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De Nieuwe Erfwet 2017
Tips & Tricks – 11
De verzaking aan vruchtgebruik en de impact
ervan op het wettelijk toegekend vruchtgebruik
van de langstlevende echtgeno(o)t(e)

Onder het oude erfrecht is er voor de langstlevende
echtgenote een recht van ‘inbreng’ op de schenkingen die haar
man aan bijvoorbeeld zijn kinderen heeft gedaan. De
echtgenote mag op die gedane schenkingen, na overlijden van
de schenker, zelf levenslang vruchtgebruik uitoefenen. Tenzij
dat vruchtgebruik bij de schenking is uitgesloten, al of niet
met instemming van de echtgenote.
Vanaf 1 september 2018 verandert deze regel. De echtgenote
zal geen recht meer hebben om de ‘inbreng’ van vruchtgebruik
op gedane schenkingen te eisen. Heeft ze dan voortaan
helemaal geen recht meer op vruchtgebruik van gedane
schenkingen?
Toch wel. De Erfwet 2017 voorziet daar nog in, maar voortaan
onder andere modaliteiten. Technisch zal er geen sprake meer
zijn van ‘inbreng’, maar van een ‘wettelijk toegekend recht
van vruchtgebruik’.
Op dat wettelijk toegekend vruchtgebruik zal de langstlevende
evenwel slechts recht op hebben voor zover twee voorwaarden
vervuld zijn.
Ten eerste moet de schenker zichzelf het vruchtgebruik
hebben voorbehouden toen hij de schenking deed. Heeft hij
dus volle eigendom gegeven, dan kan er bij zijn overlijden ook
geen sprake zijn van het wettelijk toegekend vruchtgebruik
voor de langstlevende.
Ten tweede moet de echtgenote al met de schenker gehuwd
zijn op het ogenblik van de schenking. Op schenkingen die

haar man gedaan heeft vooraleer hij met haar gehuwd is, kent
de wet haar geen vruchtgebruik toe.
Het is voor de echtgenote mogelijk om aan dat wettelijk
toegekend vruchtgebruik te verzaken. Hiervoor moet dan een
‘punctuele erfovereenkomst’ worden gesloten; dit kan alleen
via een notariële akte en na voldoende bedenktijd om de
impact van de verzaking goed te beseffen.
En wat als de schenker zelf, na de schenking, aan het
vruchtgebruik dat hij voor zichzelf had voorbehouden,
verzaakt? Heeft dit gevolgen voor het vruchtgebruik van zijn
echtgenote? Neen, het wettelijk toegekend vruchtgebruik zal
zij daarmee niet kwijt zijn. Maar ze zal dat vruchtgebruik pas
kunnen uitoefenen als de schenker overlijdt, en dus niet
meteen vanaf het ogenblik waarop hij aan zijn vruchtgebruik
verzaakt.
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