
Voor het zomerreces keurde de Kamer in ijltempo nog het
nieuwe erfrecht goed. Tijd om uw oude schenkingen van
onder het stof te halen.
Frida Deceunynck

Eind goed, al goed. Na jarenlang debatteren werd het nieuwe
erfrecht deze week eindelijk goedgekeurd in het parlement. De
krachtlijnen van de hervorming waren al eerder bekend: nog
slechts de helft van de erfenis wordt voorbehouden voor de
kinderen, ouders zullen voortaan onterfd kunnen worden en
erfovereenkomsten bij leven worden mogelijk ( zie inzet). De
nieuwe regels zullen definitief van kracht worden een jaar nadat
de wet gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad. Of anders
gezegd: nog een jaar geduld, en u zult flink wat meer te zeggen
hebben over uw eigen erfenis.

Daarnaast zullen vanaf volgend jaar ook nieuwe regels gelden
voor de inbreng en de waardering van schenkingen. Die zullen in
principe niet alleen gelden voor uw toekomstige schenkingen,
maar ook voor alle schenkingen die u in het verleden al heeft
gedaan. Naar aanleiding daarvan raden juristen aan om eerder
gedane schenkingen opnieuw te bekijken. Bij het afwikkelen van
de erfenis kan het namelijk een heel verschil uitmaken of de
bestaande of de nieuwe regels worden gevolgd.

Oude en nieuwe regels

Stel bijvoorbeeld dat een vader tien jaar geleden een bouwgrond
van 150.000 euro heeft geschonken aan zijn zoon en dat voor zijn
dochter gecompenseerd heeft met een schenking van hetzelfde
bedrag in geld. Op het eerste zicht is hier geen vuiltje aan de
lucht. Op basis van de bestaande wetgeving kan dat bij het
overlijden van de vader echter bizarre gevolgen hebben.

'De huidige inbrengregels dateren al van 1804 en zijn helemaal
verouderd', zegt Charlotte Declerck, professor aan de UHasselt
en Of Counsel bij Tiberghien. 'Op basis daarvan gebeurt de
inbreng van onroerende goederen in beginsel in natura, dus moet
er rekening gehouden worden met hun waarde bij het openvallen
van de erfenis. Voor roerende goederen gebeurt de inbreng door
mindere ontvangst. Die wordt vastgeprikt op het ogenblik van de
schenking. Als de waarde van de bouwgrond bij het overlijden van
de vader gestegen is tot 200.000 euro, dan zal hij meer gekregen
hebben dan zijn zus en moet dat gecompenseerd worden uit de
nalatenschap. In principe moet de zoon zijn bouwgrond dan
opnieuw inbrengen “in natura”. Dat kan behoorlijk vervelend zijn,
zeker als er ondertussen al een huis op gebouwd is.'

In de nieuwe wetgeving worden die basisprincipes volledig
omgegooid. 'Voor alle schenkingen, zowel roerend als onroerend,
zal de intrinsieke waarde op de dag van de schenking in
aanmerking worden genomen', legt professor Declerck uit. 'Die
waarde moet nog wel verhoogd worden met de stijging van de
consumptieprijsindex. Is de index met 10% gestegen sinds de
schenking dan zal zowel de bouwgrond als de schenking in geld
bij het overlijden van de vader gewaardeerd worden op 165.000

Za. 22 Jul. 2017, Pagina 9
De Standaard/Economie,

Baas over eigen erfenis



euro. Onder de nieuwe regels zal er dus niets meer
gecompenseerd moeten worden voor de dochter. Het principe dat
onroerende goederen ingebracht moeten worden in natura, wordt
bovendien vanaf volgend jaar geschrapt.'

In bepaalde omstandigheden kan het wenselijk zijn dat voor
eerder gedane schenkingen de oude regels van inbreng en
inkorting blijven gelden. Wie dat wil, heeft vanaf de publicatie van
de wet in het Belgisch Staatsblad nog een jaar de tijd om hierover
een verklaring af te leggen bij de notaris. 'Dat is een alles-of-
nietsverhaal', zegt Charlotte Declerck. 'Mensen moeten voor al
hun oude schenkingen dezelfde regels kiezen. Het is niet mogelijk
de ene schenking nog volgens de oude regels af te wikkelen en
voor een andere de nieuwe regels te volgen.'

Voorschot

Verder dient u er ook rekening mee te houden dat sommige
schenkingen in de toekomst niet meer automatisch beschouwd
zullen worden als een voorschot op de erfenis. 'Voor schenkingen
aan uw kinderen blijft het vermoeden bestaan dat het
schenkingen op voorschot zijn. Dat wil zeggen dat ze bij uw
overlijden in principe verrekend zullen worden met hun wettelijk
erfdeel', legt de juriste uit. 'Voor schenkingen aan andere
erfgenamen, zoals broers of zussen die tot de nalatenschap
komen omdat de erflater geen kinderen heeft, zal dit principe niet
langer gelden. Ze zullen in de toekomst geacht worden als extra
erfdeel bedoeld te zijn, boven op het wettelijk deel.'
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