelijk ontbindend beding 

inlassen, zodat er automatisch ontbinding volgt op wanbetaling206. 

Vanaf het ogenblik dat de overeenkomst ontbonden is, moeten de partijen teruggeplaatst 

worden in de toestand zoals die zou geweest zijn zonder overeenkomst207. De rentetermijnen 

en het verkochte goed moeten bijgevolg teruggegeven worden. Als strafbeding kan echter 

bijgevoegd worden dat de reeds betaalde rentetermijnen verworven blijven door de 

rentegenieter208.  

Artikel 1977 van het Burgerlijk Wetboek formuleert een uitdrukkelijke uitzondering voor het 

geval de renteplichtige de rentegenieter de zekerheid die voor de uitvoering van de 

overeenkomst bedongen is, niet bezorgt. Dan mag er wel ontbonden worden. Wanneer 

bijvoorbeeld overeengekomen was een bankwaarborg te leveren en die komt er niet, kan 

ontbonden worden. 

 

 

                                                 
204 A. VERBEKE, N. CARETTE, N. HOEKX en K. VANHOVE, Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 106. 
205 Cass. 28 mei 1964, RW 1964-65, 957; A. VERBEKE, N. CARETTE, N. HOEKX en K. VANHOVE, Bijzondere 
overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2007, 106. 
206 Luik 18 november 1994, J.T. 1995, 240; Brussel 3 april 1999, AJT 1999-00, 810, noot F. LOGGHE; Brussel 26 
januari 2001, JLMB 2002, 1564. 
207 A. VERBEKE, N. CARETTE, N. HOEKX en K. VANHOVE, Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 106. 
208 Ibid. 
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§4. Besluit einde van de overeenkomst 

 

70. Wanneer men in het kader van familiale vermogensplanning zijn goederen verkoopt op 

lijfrente, spelen de mogelijkheden om het contract te beëindigen op het eerste zicht weinig rol. 

Het zijn immers personen die de vermogensplanner wil bevoordelen omdat hij vindt dat zij dit 

verdienen. Toch is het ook in deze situatie beter een evenwichtige overeenkomst te sluiten, 

zodat het contract ontbonden kan worden met een billijke schadevergoeding indien de 

begunstigden van de vermogensplanningstechniek hun verplichtingen niet meer zouden 

nakomen. Al zal men slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden hiervan gebruik moeten 

maken, toch is het aan te raden dat de vermogensplanner een voldoende zekerheid voor 

zichzelf inbouwt. Zoals hierboven beschreven moet die zekerheid expliciet opgenomen 

worden in de overeenkomst omdat er geen stilzwijgend ontbindend beding standaard 

aanwezig is in een overeenkomst van verkoop op lijfrente.  

 

Het voordeel van de vermogensplanningstechniek waarbij de tante aan haar neven verkoopt 

op lijfrente en de lijfrentes indirect (deels) overhevelt aan hen is dat wanneer er later 

spanningen komen tussen de tante en één van de neven of beide neven, deze planning 

onmiddellijk stopgezet kan worden. De extra’s zullen dan niet langer meer gefinancierd 

worden door de tante. Verkoop op lijfrente met een indirect (deels) laten terugvloeien van de 

betaalde lijfrentes is een vorm van familiale vermogensplanning waarbij het vermogen 

geleidelijk overgedragen wordt op de volgende generatie. Op die manier behoudt men ook 

altijd de controle op deze overdracht. Dit in tegenstelling tot grote schenkingen die helemaal 

geen geleidelijke vermogensoverdracht toelaten. In geval er problemen ontstaan, kan men dan 

veel moeilijker tijdig de geldkraan dichtdraaien omdat grote bedragen op een discontinue 

manier het vermogen van de vermogensplanner verlaten. Bij een verkoop op lijfrente met een 

indirect (deels) laten terugvloeien van de betaalde lijfrentes kan de vermogensplanner zelf te 

allen tijde bepalen wanneer hij wenst te stoppen met de geleidelijke vermogensoverdracht. 

Een dergelijke meer controleerbare situatie zal de verstandhouding tussen de betrokken 

partijen sterk ten goede komen. 
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Besluit 

 

71. Familiale vermogensplanning beoogt het gezinsvermogen zo voordelig mogelijk over te 

dragen aan de volgende generatie. Om een succesvolle familiale vermogensplanning te 

bereiken met de verkoop op lijfrente, is het van cruciaal belang te weten hoe de fiscus deze 

techniek belast.  

 

In de inkomstenbelastingen is het bij verkoop op lijfrente in het kader van vermogensplanning 

omwille van fiscale aspecten ten zeerste aan te raden te wachten tot men het goed meer dan 

vijf jaar voor bebouwde onroerende goederen en meer dan acht jaar voor onbebouwde 

onroerende goederen bezit. Op die manier is men geen belasting op de meerwaarde 

verschuldigd. In het andere geval moet men bij de verkoop al belastingen betalen (16,5 

procent of 33 procent) op een meerwaarde die men pas in de toekomst zal realiseren en die 

bovendien onzeker is, zij het dat in geval van vlug overlijden wel een belastingsherziening 

kan gevraagd worden. Bovendien wordt best vermeden te verkopen aan een particulier als 

lijfrenteschuldenaar, die het onroerend goed koopt in het kader van de uitoefening van een 

nijverheids-, handels-, of landbouwonderneming. In dit geval moet immers een belasting van 

15 procent worden betaald op een forfaitair berekend roerend inkomen. Indien men verkoopt 

aan een particulier die handelt in privé of bedrijfsmatig handelt, maar buiten het kader van een 

nijverheids-, handels- of landbouwonderneming is die belasting niet verschuldigd. Deze 

belasting is volgens mij wel voor discussie vatbaar omwille van enerzijds de overlapping met 

de meerwaardebelasting en anderzijds de inconsistentie met de niet-aftrekbaarheid voor de 

lijfrenteschuldenaar. 

 

In de registratierechten wordt de verkoop op lijfrente belast zoals een gewone verkoop. De 

belastbare grondslag mag niet minder bedragen dan de verkoopwaarde van het goed. 

Verkopen op lijfrente heeft dus als familiale vermogensplanningstechniek geen voordeel in 

vergelijking met de gewone verkoop. Verkoop op lijfrente is een kanscontract. De partijen 

zijn onzeker of ze winst of verlies uit de overeenkomst zullen halen op het ogenblik van het 

sluiten van de verkoop op lijfrente. In het kader van familiale vermogensplanning is het echter 

niet aan te raden een pure gok te doen. Het is immers een planning en geen gokspel. 

Gemiddeld genomen zal men bij een verkoop op lijfrente noch winnen noch verliezen 

tegenover een gewone verkoop. Er moeten immers gelijkwaardige prestaties geleverd worden, 

een zeer lage lijfrente is namelijk ten zeerste af te raden. Men loopt dan het risico dat de 
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ontvanger het contract van verkoop op lijfrente herkwalificeert als schenking en men 

bijgevolg de schenkingsrechten zal moeten betalen. Bovendien loopt men het risico op een 

vraag om inkorting van de reservatairen bij overschrijding van het beschikbaar deel. 

Daarenboven kan de ontvanger nog een bijkomende boete opleggen in geval sprake is van 

veinzing. De fiscus kan in principe ook de antimisbruikbepaling inroepen die niet toelaat een 

handeling te stellen enkel met de bedoeling daardoor minder belasting te moeten betalen, 

zonder dat andere motieven van economische of financiële aard een rol spelen. Men moet bij 

de familiale vermogensplanning door de verkoop op lijfrente ook hiervoor aandacht hebben. 

 

Naast het verkopen op lijfrente van zijn goed aan diegenen van wie men wil dat zij kunnen 

genieten van zijn vermogen, is er nog een andere techniek van familiale vermogensplanning. 

Indien verkocht wordt op lijfrente met als bedoeling de periodieke lijfrentes indirect (deels) 

door te geven aan de volgende generatie, is dit ook een vorm van familiale 

vermogensplanning. Het doorgeven kan bijvoorbeeld deels gebeuren doordat de 

vermogensplannende persoon loyaal allerlei kosten ten laste neemt. Registratierechten zijn 

niet verschuldigd aangezien de ontvanger dit niet zal kwalificeren als belastbare schenkingen 

wanneer een vermogen telkens periodiek in kleine deeltjes overgaat. Indien de 

vermogensplannende persoon sterft, hebben de personen aan wie de vermogensplanner zijn 

vermogen overdragen heeft, bij deze planning de goederen en moeten ze geen lijfrente meer 

betalen. Dit voordeel heeft men niet bij een gewone verkoop. Wanneer een gewone verkoop 

georganiseerd wordt en de verkoper overlijdt na een korte periode zal de ontvanger niet 

aanvaarden dat de volledige koopsom uit het vermogen van de verkoper verdwenen is en 

zullen hier successierechten op verschuldigd zijn. Enkel een geleidelijke overheveling van het 

vermogen zal niet belast worden. De administratie zal dit evenwel enkel aanvaarden in de 

mate dat de extra’s die gekregen worden van de vermogensplanner, redelijk zijn in 

verhouding met de levensstandaard van de persoon die deze ontvangt. De administratie eist 

immers dat de lijfrentes werkelijk betaald worden, anders is sprake van een vermomde 

schenking. 

 

Wanneer het goed verkocht is op lijfrente, bevindt het goed zich niet meer in de nalatenschap, 

en zijn in principe geen successierechten verschuldigd. Wanneer fictiebepalingen toepassing 

vinden, zijn er echter wel successierechten verschuldigd. 
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Artikel 8 van het Wetboek van Successierechten stelt de bedingen van terugvalling of van 

aanwas van lijfrenten aan een derde gelijk met legaten. Een beding ten behoeve van een derde 

bij een verkoop op lijfrente is bijgevolg niet interessant als familiaal vermogensplannende 

techniek aangezien hier successierechten op verschuldigd zijn bij het overlijden van de 

lijfrenteverkoper.  

 

Artikel 11 viseert de overdracht tijdens het leven van bepaalde goederen aan een erfgenaam, 

legataris of begiftigde, waarbij de erflater zich een lijfrente voorbehouden heeft. Wanneer 

verkocht wordt op lijfrente is het dus van cruciaal belang te kunnen bewijzen dat de kopers 

ook werkelijk de lijfrentes betaald hebben aan de vermogensplannende persoon. Wanneer dit 

niet kan aangetoond worden, zal dit worden gekwalificeerd als een legaat en zijn 

successierechten van toepassing. Alle bankrekeninguittreksels moeten bijgehouden worden 

om het tegenbewijs van het vermoeden in artikel 11 van het Wetboek van Successierechten te 

kunnen leveren. 

 

Op de vraag of het wel een voordeel is om tijdens het leven reeds het vermogen te laten 

overgaan in plaats van dit te laten overgaan bij het overlijden, is het antwoord verschillend 

naargelang van de verwantschap. Verkopen op lijfrente aan zijn kinderen is geen interessante 

techniek van familiale vermogensplanning. Het zal enkel voordelig zijn indien men een heel 

groot onroerend vermogen heeft, zodat een groot deel aan het hoogste tarief van de 

successierechten (27 procent) belast wordt. 

 

Indien men zijn vermogen wil doorgeven aan minder dichte verwanten, bijvoorbeeld neven, is 

het daarentegen wel zeer voordelig om de techniek van familiale vermogensplanning door 

middel van verkoop op lijfrente en (gedeeltelijke) indirecte overheveling van de lijfrenten toe 

te passen in plaats van de goederen te laten erven. Het voordeel is groter naarmate men in 

hogere schijven van successierechten valt. 

 

In het kader van familiale vermogensplanning is de verkoop op lijfrente aan één van de 

reservatairen een te vermijden situatie. Volgens artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek is er 

dan immers een vermoeden van schenking en is inkorting mogelijk, tenzij de anderen 

reservatairen hun uitdrukkelijke toestemming geven. Dat laatste is echter niet evident. 

De verkoop op lijfrente als familiale vermogensplanningstechniek is echter in elk geval, ook 

los van artikel 918, weinig interessant voor ouders die hun vermogen willen laten overgaan op 
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hun kinderen. Bij de verkoop op lijfrente van tantes of ooms aan hun neven of nichten, die 

wel zeer interessant kan zijn als familiale vermogenplanning, vindt artikel 918 geen 

toepassing. 

 

Al zal men slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden de overeenkomst van verkoop op 

lijfrente in het kader van familiale vermogensplanning moeten beëindigen, toch is het aan te 

raden dat de vermogensplanner een voldoende zekerheid voor zichzelf inbouwt, voor het 

geval dat de begunstigden hun verplichtingen niet zouden nakomen. Een dergelijke meer 

controleerbare situatie zal de verstandhouding tussen de betrokken partijen sterk ten goede 

komen. Die zekerheid moet expliciet opgenomen worden in de overeenkomst omdat er geen 

stilzwijgend ontbindend beding standaard aanwezig is in een overeenkomst van verkoop op 

lijfrente. Daarnaast is het aan te raden een schadebeding op te nemen zodat de betaalde rentes 

niet moeten teruggegeven worden. 

 

Geconcludeerd kan worden dat verkopen op lijfrente geen interessante techniek van familiale 

vermogensplanning vormt voor ouders naar hun kinderen toe, tenzij het over een zeer groot 

onroerend vermogen gaat. Voor de andere categorieën van verwantschap is de techniek wel 

aan te raden en des te meer naarmate de successierechten in een hogere schijf vallen. De 

techniek moet wel gecombineerd worden met het indirect (deels) laten terugvloeien van de 

ontvangen lijfrentes naar de begunstigden via loyale familiale geschenken om echt interessant 

te zijn. Men moet immers vermijden dat het totale bedrag van ontvangen lijfrentes bij het 

overlijden nog tot het vermogen van de vermogensplanner behoort. Dit laten terugvloeien 

moet wel indirect gebeuren, met mate en in verhouding tot de levensstandaard van de 

begunstigden. Een pure terugstorting is uit den boze en kan leiden tot een herkwalificatie als 

schenking. Door het indirect (deels) laten terugvloeien van de ontvangen lijfrentes ontstaat 

bovendien een situatie waarbij de vermogensplanner in sterke mate zijn vermogensovergang 

onder controle kan blijven houden omdat de overgang zeer geleidelijk verloopt en steeds 

beëindigd kan worden. Dit is een comfortabele situatie voor de vermogensplanner en het zal 

de verstandhouding tussen de betrokken partijen sterk ten goede komen.  
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