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VERSLAG EDUCATIEVE OF CULTURELE ACTIVITEIT
AFDELING: Vief Brugge Onbegrensd
IN SAMENWERKING MET: Liberale Mutualiteit Brugge
DATUM ACTIVITEIT: 21 februari 2019
PLAATS: Albert Claeszaal, LM, Revillpark 1, 8000 Brugge
AANVANG: 14.00 u.
EINDE: 17.00u.
VERANTWOORDELIJKEN: bestuur
SPREKER: Gert De Kesel
DESKUNDIGHEID SPREKER: Notaris
AANTAL AANWEZIGEN: 36
TITEL VAN DE ACTIVITEIT: Het vernieuwde erfrecht
VERSLAG MET BETREKKING TOT DE EDUCATIEVE WAARDE VAN DE ACTIVITEIT
In juni 2018 keurde het parlement een grondige modernisering van het erfrecht goed. Ons
erfrecht dateerde nog uit de tijd van Napoleon, ging uit van onveranderlijke gezinssituaties
en liet bijzonder weinig vrijheid.
Met deze hervorming wordt het erfrecht aangepast aan de samenleving en gezinnen vandaag.
WIJZIGING VAN DE RESERVE VAN DE AFSTAMMELINGEN EN ASCENDENTEN
Momenteel varieert de reserve van uw kinderen naargelang het aantal kinderen dat u heeft.
Door de hervorming zullen uw kinderen samen steeds van een reserve van ½ van uw vermogen kunnen genieten. Deze reserve zullen zij onderling moeten verdelen. De individuele
reserve zal dus ½ bedragen in geval van één kind, ¼ in geval van twee kinderen, 1/6 in
geval van drie kinderen, 1/8 in geval van vier kinderen enz…
Indien u vandaag overlijdt zonder nakomelingen na te laten, beschikken uw ascendenten
over een reserve van ¼ langs moederszijde en ¼ langs vaderzijde. De hervorming schaft
deze reserve af.
MEER ZEKERHEID VOOR DE GOEDEREN DIE U TIJDENS UW LEVEN GESCHONKEN
HEEFT OF BIJ TESTAMENT VERMAAKT HEEFT
Indien u een schenking als voorschot op uw erfdeel gekregen heeft, zal u het roerend of
onroerend goed dat u geschonken werd kunnen houden zonder dat u het in natura aan de
nalatenschap zal moeten teruggeven.
ERFOVEREENKOMSTEN
Een belangrijke nieuwigheid van de hervorming is de mogelijkheid om “erfovereenkomsten”
op te maken. Momenteel is het niet mogelijk om binnen de familie een overeenkomst op te
maken met afspraken over een toekomstige nalatenschap. De wetgever is aan dit verzoek
tegemoetgekomen. Zo zullen ouders en hun kinderen in de toekomst over meer bewegingsmarge beschikken om bij hun notaris een akkoord op te maken over de niet opengevallen
nalatenschap van hun ouders.
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Er zijn twee soorten erfovereenkomsten:
-

-

De familiale erfovereenkomst
Bij het opstellen van een familiale overeenkomst zullen ouders en hun kinderen met
elkaar kunnen overleggen om afspraken te maken over niet opengevallen nalatenschap van de ouders.
De punctuele erfovereenkomst
Specifieke overeenkomsten tussen bepaalde familieleden. Dergelijke overeenkomsten vereisen geen akkoord van alle familieleden, maar zullen worden opgemaakt
naar aanleiding van een specifieke rechtshandeling die een bepaald aantal familieleden aangaat.

