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Inleiding 
Zoals bekend is het nieuwe erfrecht op 1 september 2018 in werking getreden. 
Wat zijn er de grondslagen, krachtlijnen en belangrijkste gevolgen van en wat 
betekent dit voor u?  
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Krachtlijnen		
van het nieuwe erfrecht



Wat is de grondslag  
van het nieuwe erfrecht?

Het Belgisch erfrecht had dringend 
nood aan modernisering. Op meer-
dere vlakken was het oude erfrecht, 
dat ongeveer 200 jaar oud was, niet 
meer aangepast aan de huidige  
sociale werkelijkheid. 

Onze maatschappij en de traditionele 
opvattingen over hoe gezinnen samen 
‘moeten’ leven zijn vooral de laatste 
decennia grondig veranderd. Er is 
een sterke toename merkbaar van het 
aantal samenwonende partners en de 
zogenaamde hersamengestelde ge-
zinnen. Deze familiale situaties pasten 
niet altijd binnen het kader van het 
oude erfrecht. Bovendien leidden ze 
vaak tot complexe erfenisvraagstuk-
ken. Een gevolg hiervan was dat meer  
en meer mensen nood hadden aan 
adviezen en/of ondersteuning om 
hen toe te laten af te wijken van het 
oude erfrecht en een planning op te 
zetten die aansloot bij hun wensen en 
doelstellingen. Het nieuwe erfrecht 
biedt antwoorden aan bepaalde pro-
blemen die dergelijke families kun-
nen ontmoeten maar niet aan al hun 
bekommernissen. De vraag naar een 
geschikte vermogensplanning blijft in 
dergelijke situaties dus onverkort be-
staan. 

Ook los van hun gezinssamenstel-
ling wensten veel mensen een min-
der complex (technisch) erfrecht en 
meer beschikkingsvrijheid over hun 

nalatenschap. Het nieuwe erfrecht 
komt tegemoet aan deze wensen, 
namelijk door een aantal complexe 
regels rond schenkingen te vereen-
voudigen en de erflater in bepaalde 
situaties meer vrijheid te geven om 
te plannen met zijn vermogen. Ver-
der werd er ook gesleuteld aan de 
principes van inbreng en inkorting. 
De inbreng heeft tot doel om een  
gelijke behandeling van bepaalde erf-
genamen die tot de erfenis komen, 
te waarborgen. De inkorting heeft 
dan weer tot doel om de reservataire 
erfgenamen toe te laten om het voor-
behouden erfdeel dat de wet hen toe-
kent te kunnen verkrijgen en in voor-
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komend geval om de inkorting van de 
schenkingen die een overleden ouder 
met miskenning van hun reservataire 
aanspraken zou gedaan hebben, te 
bekomen. 

Ten slotte heeft de wetgever met dit 
nieuwe erfrecht ook getracht om de 
kans op familiale conflicten bij erfenis-
sen te verkleinen door onder andere 
punctuele en globale erfovereenkom-
sten mogelijk te maken. 

 

Waarom?
 Maatschappelijke realiteit

 Minder complex

 Meer vrijheid

  Familiale 
conflicten vermijden





Inwerkingtreding

Het nieuwe erfrecht is op 1 september 
2018 in werking getreden en is dus in 
principe van toepassing op elke Belgi-
sche inwoner die overlijdt vanaf deze 
datum. 

Behoudens bepaalde uitzonderingen 
is het nieuwe erfrecht in principe ook 
van toepassing op schenkingen die 
de erflater vòòr 1 september 2018 
gedaan heeft. Eén van deze uitzon-
deringen is dat de wetgever geduren-
de een beperkte overgangsperiode 
de mogelijkheid voorzien heeft dat  
iedereen die vòòr 1 september 2018 
schenkingen gedaan heeft kan kiezen 
om de oude regels inzake inbreng en/
of inkorting op deze schenkingen te 
blijven toepassen. Om deze keuze te 
maken moet de schenker dus de im-
pact van het nieuwe erfrecht op zijn 
doelstellingen op het moment van zijn 
schenking beoordelen. Opgepast, het 
is enkel mogelijk om deze keuze te 
maken tot en met 1 september 2019 
en dit moet verplicht via een verklaring 
van behoud gebeuren, vastgesteld bij 
notariële akte. 

Meer vrijheid voor  
de toekomstige erflater
In het oude Belgische erfrecht was het 
in principe niet mogelijk om kinderen 
te onterven. Dit principe blijft overeind, 
maar de omvang van de wettelijke 
reserve (of het voorbehouden erfdeel) 
van het kind is gewijzigd, althans 
voor erflaters die meer dan één kind 
hebben. 

In het nieuwe erfrecht is het 
voorbehouden erfdeel beperkt tot 
50% van de fictieve massa, ongeacht 
het aantal kinderen. Deze reserve van 
50% zal vervolgens gelijk worden 

verdeeld onder de kinderen. De 
fictieve massa vormt de basis voor 
de berekening van het voorbehouden 
erfdeel. Ze bestaat uit alle goederen 
die in de nalatenschap aanwezig zijn, 
vermeerderd met alle schenkingen die 
de erflater tijdens zijn leven gedaan 
heeft en verminderd met de schulden 
van deze laatste. In het oude erfrecht 
daarentegen bedroeg de reserve 
de helft voor wie één kind had (hier 
verandert er dus niets), twee derde 
voor wie twee kinderen had en drie 
vierde voor wie er drie of meer had. 
De beperking van het voorbehouden 
erfdeel tot de helft van de fictieve 
massa in het nieuwe erfrecht heeft 
als positief effect voor de erflater dat 
deze een grotere beschikkingsvrijheid 
krijgt. Met andere woorden, een 
kleiner reservatair erfdeel voor de 
kinderen heeft een groter beschikbaar 
deel van de erflater tot gevolg. Verder 
is het beschikbaar deel ook niet meer 
afhankelijk van het aantal kinderen. Dit 
wil zeggen, doordat de reserve in alle 
gevallen 50% van de fictieve massa 
zal bedragen, wordt het beschikbaar 
deel dus ook altijd vastgeklikt op de 
helft van de fictieve massa. De erflater 
kan vrij beslissen wat hij met zijn 
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In het nieuwe  
erfrecht is het 
voorbehouden  
erfdeel beperkt  
tot

50%  
van de fictieve 
massa



Verder schaft het nieuwe erfrecht de 
reserve van de ascendenten (waaron-
der dus de ouders) van de erflater af. 
De mogelijke negatieve gevolgen van 
de afschaffing van deze reserve wor-
den deels opgevangen door een ver-
ruiming van de onderhoudsplicht ten 
aanzien van deze ascendenten indien 
ze op het moment van het overlijden 
van de erflater behoeftig zouden zijn. 

Ten slotte valt op te merken dat on-
gehuwde erflaters zonder afstamme-
lingen sinds 1 september 2018 volle-
dig vrij over hun volledige vermogen 
kunnen beschikken en dus er familie-
leden, vrienden of goede doelen mee 
kunnen begunstigen.
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De reserve van  
de langstlevende  
echtgenoot blijft ook 
onder het nieuwe  
erfrecht behouden

beschikbaar deel doet. De erflater kan 
hiermee bijvoorbeeld één of meerdere 
kinderen specifiek bevoordelen, en/
of de langstlevende echtgeno(o)t(e)/
partner een extra deel toekennen, en/
of stiefkinderen, kleinkinderen of zelfs 
derden extra begunstigen.

De reserve van de langstlevende 
echtgenoot blijft ook onder het 
nieuwe erfrecht behouden. Deze 
heeft dus nog altijd recht op minstens 
het vruchtgebruik van de helft van 
de fictieve massa of minstens het 
vruchtgebruik van de gezinswoning 
en de daarin aanwezige huisraad. Als 
tegenprestatie voor de verlaging van 
de reserve van de kinderen, wordt in 
de nieuwe wet voorzien dat zij niet 
altijd het reservataire vruchtgebruik 
van de langstlevende echtgenoot op 
hun reserve moeten dulden. Onder het 
nieuwe erfrecht zal de langstlevende 
echtgeno(o)t(e) immers zijn/haar 
reserve in vruchtgebruik in de mate 
van het mogelijke bij voorrang moeten 
uitoefenen op het vrij beschikbaar 
deel van 50%. Dit heeft tot gevolg dat 
de kinderen hun reserve zoveel als 
mogelijk in volle eigendom kunnen 
verkrijgen. 
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Verklaring van behoud

Aangezien het nieuwe erfrecht ook van 
toepassing is op schenkingen gedaan 
vòòr 1 september 2018, kan dat erfrecht 
dus ook een impact hebben op een ver-
mogensplanning die u voor deze datum 
gedaan heeft. Indien u na rijp beraad 
ervoor kiest om de toepassing van de 
oude regels inzake inbreng en/of inkor-
ting op deze schenkingen te behouden, 
moet u bij de notaris een verklaring 
van behoud af leggen. In vele gevallen 
is de notaris (of een gespecialiseerde 
advocaat) de geschikte persoon om 

Indien u beslist om 
de oude regels toe 
te passen, is enkel 
de notaris bevoegd  
om deze keuze vast 
te leggen in een  
authentieke akte.



de impact van het nieuwe 
erfrecht op uw persoonlijke 
situatie te beoordelen, met 
inbegrip van reeds gedane 
vermogensplanningen zoals 
bijvoorbeeld schenkingen 
gedaan vòòr de inwerking-
treding van het nieuwe erf-
recht. Deze raadgever kan 
u dus helpen om uw beslis-
sing te nemen en te verdui-
delijken in welke gevallen 
het aangewezen is om de 
oude dan wel de nieuwe 
regels inzake inbreng en/of 
inkorting toe te passen. 

Indien u beslist om de oude 
regels toe te passen, is enkel 
de notaris bevoegd om deze 
keuze vast te leggen in een 
authentieke akte. Deze akte 
noemt men de verklaring 
van behoud. De notaris zal 
deze verklaring van behoud 
registreren in het centraal 
register der testamenten. 

Punctuele  
en globale  
erfovereenkomsten 

Afspraken maken met het 
hele gezin over de erfenis tij-
dens het leven kan in princi-
pe helpen om conflicten na 
het overlijden te vermijden 
en ook de rechtszekerheid 
te bevorderen. 

Onder het oude erfrecht 
waren erfovereenkomsten 
verboden. De wetgever ging 
ervan uit dat ieder het recht 
heeft om vrij te beschikken 
over zijn vermogen zo lang 

hij leeft en op elk moment 
de vrijheid moet hebben 
om een testament op te 
stellen of te herroepen. Uit-
zonderingen op die algeme-
ne regel waren in het oude 
erfrecht weliswaar mogelijk. 
Zo maakte de zogenaamde 
wet-Valkeniers het al mo-
gelijk dat echtgenoten met 
kinderen uit een vorige re-
latie bindende erfafspraken 
konden maken in hun hu-
welijksovereenkomst. 

Het principieel verbod op 
erfovereenkomsten werd in 
het nieuwe erfrecht in gro-
te mate behouden. Ze voert 
wel een versoepeling in én 
enkele nieuwe wettelijke uit-
zonderingen op dit principe. 
Voortaan is het mogelijk om 
bepaalde punctuele erfover-
eenkomsten af te sluiten, 
dan wel een globale erfover-
eenkomst.

Een globale erfovereen-
komst is een overeenkomst 
onder levenden tussen de 
ouders (of één van hen) en 

Voortaan is het mogelijk  
om bepaalde punctuele  
erfovereenkomsten  
af te sluiten, dan  
wel een globale  
erfovereenkomst

10



Voortaan is het mogelijk  
om bepaalde punctuele  
erfovereenkomsten  
af te sluiten, dan  
wel een globale  
erfovereenkomst
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al hun vermoedelijke erfgenamen in 
rechte nederdalende lijn. Om geldig te 
zijn moet de globale erfovereenkomst 
gesloten worden in aanwezigheid van 
alle vermoedelijke erfgenamen in rech-
te nederdalende lijn. Ze heeft als doel 
om het bestaan van “een evenwicht” 
tussen al deze erfgenamen vast te stel-
len met betrekking tot in het verleden 
gedane schenkingen  en/of toege-
kende voordelen. De ondertekenaars 
van een globale erfovereenkomst 
verbinden zich ertoe om het bestaan 
en de waarde van schenkingen uit 
het verleden te erkennen en deze dus 
niet aan te vechten na het overlijden. 
Bijgevolg verzaken deze erfgenamen 
aan hun vraag tot inbreng en inkorting 
van de schenkingen waarop de over-
eenkomst betrekking heeft. Het is met 
andere woorden een manier om een 

discussie of eventueel een juridisch 
geschil over vroeger gedane schenkin-
gen te vermijden.

Een punctuele erfovereenkomst is 
dan weer een overeenkomst waar 
niet alle erfgenamen in tussenkomen. 
Deze overeenkomst wordt opgesteld 
naar aanleiding van een bepaalde 
juridische handeling, zoals bijvoor-
beeld een schenking, en heeft tot 
doel een akkoord te bereiken tussen 
één of meerdere erfgenamen van de 
schenker. De erfgenamen die zo’n 
overeenkomst ondertekenen kunnen 
bijvoorbeeld hun akkoord geven over 
de waarde van geschonken goederen 
op de dag van de schenking of voor-
afgaandelijk verzaken aan elk ver-
zoek tot inkorting van de betreffende 
schenking, enzovoort.

Afspraken maken  
tijdens het leven kan  

conflicten  
na het overlijden  
vermijden en ook  
de rechtszekerheid  

bevorderen



Globale en punctuele erfovereenkomsten bieden 
een aantal mogelijkheden op het vlak van vermo-
gensplanning. Maar omdat ze tot gevolg hebben 
dat erfgenamen aan belangrijke rechten in de na-
latenschap verzaken, zijn ze gebonden door een 
strikt formalisme. Elke erfovereenkomst moet im-
mers via een notariële akte worden afgesloten. Bo-
vendien moet de notaris die de partijen adviseert 
eerst een ontwerp van de overeenkomst opmaken 
en dit bezorgen aan elke partij zodat deze het kun-
nen begrijpen en er vragen over kunnen stellen. 
Daarnaast moeten de partijen ook voldoende tijd 
laten tussen het opmaken van het ontwerp, de 
bespreking van het ontwerp en de uiteindelijke 
ondertekening van de erfovereenkomst. Deze ver-
schillende stappen moeten ervoor zorgen dat de 
partijen voldoende geïnformeerd zijn over de im-
pact van hun beslissing. Deze erfovereenkomsten 
moeten door de notaris worden ingeschreven in 
het centraal register van testamenten, net zoals de 
hierboven vermelde verklaringen van behoud.

Erfrecht in waarde:  
nieuwe waardebepaling  
van schenkingen
De schenking is nog steeds een zeer interessante 
vorm van vermogensplanning voor ouders die roe-
rende of onroerende goederen aan hun kinderen 
wensen over te dragen. Om de gelijkheid tussen 
de kinderen te bewaren wordt meestal voorzien 
dat deze laatsten de schenkingen ontvangen als 
voorschot op hun toekomstige erfenis, we spre-
ken van schenkingen vatbaar voor inbreng of van 
schenkingen als voorschot op erfdeel. 
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Elke erfovereenkomst 
moet immers via een 

notariële akte  
worden afgesloten



Bij het openvallen van de nalatenschap 
moeten deze schenkingen als voor-
schot op erfdeel door de kinderen-erf-
genamen ingebracht worden zodat de 
notaris er rekening mee kan houden bij 
de vereffening en verdeling van de na-
latenschap en zodoende de gelijkheid 
tussen de kinderen gewaarborgd blijft. 

In het oude erfrecht bestond er ech-
ter een verschil tussen de inbreng van 
roerende schenkingen dan wel onroe-
rende schenkingen. De inbreng van 
onroerende goederen gebeurde in na-
tura en aan de waarde op de dag van 
de verdeling van de nalatenschap. De 
inbreng van roerende goederen, zoals 
een geldsom, een effectenportefeuil-
le of een kunstverzameling, gebeurde 
dan weer in waarde en aan de waarde 
op de dag van de schenking. Dit ver-
schil in behandeling kon een ongelijk-
heid creëren tussen de kinderen terwijl 
de ouders misschien net de bedoeling 
hadden om de gelijkheid tussen de kin-
deren te bewaren. 
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Het nieuwe erfrecht  
maakt komaf met de  

verschillende 
behandeling  
van roerende en onroerende 
schenkingen op het moment  
van de inbreng

Het nieuwe erfrecht maakt komaf met 
de verschillende behandeling van roe-
rende en onroerende schenkingen op 
het moment van de inbreng. De re-
gels inzake de inbreng van roerende 
en onroerende schenkingen zijn nu 
gelijkgeschakeld. De inbreng van alle 
schenkingen gebeurt voortaan in waar-
de (en niet meer in natura voor de on-
roerende goederen) en op basis van de 
intrinsieke waarde van de geschonken 
goederen op dag van de schenking (in 
plaats van op de datum van de verde-
ling van de nalatenschap voor wat be-
treft onroerende goederen), evenwel 
geïndexeerd op basis van de index van 
de consumptieprijzen tot op de dag 
van het overlijden. Er bestaan evenwel 
uitzonderingen op deze principiële re-
gel van waardering op de dag van de 
schenking, zoals bijvoorbeeld schen-
kingen met voorbehoud van vruchtge-
bruik. In dergelijk geval zal de inbreng 
in principe gebeuren volgens de waar-
de op datum van overlijden of op da-
tum van afstand van het vruchtgebruik 
(geïndexeerd vanaf deze datum tot op 
de datum van overlijden).



Dat de meer dan 200 jaar oude wetgeving rond erf-
recht niet meer van deze tijd was, daar was iedereen 
het al een tijdje over eens. Hoe kijkt minister van 
Justitie Koen Geens terug op de hervorming die zijn 
stempel draagt?

Minister Koen Geens 
over de evolutie naar 
een “erfrecht op maat”
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Wat waren bij het uittekenen van 
het nieuwe erfrecht uw belangrijkste 
bekommernissen en doelstellingen? 
Hebt u die ook kunnen realiseren?

Koen	 Geens: “Het oude erfrecht 
was onvoldoende aangepast aan de 
huidige realiteit. Zo zijn de samenle-
vingsvormen in de loop van de jaren 
stevig veranderd. Zo wonen bijvoor-
beeld meer en meer partners onge-
huwd samen en blijft ook het aan-
tal nieuw samengestelde gezinnen 
stijgen. Daarboven was het oude 
erfrecht ook technisch vaak heel 
complex. Het was dus niet meer 
van deze tijd. Het nieuwe erfrecht is 
het resultaat van vele gesprekken in 
gespecialiseerde werkgroepen. De 
getroffen maatregelen zijn dan ook 
doordacht, breed gedragen en ko-
men tegemoet aan een reële maat-
schappelijke behoefte.”

Het reservataire deel verkleint voor 
wie meer dan één kind heeft, maar 
dit betekent nog altijd dat minstens 
de helft van de erfenis naar de  
eigen kinderen gaat. Waarom zijn 
er grenzen aan het zelfbeschik-
kingsrecht over ons vermogen?

“Het nieuwe erfrecht komt tegemoet 
aan de grote vraag bij de bevolking 
om meer beschikkingsvrijheid en een 
‘erfrecht op maat’. Maar er moeten 
uiteraard duidelijke grenzen zijn om 
de familiale solidariteit niet uit het 
oog te verliezen. Het moet altijd de 
bedoeling zijn om te verzoenen en 
conflicten te vermijden.”

Erfovereenkomsten zijn een belang-
rijke nieuwigheid. Evolueren we naar 
een cultuur waar erfgenamen en 
erflaters met elkaar in dialoog gaan? 
Is praten over de nalatenschap bij le-
ven niet langer taboe?

“Het overlijden van een naaste blijft 
een van de meest ingrijpende momen-
ten in het leven van een burger. Praten 
over nalatenschap bij leven mag dan 
ook geen taboe meer zijn aangezien 
het net een grote zorg minder kan 
betekenen tijdens die ingrijpende mo-
menten. Ouders moeten dan ook met 
hun kinderen afspraken kunnen ma-
ken over de nalatenschap.”

“Het oude erfrecht 
was onvoldoende 
aangepast aan  
de huidige realiteit“
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Kiezen	voor  
de oude regels
Waarom kiezen voor een verklaring van behoud om de regels van 
het oude erfrecht rond inkorting en/of inbreng te blijven hanteren? 
Enkele voorbeelden.



Een verklaring van behoud kan nuttig 
zijn wanneer bijvoorbeeld een ouder 
een geldsom heeft geschonken in volle 
eigendom (zonder bijzondere lasten) 
op de achttiende verjaardag van elk 
van zijn 3 kinderen in de overtuiging 
dat de kinderen gelijk zijn behandeld 
en dat er bij zijn overlijden niet moet 
worden afgerekend. Volgens het nieuwe 
erfrecht zal er wel moeten worden  
afgerekend, aangezien de in te brengen 
schenkingen geïndexeerd moeten worden. 

Stel dat u 3 kinderen heeft die respec-
tievelijk in 1995, 1999 en 2005 achttien 
zijn geworden en elk op dat moment 
100.000 euro heeft gekregen. Vol-
gens het oude erfrecht was er geen 
afrekening tussen de kinderen bij het 
overlijden van de ouder. Volgens het 
nieuwe erfrecht is dat wel het geval. 
Op het moment van overlijden van de 
ouder zal het in te brengen bedrag van 
het eerste kind immers worden ge-
indexeerd naar bijvoorbeeld 300.000 
euro, het tweede naar 280.000 euro en 
het derde naar 250.000 euro. Dat geeft 
een totaal van 830.000 euro. We gaan 
ervan uit dat er zich geen andere goe-
deren in de nalatenschap bevinden. In 
het kader van de vereffening-verdeling 
van de nalatenschap zal ieder kind dan 
recht hebben op een derde of 276.666 
euro. Bijgevolg zullen het oudste kind 
€ 23.334 en het tweede kind € 3.334 
moeten inbrengen ten gunste van het 
jongste kind. 

Dit	nadelig	gevolg	kan	door		
een	verklaring	van	behoud		
worden	vermeden.	

Situatie 1
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Een ander voorbeeld. Indien u op hetzelfde tijdstip heeft geschonken aan al uw 
kinderen maar elk kind goederen van verschillende aard verkregen heeft, dan is 
het opstellen van een verklaring van behoud misschien niet nodig om de gelijk-
heid te waarborgen. Het nieuwe erfrecht zal immers een eventuele scheeftrek-
king zelf corrigeren door de intrinsieke waarde op de dag van de schenkingen 
op eenzelfde manier te indexeren. De schenker hoeft dus in principe zelf niets te 
ondernemen om de gelijkheid tussen de kinderen te garanderen. Belangrijk is 
wel dat de schenkingen in volle eigendom en zonder bijzondere lasten hebben 
plaatsgevonden en geen afwijkende bepalingen bevatten inzake de inbreng. We 
illustreren dit met een concreet voorbeeld. 

Situatie 2

Een vader schenkt in 2007 een geld-
som van 200.000 euro aan zijn zoon 
en schenkt op hetzelfde moment een 
appartement van 200.000 euro aan 
zijn dochter. Vervolgens koopt de 
zoon met deze 200.000 euro een ge-
lijkaardig appartement als dat van zijn 
zus. In 2017 zijn beide appartemen-
ten 400.000 euro waard. Volgens de 
vader hebben zijn twee kinderen het-
zelfde gekregen. Is dat wel zo? 

Onder het oude erfrecht moesten de 
twee kinderen hun ontvangen schen-
king inbrengen, evenwel zonder  
indexatie. Het onevenwicht kwam 
hier door het feit dat het ene kind een 
roerend goed gekregen had en het 
andere kind een onroerend goed. De 
inbreng van het vastgoed gebeurde 
in natura aan de waarde op het ogen-
blik van de verdeling van de nalaten-
schap. De inbreng van de geldsom 
gebeurde dan weer in waarde aan de 
waarde op de dag van de schenking. 
De aankoop van een gelijkaardig ap-
partement door de zoon had geen 
impact op de latere inbreng. Concreet 

moest de dochter dus het apparte-
ment inbrengen aan de waarde op 
het moment van de verdeling van de 
nalatenschap, namelijk 400.000 euro 
en de zoon slechts de waarde van 
de ontvangen geldsom van 200.000 
euro op het moment van de schenking. 
Met andere woorden, bij het over-
lijden van de vader ontstond er wel 
degelijk een ongelijkheid tussen de 
kinderen.

De schenker hoeft 
dus in principe  
zelf niets te 
ondernemen 
om de gelijkheid 
tussen de kinderen 
te garanderen
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Conclusie
Onder het nieuwe erfrecht stelt deze scheeftrekking zich niet omdat alle  
schenkingen, zowel roerend als onroerend, worden ingebracht in waarde  
gebaseerd op de intrinsieke waarde op het moment van de dag van de  
schenking, zijnde de identieke waarde van 200.000 euro. Deze waarde zal  
vervolgens worden geïndexeerd op basis van de index der consumentenprij-
zen tot op het moment van het overlijden van de vader. De kinderen worden 
bijgevolg gelijk behandeld. Ze hebben op hetzelfde tijdstip dezelfde waarde 
ontvangen en de verschillende aard van het goed, roerend of onroerend, is niet 
meer relevant.

Mocht het daarentegen wel de wens zijn om de scheeftrekking te behouden, 
wat in sommige specifieke gevallen mogelijk zou kunnen zijn, dan is het  
uiteraard wel aangewezen om een verklaring van behoud te laten opstellen.

Het verschil 
in voorwerp,   
roerend of   
onroerend, is niet 
meer relevant
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Advocate Sofie Lerut is binnen 
het advocatenkantoor Roots 
Advocaten gespecialiseerd in 
familiebedrijven, meer specifiek 
op het gebied van governance, 
opvolging en conflicten tussen 
vennoten. Hoe kijkt zij tegen de 
nieuwe erfovereenkomsten aan?

Wat zijn de belangrijkste voordelen 
van een globale erfovereenkomst?

Sofie	Lerut:	“Het belangrijkste voor-
deel is dat de erfenis in volledige 
transparantie en met akkoord van  
alle kinderen ‘op maat’ geregeld kan 
worden. De regeling wordt vastge-
legd in een bindende overeenkomst  
die rekening houdt met eerdere  
schenkingen en voordelen. Met  
betrekking tot de schenkingen en 
voordelen die het voorwerp uitmaken 
van de globale erfovereenkomst, doen 
de partijen afstand van hun vordering 
tot inbreng en inkorting. Bovendien 
wordt er een waarde toegekend aan 
de schenkingen en voordelen die elk 
van de kinderen heeft gekregen. Die 
waarde staat voor eens en voor altijd 
vast. Dus geen discussie meer over 
een verschillende waardestijging van 
diverse schenkingen in de periode tus-
sen schenking en overlijden. Kortom, 

familiale harmonie kan nooit worden 
gegarandeerd, maar het risico op con-
flicten bij het openvallen van de nala-
tenschap kan met een goede regeling 
wel sterk gereduceerd worden.”

Zijn er ook mogelijke nadelen aan 
erfovereenkomsten verbonden?

“De nieuwe wetgeving biedt alles-
zins meer mogelijkheden en meer 
vrijheid dan vroeger. Maar men zal 
ook zeer goed moeten nadenken of 

wat men in zo’n erfovereenkomst 
vastlegt, wel degelijk de goede rege-
ling is. Je weet immers nooit wat de 
toekomst brengt. Er zal ook moeten 
over gewaakt worden dat erfgena-
men niet onder druk gezet worden 
om een overeenkomst te onderte-
kenen en dat zij goed ingelicht zijn 

Erfovereenkomsten,  
het middel tegen  
familiale conflicten?

“Geen discussie 
meer over een  
verschillende  
waardestijging“
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over de draagwijdte en de gevolgen 
van de overeenkomst. Daar is een 
belangrijke taak weggelegd voor de 
notaris.”

Cruciaal in een erfovereenkomst is de 
vaststelling van een ‘subjectief even-
wicht’ tussen de kinderen. Wat bete-
kent dat in de praktijk?

“Voor dat evenwicht zal men kijken 
naar de schenkingen die aan elk kind 
toegekomen zijn of toekomen (in de 
overeenkomst zelf of in de periode 
daarvoor), maar men kan ook reke-
ning houden met andere voordelen, 

bijvoorbeeld de kosten die door de 
ouders gemaakt zijn om een kind 
in het buitenland te laten studeren. 
Of het feit dat een kind gratis in een 
onroerend goed van de ouders heeft 
kunnen wonen. Men houdt ook reke-
ning met de individuele situatie van 
elk kind: zo kan de regeling specifiek 
afgestemd worden op een kind dat 
bijzondere zorgen behoeft. Ook de 
emotionele waarde die een kind aan 
een bepaald goed hecht, kan mee-
spelen. Het evenwicht moet dus niet 
puur mathematisch berekend wor-
den. De overeenkomst moet billijk 
zijn, rekening houdend met de situ-
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“Men houdt 
ook rekening 
met de  
individuele  
situatie  
van elk kind“



atie van elk kind. De overeenkomst 
moet wel aangeven hoe men ertoe 
komt te stellen dat dat subjectief 
evenwicht gerechtvaardigd is. Uit de 
akte moet blijken waarom de erfge-
namen een regeling die op het eerste 
gezicht onevenwichtig lijkt, toch als 
evenwichtig en billijk beschouwen.”

Erfovereenkomsten  
in de praktijk

In welke situaties kan een erfover-
eenkomst een nuttig instrument 
zijn? We vroegen meester Lerut om 
een paar – fictieve – voorbeelden 
van cases waarin een punctuele  
erfovereenkomst nuttig kan zijn.

Akkoord over de 
waardering van 
schenkingen

Alhoewel het nieuwe erfrecht het 
probleem van de verschillende waar-
dering van roerende en onroerende 
goederen oplost, blijven discussies 
mogelijk. Een punctuele erfovereen-
komst kan daar een mouw aan pas-
sen, legt meester Lerut uit.

“In het oude erfrecht was de waar-
dering bij inbreng van schenkingen 
bij het overlijden van de schenker 
een complexe regeling die leidde tot 
veel discussies. Denk daarbij aan de 
volgende situatie van een schenker 
met drie kinderen, Bram, Karolien en 
Jef. Bram kreeg aandelen in het fa-
miliebedrijf, Karolien een onroerend 
goed en Jef een effectenportefeuille. 
De schenker streefde gelijkheid na 

“De waarde van  
het geschonkene 
op het moment 
van de schenking 
is determinerend“
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op het moment van de schenkingen, 
aangezien de drie geschonken pak-
ketten destijds evenveel waard wa-
ren. De schenker leeft nog 30 jaar en 
intussen kende elk van die pakketten 
een heel eigen waarde-evolutie zodat 
er op het moment van het overlijden 
geen gelijkheid meer was en de erf-
genamen voor grote verrassingen 
konden staan, met zware financiële 
gevolgen.

In het nieuwe erfrecht gebeurt de 
schenking in waarde, zowel voor roe-
rende als voor onroerende goederen, 
en is in principe de (geïndexeerde) 
waarde van het geschonkene op het 
moment van de schenking determi-

nerend. Daarmee heeft de wetgever 
discussies over de waardestijgingen 
of -dalingen na de schenking willen 
uitsluiten.

Er zou wel nog discussie kunnen 
ontstaan over wat die waarde was 
op het moment van de schenking. 
Een punctuele erfovereenkomst op 
basis van het nieuwe artikel 858 §5 
van het Burgerlijk Wetboek (BW) laat 
toe dat mede-erfgenamen vòòr het 
overlijden van de schenker een over-
eenkomst sluiten waarbij ze akkoord 
gaan met de waarde van het goed 
dat aan iemand geschonken is, op de 
dag van de schenking. Dat vermijdt 
dat na overlijden van de schenker, bij 
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de vereffening en verdeling van de 
nalatenschap, nog betwistingen ont-
staan omtrent de waarde die het ge-
schonken goed had op het moment 
van de schenking. Dit akkoord van 
de mede-erfgenaam kan gegeven 
worden in de schenkingsakte zelf, 
of in een latere overeenkomst tus-
sen de schenker, de begiftigde en de 
mede-erfgenaam.”

Verzaking aan  
inkorting over een  
welbepaalde  
schenking

In specifieke situaties worden be-
paalde kinderen bewust bevoor-
deeld door de ouders omdat daar 
in hun ogen een goede reden voor 
is. De andere erfgenamen kunnen 
door middel van een punctuele 
overeenkomst het ontstane on-
evenwicht aanvaarden.

Sofie	 Lerut: “Een reservataire 
erfgenaam kan via een punctuele 
erfovereenkomst, vóór het overlijden 
van de schenker, verzaken aan zijn 
vordering tot inkorting ten aanzien van 
een bepaalde schenking, ongeacht 
wie de begunstigde is. Het nieuwe 
wetsartikel 918 BW komt tegemoet 
aan de wens om in bepaalde 
omstandigheden – denk aan een 
zorgkind of een kind dat zich in een 
moeilijke financiële situatie bevindt 
– een schenking te willen doen die 
na het overlijden niet vatbaar is voor 
inkorting, mits het akkoord van de 
andere kinderen.”

Voordelen
 Transparant

  Akkoord van  
alle kinderen

 Op maat



>		Contacteer	Talk	&	Help		
op	078	156	160		
en	maak	een	afspraak	
met	uw	Financial	Center

>		Bent	u	DB	Personal		
cliënt?	Dan	kunt	u		
contact	opnemen		
met	uw	DB	Personal		
adviseur	op	078	151	111

>		Bent	u	Private	Banking		
cliënt?	Neem	dan		
contact	op	met	uw		
Private	Banker

De fiscale behandeling in deze brochure is van toepassing op natuurlijke personen Belgische  
inwoners. De behandeling hangt af van uw persoonlijke situatie en kan in de toekomst wijzigen. De 
redactie van deze publicatie werd afgesloten op 15/12/2018.

Onze experts van het Estate Planning-team staan aan de zijde van  
uw adviseur om u te begeleiden bij het structureren van uw vermogen.
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Dit dossier bevat geen fiscaal of juridisch advies en houdt geen rekening met de persoon-
lijke situatie van de bestemmeling(en). Dit dossier mag enkel voor informatieve doeleinden 
gebruikt worden. Hoewel Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel haar informatie uit kwalita-
tieve en betrouwbare bronnen haalt, waar borgt ze niet de juistheid van de informatie in het 
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