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De hervorming van het erfrecht in België, die werd goedgekeurd op 31 juli 2017, zal op 1/09/2018 in werking 
treden. Tot de goedgekeurde wijzigingen behoren een grotere soepelheid en vrijheid bij overdracht, de moge-
lijkheid om familiale akkoorden in te voeren en meer zekerheid voor de schenkers.

We stellen u hierna de voornaamste wijzigingen voor, enkele maanden vóór hun inwerkingtreding. 

Wijziging van het voorbehouden erfdeel
Momenteel hebben de kinderen, de langstlevende echtge-
noot en bij gebrek aan kinderen, de (groot)ouders, recht op 
een vast deel in de nalatenschap van de overledene. Zij zijn 
ook beschermd tegen alle buitensporige schenkingen van 
de overledene.

Vandaag varieert het deel van de kinderen, voorbehouden 
erfgenamen, afhankelijk van hun aantal. Vanaf 1 september 
2018, zal het voorbehouden erfdeel vaststaan, ongeacht het 
aantal kinderen.

>>>

Vandaag Vanaf 1 september 2018

½  van de nalatenschap

½ van de nalatenschap

2/3 van de nalatenschap  
(1/3 elk)

¾ van de nalatenschap  
(te verdelen volgens het aantal 
kinderen)
 

3 kinderen en meer

(te verdelen volgens het aantal kinderen) 

2 kinderen

1 kind 
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De langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende 
beschikt vandaag over het vruchtgebruik van de helft van 
de nalatenschap van de overledene. Binnenkort zal deze 
laatste een voortgezet vruchtgebruik genieten van de helft 
van de nalatenschap waarmee in de eerste plaats het be-
schikbare gedeelte wordt bezwaard en voor het overige het 
voorbehouden erfdeel van de kinderen, de gezinswoning en 
haar meubels.

We wijzen er ook op dat de beschikbare reserve van de over-
ledene zonder afstamming, gelijk aan de helft van de massa 
van de nalatenschap, vandaag verdeeld wordt tussen de va-
derlijke en moederlijke tak. De (groot)ouders kunnen er niet 
van worden onterfd. 

De wetgever heeft er voortaan voor gezorgd dat de feitelijk 
samenwonende zijn (groot)ouders kan onterven via een tes-
tament. De wetgever doet dit om hem te bevoordelen, aan-
gezien hij een vreemde is ten aanzien van de beschikbare 
reserve van de nalatenschap van de overledene. Het volle-
dige vermogen van de overledene zou dan ook overgemaakt 
kunnen worden aan de partner (of elke andere derde) zon-
der dat men de vraag om inbreng hoeft te vrezen vanwege de 
afstamming van de overledene.

Naast het doorvoeren van deze veranderingen, heeft de wet-
gever de mogelijkheid opgeheven om de inbreng door en 
ten aanzien van de langstlevende echtgenoot te vragen voor 
de schenkingen die werden uitgevoerd na 1 september 2018.

Deze nieuwe inbrengregels zijn toepasbaar op de schenkin-
gen die werden gedaan door een schenker die overleden is 
na 1 september 2018, voor alle gedane schenkingen (voor 
of na 01/09/2018), met uitzondering van de twee volgende 
situaties: 

-  De schenking gebeurde vóór de datum van inwerkingtre-
ding EN de schenkingsakte bevat een uitdrukkelijke be-
paling die preciseert dat deze in natura kan worden inge-
bracht.

-  De schenking gebeurde na de datum van inwerkingtreding 
EN de schenker wendt zich vóór 1 september 2018 tot zijn 
notaris om aan te geven dat de schenking onderworpen 
blijft aan het huidige stelsel.

In de toekomst zal alle inbreng in de massa van de nalaten-
schap in waarde gebeuren.

Waardering van de schenkingen

Er wordt aan herinnerd dat een schenking, behoudens an-
dersluidende bepaling, een voorschot op de erfenis is. Dit 
betekent dat de gift van het erfdeel van de erfgenaam zal 
worden afgetrokken bij het openvallen van de nalatenschap. 
De gedane schenking dateert echter soms van talloze jaren 
vóór het overlijden van de schenker. Men moet dus de waar-
de van het gegeven goed waarderen om haar af te trekken 
van het deel van het voorbehouden erfdeel.

Wanneer de schenker een som geld schenkt of elk ander roe-

rend goed, wordt tot op heden de waarde van de schenking 
gewaardeerd op het moment van de schenking. Wanneer het 
echter over onroerende goederen gaat, is de waarde ervan 
gelijk aan de meerwaarde tussen de dag van de schenking 
en de dag van het openvallen van de nalatenschap van de 
schenker/overledene. 

Met het oog op vereenvoudiging en uniformiteit, wordt de 
waarde van schenkingen van zowel roerende als onroeren-
de goederen geëvalueerd op de datum waarop de schenking 
plaatsvond maar wordt ze geïndexeerd op basis van de in-
flatie op de dag van het overlijden. Er wordt opgemerkt dat 
er uitzonderingen zijn die van dit principe kunnen afwijken.

Voor de schenker die de huidige reglementering zou wensen 
te behouden op het gebied van de waardering van schen-
kingen, maakt de wetgever het mogelijk om een verzoek tot 
behoud te doen bij zijn notaris vóór 31 augustus 2018. Zo 
niet worden de schenkingen onderworpen aan die nieuwe 
wetgeving.

In tegenstelling tot de voornoemde schenking als voor-
schot op erfdeel (voorschot op de erfenis), aanvaardt het 
Belgische recht de schenking bij vooruitmaking en buiten 
erfdeel. Deze vorm van schenking valt onmiddellijk buiten 
het gebied van de beschikbare reserve omdat het om een 
schenking gaat zonder band met de erfenis waarin de reser-
ve voorziet. Ze kan tot op heden niet worden geherkwalifi-
ceerd als een schenking als voorschot op erfdeel, terwijl het 
omgekeerde wel mogelijk is.

Vanaf 1 september, zal de herkwalificatie van de schenking 
mogelijk zijn in de beide richtingen.

De schenking van de levensverzekeringsovereenkomst, 
hoeft momenteel en zonder andersluidende bepalingen niet 
te worden ingebracht in de nalatenschap van de overlede-
ne/verzekeringsnemer en kan dus niet op het voorbehou-
den erfdeel van de erfgenamen worden toegerekend.

Voortaan zal de schenking van een levensverzekeringsover-
eenkomst als gevolg van de hervorming, verondersteld wor-
den ingebracht te worden in de nalatenschap van de verze-
keringnemer, behoudens andersluidende bepaling. Ze zal 
dus beschouwd worden als een voorschot op de erfenis.

Erfrechtelijk akkoord

Dit is een grote vernieuwing die werd ingevoerd in het Belgi-
sche Burgerlijk Wetboek. 

De toekomstige overledene en zijn opvolgers kunnen een 
familiale erfovereenkomst sluiten om bijvoorbeeld een 
generatie over te slaan indien de zoon van de overledene 
aanvaardt dat zijn deel direct aan zijn erfopvolgers wordt 
toegekend, om een regeling te treffen over de waarde van 
de gegeven goederen of om een bijkomend deel aan een be-
hoeftig kind toe te wijzen enz.

De wetgever onderscheidt enerzijds de globale of familia-
le erfovereenkomst: een overeenkomst die wordt gesloten 
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Disclaimer
Dit document werd in juni 2018 opgesteld op basis van gegevens op deze datum. 
Dit document bevat alleen algemene informatie. Bâloise Vie Luxembourg S.A. geeft via dit document geen enkel juridisch en/of fiscaal advies, noch ander advies van 
welke aard dan ook. De cliënten wordt aangeraden informatie in te winnen bij onafhankelijke adviseurs. 
Hoewel de gegevens in dit document afkomstig zijn van betrouwbare bronnen, wordt de juistheid, nauwkeurigheid, toepasselijkheid, toereikendheid niet gegarandeerd 
door Bâloise Vie Luxembourg S.A. Het actuele karakter van deze informatie ten opzichte van de persoonlijke situatie van elke onderschrijver wordt evenmin gegaran-
deerd. Bâloise Vie Luxembourg S.A. is daarom niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, drukfouten of verkeerde interpretaties van de gegevens die dit document 
bevat. 
Alle auteursrechten in dit document zijn het eigendom van Bâloise Vie Luxembourg S.A. Deze informatie mag niet worden verspreid in welke vorm dan ook zonder 
voorafgaand akkoord van Bâloise Vie Luxembourg S.A. 

Bâloise Vie Luxembourg
Tailor-made solutions for your financial 
and estate planning strategy

www.baloise-international.lu

| Bâloise Vie Luxembourg S.A. | 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange | 
| Tél. +352 290 190-1 | Fax: +352 290 190 462 | www.baloise-international.lu |

Follow us on   
 baloise vie international

Conclusie

Deze nieuwe regelgeving zal van toepassing zijn op alle opengevallen nalatenschappen vanaf 1 september 2018 en op alle 
gedane schenkingen, tenzij men verzoekt om behoud van het gedane bij de notaris voor de datum van inwerkingtreding.

Rekening houdend met deze nieuwe flexibelere mogelijkheden, is de verzekeringsovereenkomst vooral een middel tot 
vermogensplannning, waardoor de klant zijn overdracht kan optimaliseren en meer vermogen kan overdragen aan een of 
meerdere derden als hij dat wenst.

Elke situatie dient geval per geval onderzocht te worden om wat hier werd beschreven toe te passen op uw persoonlijke 
situatie. 

Neem gerust contact met ons op als u hierover meer wenst te weten.

tussen de ouders en hun vermoedelijke erfgenamen in 
rechte lijn om een evenwicht tussen eenieder vast te stellen 
en de tellers terug op nul te zetten. Anderzijds onderscheidt 
de wetgever de punctuele erfovereenkomst: een overeen-
komst tussen toekomstige erfgenamen die de regelingen 

vastleggen die betrekking hebben op schenkingen en/of 
de nalatenschap. Voor deze laatste overeenkomst is het ak-
koord van alle gezinsleden niet vereist, maar moet er toch 
een specifieke juridische akte zijn.
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