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ERVEN &
SCHENKEN

HERVORMING
ERFRECHT

WAT VERANDERT ER?
1 Meer vrijheid
U kunt zelf beslissen
over de toekenning van
een groter deel van uw
nalatenschap.

3 Meer zekerheid
Uw erfgenamen kunnen
de goederen die u hen
geschonken hebt bij leven
materieel behouden.
Eventuele verrekeningen
worden op het ogenblik
van het overlijden gemaakt.

2 Meer gemoedsrust
Dankzij de erfovereenkomsten
kunt u beter anticiperen op uw
nalatenschap samen met uw
erfgenamen.

Vanaf

Wat moet ik concreet doen?
U heeft een testament opgemaakt of een schenking gedaan in België of in het buitenland?
U heeft tot en met 31 augustus 2018 de tijd om bij uw notaris na te gaan wat de
impact is van de hervorming op uw successieplanning en om, indien nodig, een
verklaring af te leggen om de toepassing van bepaalde oude regels te behouden:
uw notaris geeft u de nodige raad!

U heeft nog niets voorzien? Anticipeer en organiseer
uw nalatenschap in alle VRIJHEID, GEMOEDSRUST
en ZEKERHEID.

Meer infofiches op www.notaris.be

De hervorming: vóór/na
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1. Wijziging van de reserve van de kinderen en de ouders
Reserve van de kinderen
De reserve van de kinderen varieert naargelang
het aantal kinderen dat u heeft.

De kinderen hebben samen steeds een reserve die
de helft van uw vermogen uitmaakt.
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Reserve van de ouders
Uw beide ouders hebben elk
een reserve van 1/4 van uw
vermogen indien u overlijdt
zonder nakomelingen na te
laten.

‹VOOR
NA ›

De reserve van de ouders wordt afgeschaft: indien u geen kinderen
heeft, zullen uw ouders in principe een deel van uw nalatenschap
erven. Voortaan kunt u echter beslissen om hen dit recht te ontnemen
en al uw goederen aan iemand anders na te laten. Voorbeeld: u bent
feitelijk samenwonend zonder kinderen? Dan kunt u al uw goederen
aan uw partner nalaten indien u dit wenst.

Reserve: minimumdeel van de nalatenschap voorbehouden aan bepaalde erfgenamen (onaantastbaar deel)

2. Erfovereenkomsten in bepaalde gevallen toegestaan
Erfovereenkomsten zijn verboden
(behoudens uitzonderingen): het
‹VOOR
is niet mogelijk om op voorhand
NA ›
afspraken te maken over een
niet-opengevallen nalatenschap.

Ouders en kinderen kunnen erfovereenkomsten afsluiten, onder bepaalde
voorwaarden.
Erfovereenkomsten dienen bij een notaris opgemaakt te worden. Neem
contact op met uw notaris.

Erfovereenkomst: overeenkomst over een niet-opengevallen nalatenschap

3. Meer zekerheid voor de goederen die u tijdens uw leven
geschonken heeft
Om een nalatenschap te verdelen, dienen bepaalde goederen die aan de erfgenamen geschonken werden in de
nalatenschap “ingebracht” te worden om de gelijkheid tussen de erfgenamen op het ogenblik van de verdeling van
de goederen te herstellen.
Voortaan moeten de geschonken goederen slechts in waarde worden
Wanneer de geschonken goederen
ingebracht.
Gevolg:
onroerende goederen zijn,
dienen zij “in natura"
U kunt het geschonken goed houden zonder dat het in natura aan de
‹VOOR nalatenschap moet worden teruggegeven. Eventuele verrekeningen
in de nalatenschap
NA ›
te worden
worden op het ogenblik van het overlijden gemaakt.
ingebracht
N.B.: dezelfde regel is van toepassing (behoudens
(wat voor
uitzonderingen) in geval van “inkorting” van een
problemen kan
schenking, wanneer zij afbreuk doet aan de reserve van
zorgen).
de reservataire erfgenamen (informeer u bij uw notaris).
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Vraag raad aan uw notaris

