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9 op 10 Belgen vindt de erfbelasting in België te hoog
Meer dan 65% overweegt schenking van een deel van het vermogen om de erfbelasting te
verminderen
Brussel, 14 juni 2018 – Beobank liet een onderzoek uitvoeren naar de mate waarin de Belg bezig is
met de voorbereiding van zijn erfenis. Hieruit blijkt dat een grote meerderheid van de Belgen er
maar weinig aandacht voor heeft. Verder blijkt dat bijna 9 op 10 Belgen vindt dat er een te hoge
erfbelasting betaald moet worden in België. Meer dan 65% van de Belgen overweegt daarom een
deel van het vermogen weg te schenken om zo deze erfbelasting te drukken. Ook investeren in
vastgoed op naam van erfgenamen wordt door meer dan de helft van de Belgen (51,8%) overwogen.
Belg niet bezig met erfenis
Bijna 3 op 4 Belgen (73%) zegt dat hij nog niet heeft nagedacht over het voorbereiden van de erfenis
op financieel vlak. Hoe ouder men wordt, hoe vaker Belgen hierover nadenken: bij 55-plussers is dit
44%, bij de categorie jonger dan 35 jaar is dit slechts 10%.
Hebt u er al aan gedacht uw erfenis op
financieel vlak voor te bereiden?
100,0%

90,0%
Ik heb hier al met mijn bank
over gesproken

76,0%

80,0%

56,4%
43,6%

60,0%
40,0%
20,0%

Indien zo, welke van onderstaande
maatregelen heeft u al genomen?

15,8%

Ik heb hier al met een
notaris over gesproken

29,4%

24,0%
Ik heb hier al met mijn bank
én notaris over gesproken

10,0%

14,1%

0,0%
Jonger dan 35

35-54 jaar
Ja

55+

Geen van bovenstaande

40,7%

Neen

Gemiddelde: Ja: 26,6% - Neen: 73,4%
Van de Belgen die wel al nagedacht hebben over het voorbereiden van de erfenis op financieel vlak,
heeft zo’n 60% hierover al met de notaris, bank of beide gesproken.
Ann Claes, Manager niet-bancaire producten & diensten bij Beobank: “Bij jongere generaties staat het
thema zelden op de agenda. Toch raden we iedereen aan hierover te praten met partner of kinderen,
zodat iedereen zich bewust is van de consequenties. Deze kunnen namelijk enorm verschillen indien
men bijvoorbeeld samenwonend of getrouwd is.”
9 op 10 vindt de erfbelasting in België te hoog
Ondanks het feit dat de Belgen over het algemeen niet echt bezig zijn met de financiële voorbereiding
van hun erfenis, vinden wel bijna 9 op 10 Belgen (87%) dat er in België te hoge erfbelastingen betaald
moeten worden. Dit aandeel verschilt niet tussen Franstaligen en Nederlandstaligen, hoewel het tarief
van de erfbelasting afhangt van het gewest waarin men woont.
Uit het onderzoek blijkt verder dat Belgen zoeken naar oplossingen om deze erfbelasting te vermijden.
Een schenking doen aan familieleden is daarbij duidelijk de meest populaire optie.
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Welke van volgende opties zou u overwegen om erfbelastingen te vermijden?
Ik zou het
overwegen/heb
het al gedaan
Een deel vermogen schenken (cash,
beleggingen, vastgoed, …) aan familieleden

65,8%

Investeren in vastgoed, en dat op naam van
uw nakomelingen zetten

51,8%

Investeren in bepaalde beleggingsproducten,
zoals een Tak 23-levensverzekering

39,0%

Ann Claes, Manager niet-bancaire producten & diensten bij Beobank: “Het fiscale verschil tussen erven
en schenken is aanzienlijk in ons land, dat geldt zowel voor roerende als onroerende goederen. Een
goed voorbereide erfenis kan dan ook een groot financieel verschil maken en bij de nabestaanden veel
zorgen wegnemen in moeilijke emotionele tijden.”

###
Over de enquête:
De enquête werd in opdracht van Beobank uitgevoerd door IVOX in april 2018, bij 1.000 Belgen ouder dan 18 jaar.
Meer informatie:
Persdienst Beobank NV/SA
Sandrine Roberti de Winghe
+32 (0)478 828 729
sandrine.robertidewinghe@beobank.be
………………………………………………………………………….................
Over Beobank:
Beobank NV/SA is een Belgische bank, dochteronderneming van de Groep Crédit Mutuel Nord Europe, die gepersonaliseerde
producten en diensten aanbiedt aan particuliere klanten, aan zelfstandigen en aan kleine ondernemingen. Beobank heeft
een netwerk van 230 verkooppunten (eigen kantoren en zelfstandige agenten) die de klanten helpen bij de realisatie van hun
persoonlijke en professionele projecten. Zij kunnen er terecht voor flexibele en innovatieve betalingsoplossingen,
spaaroplossingen, consumentenkredieten, verzekeringen en beleggingen. Producten en diensten die aangeboden worden
met gevoel voor verantwoordelijkheid en respect. Beobank telt vandaag 620.000 klanten en 1.500 medewerkers in België.
Meer info: www.beobank.be
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