
   
    
 

Online Actualiteit 
 

Tel : .. 32 (0) 9 384 93 39 - Fax: .. 32 (0) 9 384 87 78 - E-mail : info@bebotax.com          p  
            Version française sur demande  –  English version on request  

1 

BEBOTAX BV 
Jan STEURTEWAGEN 
Steenweg Deinze 124 B 
B-9810 NAZARETH 
 
BTW-BE-0438.569.761 
RPR GENT AFD. GENT 

 
9 juli 2021 

Jaar 2021 nr. 20 

Risicotermijn drie jaar na een bankgift of handgift blijft bestaan 
 
 

Via deze weg willen wij een correctie maken op onze eerdere publicatie.Vanaf 1 juli 2021 gaan 
een aantal wijzigingen in op vlak van erf- en schenkbelasting ingevolge het Decreet van 19 
maart 2021 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 wat betreft 
de tariefverlaging voor non-profitlegaten en non-profitschenkingen en de invoering van de 
vriendenerfenis (BS 7 april 2021). 
 
Eerder gaven wij U mee dat de verdachte periode bij schenkingen vanaf 1 juli 2021 werd 
opgetrokken van drie naar vier jaar. Echter werd deze wijziging door de wetgever toch niet 
doorgevoerd, waardoor nog altijd de regeling die hieronder wordt uiteengezet van toepassing 
is. 
 
Indien U een niet-geregistreerde schenking wil doen via een hand-of bankgift dan vermijdt u 
een schenkbelasting. Evenwel wordt vereist dat de schenker nog gedurende drie jaar in leven 
blijft. Sterft de schenker binnen deze termijn, dan zal de waarde van de schenking toch nog 
worden opgenomen in de aangifte van de nalatenschap en bijgevolg worden belast in de 
erfbelasting. 
 
Oorspronkelijk was voorzien in een verlening van deze termijn van drie naar vier jaar vanaf 1 
juli 2021. De ratio voor deze verlenging lag niet bij de hand- of bankgiften, maar wel bij 
schenkingen die men deed voor de Nederlandse notaris. Dit laatste wordt de “kaasroute 
genoemd”. Deze kaasroute zorgde ook voor een ontsnapping aan de schenkbelasting. 
Aangezien aan de kaasroute een einde is gesteld sinds 15 december 2020, was het niet meer 
opportuun om de termijn te verlengen en werd dit idee verlaten. Tot op heden blijft de 
risicotermijn dus drie jaar.   
 
Herhaling nieuwe diensten van Bebotax 
 
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website, waar wij u 
berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante wijzigingen in de fiscale 
regelgeving. 
- U kan de inhoud van deze rubrieken en online actualiteit in pdf-formaat raadplegen en 
downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze nieuwsbrief niet langer te 
ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com. 
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij 
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm. 
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced 
als u deze online leest. 
 
 
 
 
 
 

https://www.bebotax.eu/pdf/2021_NO/NL/Mededeling_15_15-06-202111506.pdf
http://www.bebotax.eu/NL/Online_nieuws.html
http://www.bebotax.com/
mailto:annulaties@bebotax.com
http://www.bebotax.eu/NL/Diensten_collegae.htm
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Contactgegevens Bebotax 

Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers: 
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen) 
Fax 09/384.87.78 
GSM 0496/97.22.10 (2 lijnen). Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief. 
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten. 
E-mail: info@bebotax.com. 
 
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar: 
 
Bebotax BV ovv BVBA 
Steenweg Deinze 124 B 
9810 Nazareth 
 

mailto:info@bebotax.com

