Lezing nieuw erfrecht door
Minister van Justitie
Koen Geens

GC De Cam
Dinsdag 19 maart 2019
Deuren 19u30
Start om 20u00

3

mini raak Januari 2019

Met medewerking van
Notaris Frederik Hantson,
het gemeentebestuur,
verschillende sociale bewegingen
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PROGRAMMA

Koen Geens
Minister van Justitie
Het nieuwe erfrecht

Het nieuwe erfrecht

www.cdenv.be
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I N F O R M AT I E

Het nieuwe erfrecht

Website: www.koengeens.be

www.cdenv.be
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I N F O R M AT I E

Het nieuwe erfrecht

Hervormingsagenda
•
•
•
•
•
•
•
•

Strafzaken
Veiligheid
Gevangeniswezen
Burgerlijk recht
Gerechtskosten
Toegang tot justitie
ICT
Ondernemings- en vennootschapsrechts

•
•

Potpourri-wetten
Aanpassing basiswetgeving

•
•
•

Justitieplan
Sprong naar het recht voor morgen
Court of the Future

www.cdenv.be
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INLEIDING

• Vaststelling: maatschappij is grondig veranderd:
• Nieuwe gezinsvormen
(ongehuwd samenwonen, tweede huwelijken, …)
• Nieuw samengestelde gezinnen
(plusouders, stiefkinderen, …)
• Mensen leven langer, kinderen erven later
• Belang van roerende goederen gestegen versus
onroerende goederen (grond, woning, …)

• Nood aan modernisering van het erfrecht

Het nieuwe erfrecht

www.cdenv.be
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INLEIDING

• Krijtlijnen voor de hervorming
•
•
•
•
•
•
•

Het nieuwe erfrecht

Modernisering
Meer individuele autonomie (zelfbeschikking)
Meer keuzevrijheid in erfgenamen
Rekening houden met nieuwe gezinsvormen
Behoud familiale solidariteit
Regeling voor zorgkinderen
Aanpassing aan internationale tendensen

www.cdenv.be

6

INLEIDING

• Wet van 31 juli 2017
• Inwerkingtreding op 1 september 2018
• Mogelijkheid tot contact met uw notaris

De nieuwe wet is van
toepassing voor alle
erfenissen die openvallen
vanaf 1 september 2018, tot
die datum blijft de huidige
wetgeving van kracht.

Het nieuwe erfrecht

www.cdenv.be
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BLOEDVERWANTEN

ORDE

1

2
Een erfgenaam in de
hogere orde, sluit een
erfgenaam in een
lagere orde uit
In de tweede orde heeft
elke ouder recht op een
vierde van de erfenis

Afstammelingen
(kind, kleinkind, achterkleinkind, …)
Ascendenten (ouder, grootouder) en
bevoorrechte zijverwanten (broer, zus)

3

Ascendenten (ouder, indien geen broer
of zus, grootouder, overgrootouder)

4

Overige zijverwanten t.e.m. de 4de graad
(oom, tante, neef, nicht)

Stiefkinderen zijn geen
wettelijke erfgenamen
Het nieuwe erfrecht

www.cdenv.be
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BLOEDVERWANTEN

OVERLEDENE

PLAATSVERVULLING
Door plaatsvervulling nemen de
afstammelingen de plaats van een
vooroverleden erfgenaam in, in dezelfde graad
als diegene in wiens plaats zij tot de erfenis
komen.

In het voorbeeld erven dochter 1 en
dochter 2 en kleinkind 1 (die in de plaats
komt van de zoon, en dus ook in de
eerste graad) elk een derde van de
nalatenschap.
Kleinkinderen 2 en 3 erven niets (want
zij behoren tot de tweede graad).
Het nieuwe erfrecht

ZOON
(reeds
overleden)

DOCHTER 1

DOCHTER 2

KLEINKIND 1

KLEINKIND 2

KLEINKIND 3

ACHTER
KLEINKIND

www.cdenv.be
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BLOEDVERWANTEN

OVERLEDENE

VERWERPING
Wanneer de schulden van de nalatenschap te
groot zijn, kan men de nalatenschap
verwerpen.

ZOON
(reeds
overleden)

DOCHTER 1
(verwerpt)

DOCHTER 2

De verwerping maakt ook een erfenis-sprong
mogelijk, waarbij een ouder zijn deel doorgeeft
aan de volgende generatie.

KLEINKIND 1

KLEINKIND 2

KLEINKIND 3

Nadeel: een gedeeltelijke verwerping bestaat
niet, dus het gehele deel van de verwerper
wordt doorgegeven.

Het nieuwe erfrecht

ACHTER
KLEINKIND

www.cdenv.be
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BLOEDVERWANTEN

OVERLEDENE

VERWERPING
In dit voorbeeld komen kleinkind 1 en
kleinkind 2 in de plaats van hun ouder
wegens overlijden en verwerping.
Dochter 2 en kleinkinderen 1 en 2
erven elk een derde van de
nalatenschap.
Mocht kleinkind 2 eveneens de
nalatenschap verwerpen, zou zijn
deel ten goede komen aan het
achterkleinkind.

Het nieuwe erfrecht

ZOON
(reeds
overleden)

DOCHTER 1
(verwerpt)

DOCHTER 2

KLEINKIND 1

KLEINKIND 2

KLEINKIND 3

ACHTER
KLEINKIND

www.cdenv.be
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L ANGSTLEVENDE ECHTGENOOT

ERFRECHT
LANGSTLEVENDE
ECHTGENOOT
Het deel van de erfenis dat toekomt
aan de langstlevende echtgenoot is
afhankelijk of de overledene
kinderen en/of andere erfgenamen
heeft.

1. Overledene heeft kinderen
•
•

Langstlevende erft het vruchtgebruik over de hele
nalatenschap
De kinderen erven enkel de blote eigendom

2. Overledene heeft geen kinderen, wel
bloedverwanten in de opgaande lijn OF
broers, zussen of afstammelingen van deze
•

Langstlevende erft de volle eigendom op het
gemeenschappelijk deel (huwelijksstelsel) en het
deel in onverdeeldheid + het vruchtgebruik op de
eigen goederen van de erflater

3. Overledene heeft enkel verre bloedverwanten
of geen erfgenamen
•
Het nieuwe erfrecht

Langstlevende erft de hele nalatenschap in volle
eigendom
www.cdenv.be
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SAMENWONERS

ERFRECHT
SAMENWONENDE
PARTNERS
Wettelijke en feitelijk
samenwonende partners hebben
niet dezelfde erfrechten als
echtgenoten!

1. Wettelijk samenwonenden
• Langstlevende wettelijk samenwonende
partner erft enkel het vruchtgebruik van de
gezinswoning en aanwezige huisraad
• Of recht op huur van de gezinswoning en
vruchtgebruik op de huisraad

2. Feitelijk samenwonenden
• De langstlevende feitelijk samenwonende
partner is geen wettelijke erfgenaam, ook
niet voor het vruchtgebruik op de
gezinswoning
• Een testament is noodzakelijk

Het nieuwe erfrecht

www.cdenv.be
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TESTAMENT

KAN IK MIJN
ERFGENAMEN VRIJ
KIEZEN?
Een reservatair erfgenaam heeft
een voorbehouden erfdeel,
waarvan men niet kan afwijken
bij testament of door een
schenking.

Het nieuwe erfrecht

JA... Maar er zijn beschermde (reservataire)
erfgenamen met een voorbehouden erfdeel
• Kinderen
• Langstlevende echtgenoot

▪ Voorbehouden erfdeel (reserve):
vastgelegd voor uw kinderen

wettelijk

▪ Beschikbaar deel: over dit deel van uw
nalatenschap heeft u de vrije keuze

www.cdenv.be
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RESERVE VAN DE KINDEREN

o Oud erfrecht:
voorbehouden erfdeel (reserve) van
kinderen hangt af van het aantal kinderen

KINDEREN
KUNNEN NIET
ONTERFD
WORDEN
1 kind
• Kinderen: helft
• Beschikbaar:
helft

Het nieuwe erfrecht

2 kinderen

3 kinderen

meer dan
3 kinderen

• Kinderen: elk
één derde
• Beschikbaar:
één derde

• Kinderen: elk
één vierde
• Beschikbaar:
één vierde

• Kinderen:
samen drie
vierden
Beschikbaar:
één vierde

www.cdenv.be
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TESTAMENT

KINDEREN KUNNEN
NIET ONTERFD
WORDEN

✓ Nieuw erfrecht:
Voorbehouden erfdeel (reserve):
• De helft van uw nalatenschap komt altijd
wettelijk toe aan uw kinderen
(ongeacht aantal kinderen)
Beschikbaar deel:
• Over de andere helft van uw nalatenschap
heeft u de vrije keuze.

Het nieuwe erfrecht

www.cdenv.be

16

TESTAMENT

KAN IK MIJN
ERFGENAMEN VRIJ
KIEZEN?

Voorbehouden erfdeel (reserve):
• Als het voorbehouden erfdeel geschonden is
door giften (verleden) of door toewijzing van
goederen (testament), kunnen de reservataire
erfgenamen de ‘inkorting’ vragen en hun deel
terugeisen van diegene die een schenking of
legaat ontvingen.

(!) Huwelijksvoordelen zijn geen schenkingen.
> Dit geldt nu ook voor echtgenoten getrouwd
met een stelsel van scheiding van goederen.
Het nieuwe erfrecht

www.cdenv.be
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RESERVE VAN DE L ANGSTLEVENDE

LANGSTLEVENDE
ECHTGENOOT
KAN IN PRINCIPE
NIET ONTERFD
WORDEN
UITZONDERING: BIJ NIEUW
SAMENGESTELDE GEZINNEN
Er is enkel een voorbehouden
erfdeel ingeval van een huwelijk,
ingeval van (wettelijk)
samenwonen heeft de
langstlevende partner geen
voorbehouden erfdeel.
Het nieuwe erfrecht

De reserve van de langstlevende
echtgenoot bestaat uit twee componenten:
1. Abstracte reserve:
• Vruchtgebruik op de helft van de
goederen in de nalatenschap
2. Concrete reserve:
• Vruchtgebruik op de gezinswoning en
de huisraad
Nieuw samengestelde gezinnen
➢ echtgenoten kunnen abstracte én concrete reserve
ontnemen via huwelijkscontract.
➢ “reserve” beperkt tot recht van gebruik en
bewoning gedurende 6 maanden na overlijden. www.cdenv.be
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MEER TESTAMENTAIRE VRIJHEID

NIEUW
ERFRECHT
Eén van de doelstellingen van de
nieuwe wet is het inspelen op de
maatschappelijke evoluties en de
veranderende gezinsvormen en de
flexibiliteit van het erfrecht vergroten.
De wet vergroot daarom de
beschikkingsvrijheid voor de erflater,
maar behoudt toch ook de familiale
solidariteit.

Het nieuwe erfrecht

Grotere beschikkingsvrijheid:
inperking van de grootte van de reserve

•

•

Het voorbehouden erfdeel (reserve)
voor de kinderen wordt beperkt tot de
helft van de nalatenschap (geen
verschil meer naargelang aantal
kinderen)
Over de andere helft (beschikbaar
deel) van uw nalatenschap beslist u
vrij (goede doel, personen naar keuze
of zij die zorg voor u dragen, …)

www.cdenv.be
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MEER TESTAMENTAIRE VRIJHEID

Voorbeeld
• Nalatenschap van € 200.000;
3 kinderen; erflater laat in zijn
testament €80.000 na aan een
goed doel

Het nieuwe erfrecht

o Oud erfrecht:
Het beschikbaar deel waarover u vrij
beslist is slechts € 50.000, de kinderen
hebben recht op hun voorbehouden
erfdeel van € 150.000 en kunnen de
inkorting van de schenking vorderen ten
belope van € 30.000.
✓ Nieuw erfrecht:
Het beschikbaar deel waarover u vrij
beslist is € 100.000. Er is geen
overschrijding van het voorbehouden
erfdeel voor de kinderen (€100.000) dus
geen inkorting van de schenking aan
www.cdenv.be
goede doel mogelijk.
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MEER TESTAMENTAIRE VRIJHEID

NIEUW
ERFRECHT
Eén van de doelstellingen van de
nieuwe wet is het inspelen op de
maatschappelijke evoluties en de
veranderende gezinsvormen en de
flexibiliteit van het erfrecht vergroten
De wet vergroot daarom de
beschikkingsvrijheid voor de erflater,
maar behoudt toch ook de familiale
solidariteit

Het nieuwe erfrecht

Grotere beschikkingsvrijheid =
reserve van de ascendenten wordt
afgeschaft
o Oud erfrecht: bij gebrek aan kinderen,
hebben de bloedverwanten in opgaande
lijn (ascendenten) een gegarandeerde
reserve van ¼ per lijn
✓ Nieuw erfrecht: de reserve van de
ascendenten wordt afgeschaft. Er is wel
recht op onderhoudsuitkering als de
ouder behoeftig is ten tijde van het
overlijden of door het overlijden.
www.cdenv.be
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MEER TESTAMENTAIRE VRIJHEID

Voorbeeld
• Nalatenschap van € 200.000,
geen kinderen, wel een vader
en grootvader (in moederlijke
lijn). Erflater laat in zijn
testament de volledige
nalatenschap na aan zijn
feitelijk samenwonende
partner.

Het nieuwe erfrecht

o Oud erfrecht:
Vader en grootvader beschikken elk over
reserve van ¼. De schenking aan de
feitelijk samenwonende partner kan
worden ingekort (max. €100.000).
✓ Nieuw erfrecht:
De partner krijgt de volledige
nalatenschap, indien de vader en
grootvader behoeftig zijn op het ogenblik
van overlijden, kunnen zij wel een
onderhoudsvordering instellen (max. ¼
per lijn).
www.cdenv.be
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GELIJKE BEHANDELING KINDEREN Inbreng van giften

NIEUW
ERFRECHT
Eén van de doelstellingen van de
nieuwe wet is het behoud van de
familiale solidariteit.

Het nieuwe erfrecht

•

•
•

Vermoeden van inbreng voor
schenkingen aan afstammelingen
wordt behouden.
Van de erflater wordt aangenomen dat
hij zijn kinderen gelijk wil behandelen.
Indien erflater een gift aan één van
zijn kinderen heeft gedaan, zal bij het
overlijden van erflater deze gift
worden aangerekend als voorschot
op de erfenis van dit kind.

www.cdenv.be
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MEER TESTAMENTAIRE VRIJHEID

NIEUW
ERFRECHT
Eén van de doelstellingen van de
nieuwe wet is meer individuele vrijheid
om zelf te beslissen.

Inbreng van giften
•

•

•

Het nieuwe erfrecht

Vermoeden van vrijstelling van
inbreng voor schenkingen aan andere
erfgenamen (geen kinderen).
Van de erflater wordt aangenomen dat
hij andere erfgenamen dan de
kinderen niet gelijk wil behandelen.
Een erflater die een gift heeft gedaan
aan een ascendent of zijverwant,
wordt niet vermoed om deze
erfgenamen gelijk te willen
behandelen. Het is dan ook geen
voorschot op de erfenis.
www.cdenv.be
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MEER TESTAMENTAIRE VRIJHEID

Voorbeeld
• Erflater heeft 3 broers en
heeft een schenking gedaan
van € 20.000 aan broer A.

Het nieuwe erfrecht

o Oud erfrecht:
Vermoeden van inbreng. Indien niets
anders is bepaald, moet broer A de
schenking aanrekenen en is dit een
voorschot op zijn erfdeel.
✓ Nieuw erfrecht:
Vermoeden van vrijstelling op inbreng.
Indien niets anders is bepaald, behoudt
broer A de schenking bovenop zijn
wettelijke erfdeel.

www.cdenv.be
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RESERVE EN GIFTEN

NIEUW
ERFRECHT
Eén van de doelstellingen van de
nieuwe wet is praktische problemen en
familiale twisten te vermijden.
Om de grootte van de nalatenschap te
bepalen, worden de schenkingen in het
verleden meegerekend.

Reserve en inkorting: in waarde berekend
•

•

Het voorbehouden erfdeel / reserve en
de inkorting worden in waarde
gerekend, niet langer in natura
Dit laat toe dat ‘bezitter’ van een goed
dat ingekort moet worden, een
vergoeding betaalt en het goed zelf
kan behouden.

Eerst bepaalt men welke goederen er in
de nalatenschap aanwezig zijn, trekt
men er eventuele schulden vanaf en telt
men er de schenkingen uit het verleden
erbij.
Het nieuwe erfrecht

www.cdenv.be
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RESERVE EN GIFTEN

Voorbeeld
• Nalatenschap van € 50.000:
1 kind; erflater heeft voor zijn
overlijden een inboedel ter
waarde van € 60.000
geschonken aan zijn feitelijk
samenwonende partner.
• Samenstelling:
€50.000 + € 60.000 = 110.000.
Reserve kind is € 55.000 (1/2)
Het nieuwe erfrecht

o Oud erfrecht:
Inkorting in natura. De feitelijk
samenwonende partner moet een
gedeelte van de inboedel ter waarde van
€ 5.000 euro teruggeven aan het kind.
✓ Nieuw erfrecht:
Inkorting in waarde. De feitelijk
samenwonende partner moet € 5.000
terugbetalen in geld, maar mag de
inboedel behouden.

www.cdenv.be
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WAARDERING SCHENKING

NIEUW
ERFRECHT
Om de grootte van de nalatenschap te
bepalen, worden de schenkingen uit het
verleden meegerekend.

Eerst bepaalt men welke goederen er in
de nalatenschap aanwezig zijn, trekt
men er eventuele schulden vanaf en telt
men er de schenkingen uit het verleden
erbij.

Het nieuwe erfrecht

Aanpassingen waardering van schenking:
• Bepaling waarde van een schenking
o Oud erfrecht: onderscheid tussen
roerende en onroerende goederen
➢ Roerend goed: waardering op
datum van de schenking
➢ Onroerend goed: waardering op
datum van het overlijden

✓ Nieuw erfrecht: de waardering van het
(on)roerende goed op datum van de
schenking, met indexering tot de
datum van het overlijden.
www.cdenv.be

28

WAARDERING SCHENKING

Voorbeeld
In 2019 sterft de vader. In 2000 deed
deze vader volgende schenkingen:
Zoon kreeg een huis t.w.v. € 200.000.
In 2019 is de woning € 310.000 waard.

Dochter kreeg een geldsom van
200.000 euro. In 2019 is de geldsom
geïndexeerd € 275.000 waard.

Het nieuwe erfrecht

✓ Nieuw erfrecht:

Zoon

Dochter

Waardering woning:
waarde bij schenking +
geïndexeerd:
275.000 euro

Waardering geldsom:
waarde bij schenking +
geïndexeerd:
275.000 euro

Deel zoon:
€ 550.000 x 1/2 =
€ 275.000,
broer moet niets
vergoeden aan zus

Deel dochter:
€ 550.000 x 1/2 =
€ 275.000,
zus krijgt niets van broer

www.cdenv.be
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WAARDERING SCHENKING

NIEUW
ERFRECHT:
OVERGANGSMAATREGEL
De nieuwe regeling zal ook van
toepassing zijn op oude schenkingen,
daarom is in een overgangsregeling
voorzien om ongewenste effecten te
vermijden

Wanneer blijven vroegere waarderingsregels
van kracht:
1. In de schenkingsakte staat uitdrukkelijk dat de
inbreng in natura dient te gebeuren
2. Indien dit niet het geval is, kan de schenker bij
de notaris een verklaring afleggen dat hij de
toepassing van de vroegere waarderingsregels
wenst op alle schenkingen die hij deed voor de
inwerkingtreding van de wet
• Deze verklaring moet afgelegd worden vóór
1 september 2019

Alle schenkingen gedaan na 1 september 2018
volgen de nieuwe waarderingsregels
Het nieuwe erfrecht

www.cdenv.be
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L ANGSTLEVENDE ECHTGENOOT

NIEUW
ERFRECHT
Het nieuwe erfrecht houdt
rekening met nieuwe
gezinsvormen en het feit dat
mensen langer leven.

Het nieuwe erfrecht

Nieuw evenwicht tussen langstlevende
echtgenoot en kinderen:
•

Omzetting van vruchtgebruik (dat de
langstlevende echtgenoot toekomt) naar volle
eigendom: vereenvoudigde procedure

•

Procedure: omzetting na initiatief van de
langstlevende echtgenoot of een nietgemeenschappelijk kind (bij nieuw
samengestelde gezinnen)

•

In geval van betwisting, mag rechter dit niet
weigeren.

•

MAAR langstlevende echtgenoot heeft
vetorecht voor gezinswoning en huisraad

www.cdenv.be
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RESERVE EN GIFTEN

Voorbeeld
• Langstlevende tweede
echtgenoot erft wettelijk het
vruchtgebruik op hele
nalatenschap, de kinderen
verkrijgen de blote eigendom.
• Stiefmoeder blijft in woning,
en int de huuropbrengsten
van het buitenverblijf

Het nieuwe erfrecht

✓ Nieuw erfrecht:
De langstlevende tweede echtgenoot
(stiefmoeder) of de nietgemeenschappelijke kinderen
(stiefkinderen) kunnen de omzetting van
het vruchtgebruik vragen.
Zo krijgt iedereen (stiefmoeder en
stiefkinderen) een onverdeeld aandeel
van de nalatenschap in volle eigendom.

www.cdenv.be
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L ANGSTLEVENDE ECHTGENOOT

NIEUW
ERFRECHT

Nieuw evenwicht tussen langstlevende
echtgenoot en kinderen:
✓ Nieuw erfrecht:
•

Vruchtgebruik van de langstlevende wordt bij
voorrang aangerekend op het vrij
beschikbaar deel en slechts voor het surplus
op de wettelijke reserve van de kinderen

•

Vruchtgebruik van de langstlevende
echtgenoot ligt dus zo veel mogelijk op het
vrij beschikbaar deel, waardoor het wettelijke
erfdeel van de kinderen minder wordt
aangetast.

Het nieuwe erfrecht houdt
rekening met nieuwe
gezinsvormen en het feit dat
mensen langer leven.

Het nieuwe erfrecht

www.cdenv.be
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RESERVE EN GIFTEN

Voorbeeld
• Nalatenschap van € 200.000;
1 kind, gehuurde
gezinswoning, erflater
schenkt zijn volledige
vermogen aan een goed doel

Het nieuwe erfrecht

✓ Nieuw erfrecht:
Kind krijgt zijn wettelijk reservedeel
(€100.000) onbezwaard van
vruchtgebruik. Het vruchtgebruik van de
langstlevende echtgenote rust volledig
op de schenking aan het goede doel.

www.cdenv.be
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ERFOVEREENKOMSTEN

AFSLUITEN VAN EEN
ERFOVEREENKOMST

Globale erfovereenkomst:
•
•
•

•
In het huidig recht is het afsluiten van
een overeenkomst over een
toekomstige erfenis verboden.
In het toekomstige erfrecht wordt dit
verbod versoepeld.

Het nieuwe erfrecht

Tussen vader en/of moeder en alle kinderen
Mogelijkheid om stiefkinderen te betrekken
Schenkingen moeten het bestaan van een
subjectief evenwicht vaststellen tussen alle
erfgenamen
Ook generatiesprong mogelijk

Mogelijkheid om vòòr overlijden van ouders op
bindende wijze de verdeling van nalatenschap te
regelen. Dit biedt gemoedsrust en geeft kans op
een regeling op maat van gezin te treffen en
vermijdt conflicten tussen kinderen na het
overlijden van de ouders.

www.cdenv.be
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ERFOVEREENKOMSTEN

AFSLUITEN VAN EEN
ERFOVEREENKOMST

Globale erfovereenkomst:
De ondertekening van de overeenkomst houdt een
verzaking in voor een latere inkorting m.b.t. de
schenkingen die in de overeenkomst opgenomen
zijn.

In het huidig recht is het afsluiten van
een overeenkomst over een
toekomstige erfenis verboden
In het toekomstige erfrecht wordt dit
verbod versoepeld

Het nieuwe erfrecht

www.cdenv.be
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RESERVE EN GIFTEN

Voorbeeld
• Erflater heeft dure studies in
het buitenland betaald voor
kind A en een schenking
gedaan aan kind B
• Wettelijk wordt de schenking
bij overlijden van de erflater
verrekend in de nalatenschap,
de dure studies niet

Het nieuwe erfrecht

✓ Nieuw erfrecht:
In een overeenkomst kunnen de beide
kinderen met de ouders overeenkomen
dat zowel de schenking aan kind B als de
dure studies van kind A naar waarde
worden geschat. Door de dure studies
mee te verrekenen wordt er een nieuw
evenwicht gecreëerd. Zo wordt discussie
na het overlijden van de erflater
vermeden.

www.cdenv.be
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ERFOVEREENKOMSTEN

AFSLUITEN VAN EEN
ERFOVEREENKOMST

Punctuele erfovereenkomsten:
•

•

In het huidig recht is het afsluiten van
een overeenkomst over een
toekomstige erfenis verboden.
In het toekomstige erfrecht wordt dit
verbod versoepeld.

Het nieuwe erfrecht

•

•

Regelt specifieke aspecten van schenking of
erfenis tussen bepaalde leden van familie of
erfgenamen
Generatiesprong: ten behoeve van volgende
generatie waarbij een kind een schenking aan
een kleinkind inbrengt door aanrekening op
het eigen deel
Mogelijkheid tot punctuele verzaking aan de
invordering tot inkorting ten aanzien van een
welbepaalde schenking
Erfovereenkomst over de waarde van het
geschonken goed op de dag van de
schenking, met het oog op de inbreng
www.cdenv.be
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RESERVE EN GIFTEN

Voorbeeld
• Nalatenschap van € 20.000:
3 kinderen; erflater heeft voor
zijn overlijden een schenking
gedaan ter waarde van
€ 15.000 aan één
zorgbehoevend kind.

Het nieuwe erfrecht

✓ Nieuw erfrecht:
Elk kind heeft wettelijk recht op
voorbehouden erfdeel van 1/6 (€3.333)
van de nalatenschap.
Elk kind kan met punctuele
overeenkomst vooraf duidelijk maken dat
hun wettelijke deel aangetast kan worden
door de schenking aan het
zorgbehoevende kind.
Zo vragen deze reservataire erfgenamen
geen ‘inkorting’ en wordt hun wettelijke
erfdeel niet teruggevraagd van het
zorgbehoevende kind dat een schenking
ontving.
www.cdenv.be
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RESERVE EN GIFTEN

Voorbeeld
• 3 kinderen en 1 stiefkind; Het
stiefkind is geen erfgenaam
en heeft wettelijk geen recht
op deel van het erfdeel
(reserve). De erflater doet
daarom een schenking aan
het stiefkind.

Het nieuwe erfrecht

✓ Nieuw erfrecht:
Elk kind heeft wettelijk recht op erfdeel
(reserve) van 1/6 van de nalatenschap.
Elk kind kan met punctuele
overeenkomst vooraf duidelijk maken dat
eigen deel aangetast kan worden door de
schenking aan het stiefkind.
Zo vraagt deze reservataire erfgenaam
geen ‘inkorting’ en wordt dit wettelijke
deel niet teruggevraagd aan het stiefkind
dat een schenking ontving.
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RESERVE EN GIFTEN

Voorbeeld
• Erflater heeft 3 kinderen en
doet 2 kinderen vooraf een
schenking.

Het nieuwe erfrecht

✓ Nieuw erfrecht:
Door middel van een punctuele
overeenkomst kunnen de broers en
zussen samen de waarde bepalen van
een schenking die een van hen heeft
verkregen. Zodat de waardebepaling op
het ogenblik van overlijden van de
erflater niet meer kan worden betwist.

www.cdenv.be
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ERFOVEREENKOMSTEN

NIEUW ERFRECHT:
VOORWAARDEN
ERFOVEREENKOMST

Vormvereisten van een erfovereenkomst
•
•

•
Het sluiten van een erfovereenkomst
kan belangrijke gevolgen inhouden voor •
bepaalde erfgenamen, daarom is
gekozen voor een duidelijke
informatieverstrekking, zodat iedereen •
bewust is van de gevolgen ervan

Het nieuwe erfrecht

Een erfovereenkomst is enkel mogelijk bij notariële
akte
De notaris moet evenwicht tussen de partijen
nagaan en bezorgt alle partijen minstens 15 dagen
op voorhand een ontwerp van de overeenkomst
Alle partijen worden uitgenodigd op een
vergadering over de inhoud en de gevolgen van de
overeenkomst
Individueel gesprek met de notaris mogelijk, of
bijstand van een advocaat of andere notaris
Na de vergadering is er nog minimaal één maand
bedenktijd voordat de erfovereenkomst afgesloten
kan worden
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ERFBEL ASTING

•

Partner:
•
•
•

RECHTE LIJN EN
PARTNERS

•
De Vlaamse Erfbelasting hanteert
een ander begrippenkader dan het
Burgerlijk Wetboek

Stief- en zorgkinderen zijn
bijvoorbeeld geen wettige
erfgenamen. Indien ze echter bij
testament begunstigd worden,
zullen zij aan hetzelfde tarief belast
worden als de eigen kinderen van
de overledene.

Het nieuwe erfrecht

•

Echtgenoot
Wettelijk samenwonende partner
Feitelijk samenwonende partner (meer dan één
jaar samenwonend)
Ex-partner (indien gemeenschappelijke
afstammelingen met de overledene)

Rechte lijn:
•
•
•
•

eigen kinderen en hun nakomelingen, …
eigen ouders en grootouders, …
stiefkind (kind van de partner)
zorgkind (inwonend kind dat meer dan drie jaar
zorg en hulp krijgt van de overleden zorgouder)
www.cdenv.be
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ERFBEL ASTING

RECHTE LIJN EN
PARTNERS

•

Tarief
•
•
•

•

Partner
•
•

•

vrijstelling van de erfbelasting op het erven van
de gezinswoning
Nieuw: bijkomende vrijstelling van 50.000 euro
roerende goederen

Rechte lijn: jonger dan 21 jaar en weeskind
•

Het nieuwe erfrecht

0 – 50.000 euro:
3%
50.000 - 250.000 euro: 9 %
boven 250.000 euro: 27 %

•

Nieuw: vrijstelling tot 75.000 euro of
belastingsvermindering van 3.750 euro
Nieuw: vrijstelling van de gezinswoning

www.cdenv.be
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ERFBEL ASTING

•

Flexibel en fiscaal voordelig
•

FLEXIBELE
ERFENISSPRONG

Nieuw: deel of geheel van nalatenschap kan
door de erfgenaam rechtstreeks worden
doorgegeven aan nakomelingen

✓ gedurende één jaar kosteloos doorschenken
✓ aan eigen kinderen, stief- en zorgkinderen
De flexibele erfenissprong is een sociale
maatregel. Het geeft meer vrijheid aan
erfgenamen. Zowel de erfgenamen als
hun kinderen kunnen de erfenis nu
aanwenden naargelang hun specifieke
behoefte.

Het nieuwe erfrecht
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ERFBEL ASTING

•

•
•
•

BROERS EN
ZUSSEN
•
Vanaf 1 september 2018 verlagen
de tarieven voor broers en zussen
die erven:

Tarief broers en zussen (tot 31 augustus 2018):
0 – 75.000 euro:
30 %
75.000 – 125.000 euro: 55 %
boven 125.000 euro:
65 %

Nieuwe tarieven broers en zussen (na 1 september):
•
•
•

0 – 35.000 euro:
35.000 – 75.000 euro:
boven 75.000 euro:

25 %
30 %
55 %

- Er komt een nieuwe goedkopere
schijf onder de 35.000 euro
- De hoogste schijf verdwijnt

Het nieuwe erfrecht
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ERFBEL ASTING

•

•
•
•

ANDERE
ERFGENAMEN
•
Vanaf 1 september 2018 verlagen
de tarieven voor de andere
erfgenamen:

Tarief andere erfgenamen (tot 31 augustus 2018):
0 – 75.000 euro:
45 %
75.000 – 125.000 euro: 55 %
boven 125.000 euro:
65 %

Nieuwe tarieven andere erfgenamen
(na 1 september 2018):
•
•
•

0 – 35.000 euro:
35.000 – 75.000 euro:
Boven 75.000 euro:

25 %
45 %
55 %

- Er komt een nieuwe goedkopere
schijf onder de 35.000 euro
- De hoogste schijf verdwijnt

Het nieuwe erfrecht
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HERVORMING HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

•

Vraag:
Hoe worden vermogens tussen echtgenoten
verdeeld als het huwelijk tot een einde komt (bij
overlijden of echtscheiding)?

•

Antwoord < volgende doelstellingen:
•
•
•

Het nieuwe erfrecht

Meer rechtszekerheid: duidelijke regels
Evenwicht tussen beroepsuitoefening en solidariteit
Meer rechtvaardigheid, zonder koppels tot keuzes te
verplichten
www.cdenv.be
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HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

•

Bij huwelijk keuze tussen 3 opties
1. Wettelijk stelsel = automatisch indien geen huwelijkscontract
Echtgenoten behouden eigen vermogen opgebouwd vóór het huwelijk, alsook
gekregen schenkingen of erfenissen. Beroepsinkomsten en andere inkomsten komen
terecht in gemeenschappelijke pot.

2. Stelsel van gemeenschap van goederen
Via huwelijkscontract kan men gemeenschappelijke pot vergroten.

3. Stelsel van scheiding van goederen
Via huwelijkscontract kan men vastleggen dat er geen gemeenschappelijk pot is, maar
dat ieder zijn eigen vermogen behoudt.
Het nieuwe erfrecht
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HUWELIJKSVERMOGENSRECHT – WET TELIJK STELSEL

•

Wijzigingen voor echtgenoten met wettelijk stelsel

✓ Meer duidelijkheid of bepaalde goederen tot eigen of gemeenschappelijk
vermogen behoren:
▪
▪
▪
▪
▪

Levensverzekering
Schade- en arbeidsongevallen
Beroepsgoederen
Aandelen
Cliënteel

Het nieuwe erfrecht
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HUWELIJKSVERMOGENSRECHT – WET TELIJK STELSEL

Voorbeeld
• Schadevergoeding ten
gevolge van een
arbeidsongeval
Bv: echtgenoot valt van een
stelling op een bouwwerf

Het nieuwe erfrecht

Nieuw = eigen/gemeenschappelijk
naargelang de aard van de schade
Het deel van de vergoeding die de
persoonlijke schade (fysiek, moreel) dekt,
blijft eigen.
Terwijl het deel die de economische schade
(verlies van beroepsinkomsten) dekt, wel aan
de gemeenschappelijke pot zal toekomen.
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HUWELIJKSVERMOGENSRECHT – WET TELIJK STELSEL

Voorbeeld
• Aankoop beroepsgoederen:
Bv: tandarts kocht 20 jaar
geleden bij opstart van praktijk
een tandartsstoel met
gemeenschapsgelden

Nieuw = opdeling titel/vermogenswaarde
van beroepsgoederen
De tandarts heeft een eigen recht om als
eigenaar van de stoel te handelen. De
vermogenswaarde ervan zal tijdens het
huwelijk gemeenschappelijk zijn.

> Bij overlijden of scheiding krijgt de
tandarts de stoel en wordt de stoel
aangerekend in het gemeenschappelijk
vermogen aan de waarde van de stoel op het
moment van de ontbinding van het huwelijk.
Het nieuwe erfrecht
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HUWELIJKSVERMOGENSRECHT – WET TELIJK STELSEL
✓ Nieuw = beroepsinkomsten horen toe aan de gemeenschap, ongeacht of de
beroepsactiviteit binnen of buiten een vennootschap wordt uitgevoerd.
→ Echtgenoot die de beroepsinkomsten voor zichzelf houdt in een eigen
vennootschap, zal voortaan een vergoeding verschuldigd zijn aan de andere
echtgenoot

Het nieuwe erfrecht

www.cdenv.be

53

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT - GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN
Nieuwe mogelijkheden om gemeenschappelijke pot te vergroten zonder
huwelijkscontract:
➢ Koppel dat (nog) niet gehuwd is en samenwoont, kan in de notariële
aankoopsakte van een onroerend goed reeds een ‘anticipatieve inbreng’ doen
zodat het automatisch in de gemeenschappelijke pot terecht komt indien men
later zou trouwen.
➢ Deze vereenvoudiging bespaart het koppel tijd én geld, omdat men vermijdt twee
keer naar de notaris te moeten gaan.

Het nieuwe erfrecht
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HUWELIJKSVERMOGENSRECHT – SCHEIDING VAN GOEDEREN

•

Probleemschets

➢ Nuttig voor ondernemers die echtgenoot willen beschermen tegen schuldeisers
➢ Maar: indien deze echtgenoot zelf minder eigen vermogen opbouwt (bijvoorbeeld omdat
hij/zij meer taken opneemt in het huishouden), kan die echtgenoot bij ontbinding van
het huwelijk met lege handen achterblijven

* Nieuw = Echtgenoten kunnen kiezen voor meer solidariteit, zonder de voordelen
van stelsel tijdens het huwelijk te verliezen = ‘gemilderde scheiding van goederen’
➢ verrekening van aanwinsten / billijkheidscorrectie
➢ Informatieplicht van de notaris
Het nieuwe erfrecht
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HUWELIJKSVERMOGENSRECHT – SCHEIDING VAN GOEDEREN

•

Verrekening van aanwinsten

Voorbeeld
• De ondernemer wil zijn echtgenote beschermen tegen schuldeisers. Zijn
echtgenoot blijft thuis om voor de kinderen te zorgen. Het koppel kiest voor
een ‘stelsel van scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten’
→ Tijdens het huwelijk behoudt iedere echtgenoot zijn eigen vermogen. De
bescherming tegen schuldeisers blijft gelden.
→ Bij ontbinding van het huwelijk vindt er een verrekening plaats tussen de
aanwinsten die elk van de echtgenoten heeft opgebouwd tijdens het huwelijk
Het nieuwe erfrecht
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HUWELIJKSVERMOGENSRECHT – SCHEIDING VAN GOEDEREN
• Facultatieve billijkheidscorrectie
Voorbeeld
• Zelfde situatie, maar het koppel kiest ervoor de billijkheidscorrectie op te
nemen in het huwelijkscontract
→ Tijdens het huwelijk: idem.
→ Wanneer, bij ontbinding van het huwelijk, de strikte scheiding van goederen
tot manifest onbillijke gevolgen zou leiden, kan de benadeelde echtgenoot aan
de rechter vragen om een correctie toe te passen. De rechter kan dan beslissen
dat de benadeelde echtgenoot een vergoeding krijgt van de andere echtgenoot.
Het nieuwe erfrecht
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PROGRAMMA

Koen Geens
Minister van Justitie
Het nieuwe erfrecht

Het nieuwe erfrecht
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