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De hervorming van het erfrecht werd gepubliceerd in een 
wetsontwerp dat aan het Parlement werd voorgelegd in ja-
nuari 2017. De stemming wordt verwacht op het einde van 
dit jaar, en de inwerkingtreding wordt één jaar later voorzien. 

In het Burgerlijk Wetboek van 1804, vindt men de principes 
van het huidige erfrecht terug. De maatschappelijke realiteit 
is echter veranderd, aangezien het beeld van het traditionele 
gezin met gehuwde ouders en kinderen geëvolueerd is.

Concrete Voorstellen

 1.  Regels van de gedwongen erfgenaam:

De kinderen, de langstlevende echtgenoot en, bij afwezig-
heid van kinderen, de (groot)ouders, hebben recht op een 
voorbehouden deel in de erfenis van de overledene. Zij wor-
den beschermd tegen alle buitensporige schenkingen van de 
overledene.

Vandaag
Het voorbehouden deel van de kinde-
ren varieert in functie van het aantal 
kinderen. 

In de toekomst

Het voorbehouden deel zal de helft van 
de nalatenschap zijn. 

Het beschikbaar deel zal de andere 
helft van de nalatenschap zijn, onge-
acht het aantal kinderen. 

  De overledene zal niet meer over de 
vrijheid beschikken om een schen-
king aan een derde of aan één van 
zijn kinderen in het bijzonder te 
doen.

2.  Gevolgen van de wijziging van het voorbehouden deel:

Vandaag

In principe is het voorbehouden deel 
van de erfgenamen slechts in naakte 
eigendom, aangezien de langstlevende 
echtgenoot een recht van vruchtge-
bruik heeft op hun deel. 

In de toekomst

De kinderen zullen hun voorbehouden 
deel in volle eigendom erven.

  De langstlevende echtgenoot zal 
zijn recht op vruchtgebruik uitoefe-
nen op het beschikbaar gedeelte.

Vandaag
In principe, is het voorbehouden deel 
een deel van de erfenis in goederen.

In de toekomst

Het voorbehouden deel zal in waarde 
zijn.

  Meer zekerheid voor de begiftigden 
in geval van buitensporige schen-
king: behoudt het goed maar be-
taalt een bedrag in waarde. 

3.  Voorbehouden deel van de (groot)ouders:

Vandaag Bestaat

In de toekomst

Zal afgeschaft worden en vervangen 
worden, in geval van financiële ontoe-
reikendheid van de (groot)ouders, ver-
vangen worden door een onderhouds-
verplichting van de nalatenschap. 

4.  Evaluatie van de schenkingen:

Vandaag

De evaluatie van de schenkingen aan 
erfgenamen gebeurt op verschillende 
manieren, afhankelijk of het gaat om 
een schenking van roerende of onroe-
rende goederen.

In de toekomst

Dezelfde evaluatieregels zullen van 
toepassing zijn op de berekening van 
de inkorting van de schenkingen om tot 
het voorbehouden deel te komen.

 Vereenvoudigd en genormaliseerd.

Er zal enkel een verschil worden ge-
maakt op het ogenblik van de schen-
king.
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Disclaimer 

Dit document werd in juni 2017 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 ge-
garandeerd door Bâloise Vie Luxembourg S.A. Het actuele karakter van deze informatie ten opzichte van de persoonlijke situatie van elke onderschrijver wordt 
evenmin gegarandeerd. 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. 
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5.  Erfovereenkomsten:

Vandaag Verboden

In de toekomst

Het zal mogelijk zijn om een “wereld-
wijde erfovereenkomst” af te sluiten, 
die bindend is tussen ouders en kinde-
ren (familiale erfovereenkomst)

Bovendien zal een aantal “specifieke 
overeenkomsten” toegelaten worden: 
overeenkomst over de waarde van de 
geschonken producten, verwerping 
door een rechtmatige erfgenaam van 
zijn toekomstige erfrechten, toekenning 
van een bijkomend kapitaal aan een 
kind in nood, akkoorden maken over 
de overname van een familiezaak, enz.

Waarschijnlijk zullen sommige bepalingen gewijzigd worden,  
aangezien het om een voorstel van wet gaat.  


